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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah 

Negara Jepang merupakan salah satu negara di benua Asia yang 

mengalami perkembangan luar biasa dalam berbagai aspek, baik dari segi 

teknologi, budaya, ekonomi dan pendidikan. Untuk ranah teknologi pemerintah 

negara Jepang menumpukkan perhatian terbesarnya kepada empat sub aspek 

yakni nanoteknologi, bioteknologi, teknologi informasi, dan teknologi 

lingkungan.1 Dalam aspek budaya, negara ini menjadi ekspansionis kultur ke 

negara-negara di dunia, contohnya adalah dominasi musik beraliran Japanese 

Pop/ Rock hingga produk film dan buku seperti Anime.2 Sedangkan pada aspek 

ekonomi semenjak negara Jepang mengalami keterpurukan yang diakibatkan oleh 

Perang Dunia II, pemerintah negara ini kemudian menjalankan sebuah kebijakan 

untuk meningkatkan laju perekonomiannya. Kebijakan tersebut adalah pemusatan 

kepada sektor perdagangan internasional yang didasari oleh alasan bahwa kondisi 

sumber daya alam sangatlah minim dan kebutuhan energi bergantung terhadap 

negara lain.3 Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian negara 

Jepang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat didorong oleh kebijakan 

                                                           
1 Aneka Jepang, Nanoteknologi, Bioteknologi, Teknologi Informasi dan Teknologi Lingkungan 

Teknologi Masa Depan di Jepang, diakses pada tanggal 27 September 2015, <http://www.id.emb-

japan.go.jp/aj310_02.html> 
2 Nissim Kadosh Otmazgin, Budaya Populer Jepang di Asia Timur dan Tenggara: Saatnya Untuk 

Sebuah Paradigma Regional, diakses pada tanggal 28 September 2015, <kyotoreview.org/issue-8-

9/budaya-populer-jepang-di-asia-timur-and-tenggara-saatnya-untuk-sebuah-paradikma-regional/> 
3 Syahbuddin Mangandaralam, 1993, Mengenal Dari Dekat: Jepang  Negara Matahari Terbit, PT 

Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 70-71 
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perdagangan internasional negara tersebut. Hal itu terbukti dari adanya invasi 

produk-produk buatan negara Jepang yang mengungguli produk domestik tiap 

negara yang disinggahinya.4 Begitu pula yang terjadi pada sektor pendidikan, 

negara Jepang senantiasa memberikan sistem pengajaran yang terbaik di setiap 

bidang. Sebagai contoh, salah satunya adalah dibangunnya politeknik dalam 

jumlah yang besar.5 Banyaknya jumlah politeknik yang didirikan tersebut bukan 

tanpa alasan, tetapi menjadi salah satu rahasia pengembangan teknologi di negara 

Jepang.6 Para lulusan dari politeknik tersebut akan melanjutkan pelatihan serta 

pendidikan untuk menjadi tenaga kerja yang kreatif dan memiliki kompetensi 

kerja yang tinggi yang nantinya mampu memberikan kontribusi untuk 

pengembangan teknologi di perindustrian negara Jepang.7 

Setelah mengetahui sekilas mengenai negara Jepang, selanjutnya dalam 

perekonomian negera Jepang tidak hanya sektor perdagangan yang menjadi pilar 

bagi kesejahteraan negara tersebut, namun sektor pariwisata juga menjadi sektor 

yang sangat penting di negara Jepang. Hal tersebut dikarenakan industri 

pariwisata menyumbang pemasukan sebesar 2,2% dari total Gross Domestic 

Product (GDP) negara ini.8 Negara Jepang sendiri memiliki objek wisata dalam 

jumlah yang banyak, objek wisata itupun bermacam-macam, mulai dari panorama 

alam yang indah hingga kuil-kuil bersejarah. Diantaranya adalah kuil-kuil terkenal 

seperti Hokkaidojingu Shrine dan Kandajinja Shrine yang terletak di kota 

                                                           
4 Ibid. 
5 Margaret Puspitarini, 2013, Politeknik Kunci Kemajuan Teknologi Jepang, diakses pada tanggal 

24 September 2015, <http://news.okezone.com/read/2013/03/01/373/769608/politeknik-kunci-

kemajuan-teknologi-jepang> 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 OCDE, National Tourism Policy Review of Japan 2002 hal. 2 

http://news.okezone.com/read/2013/03/01/373/769608/politeknik-kunci-kemajuan-teknologi-jepang
http://news.okezone.com/read/2013/03/01/373/769608/politeknik-kunci-kemajuan-teknologi-jepang
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Hokkaido dan Tokyo, taman-taman tradisional negara Jepang yakni Takino 

Suzuran Hillside Park Snow World dan Kairakuen Garden hingga pusat-pusat 

perbelanjaan yang terkenal: Akihabara serta OASIS21.9  

Kemudin dari segi kunjungan wisatawan yang berlibur ke negara Jepang 

tidak hanya didominasi oleh wisatawan dari negara Korea, Taiwan, dan Cina 

ataupun dari negara-negara barat saja, tetapi wisatawan dari Asia Tenggara juga 

turut menyumbang pemasukan devisa ke negara Jepang dengan meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan dari kawasan tersebut. Hal ini terbukti pada tahun 

2013, dimana jumlah kunjungan wisatawan asing pada tahun tersebut sebesar 10 

juta wisatawan dan semakin bertambah menjadi 13,4 juta wisatawan pada tahun 

2014.10 Selain wisatawan asing dari negara Singapura, Thailand, Filipina, didalam 

jumlah kunjungan itu juga terdapat wisatawan asing dari negara-negara mayoritas 

berpenduduk muslim seperti negara Indonesia dan negara Malaysia, yaitu 

wisatawan yang berasal dari negara Malaysia yang berkunjung pada bulan Januari 

sampai dengan bulan September pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 

52,3%, sebanyak 158.500 wisatawan, dan jumlah wisatawan dari negara 

Indonesia naik 13,4% menjadi 111.400 wisatawan.11 

Lalu untuk mendukung kondisi tersebut maka dibuatlah kebijakan baru 

oleh pemerintah untuk wisatawan asing. Tepatnya di bulan Desember 2014, 

Perdana Menteri Shinzo Abe merilis sebuah kebijakan untuk meningkatkan 

                                                           
9 Japan National Tourism Organization, Shrines, Temples & Churches: ALL, diakses pada tanggal 

20 November 2015, 

<http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/category/index.html?cat=shritemp> 
10 Ibid. 
11 Ibid. 

http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/category/index.html?cat=shritemp
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jumlah wisatawan asing untuk berkunjung ke negara Jepang.12 Kebijakan tersebut 

adalah kebijakan di sektor pariwisata yang juga merupakan bagian dari kebijakan 

utama pemerintah yakni “Abenomics Growth Strategy” yang dibuat oleh Perdana 

Menteri Shinzo Abe dan kabinetnya, dimana pemerintah Jepang yang 

menargetkan wisatawan asing hingga mencapai angka 20 juta wisatawan di tahun 

2020 dan 30 juta wisatawan di tahun 2030 dengan membebaskannya visa bagi 

negara-negara di seluruh dunia sehingga berdampak pada peningkatan jumlah 

wisatawan asing.13 Dalam kebijakan pariwisata tersebut pemerintah memberikan 

perlakuan istimewa terhadap wisatawan asing dengan melakukan pembangunan 

restoran yang menyajikan menu-menu makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga 

halal yang mana merupakan inovasi baru dari pemerintah Jepang beserta 

infrastruktur penunjang yang lain yang bertujuan memberikan kenyamanan 

kepada para wisatawan asing.14 Infrastruktur penunjang lainnya itu adalah 

pendirian mushalla yang diperuntukkan hanya bagi para pengunjung yang 

beragama Islam di sebuah pusat perbelanjaan terkenal di Tokyo, yaitu 

Takashimaya, dan mushalla tersebut dilengkapi oleh tempat berwudhu dan 

penunjuk ke arah kiblat.15 Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan tempat 

ibadah untuk para wisatawan yang beragama Islam di stasiun, bandara, serta 

                                                           
12 Republika, 2014, Alhamdulillah.. Jepang Akan Terus Tambah Masjid, diakses pada tanggal 30 

September 2015, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/11/11/nevtdv-

alhamdulillahjepang-akan-terus-tambah-masjid> 
13 Sean Ong, 2014,  Abenomics 1 Year On Opportunities in Tourism,  diakses 12 Januari 2016, 

<http://www.iesingapore.gov.sg/~/media/IE%20Singapore/Files/Events/iAdvisory%20Series/Japa

n%202014/120Abenomics20one20year20on20and20opportunities20in20Japan.pdf> 
14 Ibid. 
15 Ibid. 

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/11/11/nevtdv-alhamdulillahjepang-akan-terus-tambah-masjid
http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/11/11/nevtdv-alhamdulillahjepang-akan-terus-tambah-masjid
http://www.iesingapore.gov.sg/~/media/IE%20Singapore/Files/Events/iAdvisory%20Series/Japan%202014/120Abenomics20one20year20on20and20opportunities20in20Japan.pdf
http://www.iesingapore.gov.sg/~/media/IE%20Singapore/Files/Events/iAdvisory%20Series/Japan%202014/120Abenomics20one20year20on20and20opportunities20in20Japan.pdf
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ruang-ruang publik.16 Tidak berhenti hanya sampai disitu saja, keseriusan 

pemerintah dan perusahaan swasta dalam menerapkan kebijakan tersebut demi 

terpenuhi dan terwujudnya kebutuhan para wisatawan asing melalui langkah 

mengimpor bahan makanan sehat yang juga bersertifikat halal dari negara 

Malaysia yang akan dipasarkan di 1.800 gerai Hypermarket Aeon yang berada di 

seluruh negara Jepang.17 Restoran di negara Jepang yang memberikan menu 

makanan sehat dan halalpun jumlahnya meningkat pesat, menu makanan di 

restoran-restoran tersebut bercita rasa khas Malaysia, India, Pakistan, Turki, 

Mesir, Cina, dan Maroko. Lokasi restoran itu tersebar di kota-kota besar seperti 

Tokyo, Kobe, Osaka, Nagoya, dan Kyoto.18 

Perubahan signifikan di bidang industri pariwisata yang disebabkan oleh 

kebijakan pariwisata baru yang dibuat oleh pemerintah Jepang menarik minat 

penulis untuk kemudian menjadikan studi kasus diatas sebagai fokus penelitian. 

Disini penulis ingin mengetahui bagaimanakah kepentingan ekonomi negara 

Jepang dalam kebijakan pariwisata pada masa kepemimpinan Shinzo Abe periode 

ke II, dimana dalam kebijakan tersebut pemerintah Jepang memberikan dukungan 

maksimal terhadap pengembangan fasilitas khusus untuk wisatawan asing seperti 

tempat ibadah, makanan sehat dan halal, serta pembebasan visa untuk 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing. 

 

                                                           
16 Republika, 2015, Islam Mulai Mengakar di Masyarakat Jepang, diakses pada tanggal 30 

September 2015, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-

islam/khazanah/15/09/20/nuz70x313-islam-mulai-mengakar-di-masyarakat-jepang>. 
17 Tahta Aidila, 2014, Jepang akan Impor Makanan Halal dari Malaysia, diakses pada tanggal 30 

September 2015, <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/28/ne4a1q-jepang-

akan-impor-makanan-halal-dari-malaysia>. 
18 Ibid. 

http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/09/20/nuz70x313-islam-mulai-mengakar-di-masyarakat-jepang
http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/15/09/20/nuz70x313-islam-mulai-mengakar-di-masyarakat-jepang
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/28/ne4a1q-jepang-akan-impor-makanan-halal-dari-malaysia
http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/14/10/28/ne4a1q-jepang-akan-impor-makanan-halal-dari-malaysia
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1.2 Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

“Bagaimana kepentingan ekonomi negara Jepang dalam kebijakan 

pariwisata pada masa kepemimpinan Shinzo Abe periode ke II ?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui kepentingan ekonomi yang mendasari pemerintah 

Jepang dalam melakukan pembebasan visa dan mengembangkan fasilitas 

penunjang bagi wisatawan asing yang berkunjung ke negara Jepang.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penulis menemukan penelitian yang memiliki kesamaan dengan fenomena 

yang diteliti, salah satunya adalah paperwork yang ditulis oleh Alice Besty Kurnia 

di dalam tulisannya yang berjudul “Orientasi Kebijakan Pariwisata Jepang 

Terhadap Kawasan Asia Tenggara di Era Shinzo Abe II” mengenai pemerintah 

Jepang yang menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai pasar yang potensial 

untuk memajukan sektor pariwisata di negara Jepang.19 Dalam penelitian tersebut 

menjelaskan, bahwa pemerintah Jepang mengambil keputusan agar dapat 

meningkatkan jumlah wisatawan asing yang berkunjung dengan menggunakan 

                                                           

19 Alice Besty Kurnia, 2015, Orientasi Kebijakan Pariwisata Jepang Terhadap Kawasan Asia 

Tenggara di Era Shinzo Abe II, Electronic Theses and Dissertations Universitas Gajah Mada, 

Yogyakarta, hal. 3 
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strategi penyelenggaraan Olimpiade di tahun 2020.20 Dalam strategi 

penyelenggaraan Olimpiade tersebut disertakan didalamnya dua kebijakan yang 

penting untuk menarik para wisatawan asing yakni peningkatan pelayanan 

bandara bagi wisatawan asing dan fasilitas wireless serta kebijakan kemudahan 

pengurusan visa.21 

Dalam penelitian ini juga dibahas tentang kebijakan tersebut secara detail, 

yaitu kebijakan pertama pemerintah Jepang yang menargetkan negara di kawasan 

Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya adalah muslim seperti negara 

Malaysia dan negara Indonesia untuk diberikan pembebasan visa di tahun 2013, 

sedangkan bagi negara Vietnam dan Filipina dipermudahkan untuk syarat 

kepengurusan visa multiple entry dan single entry.22 Lalu kebijakan yang kedua 

berisikan penambahan tempat ibadah atau mushalla bagi umat muslim di bandara 

Narita serta pengintruksian kepada pihak bandara agar menyajikan menu-menu 

halal yang tidak mengandung alkohol maupun daging babi.23 

Penelitian yang kedua adalah membahas tentang besarnya potensi 

wisatawan muslim yang berkunjung ke negara Jepang. Penelitian ini ditulis oleh 

Mutsuko Murakami di New York Straits Times, yang memaparkan bahwa 

wisatawan asing yang berasal dari negara Indonesia menempati persentase sebesar 

40% dan dari negara Malaysia sebesar 66%.24 Tentunya kedua negara tersebut 

adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak. Mengetahui bahwa 

                                                           
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Mutsuko Murakami, 2013, Japan Sees Big Potential in Asian Muslim Tourists, diakses pada 

tanggal 11 Oktober 2015, <http://www.nst.com.my/opinion/columnist/japan-sees-big-potential-in-

asian-muslim-tourists-1.228222> 
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wisatawan muslim yang datang ke negara Jepang mengalami peningkatan, 

pemerintah Jepang memutuskan untuk menjadikan pariwisata khusus umat 

muslim sebagai pasar potensial yang baru.25 Dengan memberikan fasilitas-fasilitas 

yang ramah untuk wisatawan muslim maka pemerintah Jepang dapat menargetkan 

jumlah wisatawan asing meningkat hingga 25 juta wisatawan pada tahun 2020.26 

Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang ditulis oleh Arina Pramudita 

yang berjudul “Strategi Pemasaran Pariwisata: Industri Pariwisata Untuk 

Wisatawan Muslim Di Jepang”, dimana tulisan ini menjelaskan tentang strategi 

pemerintah Jepang untuk memenuhi target 20 juta wisatawan asing yang 

berkunjung hingga tahun 2020.27 Strategi tersebut antara lain adalah memberikan 

fasilitas yang ramah bagi wisatawan asing khususnya wisatawan muslim dengan 

tujuan wisatawan muslim tersebut semakin banyak yang berkunjung ke negara 

Jepang.28 Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Jepang karena pemerintah 

melihat kunjungan wisatawan muslim sebagai pasar yang bagus untuk sektor 

pariwisatanya.29 Hal ini dilakukan sebagai alternatif mengingat negara Jepang 

mengalami penurunan kunjungan wisatawan asing di tahun 2011, tepatnya ketika 

bencana alam Tsunami dan gempa melanda negeri sakura tersebut.30 Tidak hanya 

faktor bencana alam saja yang membuat sektor pariwisata menurun, tetapi juga 

                                                           
25 Ibid. 
26 Ibid. 
27 Arina Pramudita, 2014, Strategi Pemasaran Pariwisata: Industri Pariwisata Untuk Wisatawan 

Muslim Di Jepang, Universitas Indonesia, Depok, hal. 5 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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disebabkan oleh permasalahan teritorial Pulau Senkaku di negara Jepang yang 

sedang memanas pada bulan Oktober di tahun itu.31 

Penelitian yang keempat ialah tulisan yang ditulis oleh Aditya Al Jamil 

mengenai upaya pemerintah Jepang untuk menarik wisatawan muslim asal negara 

Indonesia yang berjudul “Motivasi Pemerintah Jepang Dalam Rencana 

Pemberian Bebas Visa Bagi Turis Asal Indonesia”.32 Dalam jurnal ini, dipaparkan 

bahwa wisatawan asal negara Indonesia diberikan pembebasan visa karena 

rendahnya persentase pelanggaran overstay dari negara tersebut, selain itu 

pemerintah Jepang juga memberikan fasilitas untuk beribadah serta makanan halal 

bagi wisatawan muslim dari negara Indonesia maupun negara lain.33 Fasilitas 

ibadah tersebut antara lain didirikan di bandara internasional Kansai dan restoran 

yang bersertifikat halal yang bernama Sanuki juga berada di dalam bandara 

Kansai.34 Kebijakan pembebasan visa dan pembangunan fasilitas bagi wisatawan 

muslim itu adalah upaya pemerintah Jepang untuk mempromosikan negara Jepang 

sebagai negara yang berorientasi pada sektor pariwisatanya.35  

Penelitian yang kelima yakni jurnal yang ditulis oleh Eric Johnston yang 

berjudul “Kyoto Aims To Be Muslim Friendly City” yang mendeskripsikan tentang 

salah satu kota terbesar di negara Jepang yaitu kota Kyoto untuk berubah menjadi 

destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim.36 Pemerintah kota Kyoto berupaya 

untuk mengkoordinasikan para pengusaha restoran, tempat wisata, tempat 

                                                           
31 Ibid. 
32 Aditya Al Jamil, 2014, Motivasi Pemerintah Jepang Dalam Rencana Pemberian Bebas Visa 

Bagi Turis Asal Indonesia, JOM FISIP Universitas Riau, Riau, hal. 1 
33 Ibid, hal. 2-6 
34 Ibid, hal. 7 
35 Ibid, hal. 11 
36 Eric Johnston, 2013, Kyoto Aims To Be Muslim Friendly City, The Japan Times 
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perbelanjaan dan hotel untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim akan 

tempat ibadah dan makanan halal.37 Contoh nyata dari keseriusan kota Kyoto 

untuk menjadi destinasi ramah untuk wisatawan muslim adalah ketersediaan 

menu makanan halal di Hotel Granvia dan Kyoto Century Hotel serta Cafe Kyoto 

Rose.38 Menu yang ditawarkan tersebut juga bebas dari alkohol dan daging/ lemak 

babi, sedangkan untuk fasilitas ibadah mushalla telah dibangun di tempat-tempat 

tersebut disertai penunjuk ke arah kiblat, dan bahkan beberapa perusahaan telah 

menawarkan souvenir yang warnanya disesuaikan dengan kultur agama Islam.39 

Lima studi terdahulu diatas merupakan penelitian yang dijadikan materi 

pendukung oleh penulis karena memiliki similaritas pembahasan fenomena. 

Faktor yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis 

adalah pada penelitian terdahulu pembahasan lebih mengacu pada fasilitas yang 

diberikan oleh Pemerintah Jepang bagi wisatawan muslim yang berkunjung, 

sementara penulis menitikberatkan pada kepentingan ekonomi Jepang yang ada 

dibalik implementasi kebijakan pariwisata tersebut. Selanjutnya, penulis akan 

menyertakan konsep yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang 

ada di dalam penelitian penulis. 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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Tabel 1.1: Posisi Penelitian 

 

No 

 

Nama dan Judul 

Penelitian 

Teori dan 

Konsep yang 

digunakan 

 

Hasil 

1.  Alice Besty Kurnia 

Orientasi Kebijakan 

Pariwisata Jepang 

Terhadap Kawasan 

Asia Tenggara di Era 

Shinzo Abe II 

Analisis Politik 

Ekonomi 

Sosial-Budaya 

Teknologi 

(PEST), 

Strategi 

Generik Porter 

untuk 

Pariwisata 

(Eksplanatif) 

Jepang memilih Asia 

Tenggara sebagai pasar 

potensial yang baru di bidang 

pariwisata dikarenakan situasi 

konflik internasional di 

kawasan Asia Timur. 

2.  Mutsuko Murakami 

“Japan Sees Big 

Potential in Asian 

Muslim Tourists” 

Penelitian 

lapangan 

dengan cara 

interview 

kepada 

narasumber 

Dengan memberikan fasilitas-

fasilitas yang ramah untuk 

wisatawan muslim maka 

pemerintah Jepang dapat 

menargetkan jumlah 

wisatawan asing meningkat 

hingga 25 juta wisatawan 

pada tahun 2020. 

 

3.  Arina Pramudita 

“Strategi Pemasaran 

Pariwisata: Industri 

Pariwisata Untuk 

Wisatawan Muslim Di 

Jepang” 

Konsep Model 

Pariwisata 

sebagai 

Industri, 

(Deskriptif 

Analisis) 

Negara Jepang mulai 

merencanakan untuk 

menjaring wisatawan muslim 

di tahun 2013, karena hal 

tersebut ditujukan untuk 

meningkatkan jumlah 

wisatawan asing masuk ke 

negara Jepang. Pemerintah 

Jepang menyadari bahwa 

untuk menarik wisatawan 

muslim, perlu adanya 

pembangunan fasilitas-

fasilitas khusus untuk 

wisatawan muslim seperti 

tempat ibadah. 

 

4.  Aditya Al Jamil 

“Motivasi Pemerintah 

Jepang Dalam Rencana 

Pemberian Bebas Visa 

Konsep 

Kepentingan 

Nasional 

(Deskriptif) 

Negara Jepang memberikan 

pembebasan visa kepada turis 

muslim asal negara Indonesia 

dengan tujuan 
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Bagi Turis Asal 

Indonesia” 
mempromosikan negara 

Jepang sebagai negara yang 

berorientasi kepada industri 

pariwisata. 

 

5.  Eric Johnston 

“Kyoto Aims To Be 

Muslim Friendly City” 

Penelitian 

lapangan 

dengan cara 

interview 

kepada 

narasumber 

Pemerintah kota Kyoto 

berupaya untuk 

mengkoordinasikan para 

pengusaha restoran, tempat 

wisata, perbelanjaan dan hotel 

untuk memenuhi kebutuhan 

wisatawan muslim akan 

tempat ibadah dan makanan 

halal.  Contoh nyata dari 

keseriusan kota Kyoto untuk 

menjadi destinasi ramah 

untuk wisatawan muslim 

adalah ketersediaan menu 

makanan halal di Hotel 

Granvia dan Kyoto Century 

Hotel serta Cafe Kyoto Rose. 

 

6.  Meggy Resjito Putra 

“Kepentingan Ekonomi 

Negara Jepang Dalam 

Kebijakan Pariwisata 

Pada Masa 

Kepemimpinan Shinzo 

Abe Periode Ke II” 

Konsep 

Kepentingan 

Ekonomi 

(Deskriptif 

Kualitatif) 

Pemerintah Jepang membuat 

kebijakan pariwisata yang 

baru pada masa 

kepemimpinan Shinzo Abe 

periode ke II didasari oleh 2 

indikator dalam konsep 

kepentingan ekonomi, yaitu 

pembiayaan internasional 

untuk memenuhi keuangan 

negara (dalam hal ini adalah 

kunjungan wisatawan asing) 

dan masuknya investasi asing. 
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1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Konsep National Interest  

Zhang Jiliang dalam bukunya yang berjudul “An Introduction On 

International Relations” mendefinisikan mengenai Kepentingan Nasional yaitu 

kebutuhan bersama sebuah bangsa akan hal yang bersifat materi dan non materi.40 

Yang dimaksud materi disini adalah sebuah bangsa membutuhkan keamanan dan 

kesejahteraan, sedangkan dalam hal non materi sebuah bangsa membutuhkan 

pengakuan serta penghormatan dari dunia internasional.41 Terutama bagi sebuah 

bangsa yang besar, kebutuhan materi dan non materi memiliki peran yang sama-

sama penting.42 Pada hal ini contohnya adalah bangsa Cina dengan kehormatan 

diri yang tinggi tidak akan memohon kepada bangsa adidaya seperti Amerika 

walaupun bangsa Cina mendapat sanksi embargo dari Amerika.43 Mereka lebih 

memilih untuk berperang hingga titik darah penghabisan daripada mengorbankan 

kehormatan bangsa mereka, oleh karena itu bangsa besar seperti Cina memandang 

aspek materil dan non materil adalah kepentingan yang sangat vital.44 

 

 

 

                                                           
40 Zhang Jiliang: An Introduction On International Relations, World Knowledge Press, 1990, hal. 

55 
41 Ibid. 
42 Ibid. 
43 Selected Works of Deng Xiaoping, Vol. 3, People's Press, 1993, hal. 332 
44 Bishop, Theodore Roosevelt and his Time, Vol. I, hal. 22 
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Dalam konsep kepentingan nasional itu sendiri dapat diklasifikasikan ke 

dalam beberapa jenis atau varian, yakni sebagai berikut:45  

1. Kepentingan Politik di expand menjadi beberapa indikator; politik 

independen, kedaulatan negara, status internasional. 

2. Kepentingan Keamanan di expand menjadi beberapa indikator; superioritas 

kekuatan militer, keamanan wilayah, kepentingan maritim. 

3. Kepentingan Ekonomi di expand menjadi beberapa indikator; pembiayaan 

internasional dan investasi asing. 

4. Kepentingan Budaya di expand menjadi beberapa indikator; perkembangan 

budaya bangsa, perlindungan dari pengaruh asing yang membuat degradasi 

nilai-nilai budaya. 

Keempat varian kepentingan nasional diatas merupakan wujud nyata dari 

kepentingan nasional setiap negara. Kesemuanya menjadi kepentingan yang amat 

vital tetapi varian kepentingan ekonomi adalah kepentingan nasional yang paling 

dibutuhkan oleh suatu negara. Hal ini disebabkan ketika suatu negara ingin 

keberlangsungan hidupnya terjamin, kebijakan luar negeri suatu negara akan 

diproyeksikan untuk memenuhi kepentingan ekonominya.46 Tanpa kepentingan 

ekonomi, sebuah negara tidak akan mampu untuk merealisasikan kesejahteraan 

bangsanya serta pembangunan infrastruktur negara akan terhenti secara total. 

Maka dari itulah kepentingan ekonomi dapat menjadi kepentingan yang 

                                                           
45 Dr.Yan Xue Tong, Analysis of China’s National Interests, 2002, hal. 20 
46 Ibid. 



15 
 

mendasari semua kepentingan atau disebut juga sebagai kepentingan utama dari 

suatu negara.47  

Kepentingan ekonomi adalah kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara 

yang tujuannya untuk memajukan perekonomian negara tersebut.48 Kualitas 

perekonomian sebuah negara yang baik ataupun buruk akan memberikan 

implikasi terhadap kehidupan bangsa yang mendiami negara tersebut, dan terdapat 

beberapa cara untuk memajukan perekonomian suatu negara, yakni mengisi 

kekosongan kas negara dengan melakukan pembiayaan internasional atau dengan 

kata lain menarik pendapatan dari kunjungan wisatawan, pinjaman dari lembaga 

keuangan internasional seperti International Monetary Fund dan World Bank, 

serta pendapatan dari perdagangan internasional yang dilakukan oleh sebuah 

negara.49  

Lebih lanjut mengenai economic interest sebuah negara, ada upaya-upaya 

umum yang dapat dilakukan untuk mencapai kepentingan ekonomi tersebut. 

Upaya tersebut antara lain:50 

1. Melindungi dan atau mempromosikan standar hidup yang layak bagi warga 

negara.  

2. Melindungi dan atau mempromosikan tingkat ketenagakerjaan yang baik. 

3. Memastikan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.  

                                                           
47 Ibid. 
48 Morgenthau dalam Miroslav Nicnic. 1999. “The National Interest and Its Interpretation” The 

Review of Politics, Vol. 61, No. 1, hal. 29-55 
49 Ibid, hal. 29-55 
50 Close Up Foundation, National Interest and The Tools of Foreign Policy, 2013, A Lesson Plan 

for Teachers, Close Up Foundation Washington DC, diakses pada tanggal 28 Juli 2016, 

<https://www.closeup.org/lib/National%20Interest%20Foreign%20Policy%20Lesson%20Planvfin

al.pdf>  
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4. Membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara lain.  

5. Melindungi investasi ekonomi luar negeri dan di dalam negeri.  

6. Melindungi sarana dan rute perdagangan.  

7. Melindungi persaingan infant industry dalam negeri.  

8. Mempertahankan kekuatan ekonomi untuk memastikan kemandirian 

ekonomi. 

Kemudian, kepentingan nasional sendiri terbagi menjadi 2 varian dalam 

hal kegunaannya. Kepentingan yang permanen dan kepentingan yang dapat 

berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi negara tersebut.51 Tetapi disini penulis 

hanya akan memfokuskan kepada kepentingan yang permanen karena 

kepentingan ekonomi merupakan kepentingan yang permanen bagi negara dan 

sesuai untuk menganalisis studi kasus penulis. Kepentingan permanen sendiri 

masih dibagi menjadi 3 varian dalam hal jangka waktunya, yaitu jangka panjang, 

jangka pertengahan, dan jangka pendek.52 Kemudian kepentingan ekonomi itu 

sendiri termasuk ke dalam kepentingan permanen yang berjangka panjang atau 

bahkan tidak akan pernah bisa hilang kecuali negara atau bangsa tersebut yang 

mengalami kepunahan.53 Selain kepentingan ekonomi, hal lain seperti batas-batas 

teritorial negara, kedaulatan dan kemerdekaan sebuah bangsa juga merupakan 

kepentingan permanen.54  

 

 

                                                           
51 Yan Xue Tong, Op. Cit., hal. 20 
52 Ibid. 
53 Ibid. 
54 Ibid. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

deskiptif-kualitatif, karena mendeskripsikan hubungan antara satu variabel 

dengan variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

kepentingan ekonomi dan kebijakan pariwisata sebagai variabel dependen.  

1.6.2 Metode Pengumpulan Dan Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

kepustakaan. Metode yang digunakan penulis dengan pemanfaatan buku, 

penelitian-penelitian sebelumnya, dan dokumen elektronik yang terkait 

dengan permasalahan yang diteliti sebagai suatu acuan atau pedoman 

untuk mencapai kesimpulan yang akan menguatkan atau melemahkan 

argumen dasar. Metode analisa data terdiri dari 3 proses yaitu 

pengumpulan dan pemeriksaan data, pengolahan data, dan interpretasi 

data. 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan agar tetap fokus pada tujuan 

penelitian maka penulis memberi batasan-batasan materi mengenai 

kebijakan pariwisata, yaitu data-data yang berasal dari White Paper On 

Tourism pemerintah Jepang, dan data tentang investasi asing yang masuk 

ke negara Jepang di situs resmi Kementrian Infrastruktur dan Turism 

Jepang dan di situs Japan Halal Association yang membahas mengenai 

investor yang memasok bahan makanan sehat dan halal ke negara Jepang 
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untuk wisatawan asing yang beragama Islam maupun non Islam. 

Sedangkan untuk batasan penelitian penulis hanya memaparkan mengenai 

latar belakang terbentuknya kebijakan tersebut, hal apa saja yang terwujud 

melalui kebijakan tersebut, serta implikasi kebijakan tersebut terhadap 

perekonomian negara Jepang (Pemasukan devisa dari wisatawan asing dan 

masuknya investor-investor asing). Tujuan dari menentukan batasan materi 

dan batasan penelitian ini adalah agar pembahasan mengenai persoalan 

yang diamati tidak keluar dari kerangka penelitian yang di tentukan. 

Kemudian untuk batasan waktunya, penulis menggunakan masa 

kepemimpinan periode ke II dari Perdana Menteri Shinzo Abe yang 

dimulai pada tahun 2014, dimana kebijakan pariwisata ini direalisasikan 

dibawah kebijakan “Abenomics Growth Strategy”.  

 

1.7 Argumen Dasar 

Menyesuaikan dengan kerangka konsep yang penulis telah jelaskan diatas, 

maka argumen dasar penulis atas kajian yang diteliti adalah pemerintah Jepang 

membuat kebijakan pariwisata didasari oleh 2 indikator dalam konsep 

kepentingan ekonomi, yaitu kunjungan wisatawan asing untuk memenuhi devisa 

negara dan masuknya investor asing ke negara Jepang.  
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1.8 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang 

menyeluruh mengenai bahasan penulisan yang sesuai dengan aturan atau kaidah 

baku penulisan suatu karya ilmiah. Adapun susunan atau sistematika penulisan 

sebagai berikut:  

 

BAB I: PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Kerangka Konseptual 

1.5.1 Konsep National Interest 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Metode Pengumpulan Dan Analisa Data 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7 Argumen Dasar 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II: KEBIJAKAN PARIWISATA NEGARA JEPANG PADA MASA 

KEPEMIMPINAN SHINZO ABE PERIODE KE II  

2.1 Awal Mula Terbentuknya Kebijakan Pariwisata Negara Jepang  

2.1.1 Kebijakan Pariwisata Pada Masa Kabinet Perdana Menteri Shinzo Abe  
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2.2 Perkembangan Kebijakan Pariwisata Negara Jepang  

2.2.1 Implementasi Fasilitas Pendukung Kebijakan Pariwisata  

2.2.2 Fasilitas Tambahan Bagi Wisatawan Asing Yang Beragama Islam  

2.2.3 Pembebasan Visa Bagi Wisatawan Asing  

BAB III: KEPENTINGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN 

WISATAWAN ASING KE NEGARA JEPANG  

3.1 Gambaran Umum Pariwisata Di Negara Jepang  

3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang Pra Penerapan 

Kebijakan Pariwisata  

3.2.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Asing Ke Negara Jepang Pra  

    Penerapan Kebijakan Pariwisata  

3.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang Pasca Penerapan 

Kebijakan Pariwisata   

3.4 Kepentingan Pemerintah Jepang Dibalik Upaya Peningkatan Jumlah 

Kunjungan Wisatawan Asing  

BAB IV: KEPENTINGAN PEMERINTAH JEPANG DALAM MENARIK 

INVESTASI ASING KE NEGARA JEPANG  

4.1 Pameran Japan Halal Expo Yang Diikuti Oleh Investor-Investor Asing  

4.2 Foreign Direct Investment Di Negara Jepang Sebelum Dan Sesudah 

Kebijakan Pariwisata  

4.3 Kepentingan Pemerintah Jepang Dibalik Peningkatan Jumlah Kunjungan 

Wisatawan Dan Investor Asing  
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BAB V: PENUTUP  

5.1 Kesimpulan  

5.2 Saran  

 

 




