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BAB II 

KEBIJAKAN PARIWISATA NEGARA JEPANG PADA MASA 

KEPEMIMPINAN SHINZO ABE PERIODE KE II  

 

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang awal mula terbentuknya 

kebijakan ini dan untuk tujuan apakah, lalu siapakah yang mencetuskan 

kebijakannya, serta bagaimana isi kebijakan yang menjadi langkah pemerintah 

Jepang untuk meningkatkan persentase jumlah wisatawan asing yang datang ke 

negara Jepang. 

 

2.1 Awal Mula Terbentuknya Kebijakan Pariwisata Negara Jepang  

Industri Pariwisata di negara Jepang menjadi sektor yang penting dalam 

roda perekonomian negara tersebut. Karena menyumbang persentase yang besar 

dalam total Gross Domestic Product negara Jepang, seperti yang telah penulis 

paparkan di bab awal. Maka dari itu pemerintah Jepang pun segera melakukan 

upaya untuk menaikkan jumlah wisatawan asing agar melakukan kunjungan ke 

negara Jepang, diantaranya adalah melalui pembuatan kebijakan dalam sektor 

pariwisata yang bersifat menguntungkan para wisatawan asing. Tetapi sebelum 

penulis membahas awal mula terbentuknya kebijakan pariwisata yang baru ini 

serta bagaimana isi dari kebijakannya, terlebih dahulu penulis akan memberikan 

penjelasan tentang Abenomics Growth Strategy. Kemudian pemerintah pun 

melakukan langkah-langkah lain untuk mengefektifkan strategi dalam 
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mengembangkan sektor pariwisatanya, yaitu ketika pada masa kepemimpinan 

Shinzo Abe periode ke II. 

Kebijakan pariwisata pada masa Shinzo Abe ini sebenarnya adalah salah 

satu agenda dalam “Abenomics Growth Strategy” yang terbagi menjadi tiga 

bagian, yang mana disebut dengan “Three Arrows”.55 “Three Arrows” (Tiga Pilar 

Ekonomi) adalah kebijakan yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan 

kabinetnya, yang bertujuan untuk membangkitkan perekonomian negara Jepang 

yang sedang terpuruk.56 Three Arrows sendiri dikelompokkan menjadi “First 

Arrow”, “Second Arrow”, dan “Third Arrow”.57 Sebelum membedah Three 

Arrows, terlebih dahulu penting untuk mengetahui permasalahan yang melatar 

belakangi timbulnya Growth Strategy yang dibentuk oleh Perdana Menteri Shinzo 

Abe dan pemahaman dari kebijakan tersebut. Isu ekonomi yang dihadapi oleh 

pemerintah Jepang telah berlangsung selama 20 tahun dan membuat 

perekonomian negara matahari terbit tersebut mengalami stagnansi.58 

Permasalahan ini terbagi menjadi dua, yakni deflasi yang terjadi secara berulang-

ulang dan masyarakat negara Jepang yang tidak meningkatkan proses kelahiran 

untuk menekan rasio kematian penduduk serta banyaknya masyarakat lanjut usia 

yang berdampak pada berkurangnya tenaga kerja baik di instansi pemerintahan 

ataupun di perusahaan.59 Kedua permasalahan ini juga memaksa perusahaan untuk 

melakukan pengawasan terhadap investasi saham dan upah, bahkan menghentikan 

                                                           
55 Kantei Japan, 2016, Overview 1. The Basic Concept of the Growth Strategy, diakses pada 

tanggal 14 Mei 2016, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn.pdf>  
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Ibid. 
59 Ibid. 
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upaya penelitian dan pengembangan produknya.60 Ditambah lagi para konsumen 

diharuskan untuk mengurangi daya belinya sehingga hal ini juga mengikat 

pemerintah Jepang dengan siklus stagnansi yang sifatnya merugikan.61 Masa 

kejatuhan ekonomi di negara Jepang ini menyebabkan hilangnya harapan 

sekaligus kepercayaan diri untuk memajukan perusahaan dari para manajernya.62 

Hilangnya kepercayaan diri para manajer perusahaan ini tentu saja sangat 

mempengaruhi perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, akibatnya 

mereka tidak memiliki keberanian untuk mengambil resiko untuk menghandle 

sektor perekonomian yang baru, yang semakin menambah keterpurukan 

perusahaan dengan akibat tidak tereksplornya sumber daya manusia secara 

maksimal.63 Dengan kata lain banyak orang dengan kemampuan yang sangat baik 

tidak akan bisa termanfaatkan oleh perusahaan karena perusahaan tidak membuat 

lahan pekerjaan baru untuk orang-orang dengan kemampuan baik tersebut.64 

Begitu juga dengan teknologi dan gagasan-gagasan yang tidak 

terimplementasikan dengan baik bagi perusahaan, serta aset-aset perusahaan yang 

tidak dapat digunakan kembali.65 Masalah-masalah tersebut merupakan 

konsekuensi yang harus dihadapi oleh perusahaan dan pemerintah di negara 

Jepang yang sedang mengalami masa resesi ekonomi. Namun masih ada secercah 

harapan ketika Perdana Menteri Shinzo Abe dan kabinetnya meresmikan sebuah 

                                                           
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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kebijakan pariwisata untuk membangkitkan perekonomian negara Jepang yang 

termasuk ke dalam kebijakan Abenomics Growth Strategy.  

 

1) The Tourism Nation Promotion Basic Plan Sebagai Strategi Dalam 

“Third Arrow” Abenomics Growth Strategy Untuk Meningkatkan 

Industri Pariwisata  

Kebijakan ini juga telah termanifestasikan dalam The Tourism Nation 

Promotion Basic Plan yang dibuat oleh Kementrian Lahan, Infrastruktur, 

Pariwisata dan Transportasi.66 Yaitu pada artikel ke-10, paragraph ke-4 dari 

Tourism Nation Promotion Basic Law Act (No.117 of 2006) yang berisi bahwa 

pemerintah ingin meningkatkan kualitas pariwisata di negara Jepang dengan 

membangun pemahaman antar budaya serta meningkatkan kepuasan para 

wisatawan asing.67 

Selain itu, pada tahun 2004 jumlah wisatawan muslim yang datang ke 

negara Jepang berjumlah sekitar 30.000 wisatawan dan pada tahun 2013-2014 

peningkatan jumlah wisatawan muslim meningkat sekitar 7,2% dari jumlah rata-

rata wisatawan yang datang ke negara Jepang.68 Dari negara Indonesia meningkat 

menjadi 37% sedangkan dari negara Malaysia sekitar 27%.69 Kemudian sebagai 

bentuk keseriusan pemerintah Jepang dalam menjalankan kebijakan dalam sektor 

                                                           
66 Ministry Of Land, Infrastructure, Tourism And Transportation Of Japan, 2016, diakses pada 

tanggal 08 Juni 2016, <http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/kankorikkoku/> 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69

 New York Daily News, Halal tourism growing in Japan as country tries to attract Muslim visitors , diakses pada 

tanggal 18 Februari 2016, <http://www.nydailynews.com/life-style/eats/halal-tourism-expanding-japan-

article-1.1861725> 
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pariwisata tersebut, pemerintah jepang mulai membebaskan visa untuk negara-

negara yang berpenduduk mayoritas muslim di Asia Tenggara, yaitu negara 

Malaysia pada tahun 2013 dan negara Indonesia pada bulan Desember tahun 

2014.70 Selain membebaskan biaya pendaftaran visa pemerintah Jepang juga 

mengimplementasikan kebijakan pariwisata ini dengan maksimal.71 

 

2.1.1 Kebijakan Pariwisata Pada Masa Kabinet Perdana Menteri 

Shinzo Abe  

Perdana Menteri Shinzo Abe dalam pertemuannya dengan para menteri 

untuk membahas pengembangan industri pariwisata sebagai masa depan yang 

cerah bagi negara Jepang, mengemukakan bahwa sektor pariwisata merupakan 

salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Berikut ini adalah 

poin-poin dari pernyataan resmi Perdana Menteri Shinzo Abe pada saat 

pertemuannya dengan para Menteri mengenai kebijakan pariwisata negara Jepang:  

1. Menjadikan Istana Akasaka dan Guest House Nasional di Kyoto sebagai 

tempat wisata yang popular di negara Jepang untuk menarik wisatawan asing. 

Sebelumnya Istana Akasaka ini tidak dibuka untuk umum dikarenakan Istana 

Akasaka ini adalah tempat tinggal putra mahkota Kaisar Jepang yang sekaligus 

menjadi rumah singgah bagi para diplomat asing.72 Sedangkan untuk Guest 

House Nasional di Kyoto tidak dibuka untuk umum sebelumnya disebabkan 

                                                           
70 Informasi Visa diakses pada tanggal 15 Februari 2016, <http://www.jnto.or.id/visa.html> 
71 About Us, diakses pada tanggal 15 Februari 2016, <http://muslim-friendly-japan.com/about-us-

3/> 
72 Tokyo Convention and Visitors Bureau, 2016, State Guesthouse, Akasaka Palace, diakses pada 

tanggal 20 Juli 2016, <https://www.gotokyo.org/en/tourists/topics_ 

event/topics/160516/topics.html> 
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seringnya kunjungan mendadak dari para tamu asing ke rumah singgah 

tersebut.73 Namun untuk menarik wisatawan asing dalam jumlah besar, maka 

dibukalah kedua tempat tersebut di tahun 2016: “Opening Akasaka Palace 

State Guest House and the Kyoto State Guest House to act as a spark for 

tourism.”74 

2. Meningkatkan jumlah wisatawan asing yang datang ke negara Jepang dengan 

cara membebaskan visa bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke negara 

Jepang dan melakukan strategi lain yang efektif untuk menarik wisatawan 

asing: “Increasing the number of non-Japanese tourists by relaxing visa 

requirements and undertaking other strategic measures.” 75 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi negara Jepang terhadap wisatawan 

asing : “We will enhance customs, quarantine, and immigration services in 

Japan.” 76  

4. Melakukan restrukturisasi di bandara-bandara lokal dan internasional seperti 

Bandara Haneda dan Bandara Narita. Restrukturisasi tersebut terdiri dari 

pembangunan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kebutuhan para wisatawan 

asing seperti penambahan kuota penerbangan internasional sebanyak 40.000 

kursi, pembaruan jalur lepas landas pesawat dan rute penerbangan.  

“Reinforce the functions of Haneda Airport and Narita Airport, the 

gateway connecting Tokyo and the rest of the country. With the 

                                                           
73 City of Kyoto and Kyoto Convention and Visitors Bureau , 2016, The Kyoto State Guest House 

is Now Open To The Public, diakses pada tanggal 21 Juli 2016, 

<http://kyoto.travel/en/latest_news/39> 
74 Kantei Japan, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201603/30article1.html> 
75 Kantei Japan, 2015, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201502/policy.html> 
76 Ibid. 
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understanding of local people, flight routes will be revised, and the 

takeoff and landing slots for international flights will be increased by 

40,000 slots annually by 2020.” 77  

 

5. Meningkatkan daya konsumsi wisatawan asing dengan cara menyediakan 

hotel-hotel dengan fasilitas yang sangat baik yang memenuhi semua kebutuhan 

wisatawan asing dan memproduksi barang-barang yang dapat menarik minat 

wisatawan asing untuk membelinya.  

“Increasing the amount of money spent by foreign tourists to Japan to 8 

trillion yen by 2020, and the number of foreign tourists staying 

overnight in regional areas to 70 million by 2020, thus building tourism 

into a key industry.”78  

 

Policy Speech atau Pidato Kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe ini 

memiliki tingkat keseriusan politik yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan 

pidato-pidato yang diperuntukkan bagi publik dan media.79 Hal ini dikarenakan 

policy speech tersebut disampaikan secara langsung oleh Perdana Menteri Shinzo 

Abe dalam sesi ‘Diet’ Jepang, yang merupakan sebuah lembaga legislatif tertinggi 

pemerintah yang mempertemukan eksekutif tertinggi yaitu Perdana Menteri dan 

legislatif yakni seluruh anggota parlemen dalam satu konsesi resmi untuk 

membicarakan kebijakan-kebijakan penting pemerintah.80  

Setelah mengetahui pernyataan resmi dari Perdana Menteri Shinzo Abe 

tentang kebijakan pariwisata yang dibuat oleh pemerintah Jepang, selanjutnya 

akan dibahas lebih detail mengenai isi dari kebijakan Abenomics Growth Strategy 

yang merupakan payung besar dari kebijakan pariwisata Jepang. Kebijakan 

                                                           
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 The Editors of Encyclopedia Brittanica, 2016, Diet Japanese Government, diakses pada tanggal 

12 Agustus 2016, <https://www.brittanica.com/topic/Diet-Japanese-government> 
80 Ibid. 
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Abenomics Growth Strategy ini diimplementasikan secara agresif untuk mengatasi 

hambatan yang dihadapi negara Jepang dalam perekonomiannya dengan 

melakukan inovasi (pengembangan bakat/ kemampuan manusia, peningkatan 

produksi barang, dan pembiayaan dari lembaga asing) dalam perdagangan 

domestik maupun internasional.81 Dengan begitu negara Jepang dapat 

menggerakkan roda perekonomiannya lagi, mengubah status stagnan menjadi 

kontinuitas.82 Hanya dengan cara ini jugalah pemerintah mampu melakukan 

restrukturisasi infrastruktur dan fasilitas perusahaan-perusahaan di negaranya agar 

mampu menarik investasi bagi sektor perekonomian dan meningkatkan arus 

tenaga kerja yang menguntungkan perusahaan, yang berdampak pada para pekerja 

mendapatkan upah yang lebih tinggi sekaligus memberikan lapangan pekerjaan 

baru bagi masyarakat Jepang.83 Dan reaksi berantai berikutnya, daya beli 

masyarakat akan meningkat tajam dan semakin banyak lagi investasi asing yang 

masuk ke negara Jepang, sehingga memunculkan Usaha Kecil Menengah 

(UKM).84 Melalui Abenomics Growth Strategy, negara Jepang memiliki tujuan 

menghasilkan peningkatan produktivitas tenaga kerja sekitar 2% dalam jangka 

menengah hingga panjang dan pertumbuhan Gross Domestic Product sekitar 3% 

dalam 10 tahun ke depan.85 Diharapkan langkah ini juga berdampak pada 

peningkatan Gross National Income lebih dari 3% dalam jangka menengah hingga 

panjang yang nantinya menghasilkan pemasukan lebih dari 1,5 juta Yen dalam 10 

                                                           
81 Kantei Japan, 2016, Overview 1. The Basic Concept of the Growth Strategy, diakses pada 

tanggal 14 Mei 2016, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn.pdf>  
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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tahun.86 Dalam Abenomics Growth Strategy sendiri memiliki tiga variabel penting 

yang menjadi ujung tombak kebijakan tersebut. 

Yang pertama adalah First Arrow (Monetary Easing) adalah  menajamkan 

kebijakan moneter yang ditujukan untuk mencegah terjadinya deflasi dengan cara 

menaikkan harga barang didalam negeri dan memperlemah mata uang Yen agar 

harga barang yang diekspor menjadi murah dan pemerintah dapat memperbanyak 

jumlah barang yang di ekspor tersebut ke negara lain.87 Tindakan ini tidak lain 

adalah agar perekonomian negara Jepang dapat berkembang. 

Kemudian Second Arrow (Nimble Fiscal Policy) merupakan kebijakan 

fiskal yang bersifat fleksibel yang diarahkan untuk mendongkrak perekonomian 

yang sedang mengalami penurunan.88 Dengan jalan meningkatkan daya beli 

masyarakat dari 8% menjadi 10% atau dengan kata lain pemerintah tidak hanya 

mengembangkan daya beli masyarakat tetapi juga pada waktu yang bersamaan 

membangun kembali keuangan negara atau setidaknya mengurangi 

ketergantungan negara terhadap hutang.89 

Third Arrow (Structural Reform) memiliki tujuan untuk meningkatkan 

perekonomian dengan cara melakukan kerja sama dalam bidang ekonomi dengan 

negara lain.90 Berbeda dengan kedua “arrow” yang lain, “arrow” yang ketiga ini 

memiliki lima inti. Inti-inti tersebut adalah sebagai berikut:91 

 

                                                           
86 Ibid. 
87 Aya Fransisco, 2014, Abenomics 3 Arrows Explained, diakses pada tanggal 14 Mei 2016, 

<https://www.tofugu.com/japan/abenomics-3-arrows/> 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
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1. Increasing The Labor Participation Of Women 

 Memberikan peluang lebih banyak kepada kaum perempuan untuk 

mendapatkan pekerjaan, karena tingkat partisipasi kaum perempuan di negara 

Jepang dalam pekerjaan masih menjadi yang terendah diantara negara-negara 

lainnya.  

2. Medical Treatment And Agriculture Sector Improvement 

Menjadikan negaranya sebagai pionir dalam menerapkan pelayanan 

kesehatan seperti sistem asuransi kesehatan dan perawatan di Rumah Sakit 

berbasis teknologi canggih yang diperuntukkan bagi masyarakatnya.  

3. Openness To Foreigners In Society  

Pemerintah membuat program bagi tenaga kerja ahli yang berasal dari luar 

negara Jepang agar mereka mudah mendapatkan tempat tinggal yang permanen/ 

tetap, dan juga menghimbau kepada pelajar-pelajar di negara Jepang untuk 

melakukan pertukaran pelajar di Universitas/ Sekolah di negara lain maupun 

sebaliknya. 

4. Lowering Corporation Tax And Regulations 

Beban pajak untuk perusahaan diturunkan sebesar 2,4% dan pemerintah 

memberikan insentif bagi perusahaan dalam negeri dan asing yang melakukan 

penanaman modal. Langkah ini adalah upaya untuk menarik investor asing dan 

lokal. Selain itu, pemerintah juga melonggarkan peraturan/ batasan bagi Investasi 

Asing Langsung (Foreign Direct Investment) dan membuka barikade dalam 

bidang perdagangan agar dapat ikut berpartisipasi dalam free trade yaitu Trans 

Pasific Partnership.  
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5. Cool Japan 

Pemerintah mempromosikan kebudayaan, makanan, dan sektor pariwisata 

negara Jepang ke seluruh dunia. Dibawah Abenomics Growth Strategy, 

pemerintah menargetkan untuk menarik 20 juta wisatawan asing di tahun 2020 

dan 30 juta wisatawan di tahun 2030. Dengan dilaksanakannya program Cool 

Japan ini maka jumlah kunjungan wisatawan asing dari beberapa negara seperti 

Korea, Taiwan, Cina, Malaysia, Thailand dan Indonesia mengalami kenaikan di 

tahun 2013 dan 2014. 

Didasari oleh alasan pemerintah Jepang yang melihat potensi besar 

peningkatan jumlah wisatawan asing ke negara Jepang, maka pemerintah 

memberikan perhatian lebih kepada kebutuhan wisatawan asing yang datang ke 

negara Jepang. Oleh karena itu pada akhir tahun 2014 dan pada awal tahun 2015 

Perdana Menteri Shinzo Abe memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan 

pariwisata baru ini untuk diaplikasikan demi meningkatkan jumlah wisatawan 

asing untuk berkunjung ke negara Jepang, dimana kebijakan tersebut pro terhadap 

wisatawan asing.92 Visi dari kebijakan pariwisata yang baru tersebut adalah untuk 

meningkatkan pendapatan negara Jepang dari  5,5 trilyun Yen menjadi 35 trilyun 

Yen di tahun 2020 dengan cara meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing 

ke negara Jepang dan menarik perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di 

negara Jepang.93  

                                                           
92 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> 
93 Mitsuru Obe, 2016, Tourism Sector a Bright Spot in Japan’s Dim Investment Picture, diakses 

pada tanggal 28 Juli 2016, <http://www.wsj.com/articles/tourism-sector-a-bright-spot-in-japans-

dim-investment-picture-1456231928> 
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Sebelum membahas mengenai pengimplementasian kebijakan tersebut 

terlebih dahulu penulis akan memaparkan tiga point penting yang terkait dengan 

kebutuhan wisatawan asing yaitu sebagai berikut:  

1) Pemerintah bekerja sama dengan pihak komunitas muslim di negara 

Jepang untuk memberi pengarahan kepada pihak hotel, pusat-pusat 

perbelanjaan dan bandara agar memberikan pelayanan yang bersifat 

“muslim friendly” bagi wisatawan asing yang beragama Islam yaitu dengan 

membangun fasilitas peribadatan seperti mushalla lengkap dengan fasilitas 

penunjangnya (tempat wudhu, penunjuk arah kiblat, sajadah, dll).94 

2) Demi membuat wisatawan asing lebih nyaman, didirikan restoran halal 

dan sehat di negara Jepang, dimana pemerintah telah menyediakan 

sertifikasi kehalalan daging yang diperjualbelikan, seperti daging paus, 

daging sapi dan lain sebagainya, sehingga wisatawan tetap dapat 

merasakan masakan autentik Jepang dengan nyaman dan halal.95 Yang 

perlu diperhatikan wisatawan asing yang beragama Islam ketika memilih 

makanan adalah penggunaan sausnya apakah menggunakan sake atau 

tidak. Dewasa ini, pemerintah bekerjasama dengan organisasi non-

government menghimbau agar hotel dan restoran yang menyajikan menu 

muslim friendly harus menggunakan dapur terpisah.96 

3) Pemerintah tidak lupa juga menyertakan layanan website/ situs yang 

bernama Muslim Guide yang membantu para wisatawan asing yang 

                                                           
94 Halal tourism growing in Japan as country tries to attract Muslim visitors , diakses pada tanggal 18 Februari 2016, 

<http://www.nydailynews.com/life-style/eats/halal-tourism-expanding-japan-article-1.1861725> 
95 Ibid. 
96 Japan National Tourism Organization, 2016, Panduan wisata Jepang bagi wisatawan muslim, diakses 

pada tanggal 20 Februari 2016, <http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html> 
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beragama Islam untuk mencari restoran halal, hotel, pusat perbelanjaan 

dan bandara yang ramah untuk wisatawan muslim.97  

 Penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana kebijakan pariwisata 

berkembang (Implementasi fasilitas pendukung kebijakan pariwisata dan Visa 

Waiver) akan dijelaskan di sub bab berikutnya. 

 

2.2 Perkembangan Kebijakan Pariwisata Negara Jepang   

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang kebijakan pariwisata 

yang diimplementasikan terhadap wisatawan asing, serta pembebasan visa/ Visa 

Waiver bagi wisatawan dari negara-negara di benua Amerika, Eropa, Afrika dan 

Asia yang merupakan langkah pemerintah Jepang untuk merealisasikan kebijakan 

tersebut secara maksimal.  

 

2.2.1 Implementasi Fasilitas Pendukung Kebijakan Pariwisata  

Wisatawan asing ketika berkunjung ke negara Jepang akan disuguhkan 

dengan makanan yang sehat dan tempat penginapan maupun tempat umum yang 

memberikan pelayanan maksimal bagi mereka. Sebab pemerintah telah 

mengimplementasikan kebijakan pariwisatanya dengan menyediakan website 

pemandu untuk panduan menemukan makanan-makanan sehat bagi wisatawan 

asing yang beragama Islam maupun Non Islam dari Nippon Asia Halal 

Association, website informasi lengkap tentang lokasi masjid-masjid di negara 

Jepang, lalu Alhabib Islamic Web Service, situs Islamic Finder, Japan National 

                                                           
97 Ibid. 
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Tourism Organization website serta lokasi-lokasi penyediaan makanan halal di 

restoran dan bandara. Berikut ialah penjelasan secara terperinci dari Website 

Muslim Guide dan Halal Food.  

1. Website Nippon Asian Halal Association: Panduan Untuk Wisatawan 

Asing Yang Beragama Islam Maupun Non Islam Dalam Memilih 

Makanan Sehat/ Halal Di Negara Jepang 

Berkat kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia Research Institute Japan 

dan Nippon Asia Halal Association, mampu menarik wisatawan asing untuk 

menemukan makanan halal dan sehat serta tempat untuk beribadah.98 Pertama, 

untuk memilih makanan yang tidak mengandung bahan yang dilarang bagi umat 

muslim seperti mirin dan sake adalah dengan memilih menu udon, sashimi, soba 

dan tempura tanpa mengkonsumsi sausnya.99 Lalu menu sushi dan ikan bakar 

seperti yaki sakana juga relatif aman untuk dikonsumsi, pengecualian untuk unagi 

dan anago karena sausnya mengandung mirin.100 Meskipun makanan tradisional 

negara Jepang adalah berbahan dasar ikan namun ada beberapa makanan yang 

dimasaknya menggunakan kaldu dan daging babi, misalnya ramen, tonkatsu, 

gyoza, okonomiyaki, teriyaki, yakitori, serta beberapa jenis kare, begitu juga 

dengan goya campur dan okinawa soba yang berasal dari prefektur Okinawa.101 

Ada juga makanan lain yang berbahan dasar sapi, ayam, dan kambing 

yang perlu diperhatikan oleh para wisatawan muslim asing dikarenakan 

                                                           
98 Japan National Tourism Organization, 2016, Nippon Asia Halal Association, diakses pada 

tanggal 16 Mei 2016, <http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html>  
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Ibid. 
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penyembelihan tidak dilakukan dengan tata cara Islam.102 Untuk makanan 

kemasan sebaiknya membawa panduan untuk bahan-bahan makanan yang 

diragukan kehalalannya, dan berikut adalah beberapa contoh yang diberikan oleh 

Nippon Halal Asia Association:103  

a) Buta: Babi 

b) Po-ku: Pork 

c) Gyu Niku: Daging Sapi 

d) Tori Niku: Daging Ayam 

e) Niku Ekisu: Ekstrak Daging 

f) Konsome: Kaldu Daging 

g) Sake  

h) Mirin 

i) Zerachin: Gelatin 

j) Dobutsu Yushi: Lemak Hewan 

k) Kako Yushi: Lemak Termodifikasi 

l) Shotoninggu: Shortening 

Para wisatawan asing yang beragama Islam yang masih ragu akan 

kandungan makanan yang disajikan oleh pihak restoran, supermarket atau hotel 

diwajibkan untuk menanyakan kepada petugas atau karyawan agar keamanan 

dalam mengkonsumsi makanan tersebut dapat terjamin, contohnya dengan 

menggunakan pertanyaan “Buta niku wo tsukatteimasuka?“ yang artinya: 

                                                           
102 Ibid. 
103 Ibid. 
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“Apakah menggunakan babi?”.104 Selain itu Nippon Asia Halal Association juga 

menyediakan buku saku yang berisi daftar bahan makanan dan contoh percakapan 

bahasa Jepang yang dapat didownload/ dicetak di website N.A.H.A.105  

2. Website Halal Media Japan 

Bagi para wisatawan asing yang sedang berlibur di negara Jepang dan 

ingin menerima informasi dalam bahasa Inggris, Halal Media Japan telah 

menggunakan bahasa internasional tersebut.106 Dalam situs ini terdapat fitur 

‘Search Restaurant’ yang membantu untuk mencari restoran yang menyediakan 

menu halal dan menu vegetarian.107 

3. Malaysia Halal Corporation 

Malaysia Halal Corporation yang didirikan pada bulan September tahun 

2010 adalah sebuah perusahaan yang melayani ekspor produk halal.108 Managing 

Director dari Malaysia Halal Corporation adalah Akmal Abu Hassan.109 Fungsi 

Malaysia Halal Corporation yaitu menyediakan sertifikasi makanan serta 

mempublikasikannya ke jejaring sosial dan situs yang dimilikinya, menjual 

daging yang diproses secara halal serta produk halal lainnya yang dibuat di negara 

Jepang.110 

 

 

                                                           
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Halal Media Japan, 2016, Halal Information In Japan, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://www.halalmedia.jp/> 
107 Ibid. 
108 Malaysia Halal Corporation, 2016, Company Profile, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://mhalalc.jp/wp/english/profile.html> 
109 Ibid. 
110 Malaysia Halal Corporation, 2016, Activities, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://mhalalc.jp/wp/english/activities.html> 
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4. Join Halal Items 

Join Halal Items menggunakan jejaring sosial seperti Facebook sebagai 

media publikasinya daripada sebuah website. Dalam Facebook Page Japan Halal 

Items, disertakan juga link yang terhubung dengan website Masjid Kobe.111 

Lembaga yang bergerak di bidang bahan makanan tersebut berdiri pada tanggal 20 

Juli 2013. Join Halal Items bertujuan untuk mengawasi kuliner di negara Jepang 

agar bahan makanan yang digunakan terjamin keamanannya dan mendapatkan 

kepercayaan untuk mendukung komunitas keagamaan seperti komunitas Muslim, 

Hindu, dan Kristen serta vegetarian maupun orang yang memiliki alergi terhadap 

suatu makanan tertentu.112 Selain itu Join Halal Items ternyata juga menerima 

pertanyaan via email mengenai proses pengolahan bahan mentah/ kandungan 

bahan mentah itu sendiri dari produk makanan produksi negara Jepang.113 Para 

wisatawan muslim diwajibkan untuk mengirimkan nama produk, foto produk, 

foto kemasan dan komposisi bahan mentah produk tersebut apabila ingin 

mengecek kehalalan sebuah produk.114  

5. Medical Institutions For Foreign Tourist 

Kementrian Kesehatan bersama dengan Lembaga Turisme Nasional 

Jepang telah berkoordinasi dengan 320 rumah sakit di negara Jepang untuk 

menangani wisatawan asing yang mengalami cidera serius akibat kecelakaan 

ataupun yang sedang menderita penyakit, selain itu Kementrian Kesehatan juga 

                                                           
111 Arma, 2016, Ini Dia Website Referensi Makanan Halal Di Jepang!, diakses pada tanggal 18 

Mei 2016, <http://www.akibanation.com/ini-dia-website-referensi-makanan-halal-di-jepang/> 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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telah menyediakan asuransi kesehatan bagi para wisatawan asing yang datang 

berkunjung ke negara Jepang.115 

 

6. Mobile WiFi Routers For Foreign Tourist 

Pemerintah Jepang menyadari bahwa ada beberapa area di negara Jepang 

yang tidak terjangkau oleh akses internet dan hal ini tentunya juga sudah pasti 

akan menyulitkan para wisatawan asing untuk mengakses dunia maya. Oleh 

karena itu pemerintah Jepang telah bekerja sama dengan pihak bandara, kantor 

pelayanan wisatawan asing, dan supermarket untuk memberikan kartu Subscriber 

Identity Module (SIM) dan Modem  Wireless Fidelity (WiFi) bagi wisatawan 

asing agar komunikasi dan akses mereka dengan dunia maya tidak terputus.116 

  

2.2.2 Fasilitas Tambahan Bagi Wisatawan Asing Yang Beragama Islam  

1. Hotel Bersertifikat “Muslim Friendly”  

 Untuk menciptakan negara Jepang yang ramah untuk wisatawan muslim, 

maka N.A.H.A bersama dengan pemerintah Jepang telah melaksanakan 

pengarahan kepada hotel-hotel yang ada di seluruh negara Jepang agar 

memberikan pelayanan yang “muslim friendly”.117 N.A.H.A menyelenggarakan 

seminar mengenai sertifikasi halal untuk hotel/ tempat penginapan yang berlokasi 

di Springs Hotel di Makuhari, tepatnya di Prefektur Chiba yang dihadiri oleh 

                                                           
115 MLIT, 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2016, 

<http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/anzen.html> 
116 MLIT, 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2016, 

<http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/page03_000006.html> 
117 Japan National Tourism Organization, 2016, Hotel Halal Di Jepang, diakses pada tanggal 16 

Mei 2016, <http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html> 
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seluruh pengusaha hotel yang ada di negara Jepang.118 Lokasi yang digunakan 

untuk seminar tersebut yaitu Hotel Springs telah resmi mendapatkan sertifikat 

halal dari N.A.H.A, begitu juga dengan staf hotelnya yang mendapatkan pelatihan 

mengenai penyediaan makanan halal.119 

 Selanjutnya di bawah ini adalah daftar beberapa hotel di negara Jepang 

yang telah mendapatkan sertifikat dari N.A.H.A:  

a) Springs Hotel: Hotel yang terletak di dekat Tokyo Disneyland ini 

menyatakan bahwa mengenai menu halal yang disediakan di hotel, menu 

makanan tersebut dimasak dengan menggunakan dapur terpisah yang 

dibuat khusus untuk tamu muslim.120 Dan tentu saja peralatan masaknya 

juga bebas dari sake, mirin, maupun minyak babi, jadi para wisatawan 

muslim tidak perlu khawatir akan kehalalan masakan tersebut.121 Selain 

penyediaan menu halal, pihak hotel juga melengkapi kamar-kamarnya 

dengan penunjuk arah ke kiblat dan peminjaman mukenah serta sajadah di 

front officenya.122 

b) Art Hotels Sapporo: “Halal Hotel” yang berlokasi di kota Sapporo. 

Menyediakan mushalla sekaligus restoran halal didalamnya123 

c) Richmond Hotel Premier Asakusa Internasional: Hotel yang baru saja 

dibuka di Asakusa ini memberikan menu halal bagi para tamunya, 

                                                           
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 
123 Art Hotel Sapporo, 2016, diakses pada tanggal 21 Mei 2016, 

<http://www.arthotelsapporo.com/> 
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ditambah lagi dengan tersedianya tempat untuk berwudhu di setiap 

toiletnya.124 

d) Okayama Royal Hotel: Hotel ini menyediakan mushalla, menu halal dan 

souvenir halal untuk wisatawan muslim125 

e) Sakura Hatagaya Hotel: Hotel yang berada di kawasan Hatagaya ini 

menyediakan cafe bermenu halal yang terletak di lantai 1.126 Salah satu 

menu halalnya adalah masakan khas Mesir, Kushari. Untuk mushalla tidak 

jauh berbeda dengan hotel-hotel yang lain.127 

2. Restoran Bersertifikat Halal 

 Tidak hanya hotel saja yang resmi mendapatkan sertifikat halal dari 

N.A.H.A tetapi beberapa restoran di negara Jepang juga telah tersertifikasi halal. 

Dengan adanya “Halal Restaurant” ini semakin memudahkan para wisatawan 

muslim untuk memperoleh masakan halal dengan cita rasa yang khas negara 

pohon sakura tersebut. Berikut adalah daftar restoran bersertifikat halal yang 

tersebar di beberapa kawasan di negara Jepang:128   

a. Restoran Siddique: Bagi para wisatawan muslim asing yang sedang 

melakukan kunjungan di daerah Akihabara, terdapat sebuah restoran India 

yang bersertifikat halal bernama Siddique.129 Restoran ini menyajikan 

                                                           
124 Asakusa International Richmond Hotel, 2016, diakses pada tanggal 21 Mei 2016, 

<http://asakusa-international.richmondhotel.jp/> 
125 A.Shugo, 2016, Okayama Royal Hotel, diakses pada tanggal 21 Mei 2016, 

<http://www.halalmedia.jp/archives/lima400/okayama-royal-hotel-welcome-muslims/> 
126 Firdausi Aldilla, 2015, Sakura Hatagaya, hotel ramah umat muslim, diakses pada tanggal 21 

Mei 2016, <http://mcha-id.com/5429> 
127 Ibid. 
128 PMIJ, 2016, Toko Halal Di Jepang, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://www.pmij.us/halal-haram/toko-halal-di-jepang.html> 
129 Akihabara List, 2016, Restaurant For Moslem, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://akihabaralist.com/id/restaurant-for-moslem/> 
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hidangan cepat saji, pelayanan yang diberikan juga baik terlebih lagi lokasi 

dan ruangan restoran sangat nyaman.130 

b. Restoran Jai Hind: Restoran India ini hampir sama dengan restoran 

Siddique dan berlokasi di Akihabara.131 

c. Restoran Kaijin Ramen, Shinjuku: Di restoran ini menu ramen yang 

disediakan terjamin kehalalannya untuk wisatawan muslim, dan menu 

yang disajikanpun disediakan secara bilingual, yakni Jepang dan Inggris. 

d. Restoran Saishoku Teppan Ippin, Shibuya: Bertempat di dekat stasiun 

Ebisu, Shibuya, restoran Saishoku menyediakan menu halal seperti menu 

Shabu-Shabu. 

e. Restoran Gyumon Yakiniku, Shibuya: Menu daging panggang seperti 

daging sapi dan ayam yang telah mendapatkan sertifikat halal menjadi 

menu andalan di restoran ini. Bahkan bumbu dan sausnya juga halal, 

ditambah lagi menu makanan juga bilingual. 

f.  Restoran Shinjukugyoen Ramen Ouka, Shinjuku: Ramen dan dessert yang 

dihidangkan di restoran ini aman untuk dikonsumsi oleh wisatawan 

muslim. 

g. Restoran Chicken Dining/ Tsuki No Odori, Dotonbori: Di Osaka pun telah 

tersedia restoran halal seperti Tsuki No Odori. Menu yang dihidangkan 

sangat variatif, misalnya es krim, daging ayam asap, yakitori, miso hot pot, 

dll. Menu-menu tersebut diawasi dan dibimbing oleh direktur dari Masjid 

Muslim Kobe. 

                                                           
130 Ibid. 
131 Ibid. 
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h. Restoran Sekai Café, Asakusa: Wisatawan muslim asing dapat menikmati 

menu Kobe Beef halal di restoran ini. Dengan hanya membayar 2000 Yen 

untuk satu porsinya, cita rasa yang didapat pun luar biasa. 

3. Pusat Perbelanjaan dan Bandara yang “Muslim Friendly” 

 Melihat fenomena bahwa jumlah kunjungan wisatawan muslim asing ke 

negara Jepang semakin bertambah, maka pemerintah berkoordinasi dengan pihak 

bandara dan pusat-pusat perbelanjaan di negara Jepang untuk menyediakan 

fasilitas peribadatan bagi wisatawan muslim. Diantaranya adalah mushalla yang 

diresmikan oleh pemerintah di Naha Airport, lalu pusat-pusat perbelanjaan seperti 

LAOX Akihabara Main Store yang berlokasi di Chiyoda, kota Tokyo, menjual 

makanan halal: udon, ramen, kue sponge, dan kue beras, produk organik, serta 

produk non babi.132 Mushalla pun telah dibangun di mall ini yang bertempat di 

lantai tujuh, kemudian mall lainnya yang mendirikan mushalla untuk wisatawan 

muslim adalah Aeon Mall Rycom dan Mall Aeon di Okinawa.133 

4. Website Masjid In Japan 

 Sebagai tambahan informasi mengenai masjid besar di negara Jepang, 

terdapat Masjid Nagoya yang berada di negara Jepang bagian tengah tepatnya di 

Nakamura-ku, Nagoya yang berdiri pada tahun 1998 dan dapat ditempuh dengan 

berjalan kaki dari stasiun subway Honjin.134 Masjid tersebut terdiri dari empat 

lantai, lantai satu adalah pusat kebudayaan Islam, lantai 2 adalah tempat shalat 

                                                           
132 Anda Sunarya, 2016, Jepang Memperbanyak Masjid dan Makanan Halal Untuk Menarik Turis 

Muslim, diakses pada tanggal 18 Mei 2016, <http://www.suratkabar.co/8803/news/alhamdulillah-

di-jepang-makin-banyak-masjid-dan-makanan-halal-untuk-muslim-baca-dan-sebarkan> 
133 Ibid. 
134 Masjid In Japan, 2016, diakses pada tanggal 16 Mei 2016, <http://www.masjid.jp/list.html> 
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untuk wanita, sedangkan lantai 3 dan 4 adalah tempat shalat untuk pria.135 Ada 

juga masjid Fukuoka yang bertempat di Higashi-ku, di pulau Kyushu yang 

terletak di bagian selatan negara Jepang dan para wisatawan muslim asing dapat 

menempuhnya dengan berjalan kaki selama 1 menit dari stasiun JR Hakozaki 

menuju ke masjid tersebut.136 Namun apabila wisatawan muslim masih kesulitan 

untuk menemukan masjid besar yang lain di negara Jepang selain Fukuoka, maka 

telah tersedia situs yang bernama Masjid In Japan yang memuat informasi 

lengkap mengenai lokasi masjid di kota-kota besar di negara Jepang.137 Website 

tersebut menyediakan informasi tentang masjid besar diantaranya yakni dua 

masjid besar yang cukup terkenal seperti Masjid Camii di Tokyo dan Masjid Kobe 

di kota Kobe.138 Masjid Camii terkenal dengan arsitekturnya yang indah dan 

menjadi pusat budaya Turki, sehingga menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat 

Jepang ataupun wisatawan non muslim. Masjid Camii sendiri bisa diakses dari 

stasiun Tokyo: Dari subway Marunouchi Line menuju stasiun Otemachi, lalu 

berpindah ke subway Chiyoda Line dan berhenti di stasiun Yoyogi Uehara.139 

Kedua, akses stasiun Shinjuku: menggunakan kereta Odakyu Line menuju stasiun 

Yoyogi Uehara.140 Yang ketiga, akses stasiun Shibuya: Dari subway Fukutoshin 

Line menuju ke stasiun Meiji-jinggu kemudian berpindah ke subway Chiyoda line 

dan berhenti di stasiun Yoyogi Uehara.141  

                                                           
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 Ibid. 
138 Japan National Tourism Organization, 2016, Masjid-masjid terkenal di Jepang, diakses pada 

tanggal 20 Februari 2016, <http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html> 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 

http://www.jnto.or.id/muslim_visitors.html
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 Sedangkan Masjid Kobe adalah masjid tertua di negara Jepang yang 

dibangun pada tahun 1935.142 Selain kedua masjid tersebut terdapat juga masjid 

dan mushalla lain di negara Jepang seperti di kawasan Ikebukuro, Akasuka, 

Okachimaki, Nagoya, Fukuoka dan di dalam KBRI di kawasan Meguro.143 

Khusus untuk masjid yang berada di dalam KBRI di kawasan Meguro, wisatawan 

muslim asing dapat mencapai masjid melalui akses stasiun Tokyo, stasiun 

Shinagawa, stasiun Shibuya, stasiun Shinjuku.144 Lebih tepatnya para wisatawan 

muslim harus menggunakan JR Yamanote Line dan berhenti di stasiun Meguro, 

setelah itu berjalan kaki sekitar 10 menit atau menggunakan taksi untuk sampai di 

lokasi.145 

5. Al Habib Islamic Web Service 

Situs ini membantu wisatawan muslim menentukan derajat arah kiblat 

dengan memasukkan nama kota yang disinggahi.146 Detail arah kiblat di kota-kota 

besar di negara Jepang menurut situs ini adalah sebagai berikut: 147  

a) Tokyo 293,02° 

b) Yokohama 293,01°  

c) Nagoya 291,54°  

d) Osaka 290,84°  

e) Kyoto 290,95°  

f) Fukuoka 288,39°  

                                                           
142 Ibid. 
143 Ibid. 
144 Ibid. 
145 Ibid. 
146 Al Habib, 2016, Arah Kiblat, diakses pada tanggal 16 Mei 2016, <http://www.al-

habib.info/arah-kiblat/> 
147 Ibid. 
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g) Sendai 293,50°  

h) Sapporo 293,36° ke arah barat laut 

6. Website Islamic Finder 

Oleh karena negara Jepang tidaklah memiliki musim yang sama dengan 

negara tropis seperti negara Indonesia dan negara Malaysia, maka penentuan 

waktu shalat pun juga berbeda di tiap musimnya.148 Maka dari itu situs seperti 

Islamic Finder ini amat sangat membantu wisatawan muslim asing yang sedang 

melakukan kunjungan ke negara Jepang untuk mengetahui waktu shalat.149  

 

2.2.3 Pembebasan Visa Bagi Wisatawan Asing  

 Demi tercapainya target wisatawan asing yang berkunjung ke negara 

Jepang sebanyak 20 juta wisatawan pada tahun 2020 dan 30 juta wisatawan pada 

tahun 2030, maka pemerintah dibawah Abenomics Growth Strategy memberikan 

pembebasan visa kepada negara-negara ASEAN. Tentunya di dalam ASEAN 

sendiri ada negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu 

negara Indonesia dan negara Malaysia. Dengan dibebaskannya visa bagi negara-

negara ASEAN berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan asing yang 

berkunjung dari kawasan Asia Tenggara. Tetapi berdasarkan data dari Kementrian 

Luar Negeri Jepang, pembebasan visa hanya ditujukan khusus untuk para pemilik 

                                                           
148 Islamic Finder, 2016, diakses pada tanggal 18 Mei 2016, 

<http://www.islamicfinder.org/cityPrayerNew.php?country=japan> 
149 Ibid. 
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Electronic Passport (E-Passport) berstandar International Civil Aviation 

Organization (ICAO) saja.150  

 Para wisatawan ataupun warga negara asing yang ingin melakukan 

kunjungan ke negara Jepang diharuskan untuk mendaftar di Kedutaan Besar 

Jepang di negaranya untuk memperoleh E-Passport, dengan begitu maka warga 

negara asing yang ingin berkunjung ke negara Jepang tidak lagi memerlukan visa 

untuk memasuki negara tersebut.151 Dibawah ini adalah tabel daftar negara-negara 

yang mendapatkan pembebasan visa entry Jepang pada bulan Desember tahun 

2014 di seluruh dunia:152 

 

Tabel 2.1: Daftar Negara Penerima Visa Entry Jepang Pada Tahun 2014  

  

  

                                                           
150 Minister Of Foreign Affairs of Japan, 2014, Exemption of Visa  (Short Term Stay), diakses 

pada tanggal 23 Mei 2016, <http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html> 
151 Ibid. 
152 Ibid. 

ASIA EROPA 
AMERIKA 

UTARA 

AMERIKA 

LATIN 
OCEANIA 

TIMUR 

TENGAH 
AFRIKA 

Indonesia Austria Amerika 

Serikat 

Argentina Australia Israel Tunisia 

Malaysia Belgia Kanada Mexico New 

Zealand 

Turki Mauritius 

Korea 

Selatan 

Bulgaria  Suriname   Lesotho 

Thailand Kroasia  Uruguay    

Singapore Perancis  Chile    

Brunei Itali  Costa Rica    

Macao Inggris  Honduras    
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 Selain itu terdapat perbedaan diantara kebijakan pariwisata pada masa 

kepemimpinan Perdana Menteri Junichiro Koizumi dengan kebijakan pada masa 

kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe. Pada masa kepemimpinan Junichiro 

Koizumi tepatnya pada tahun 2003, Perdana Menteri Junichiro Koizumi melalui 

Kementrian Luar Negeri menginstruksikan untuk mengeluarkan kebijakan “Visit 

Japan Campaign” guna menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke negara 

Jepang.153 Pemerintah Jepang sendiri menerapkan kebijakan ini agar target 

wisatawan asing yang masuk mencapai 10 juta wisatawan pada tujuh tahun 

mendatang, namun kenyataannya pada tahun 2010 jumlah wisatawan hanya 

mencapai 8,61 juta wisatawan saja, tidak sesuai dengan ekspektasi pemerintah 

Jepang.154 Hal tersebut disebabkan terbatasnya lingkup wilayah/ negara yang 

menjadi target dari strategi Visit Japan Campaign Perdana Menteri Junichiro 

Koizumi tersebut. Total hanya 15 negara yang menjadi target dari strategi 

pemerintah Jepang untuk menjaring wisatawan asing, yakni Korea, Taiwan, Cina, 

Hongkong, Thailand, Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, 

Perancis, Australia, India, Rusia dan Malaysia.155 Di masa kepemimpinan 

Junichiro Koizumi juga belum dilakukan pembebasan visa bagi wisatawan asing, 

hanya pengoptimalisasian kartu isi ulang yang diberikan kepada wisatawan asing 

yang berfungsi untuk membayar biaya transportasi umum dan untuk berbelanja 

saja.156 Sangat berbeda dengan kebijakan di masa kepemimpinan Perdana Menteri 

Shinzo Abe yang memberikan pembebasan visa bagi banyak negara di semua 

                                                           
153 Japan Tourism Agency, 2015, Visit Japan Campaign (daring), diakses pada tanggal 22 

November 2015, <http://www.mlit.go.jp/kankocho/en/inbound/vjc.html> 
154 Ibid. 
155 Ibid. 
156 Ibid. 
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benua di dunia serta pembangunan fasilitas penunjang khusus bagi para 

wisatawan asing yang membutuhkan fasilitas tersebut.  

 Tentunya kebijakan pariwisata di masa kepemimpinan Shinzo Abe jauh 

lebih baik daripada masa kepemimpinan Junichiro Koizumi. Hal ini disebabkan 

karena kabinet Shinzo Abe melakukan upaya yang sangat optimal untuk 

merealisasikan target jumlah kunjungan wisatawan asing di tahun 2020 dan 2030 

dengan memenuhi apapun yang menjadi kebutuhan bagi para wisatawan asing 

ketika mereka berkunjung ke negara Jepang tanpa memandang ras, suku, maupun 

agama. 

 




