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BAB III 

KEPENTINGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN  

ASING KE NEGARA JEPANG  

 

Setelah pada bab sebelumnya telah dijelasan tentang perwujudan nyata 

kebijakan pariwisata pada masa kepemimpinan Shinzo Abe periode ke II berupa 

fasilitas ibadah dan restoran halal dan sehat bagi wisatawan asing, sekarang dalam 

bab 3 ini penulis akan lebih memfokuskan pada gambaran umum pariwisata di 

negara Jepang dan dampak dari didirikannya fasilitas penunjang dan restoran 

halal/ sehat tersebut terhadap jumlah kunjungan wisatawan asing ke negara 

Jepang. Selain itu, juga akan dipaparkan perbandingan kunjungan jumlah 

wisatawan asing ke negara Jepang sebelum dan setelah kebijakan pariwisata ini 

diterapkan. 

 

3.1 Gambaran Umum Pariwisata Di Negara Jepang  

Negara Jepang merupakan salah satu negara di benua Asia yang maju 

dalam teknologi dan budayanya, banyak inovasi produk-produk di temukan di 

negara Jepang dan menjadi produk unggulan di perdagangan internasional.157 

Selain teknologi, negara Jepang menyimpan pesona warisan budaya dan 

keindahan alam sebagai atraksi utama dalam pariwisata mereka. Pariwisata di 

negara Jepang sendiri harus ditingkatkan untuk memacu perekonomian sebab 

industri pariwisata merupakan salah satu dari industri pertumbuhan di abad ke-

                                                           
157 Syahbuddin Mangandaralam, 1993, Mengenal Dari Dekat: Jepang Negara Matahari Terbit, PT 

Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 70-71 
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21.158 Besarnya peran industri ini dapat diketahui dengan persentase daya beli 

yang berjumlah 4,8% dari Gross National Product (GNP) yakni sebesar 20 trilyun 

Yen dan mampu memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Jepang, 

disamping itu sektor pariwisata akan menjadi katalis bagi revitalisasi 

perekonomian negara Jepang.159 Jika para wisatawan asing mengunjungi sebuah 

daerah di negara Jepang, maka penduduk di daerah tersebut akan meningkat 

kepercayaan dirinya dan kebanggaan terhadap daerahnya dan hal ini akan 

membantu memberikan motivasi bagi daerah tersebut untuk memajukan 

perekonomiannya.160 Keidanren (Federasi Bisnis Jepang) dan Kementerian 

Pertanahan, Prasarana dan Angkutan menyatakan bahwa kebijakan pariwisata 

Jepang yang memanfaatkan ciri-ciri unik negara Jepang memberi dampak yang 

sangat besar bagi ekonomi negara itu, oleh karenanya perlunya diwujudkan 

tindakan nyata seperti pelestarian dan promosi aset-aset dan warisan budaya 

secara aktif.161  

Selain itu penyuluhan untuk meningkatkan industri pariwisata gencar 

dilakukan mengingat adanya keinginan besar dari para wisatawan asing untuk 

mempelajari sejarah perkembangan industri negara Jepang di negara-negara 

kawasan Asia Tenggara.162 Situs-situs industrial serta pabrik-pabrik dapat 

dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan peninjauan dan pengkajian 

                                                           
158 Embassy Of Japan, 2015, diakses pada tanggal 10 Mei 2016, <http://www.id.emb-

japan.go.jp/aj303_05.html> 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
162 Ibid. 
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mengenai industrialisasi karena mengandung nilai budaya yang tinggi.163 

Keidanren berpendapat bahwa situs-situs tersebut efektif dalam menarik para 

wisatawan asing dari negara-negara lain di benua Asia.164 Kemudian unit usaha 

milik masyarakat yang berada di daerah wisata telah menggunakan keunikan yang 

dimilikinya untuk mendorong sektor pariwisata negara Jepang, contohnya di kota 

metropolitan Tokyo, yang akan diprioritaskan dan dipromosikan adalah taman-

taman bertema serta mall-mall yang terkenal.165 Pulau Kyushu memberikan daya 

tarik yang luar biasa kepada para pasangan dari negara Korea Selatan yang sedang 

melakukan bulan madu, sedangkan pulau di bagian utara, yaitu Hokkaido, 

menarik para wisatawan dari negara-negara di benua Asia untuk menikmati salju 

di musim dingin serta bunga-bunga yang bersemi di musim semi.166 Sebenarnya 

di negara Jepang telah diusulkan untuk mengadakan kasino di kota Tokyo, tetapi, 

permainan kasino merupakan sistem perjudian yang ilegal menurut hukum di 

negara Jepang, maka pada akhirnya tidak dapat diwujudkan.167 

Negara Jepang memiliki geografis dan cuacanya berbeda-beda dari 

kawasan utara hingga ke kawasan di selatan.168 Kawasan paling utara yang 

memiliki suhu yang paling dingin yaitu pulau Hokkaido, sedangkan di kawasan 

selatan adalah kepulauan Okinawa.169 Pulau Honshu adalah pulau yang terbesar 

dan menjadi pusat negara Jepang karena di sana terletak kota-kota yang paling 

                                                           
163 Ibid. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
166 Ibid. 
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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penting di negara Jepang seperti kota metropolitan Tokyo, Osaka, Kyoto, dll.170 

Lalu ada pula dua pulau utama lainnya, yaitu Kyushu dan Shikoku dengan 

beragam bentangan alam dan corak budaya yang dapat dilihat di berbagai tempat 

tersebut seperti Kyoto dan Nara yang terkenal dengan kuil-kuilnya dan taman 

berciri khas negara Jepang.171 Di kawasan utara Tohoku terdapat pemandangan 

alam pegunungan dan danau, dan bagian tengah di pulau Honshu yang bernama 

Chubu, mempunyai banyak tempat peninggalan budaya dan seni tradisional 

seperti Nikko di Tochigi, Kamakura, dll.172 

Berikutnya di pulau Shikoku terdapat puri Matsuyama, Kochi, dan Laut 

Pedalaman, serta tari rakyat Awa Odori yang asalnya dari Tokushima.173 Pulau 

Kyushu menjadi daratan bagi kota bersejarah seperti Nagasaki dan Fukuoka.174 

Terakhir ada kepulauan Okinawa yang terdiri atas sejumlah pulau dan kaya 

dengan kesenian yang mirip dengan kesenian negara-negara di kawasan Asia 

Tenggara, begitu juga dengan keadaan alam dan cuacanya.175 Negara Jepang 

memang memiliki banyak tempat yang menarik untuk dikunjungi para wisatawan 

domestik dan internasional, bahkan tidak hanya Gunung Fuji atau bunga Sakura 

saja yang menjadi ciri khas negara Jepang, pemandangan alam yang indah yang 

dilestarikan dengan sangat baik, transportasi canggih yang tersedia dengan 

                                                           
170 Ibid. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
175 Ibid. 
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jaringan yang tersebar ke berbagai penjuru negara Jepang juga menjadi nilai lebih 

negara tersebut di mata dunia.176  

 

3.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang Pra 

Penerapan Kebijakan Pariwisata  

Dapat dikatakan bahwa kunjungan wisatawan asing yang beragama Islam 

sebelum kebijakan pariwisata yang baru dibuat tidak memberikan pengaruh yang 

berarti terhadap sektor pariwisata negara Jepang. Ditambah lagi dengan sulitnya 

kondisi wisatawan asing yang beragama Islam yang berkunjung ke negara Jepang 

di tahun-tahun sebelum program yang pro muslim itu diimplementasikan, semakin 

menyurutkan minat wisatawan asing yang beragama Islam dari negara Malaysia 

dan negara Indonesia serta negara-negara lainnya untuk datang ke negara Jepang. 

Hal tersebut disebabkan tidak adanya awareness dari pemerintah Jepang itu 

sendiri dan memang tidak adanya privilege atau pengkhususan bagi wisatawan 

asing darimanapun, semuanya dianggap sama. Para wisatawan asing yang 

beragama Islampun diharuskan beradaptasi dengan situasi di negara Jepang yang 

notabene pada tahun 1998 hingga tahun 2013 sama sekali tidak mendukung 

wisatawan muslim untuk memperoleh fasilitas untuk beribadah serta penginapan 

yang lebih syariah dan juga tidak adanya ketersediaan makanan halal di negara 

Jepang. Kekurangan fasilitas ini membuat wisatawan muslim yang datang ke 

negara Jepang merasa tidak nyaman. Bahkan wisatawan muslim asing yang 

datang ke negara Jepang pra kebijakan pariwisata yang baru direalisasikan, yakni 

                                                           
176 Ibid. 



55 
 

pada tahun 2004 hanya sekitar 30.000 orang, dari total wisatawan asing yang 

datang ke negara Jepang, yang tentu saja jumlah tersebut tidak dapat dikatakan 

cukup memuaskan.177 Lalu tentang bagaimanakah jumlah kunjungan wisatawan 

asing yang beragama Islam maupun non Islam di tahun-tahun berikutnya akan 

dipaparkan pada grafik berikut ini yang menunjukkan jumlah kedatangan 

wisatawan asing pada tahun-tahun dimana kebijakan di sektor pariwisata belum 

dimaksimalkan oleh pemerintah Jepang.  

 

Grafik 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang Sebelum 

Kebijakan Pariwisata Pada Masa Kepemimpinan Shinzo Abe Periode Ke II 

178 

 

                                                           
177 Tom Benner. Halal Products draw Muslim tourist to Japan, diakses pada tanggal 14 Februari 

2016, <http://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/halal-products-draw-more-muslim-

tourists-to-japan> 
178 White Paper on Tourism in Japan, The Tourism Situation in Fiscal Year 2013, hal. 3 
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Grafik diatas menunjukkan bahwa selama rentang tahun 1998-2013 

jumlah kunjungan wisatawan asing ke negara Jepang mengalami peningkatan 

sedikit demi sedikit namun mencapai puncaknya pada tahun 2013. 

 

Grafik 2: Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang Menurut 

UNWTO 

 

 

Grafik diatas menunjukkan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan asing 

dari tahun ke tahun. Menurut United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO) di bulan Januari pada tahun 2014, kedatangan wisatawan internasional 

bertambah menjadi 5% di tahun 2013 yang mana berjumlah 1,87 juta 
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wisatawan.179  

 

3.2.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Asing Ke Negara 

Jepang Pra Penerapan Kebijakan Pariwisata 

 

Grafik 3: Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Dari Negara Indonesia 

Dan Malaysia Ke Negara Jepang Pada Tahun 2012 180 

 

 

 Pasca negara Jepang mengalami bencana alam berupa gempa bumi dan 

tsunami di tahun 2011 yang melumpuhkan perekonomian negaranya, terutama di 

sektor pariwisata, membuat kunjungan wisatawan asing terhenti sementara. 

Tetapi, pada tahun 2012 pemerintah Jepang membangkitkan kembali industri 

                                                           
179 Ibid, hal. 2 
180 White Paper on Tourism in Japan, The Tourism Situation in Fiscal Year 2012, hal. 18 
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pariwisata yang sempat mengalami “kematian” akibat bencana alam. Ketika 

pemerintah menghidupkan sektor pariwisata ini, para wisatawan asing kembali 

berbondong-bondong mendatangi negara Jepang. Pada tahun 2012 jumlah 

kunjungan wisatawan mengalami peningkatan yang sedikit lebih baik dari tahun-

tahun sebelumnya, khususnya wisatawan dari negara-negara berpenduduk 

mayoritas muslim seperti negara Malaysia yang menyumbang 13.000 warga 

negaranya dan negara Indonesia yang juga menyumbang 10.000 warga negaranya 

untuk berkunjung ke negara Jepang. Meskipun masih terbilang sedikit, angka 

tersebut juga memiliki andil besar dalam menyumbang devisa negara Jepang di 

bidang pariwisata. Di tahun ini wisatawan mancanegara dari Korea Selatan 

mendominasi dengan jumlah 204.000 wisatawan diikuti oleh negara Taiwan 

147.000 wisatawan dan negara Cina 143.000 wisatawan.  
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Diagram 1: Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Dari Negara Indonesia 

Dan Malaysia Ke Negara Jepang Pada Tahun 2013 181 

 

 

 Seperti yang penulis telah jelaskan di bab 2, pemerintah Jepang pada tahun 

2013 mulai memberlakukan pembebasan visa bagi beberapa negara di kawasan 

Asia Tenggara. Negara-negara tersebut diantaranya adalah negara Thailand dan 

Malaysia, sedangkan multi visit visa diberikan kepada negara Filipina, Laos, 

Vietnam, Kamboja dan Myanmar.182 Untuk negara Indonesia sendiri pada tahun 

2013 masih mendapatkan perpanjangan visa tinggal dalam jangka waktu yang 

                                                           
181 Japan Tourism Agency, 2014, White Paper on Tourism in Japan, The Tourism Situation in 

Fiscal Year 2013, hal. 11 
182 Sean Ong, 2014,  Abenomics 1 Year On Opportunities in Tourism, hal.20, diakses pada tanggal 

12 Januari 2016, 

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

n%202014/120Abenomics20one20year20on20and20opportunities20in20Japan.pdf> 



60 
 

terbatas.183 Program Visa Waiver dan Visa Extension ini justru semakin 

mempercepat peningkatan  jumlah kunjungan wisatawan asing yang berasal dari 

negara Malaysia menjadi 180.000 wisatawan dibanding pada tahun 2012 yang 

hanya 13.000 wisatawan dan negara Indonesia menjadi 140.000 wisatawan dari 

10.000 wisatawan. Mulai terlihat peningkatan yang signifikan semenjak program 

visa tersebut dijalankan oleh pemerintah Jepang di tahun 2013.  

 

Diagram 2: Jumlah Kunjungan Wisatawan Muslim Dari Negara Indonesia 

Dan Malaysia Ke Negara Jepang Pada Tahun 2014 184 

 

 

                                                           
183 Ibid. 
184 White Paper On Land, Infrastructure, Transport And Tourism In Japan, 2015,  Chapter 3: 

Realizing a Tourism Nation and Building a Beautiful Nation, hal. 142 
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 Diagram pada tahun 2014 memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan 

lebih signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2013. Kunjungan wisatawan 

asing dari negara Indonesia dan negara Malaysia mengalami kenaikan sebesar 

1,2% dan 1,9%. Hal ini turut dipengaruhi oleh pemerintah Jepang yang 

memberikan keringanan kepada wisatawan dari negara Indonesia berupa 

pembebasan visa kunjung ke negara Jepang pada tanggal 1 Desember 2014 

dengan syarat wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh paspor yang dilengkapi 

oleh micro chip yang nantinya digunakan untuk memasuki negara Jepang.185 Pada 

awal tahun 2015 tersebut juga bertepatan dengan kebijakan pariwisata yang baru 

diimplementasikan, sehingga kemungkinan peningkatan jumlah kunjungan 

wisatawan asing pada tahun berikutnya juga semakin besar. 

 

3.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang Pasca 

Penerapan Kebijakan Pariwisata  

Setelah penjelasan mengenai jumlah kunjungan wisatawan asing pra 

kebijakan pariwisata yang baru selanjutnya penulis akan membahas tentang 

apakah terjadi peningkatan jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke negara 

jepang pasca kebijakan pariwisata yang baru dibuat dan direalisasikan. 

Pemerintah Jepang memberikan banyak kemudahan bagi wisatawan asing dari 

berbagai negara di dunia yang datang berkunjung ke negara Jepang melalui 

kebijakan pariwisata yang baru dan tentunya kemudahan tersebut tidak disia-

siakan oleh para wisatawan asing, oleh karena itu mereka berbondong-bondong 

                                                           
185 Ibid, hal. 142 



62 
 

pergi ke negara Jepang untuk berlibur maupun melakukan kunjungan kerja/ bisnis. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan langkah promosi yang 

dilakukan oleh pemerintah Jepang melalui kedutaan besarnya yang berada di 

negara-negara lain mengenai pembebasan visa yang membutuhkan satu 

persyaratan yaitu Electronic Passport berstandar ICAO yang wajib dimiliki oleh 

para wisatawan asing yang akan melakukan perjalanan ke negara Jepang serta 

pembangunan fasilitas ibadah berupa mushalla di bandara, tempat perbelanjaan 

dan hotel di negara Jepang dan juga restoran halal/ toko bahan makanan sehat, 

semakin memperbesar minat wisatawan asing untuk datang ke negara Jepang. 

Kemudian grafik dibawah ini akan menjelaskan mengenai peningkatan kunjungan 

wisatawan asing pasca pengimplementasian kebijakan pariwisata yang baru. 
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Grafik 4: Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing Ke Negara Jepang  Pada 

Tahun 2015 186 

 

Grafik diatas menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan asing dari 

kawasan Asia Tenggara ke negara Jepang sejak bulan Oktober tahun 2014 hingga 

bulan September tahun 2015. Dalam grafik tersebut negara Thailand menempati 

peringkat teratas dalam hal jumlah warga negaranya yang berlibur atau melakukan 

kunjungan kerja ke negara Jepang. Jumlah warga negara Thailand yang 

berkunjung ke negara Jepang mencapai jumlah 118.000 wisatawan pada bulan 

April tahun 2015 dimana kunjungan pada bulan tersebut adalah puncak tertinggi 

                                                           
186 Japan National Tourism Organization, 2015, Visitor Arrivals To Japan In September 2015, 

diakses pada tanggal 20 Mei 2016, <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2015.pdf> 
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baik dari tahun sebelumnya maupun bulan-bulan berikutnya di tahun 2015.187 

Kemudian negara yang menempati peringkat tertinggi kedua dalam hal jumlah 

kunjungan wisatawan asing adalah Malaysia. Pada bulan Oktober dan November 

tahun 2014, kemudian bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan September 

tahun 2015 rata-rata sebanyak 30.000 warga negara Malaysia melakukan 

perjalanan ke negara Jepang.188  

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa wisatawan dari negara Malaysia 

lebih mendominasi dari negara Singapura dan Indonesia serta mayoritas warga 

negara Malaysia yang berlibur ke negara Jepang adalah umat Islam.  Berikutnya 

di peringkat ketiga ada wisatawan asal negara Singapura dengan rata-rata jumlah 

wisatawan yang berkunjung sebanyak 25.000 wisatawan.189 Negara ini juga 

menyumbang warga negaranya untuk melakukan kunjungan ke negara Jepang 

sebanyak 44.000 wisatawan di bulan Desember tahun 2014 dimana pada bulan 

tersebut wisatawan asal negara Singapura mencapai tingkat tertinggi setelah 

negara Thailand serta mengalami penurunan drastis di bulan Januari tahun 

2015.190 Yang terakhir adalah negara Indonesia dengan rata-rata warga negara 

yang berkunjung ke negara Jepang berjumlah 21.000 wisatawan.191 Dimana 

wisatawan asal Indonesia mengalami kestabilan kunjungan sejak bulan Maret 

hingga bulan September tahun 2015. Kestabilan kunjungan ini mulai terjadi ketika 

pembebasan visa diberlakukan oleh pemerintah Jepang untuk negara Indonesia di 

bulan Desember tahun 2014. Menurut Organisasi Pariwisata Nasional Jepang, 

                                                           
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Ibid. 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
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pasca kebijakan pariwisata yang baru diterapkan (bulan Oktober 2015), jumlah 

wisatawan Malaysia telah meningkat menjadi 18,2% dibanding tahun lalu. Jumlah 

warga negara Indonesia yang mengunjungi negara Jepang bahkan meningkat lebih 

tajam  menjadi 30,8%.192 Dan total jumlah wisatawan asing dari negara Malaysia 

dan negara Indonesia yang berkunjung ke negara Jepang pada tahun 2015 kurang 

lebih sebesar 270.000 wisatawan dari negara Malaysia dan sekitar 200.000 

wisatawan dari negara Indonesia.193  

Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa pasca kebijakan pariwisata 

yang baru diterapkan mengakibatkan kunjungan wisatawan asing dari negara 

Malaysia dan negara Indonesia mengalami peningkatan. Namun, tidak hanya dari 

negara Malaysia dan negara Indonesia saja, negara Singapura dan negara Thailand 

pun juga ikut menyumbang wisatawan asing ke negara Jepang dengan jumlah 

yang cukup besar. 

 

3.4 Kepentingan Pemerintah Jepang Dibalik Upaya Peningkatan Jumlah 

Kunjungan Wisatawan Asing  

 Pada kenyataannya kebijakan pariwisata yang baru membuktikan bahwa 

kebijakan tersebut dapat menjadi strategi yang sangat efektif untuk menarik 

wisatawan asing dalam jumlah yang sangat besar. Lalu dibalik strategi 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing tersebut juga dilandasi oleh 

kepentingan pemerintah negara Jepang yakni untuk meningkatkan kualitas 

                                                           
192 Al Jazeera, 2015, Japan embraces Muslim visitors to bolster tourism, diakses pada tanggal 28 

Mei 2016, <http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-

bolster-tourism-151215112245391.html> 
193 Japan National Tourism Organization, 2015, Visitor Arrivals To Japan In September 2015, 

diakses pada tanggal 20 Mei 2016, <https://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2015.pdf> 
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perekonomian negara tersebut. Peningkatan kualitas perekonomian negara Jepang 

harus direalisasikan dengan pencapaian PDB 600 triliun Yen yang didapatkan 

melalui sektor pariwisata.194 Dengan tercapainya target 40 juta wisatawan asing 

pada tahun 2020 dan 60 juta wisatawan asing pada tahun 2030, maka 600 trilyun 

Yen dapat diwujudkan.195 Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 

asing ke negara Jepang pada tahun 2013 hingga 2015 dan di tahun-tahun 

berikutnya maka pemerintah Jepang dapat meningkatkan jumlah uang yang 

dikeluarkan oleh wisatawan asing ke Jepang menjadi 8 trilyun Yen pada tahun 

2020, dan jumlah wisatawan asing yang bermalam di kawasan lokal juga menjadi 

70 juta pada tahun 2020.196 

 Pengimplementasian kebijakan ini memberikan dampak yang lain bagi 

pemerintah Jepang selain peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing. 

Dampak lain tersebut yaitu masuknya para investor asing dari negara lain yang 

mendirikan perusahaan makanan halal untuk memenuhi kebutuhan wisatawan 

asing akan makanan sehat dan halal serta bentuk investasi lainnya dari para 

investor asing yang dapat menunjang kebutuhan wisatawan asing di negara 

Jepang.  

 

 

 

                                                           
194 Kantei Japan, 2016, diakses pada tanggal 20 Mei 2016, 

<http://japan.kantei.go.jp/97_abe/actions/201603/30article1.html> 
195 Ibid. 
196 Ibid. 




