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BAB II 

JEPANG DAN ISLAM 

 

 

2.1 Perkembangan Islam dan Nilai-Nilainya di Jepang 

 Agama Islam yang dianut oleh muslim di seluruh dunia selalu 

didiidentifikasikan pada cerita sejarah Timur Tengah atau dapat disebut sebagai too 

Middle Eastern oriented melalui cerita sejarah Islam yang berawal dari penggunaan 

media dakwah oleh nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam di berbagai 

wilayah, pembentukan pemerintahan Muslim pertama melalui perealisasian suatu 

pemerintahan dengan tatanan sosio-politik yang didasarkan pada syariah di tahun 

622 M hingga melakukan ekspansi luar biasa pada negara lain.32 

  Model pemerintahan syariah yang diterapkan di Madinah oleh Nabi 

Muhammad tetap dipakai hingga saat ini oleh negara Islam di seluruh dunia dimana 

tidak hanya pada kawasan Timur Tengah saja tetapi juga beberapa negara di 

kawasan lain seperti di Asia Selatan, Asia Tenggara dan Afrika mulai menggunakan 

pedoman hukum Islam dalam sistem pemerintahannya. Selain itu, pada era 

globalisasi sekarang ini semua kegiatan pemerintah yang didasarkan pada syariah 

tidak hanya dilakukan pada negara muslim tapi juga diterapkan pada negara non 

muslim. Seperti kegiatan wisata syariah, pemberian label makanan halal, bank 

syariah mulai diterapkan di beberapa negara untuk memberikan akomodasi ataupun 

                                                 
32 Mahmoud M. Ayoub, 2003, The Crisis of Muslim History: Akar-Akar Krisis Politik Dalam 
Sejarah Muslim, Bandung: Mizan, p. 25 & 33 
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layanan pada masyarakat muslim di seluruh dunia, hal ini dikarenakan adanya 

kesadaran bagi negara mengenai peningkatan jumlah muslim di dunia setiap 

tahunnya. 

Pada dasarnya setiap negara memiliki sejarah perkembangan Islam yang 

berbeda-beda, dari mulai abad sebelum masehi sudah mengenal Islam maupun 

Islam baru masuk dan menyebar di suatu negara pada era peperangan. Seperti 

contoh di Jepang. Perkembangan Islam di Jepang dapat dikatakan masih baru jika 

dibandingkan dengan perkembangan Islam di negara lain pada kawasan Asia 

Timur. Dikarenakan, Islam mulai tersebar pada era Meiji saat Jepang mulai 

membuka hubungan diplomatik dengan negara lain pasca menjadi negara tertutup 

(isolasi) atau sakoku pada kepemimpinan Tokugawa.33 Padahal sebelum menutup 

diri dari dunia luar, pada tahun 1543 Jepang sudah menjalin suatu kerjasama dengan 

negara-negara Barat seperti Belanda, Spanyol dan Portugis dimana sejalan dengan 

itu agama Kristen juga mulai dikenal oleh masyarakat Jepang pada tahun 1549.34 

Karena tersebarnya Agama Kristen yang cukup pesat dengan membawa budaya 

Barat di Jepang, Tokugawa akhirnya memutuskan untuk menutup hubungan 

kerjasama dengan negara lain kecuali Belanda dan Cina yang masih boleh 

berdagang melalui pulau Deshima didepan Nagasaki, masyarakat Jepang juga 

dilarang untuk meninggalkan Jepang, serta diwajibkan untuk kembali memeluk 

agama Shinto dan Budha dan meninggalkan agama Kristen.35 

                                                 
33 Sayidiman Suryohdiprojo, 1987, Belajar Dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam 
Perjuangan Hidup, Jakarta: Universitas Indonesia Press., p. 20-21, 
34  Taro Sakamoto, 1982, Jepang Dulu dan Sekarang (Terj), Yogyakarta: Universitas Gadjah 
Mada,p. 35  
35 Sayidiman Suryohdiprojo, Op.Cit 
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Kemudian pada tahun 1853, komodor perry dari Amerika Serikat datang ke 

Jepang dan memaksa Tokogawa untuk memberikan ijin berdagang hingga 

terjadilah peperangan antara pasukan Jepang dan Amerika Serikat. Dilanjutkan, 

pada tahun 1868 dimana kekuasaan Tokugawa berhasil dijatuhkan oleh kelompok 

revolusi yaitu daimyo Satsuma (dari daerah Kagoshima di Kyushu) dan Chosu (dari 

daerah Yamaguchi di Hushu) atas bantuan dari Amerika Serikat.36 Berdasarkan 

peristiwa tersebut, akhirnya Jepang masuk pada era revolusi Meiji dimana 

kekuasaan Jepang dipimpin kembali oleh kaisar dan kembali melakukan hubungan 

kerjasama dengan negara lain pasca menutup diri selama 250 tahun.  

 Terbukanya dengan negara lain akhirnya membuat Jepang mulai mengenal 

Islam, hal ini dikarenakan semakin mudahnya masyarakat Jepang dalam 

mendapatkan informasi mengenai Islam yang didapatkan dari literatur Barat. Islam 

dalam bahasa Jepang adalah  いすらむきょう  (Isuramukyou) dan mayoritas 

Muslim di Jepang berasal dari orang Turki, Arab, Melayu yang menetap di Jepang 

secara permanen maupun sementara. Berdasarkan buku berjudul “Islam in Japan: 

Its Past, Present and Future” karya Abu Bakr Morimoto, perkembangan Islam di 

Jepang dibagi menjadi 2 periode yakni pada:37 

a. Era Meiji dan Perang Dunia II 

Era Meiji dimulai pada tahun 1868 dimana pemerintah Jepang mulai 

melakukan program revolusioner dengan menyambut tantangan kekuatan Barat, 

menegakkan tatanan sosial-politik baru yang diperoleh dari peradaan Barat dan 

                                                 
36 Ibid., p.22 
37 Morimoto Abu Bakar, 1990, Islam in Japan: Its Past, Present and Future, Japan Islamic Center 
Japan dalam Zulhilmy, 2008, Dinamika Perkembangan Islam di Jepang Abad ke 20, Skripsi Sejarah 
dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, p. 32-33 
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menghancurkan sistem lama mereka di era Tokugawa.38  Pada dasarnya setelah 

Jepang membuka diri di tahun 1853, pedagang asing dari seluruh negara termasuk 

pedagang muslim mulai berdatangan ke Jepang untuk melakukan perdagangan dan 

daerah Yokohama, Nagasaki, Tokyo, Kobe, Osaka, Niigata menjadi singgahan bagi 

para pedagang untuk berinteraksi dengan masyarakat Jepang. Hingga pada awal 

tahun 1877, berdasarkan literatur Barat yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam 

bahasa Jepang, masyarakat Jepang juga mulai belajar tentang agama Islam dan 

kehidupan Nabi Muhammad.39  Akan tetapi, mereka hanya menganggap agama 

Islam hanya sebatas ilmu pengetahuan dari sejarah peradapan Barat dan pemikiran 

agama Barat saja.40 

Terlepas dari hubungan perdagangan, Jepang juga mengenal Islam melalui 

hubungan diplomatik dengan negara muslim. Seperti hubungan antara Jepang dan 

kerajaan Ottoman (Turki) pada awal abad 19. Dikarenakan Jepang dan Turki 

merupakan negara independen di kawasan Asia yang bebas dari penjajahan kolonial 

pada masa itu dan agar dapat mengatasi adanya kesalapahaman akibat tekanan dari 

Barat terhadap kedua negara tersebut, akhirnya Jepang dan Turki sepakat untuk 

melakukan kunjungan diplomatik. 

Terlepas dari peristiwa yang dialami Turki saat menyelesaikan kunjungan 

diplomatiknya di Jepang pada tahun 1890, hal positif yang didapatkan dari 

peristiwa tersebut adalah adanya kesempatan Islam untuk berkembang di Jepang, 

                                                 
38 Kenneth B. Pyle, 1988, Generasi Baru Zaman Meiji: Pergolakan Mencari Identitas Nasional 
(1885-1895) (Terj), Jakarta: Gramedia, p. 1  
39  Ishomuddin, 2016, Japanese Culture: Muslim Struggle in the Indigenous Religion Beliefs, 
Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya, p. 38-39 
40 Ibid., 
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dimana Jepang tidak hanya menunjukkan rasa simpatinya pada Turki melalui 

pembangunan tugu peringatan akan tetapi Jepang juga memberikan donasi pada 

Turki untuk bantuan pada keluarga korban bencana  dengan mengirimkan dua 

sukarelawan jurnalis yaitu Torajiro Yamada dan Osotora Noda ke Istanbul pada 

tahun 1982, karena Sultan Abdul Hamid II meminta dua wartawan tersebut untuk 

tinggal dan mengajar bahasa Jepang pada tentara Turki selama 2 tahun, kedua 

jurnalis tersebut akhirnya memeluk agama Islam dan menjadi muslim pertama di 

Jepang.41 

Suatu hal yang penting dari tersebarnya Islam di Jepang adalah pada masa 

perang antara Rusia dan Jepang di tahun 1904 dimana bantuan tentara Mesir yang 

di kirim untuk membantu Jepang dalam perang tersebut juga membantu adanya 

perkembangan Islam di Jepang dikarenakan setelah perang terjadi, beberapa tentara 

Mesir tersebut menikah dengan orang Jepang serta memiliki anak dan menetap di 

Jepang.42 Selain itu, adanya Revolusi Bolshevik di Rusia melalui ekspansi yang 

dilakukan Rusia di Asia Tengah membuat Jepang harus menerima ratusan pencari 

suaka muslim dari Turki, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizstan dan 

Kazakhstan dimana mereka akhirnya menetap dan membentuk komunitas islam di 

Jepang.43 Banyaknya imigran dari negara lain terutama dari pedagang muslim India 

pasca terjadinya Perang Dunia I dan pengungsi dari Asia Selatan yang datang ke 

                                                 
41  K.Olgun, 1997, Islam in Japan, Issue 18 April-June, diakses di 
https://www.fountainmagazine.com/1997/issue-18-april-june-1997/Islam-in-Japan  (24/04/2018, 
15:13 WIB) 
42 Ibid., 
43 Fauziah Fathil and Fathiah Fathil, 2011, Islam in Minority Muslim Countries: A Case Study on 
Japan and Korea, World Journal of Islamic History and Civilization 1 (2): 130-141, p. 131 diakses 
dalam https://pdfs.semanticscholar.org/7a66/383283a9ce7cc3817dd66541065ba2d6e70f.pdf 
(16/03/2018, 18:46 WIB) 

https://www.fountainmagazine.com/1997/issue-18-april-june-1997/Islam-in-Japan
https://pdfs.semanticscholar.org/7a66/383283a9ce7cc3817dd66541065ba2d6e70f.pdf
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Jepang dan menetap di Kobe, mereka akhirnya mendirikan sebuah masjid pada 

tahun 1935 yang mana menjadi masjid tertua di Jepang hingga saat ini, selain itu 

mereka juga mulai memperkenalkan budaya Islam pada masyarakat Jepang.44  

Selama Perang Dunia II berlangsung, pemerintah muliter Jepang sempat 

membangun pusat penelitian Islam dan dunia Muslim, Akan tetapi pendirian pusat 

penelitian Islam tersebut tidak bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, 

melainkan digunakan Jepang untuk menambah pengetahuan mereka agar dapat 

menguasai dan mengatur komunitas-komunitas muslim di daerah yang mereka 

kuasai seperti di Cina dan Asia Tenggara.45 Setelah Perang Dunia II berakhir, pusat 

penelitian Islam tersebut menghilang dengan cepat dan para tentara kemudian 

kembali ke Jepang dimana ada yang tetap menjadi muslim dengan memperkenalkan 

budaya Islam, ada juga yang kembali kepada agama asli mereka. 

b. Pasca Perang Dunia II 

Pasca kalah dari Perang Dunia II, Jepang dituntut oleh Amerika Serikat 

untuk menaati konstitusi mengenai “Removal of Restriction on Political, Civil and 

Religious Liberties” pada tanggal 4 Oktober 1945 dimana pada ayat 1 tersebut 

dijelaskan bahwa Jepang dituntut untuk membentuk dan mengatur batasan terhadap 

hak kebebasan dalam berfikir, beragama, berkumpul, dan menyampaikan 

pendapat. 46  Melalui konstitusi inilah, mengakibatkan berkembangnya berbagai 

macam agama di Jepang, termasuk Islam yang didukung dengan pemberian ijin 

                                                 
44 K.Olgun, Op.cit. 
45 Ibid., 
46  Central Lianson Office in Tokyo, Removal of Restriction on Political, Civil and Religious 
Liberties, diakses dalam http://www.ndl.go.jp/modern/e/img_l/M003/M003-001l.html (25/04/2018, 
14:37 WIB) 

http://www.ndl.go.jp/modern/e/img_l/M003/M003-001l.html
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bagi organisasi agama untuk membentuk suatu komunitas, mendirikan tempat 

ibadah, dan pemerintah Jepang tidak akan ikut campur dalam permasalahan 

keyakinan agama. Kemudian, pada tahun 1953 Komunitas muslim di Jepang 

membentuk suatu asosiasi bernama Japan Muslim Association (JMA) dimana 

menjadi asosiasi muslim pertama di Jepang yang anggotanya terdiri dari muslim 

asli Jepang, dilanjutkan pada tahun 1966 komunitas muslim yang terdiri dari non-

Jepang mulai di bentuk yaitu Japan Islamic Center. 47  Meskipun berbeda 

komunitas, kedua asosiasi tersebut memiliki tujuan untuk menyebarkan pesan Islam 

pada masyarakat Jepang dengan cara mengadakan seminar dan menerbitkan buku.48 

Pasca Perang berakhir, Jepang membutuhkan banyak minyak untuk 

memperbaiki kerusakan industri, dan 77,5% minyak yang di pakai oleh Jepang 

berasal dari negara-negara muslim di Timur Tengah.49 Maka dari itu, Jepang mulai 

membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara muslim. Pada tahun 1973 

sebuah trend “Islam Boom” terjadi di Jepang mengikuti peristiwa “Oil Crisis” 

dimana banyak media Jepang mulai memberitakan mengenai dunia Islam serta 

pentingnya pengaruh negara-negara Arab terhadap ekonomi Jepang. 50  Melalui 

media tersebut, akhirnya banyak masyarakat Jepang yang mengenal Islam mulai 

dari Adzan (panggilan Islam untuk Shalat), pembacaan Al-quran, dan bagaimana 

orang Islam melakukan ibadah Haji di Mekah.51 Setelah peristiwa tersebut, tidak 

                                                 
47 K. Olgum, Op.Cit. 
48 Ibid., 
49 Alan Dowty, 2000, Japan and The Middle East: Sign of Change?,  Middle East Review of 
International Affairs, Vol. 4, No. 4 (December 2000), p.67, di download di 
http://www.rubincenter.org/meria/2000/12/dowty.pdf (25/04/2018, 15:27 WIB ) 
50 Ishomuddin, Op.Cit 
51 Ibid., 

http://www.rubincenter.org/meria/2000/12/dowty.pdf
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sedikit masyarakat Jepang mulai tertarik untuk belajar Islam dan memutuskan 

untuk memeluk agama Islam. 

Pada tahun 1980an, ribuan pekerja muslim dari beberapa negara termasuk 

negara-negara muslim di Asia seperti Bangladesh, Iran, Indonesia dan Malaysia 

mulai berdatangan ke Jepang untuk menjadi pekerja industri dan pada tahun 1990an 

pengusaha muslim datang ke Jepang untuk berbisnis, selain itu pelajar dari negara 

muslim juga mulai berdatangan untuk belajar dan bekerja serta membentuk 

komunitas pelajar muslim di Jepang hingga menyelesaikan masa studinya.52 

Pada tanggal 7 Mei 1906 bertepat di YMCA Hall Tokyo, Jepang pertama 

kali mengadakan konferensi dengan mengundang perwakilan dari berbagai negara 

melalui kegiatan diskusi terhadap beberapa agama di yang tersebar di Jepang 

dimana dalam konferensi itu membahas mengenai kerjasama antar agama, 

penjelasan agama Kristen oleh perwakilan negara Barat, penjelasan mengenai Islam 

dari perwakilan negara muslim. 53 Pada konferensi ini juga di hadiri oleh Count 

Okuma, seorang pendiri Universitas Waseda dan mantan menteri luar negeri 

Jepang. Melalui konferensi ini, menandakan bahwa muslim di seluruh dunia 

memiliki kesempatan untuk menyebarkan agama Islam di Jepang yang sangat 

berdampak pada perkembangan Islam di masa sekarang. 

Pada masa sekarang, Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat 

dimana menurut Zakaria Ziyad, seorang kepala Lembaga Kaum Muslim Jepang, 

bahwa dalam sehari sudah ada sekitar 10 warga negara Jepang yang memeluk 

                                                 
52 Fauziah Fathil and Fathiah Fathil, Op.Cit.,  p.4 
53 Dr. Salih Mahdi al-Samarrai,1999, The Message of Islam in Japan: Its History & Development, 
Islamic Centre of Japan Publications, p.8, diakses dalam 
https://unity1.files.wordpress.com/2009/06/islam-in-japan.pdf (25/04/2018, 13:45 WIB) 

https://unity1.files.wordpress.com/2009/06/islam-in-japan.pdf
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Islam. 54   Selain itu, dikarenakan Jepang mulai menjadi salah satu dari tujuan 

pendidikan, bisnis dan pariwisata, mengakibatkan bayaknya imigran datang ke 

Jepang. Hal ini didukung dengan diterapkannya kebijakan muslim-friendly Jepang 

dimana memberikan fasilitas yang ramah muslim pada wisatawan maupun pelajar 

dan imigran muslim di Jepang. seperti menyediakan fasilitas dan ruang ibadah pada 

bandara internasional Narita di Tokyo dan Kansai di Osaka55, serta menerapkan 

kebijakan bebas visa pada negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, 

Brune Darussalam, Turki, dan Arab Saudi.56 Restaurant halal di Jepang pun juga 

mulai berkembang di Jepang yaitu ada sekitar 851 restaurant yang tersebar di 

Jepang didukung dengan banyaknya aplikasi, sosial media dan web yang berguna 

untuk memberikan lokasi masjid dan juga restaurant yang bersertifikasi halal di 

Jepang.57 Wakil duta besar Jepang untuk Indonesia juga menyatakan bahwa,  

“Di Jepang pada tahun 1930an, hanya ada 2 masjid namun saat ini sudah 

terdapat lebih dari 100 masjid, dan pusat Islam dan asosiasi muslim 

Jepang yang berada di Tokyo menjadi pusat studi Islam dan bahasa Arab 

bagi warga Jepang”.58  

Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Jepang menyadari akan meningkatnya 

jumlah muslim di Jepang yang didukung dengan perijinanan dalam pembangunan 

fasilitas ibadah dan pusat studi agama Islam di Jepang.  

                                                 
54 Ishomuddin, Op.Cit., p. 96 
55  Halal Media Japan,2013, Muslim Friendly in Airport, diakses di 
https://www.halalmedia.jp/archives/133/muslim-friendly-airports/ (25/04/2018, 15:34 WIB) 
56  Ministry of Foreign Affairs Japan, Exemption of Visa (Short-Term Stay), diakses di 
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html (25/04/2018, 15:36 WIB) 
57 Halal Gourment Japan, diakses di https://www.halalgourmet.jp/ (25/04/2018, 15:40 WIB) 
58 Ishomuddin, Op.Cit., p. 96  

https://www.halalmedia.jp/archives/133/muslim-friendly-airports/
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/short/novisa.html
https://www.halalgourmet.jp/
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2.2 Hubungan Jepang Dengan Negara Muslim 

Pada pembahasan hubungan Jepang dengan negara Muslim akan 

menjelaskan mengenai sejarah dan pengaruh negara muslim seperti Indonesia, 

Malaysia, Turki, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab bagi Jepang dalam menerapkan 

nilai-nilai Islam sebagai strategi dalam membangun branding “muslim-friendly”. 

Kesadaran akan pentingnya mempertahankan kerjasama dengan negara muslim 

membuat Jepang terus berupaya dalam menciptakan image ramah muslim yang 

dilakukan melalui hubungan diplomatik dengan negara muslim seperti melakukan 

kunjungan rutin, mengadakan kegiatan dan mempertahankan program pertukaran 

pelajar. Kerjasama yang dilakukan dalam pertukaran informasi mengenai 

standardisasi Islam tidak hanya dari pemerintah dengan pemerintah tetpai juga dari 

pemerintah ke non-pemerintah dan non-pemerintah dengan non-pemerintah dalam 

suatu negara. 

Hubungan antar Jepang dengan negara di Timur Tengah dimulai pada abad 

ke-19 saat Jepang berhasil mengalahkan Rusia pada perang antara Jepang dan Rusia 

di tahun 1904-1905. Sejalan dengan itu, hubungan mereka mulai berkembang 

secara bertahap seiring dengan pemulihan ekonomi Jepang pasca kekalahnnya pada 

Perang Dunia II terlebih saat terjadinya Perang Middle East keempat dan  periswita 

“oil crisis” di tahun 1973, Perang Iran – Irak ditahun 1980an dan perang teluk pada 

tahun 1990an menjadi alasan bagi tumbuhnya kepentingan Jepang di timur tengah 

yang harus dijaga baik dalam hubungan diplomatik maupun ekonomi.59 Berbeda 

                                                 
59 Ministry of Foreign Affairs Japan, 2007, Japan-Arab Relations: Opening Door to a News Era, 
didownload di http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/arab_e.pdf pada 25 April 2018 

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/arab_e.pdf
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dengan negara di Asia Tenggara.  Hubungan Jepang dengan negara-negara di Asia 

Tenggara dimulai saat Perang Dunia II terjadi, dimana Jepang berhasil menguasai 

beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Indonesia.  

Pembangunan branding “muslim-friendly” yang diterapkan oleh 

pemerintah Jepang memiliki beberapa tujuan, yakni selain untuk mendatangkan 

wisatwan muslim dari Timur Tengah dan Asia Tenggara, tetapi juga agar Jepang 

dapat melakukan ekspor produk halal seperti minyak wijen, bumbu, kare, kedelai 

hingga bir khas Jepang yang berlabel halal pada kawasan tersebut.60 Berikut adalah 

negara-negara baik dari Timur Tengah dan Asia Tenggara yang memiliki pengaruh 

terhadap keinginan Jepang dalam membangun branding “muslim-friendly”: 

a. Hubungan Jepang dengan Turki 

Hubungan diplomatik Turki dan Jepang dapat dikatakan sebagai hubungan 

paling lama di Asia yaitu terhitung sejak tahun 1924 dimana kerajaan Ottoman yang 

dipimpin oleh khalifah tersebut runtuh dan berganti nama menjadi Republik Turki 

pada tanggal 3 Maret 1924.61 Meskipun hubungan diplomatik Jepang dan Turki 

baru diresmikan di abad ke-20 tersebut, pada dasarnya kedua negara sudah menjalin 

hubungan diplomatik sebelumnya di abad ke-19, yaitu dimana Turki masih pada 

masa kerajaan Utsmani dan Jepang pada masa kekaisaran Meiji.  

Berawal dari kunjungan pertama oleh menteri luar negeri Jepang yaitu 

Fukuchi Genchiro ke Turki pada tahun 1873, baik Jepang dan Turki mulai sepakat 

                                                 
60  Lester Wan, 2017, From Beer to Miso: Six Japan Firms Seekingto Boost Halal Export to 
Southeast Asia, diakses di https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2017/11/06/From-beer-to-
miso-Six-Japan-firms-seeking-to-boost-halal-exports-to-South-East-Asia pada 14 Mei 2018 
61 Karta Raharja Ucu, 2017, 3 Maret 1927,Akhir Riwayat Kekhalifaan Islam Dunia, diakses dalam 
http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/03/om8ffh282-3-maret-1924-akhir-
riwayat-kekhalifahan-islam-dunia (3/05/2018, 12:24 WIB) 

https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2017/11/06/From-beer-to-miso-Six-Japan-firms-seeking-to-boost-halal-exports-to-South-East-Asia
https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2017/11/06/From-beer-to-miso-Six-Japan-firms-seeking-to-boost-halal-exports-to-South-East-Asia
http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/03/om8ffh282-3-maret-1924-akhir-riwayat-kekhalifahan-islam-dunia
http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/17/03/03/om8ffh282-3-maret-1924-akhir-riwayat-kekhalifahan-islam-dunia
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untuk terus menjalin hubungan diplomatik melalui kunjungan resmi antar kedua 

negara.62 Dan, pada tahun 1887 Jepang kembali melakukan kunjungannya ke Turki 

dengan mengirimkan pesan persahabatan dari kasiar kepada sultan  melalui 

pangeran Komatsu (keponakan dari kaisar Meiji) dan putri Komatsu saat 

melakukan perjalanan ke Eropa. 63  Dikarenakan Jepang menggunakan pangeran 

untuk melakukan kunjungan resmi ke Turki, Abdulhamid II akhirnya juga 

membalas kunjungan tersebut dengan mengirimkan pesan persahabatan dan hadiah 

dari Turki melalui fregat (kapal perang) Ertugul dengan Komandan Osman Pasha 

(seorang wakil Sultan) dan awaknya yang terdiri dari sekitar 609 orang ke Jepang 

pada tahun 1890.64   

Setelah peristiwa hancurnya fregat Ertugul oleh badai besar saat 

meninggalkan Jepang terjadi, hubungan Jepang dan Turki semakin erat ditandai 

dengan adanya persetujuan kedua negara dalam menandatangani perjanjian 

persahabatan (Japan-Ottoman Treaty of Friendship) di tahun 1893.65  Selain itu, 

kedua negara juga membentuk Asosiasi Perdagangan yang bernama Japan-Turkey 

Foreign Trade Association pada tahun 1925 untuk meningkatkan ekonomi kedua 

negara. Pada Maret 1925 Jepang membuka kedutaan besar pertama kali di Istanbul 

diikuti oleh Turki yang juga mulai medirikan kedutaan besar di Tokyo pada Juli 

1925 agar hubungan kedua negara tetap terjaga, kemudian, Jepnag membuka 

                                                 
62 Idris Bal, 2004, Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era, Brown Walker Press: Boca Raton, 
Florida USA, p.407 
63  Ministry Foreign Affairs Republic Turkey, Brief Story of Ertugul Frigate, diakses dalam 
http://www.mfa.gov.tr/data/enformasyon/brief-story-of-ertugrul-frigate.pdf (3/05/2018, 13:23 
WIB) 
64 Idris Bal, Op.Cit. 
65 Inessa Ivanova, & Olga Ledovskaya, 2016, Turkey and Japan: Partnership is Gaining Strength, 
Восточная аналитика (2) 89-99, p.90, diakses dalam https://cyberleninka.ru/article/n/turkey-and-
japan-partnership-is-gaining-strength (05/05/2018, 14:54 WIB) 

http://www.mfa.gov.tr/data/enformasyon/brief-story-of-ertugrul-frigate.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/turkey-and-japan-partnership-is-gaining-strength
https://cyberleninka.ru/article/n/turkey-and-japan-partnership-is-gaining-strength
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pameran perdagangan di Istanbul dari tahun 1928  hingga 1937 dan pada bulan 

Oktober 1930, baik Jepang maupun Turki setuju untuk menandatangani The 

Japanese-Turkey Commerce and Navigation untuk mengenalkan hubungan politik 

kedua negara.66  

Selama Perang Dunia II berlangsung, Turki yang dikelilingi oleh negara-

negara berkonflik mencoba untuk netral dan menghindar dari persaingan negara 

berkekuatan besar seperti Inggris, Jerman dan Rusia. Akan tetapi, pada pertengahan 

tahun 1944 Inggris menawarkan jika kemenangan perang dunia II yang akan 

dimenangkan oleh Inggris dapat meningkatkan hubungan Turki dan Inggris 

dibawah Tripartite Treaty yang ditandatangai pada 1939.67 Pada tanggal 2 Agustus, 

Turki akhirnya memutuskan hubungan kerjasama ekonomi dan diplomatik dengan 

Jerman begitu juga Jepang pada 3 Januari 1945 dan Turki mendeklarasikan untuk 

ikut berperang melawan Jerman dan Jepang.68 Setelah mendengar deklarasi dari 

Turki, Jepang juga mengumumkan perang terhadap Turki dimana Kementerian 

Luar Negeri Jepang sudah mulai mempersiapkan strategi untuk menyerang Turki. 

Selama kedua negara menyatakan untuk berperang satu sama lain, jumlah 

masyarakat Jepang yang tinggal di Turki semakin sedikit diikuti oleh tutupnya 

kantor The Japan Travel Agent di Turki selama dua tahun. 

Pasca berakhirnya Perang Dunia II melalui penandatanganan perjanjian San 

Fransisco (San Fransisco Peace Treaty) oleh 49 negara termasuk Jepang pada 8 

                                                 
66 Ibid., 
67 Rona Aybay, 2002, The Turkish Yearbook:Turkey’s Declaration of War on Japan at the End of 
the Secon World War, vol. XXXIII hal. 293-298, p.294, didownload di 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/673/8579.pdf (05/05/2018, 14:57 WIB) 
68 Ibid., p. 295-296 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/673/8579.pdf
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September 1951 di San Frasisco, hubungan Jepang dan Turki mulai membaik. 

Dilihat dari keputusan Turki dalam membuka kembali kedutaan besar di Jepang 

pada Juni 1952, dan Jepang juga mulai membuka kembali kantor kedutaan besar 

pada Mei 1953.69 Pada tahun 1980an, hubungan kerjasama antara Turki dan Jepang 

mulai meluas tidak hanya pada hubungan diplomatik akan tetapi juga pertukaran 

budaya dan kerjasama ekonomi. Terlebih pada terjadinya perang antara Iran dan 

Iraq yang dimulai pada tanggal 22 September 1980 dimana pemerintah Turki 

mengirimkan Turkish Airlines ke Teheran untuk membantu mengevakuasi 200 

masyarakat Jepang agar dapat meninggalkan Iran pada tahun 1985 dikarenakan 

gagalnya pemerintah Jepang dalam membuat keputusan untuk mengirimkan 

pesawatnya ke daerah perang.70 Setelah peristiwa tersebut, Hubungan antara Turki 

dan Jepang semakin dekat dimana pada tahun 1987 kedua negara sepakat untuk 

mendirikan “The Japan-Turkey Join Economic Committee” dengan tujuan untuk 

mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara.71 

 Hubungan persahabatan antara Jepang dan Turki pada abad 21 diperkuat 

ketika Turki mengadakan kegiatan yang bertema “Turki Year in Japan” yang 

bertujuan untuk mempromosikan budaya Turki di Jepang melalui berbagai macam 

                                                 
69 Ministry of Foreign Affairs of  Japan, 2016, Japan-Turkey Relations (Basic Data), diakses di 
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/turkey/data.html (05/05/2018, 14:20 WIB) 
70 Ministry of Foreign Affairs Republic Turkey, Relations between Turkey ad Japan, diakses di 
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-japan.en.mfa (05/05/2018, 14:15 WIB) 
71  Ministry of Economy Republic Turkey, Report of the Joint Study Group for an Economic 
Partnership Agreement (EPA) between the Republic of Turkey and Japan, didownload di 
http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%
B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/
M%C3%BCzakere%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STAlar/OCG%20Rapor%20ve%
20Ekleri.pdf  (06/05/2018, 10:23 WIB) 

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/turkey/data.html
http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-japan.en.mfa
http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/M%C3%BCzakere%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STAlar/OCG%20Rapor%20ve%20Ekleri.pdf
http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/M%C3%BCzakere%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STAlar/OCG%20Rapor%20ve%20Ekleri.pdf
http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/M%C3%BCzakere%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STAlar/OCG%20Rapor%20ve%20Ekleri.pdf
http://www.economy.gov.tr/portal/content/conn/UCM/path/Contribution%20Folders/web/D%C4%B1%C5%9F%20%C4%B0li%C5%9Fkiler/Serbest%20Ticaret%20Anla%C5%9Fmalar%C4%B1/M%C3%BCzakere%20S%C3%BCreci%20Devam%20Eden%20STAlar/OCG%20Rapor%20ve%20Ekleri.pdf
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kegiatan selama satu tahun yaitu dari Februari 2003 hingga Februari 2004.72 Dan, 

pada tahun 2010 Jepang juga mengadakan agenda “Japan Year in Turkey” yang 

dilaksanakan selama satu tahun juga yaitu dari bulan Januari hingga Desember yang 

bertujuan untuk mempromosikan budaya Jepang mulai dari budaya tradisional, 

manga, anime dan pop culture Jepang.73  Dalam memperingati 125 tahun awal 

mulanya kerjasama bilateral antara Jepang dan Turki melalui peristiwa 

tenggelamnya kapal perang Ertugul, Kedua negara bekerjasama dalam membuat 

film yang berjudul ‘Kainan 1890’ yang di tayangkan pada 5 Desember 2015 di 

kedua negara.  

Hubungan baik antara Turki dan Jepang sangat berdampak pada 

meningkatnya jumlah muslim di Jepang, dimana mayoritas muslim yang menetap 

di Jepang adalah berasal dari negara Turki. Ada sekitar 4157 masyarakat Turki yang 

tinggal di Jepang,74 dan sebaliknya hanya ada 2208 masyarakat Jepang yang tinggal 

di Turki pada 2015.75 Selain itu, jumlah pengunjung dari Turki yang datang ke 

Jepang juga mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan total 81.821 

wisatawan dari tahun 2013 hingga 2017, yaitu awal mula diterapkannya branding 

“muslim-friendly” oleh pemerintah Jepang.    

                    

                                                 
72 Ministry of Cultural and Tourism Republic of Turkey, 2003: Turkey Year in Japan, diakses di 
http://www.kultur.gov.tr/EN,100100/2003-turkey-year-in-japan.html (06/05/2018, 10:37 WIB) 
73  Turkey Embassy in Japan, Japan Year 2010 in Turkey, diakses di http://www.tr.emb-
japan.go.jp/Japonya2010/eng/activities.html (06/05/2018, 11:34 WIB) 
74 Statistic of Japan, 2015, 国籍・地域別 在留資格（在留目的）別 在留外国人 (Status 
Foreign Resident by Nationality), diaskes di https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20
150&month=24101212&tclass1=000001060399 (06/05/2018, 12:20 WIB) 
75 Ministry of Foreign Affairs of  Japan, Loc.Cit., Japan-Turkey Relations (Basic Data), 

http://www.kultur.gov.tr/EN,100100/2003-turkey-year-in-japan.html
http://www.tr.emb-japan.go.jp/Japonya2010/eng/activities.html
http://www.tr.emb-japan.go.jp/Japonya2010/eng/activities.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20150&month=24101212&tclass1=000001060399
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20150&month=24101212&tclass1=000001060399
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20150&month=24101212&tclass1=000001060399
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Sumber: JNTO76 
 

Meningkatnya jumlah wisatawan ini tidak lepas dari upaya promosi yang dilakukan 

Jepang yaitu Japan muslim-friendly kepada masyarakat Turki dengan mayoritas 

penduduknya adalah muslim dan juga pemberian bebas visa bagi masyarakat Turki 

yang ingin berkunjung ke Jepang dimulai pada tahun 2011. 77 Jumlah wisatawan 

dari Turki ini akan terus naik mengingat adanya visi Jepang untuk mengajak semua 

negara termasuk negara dari Timur Tengah untuk bergabung dalam Olimpiade 

Tokyo 2020. Hal ini berbeda pada lima tahun terakhir sebelum diterapkannya 

kebijakan halal tourism di Jepang, dimana tidak menunjukkan peningkatan yang 

stabil dan sempat mengalami penurunan jumlah pengunjung Turki ke Jepang dari 

tahun 2008 hingga 2012. Salah satu penyebab penurunan jumlah pengunjung adalah 

 

                                                 
76 JNTO, Japan Tourism Statistic, diakses di https://statistics.jnto.go.jp/en/graph/#graph--trends--
by--country pada (14/05/2018, 12:15 WIB) 
77 Ministry of Foreign Affairs Japan, Loc.Cit., Exemption of Visa (Short Term Stay) 
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karena peristiwa gempa dan tsunami yang melanda Jepang pada tanggal 11 Maret 

2011.79 Akan tetapi, meskipun tsunami dan gempa bumi melanda Jepang pada 

tahun 2016, pengunjung dari Turki tetap mengalami peningkatan. Dampak dari 

adanya penerapan branding “muslim-friendly” oleh pemerintah Jepang membuat 

pengunjung dari Turki terus bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu, meskipun 

Turki belum meresmikan badan sertifikasi halal untuk memberikan ijin pada negara 

lain dalam proses ekspor impor produk halal, akan tetapi baik Jepang dan Turki 

sudah mulai menjalin hubungan ekspor impor tersebut. Melalui kesepakatan 

kerjasama antara perusahaan Sumitomo Coorporation dari Jepang dan HasTavuk 

(produsen ayam) dari Turki, Jepang mendapatkan impor daging ayam yang telah 

tersertifikasi halal untuk konsumen muslim di Jepang, seperti diketahui bahwa 

                                                 
78 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
79 Steve Herman, 2011, Industri Pariwisata Jepang Terpukul akibat Bencana Gempa dan Tsunami, 
diakses di  https://www.voaindonesia.com/a/industri-pariwisata-jepang--terpukul--
127916668/96866.html (12/05/2018, 07:07 WIB) 
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daging ayam adalah produk yang paling dikonsumsi di Jepang dan harga ayam dari 

turki berharga 20% lebih rendah dari produk domestik.80 Selain itu, perusahaan 

produksi makanan dari Jepang yaitu Ajinomoto yang berdiri pada tahun 1909 masih 

menjadi produksi makanan utama di Turki.81 

b. Hubungan Jepang dengan Indonesia 

Pada era Perang Dunia II tepatnya di tahun 1940an, Jepang mulai 

menduduki negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia pasca 

melakukan penyerangan terhadap pangakalan militer Amerika Serikat di Pearl 

Harbour. Tentara dan perwira Jepang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1942 

dengan cara mendekati dan mempengaruhi para tokoh besar di Indonesia seperi 

Kyai hingga tokoh nasionalis seperti Ir. Soekarno dan Moh. Hatta agar dapat 

bergabung dengan Jepang sebagai dunia timur dalam menghapuskan budaya Barat 

dan Arab dengan menyebarkan sebuah propaganda dari Jepang yaitu sebagai 

“Jepang Pelindung Asia” dimana mengajak Indonesia untuk percaya pada Jepang 

dalam mengusir kolonialisme Belanda.82 Strategi pembelajaran Jepang mengenai 

Islam sebelum menguasai beberapa negara di Asia Tenggara sangat berguna bagi 

Jepang untuk mempengaruhi para tokoh besar di Indonesia yang mayoritas 

penduduknya adalah muslim, karena pada masa kolonialisme, para penjajah yang 

notabennya dari Eropa tidak pernah mendukung adanya kegiatan hingga 

                                                 
80 Yohei Muramatsu dan Yuji Ohira, 2018, ‘Chicken Race’ is on among Japan’s trading houses, 
diakses di https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Chicken-race-is-on-among-Japan-s-
trading-houses (14/05/2018, 10:23 WIB) 
81 Daily Sabah, 2018, Japanese Food Giant Want to MakeTurkey Production Base, diakses di  
https://www.dailysabah.com/business/2018/01/12/japanese-food-giant-wants-to-make-turkey-
production-base (14/05/2018, 15:21 WIB) 
82 Zulhilmy, Op.cit., p.70 

https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Chicken-race-is-on-among-Japan-s-trading-houses
https://asia.nikkei.com/Business/Business-Trends/Chicken-race-is-on-among-Japan-s-trading-houses
https://www.dailysabah.com/business/2018/01/12/japanese-food-giant-wants-to-make-turkey-production-base
https://www.dailysabah.com/business/2018/01/12/japanese-food-giant-wants-to-make-turkey-production-base


44 

pembangunan sekolah Islam. 83  Selain itu, Jepang juga melatih para pemuda 

Indonesia menjadi tentara agar dapat melawan pasukan dari Barat dengan 

membentuk PETA (Pasukan Pembela Tanah Air). Pasca Indonesia merdeka dari 

Jepang di tahun 1945 dan adanya pengakuan wilayah Indonesia pada tahun 1949, 

Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan mulai membuka hubungan 

diplomatik dengan Jepang pada April 1958 melalui penandatanganan perjanjian 

perdamaian (Treaty of Peace) Indonesia dan Jepang yang ditandatangani oleh 

menteri luar negeri kedua negara.84 Dimulainya hubungan diplomatik antara kedua 

negara setelah 13 tahun ini dikarenakan Jepang setuju dalam memberikan dana 

ganti rugi pada Indonesia sebesar 800 juta US Dollar pada saat masa penjajahan 

yang digunakan untuk pembangunan jalan, hotel, pabrik dan departement store 

“sarinah” di Jakarta melalui ODA (Official  Development Assisstence) Jepang.85  

Pasca memutuskan untuk meminimalisir gerakan militer atas tekanan dari 

Amerika Serikat, Jepang menggunakan soft diplomacy untuk memperkenalkan 

budayanya pada negara lain termasuk Indonesia. Di Indonesia, budaya Jepang 

sangat di terima oleh berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya pada komik dan 

manga yang sering di tayangkan pada televisi Indonesia, budaya Jepang yang 

lainnya seperti kimono dan samurai sangat dikenal di Indonesia yang berdampak 

pada munculnya komunitas-komunitas pecinta budaya Jepang seperti Association 

                                                 
83 Ibid., 
84  KBRI di Tokyo, Jepang, diakses dalam https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx 
(28/04/2018, 08:45 WIB) 
85 Nishihara Masashi, 1976, The Japanese and Sukarno’s Indonesia, Tokyo-Jakarta 
Relations 1951–1966, Honolulu, The University of Hawaii Press, p. Xiii dalam Siti Daulah Khoriati, 
2013, Indonesia: Japan Economic Cooperation in Historical Perspective, p. 298, di download di 
aichi-
pu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1606&item_no=1&attri
bute_id=22&file_no=1 (28/04/2018, 08:47 WIB) 

https://www.kemlu.go.id/tokyo/id/Pages/Jepang.aspx
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1606&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1606&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
https://aichi-pu.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=1606&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1
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of Highschool Nihon no Kurabu (Soshonbu) yang berfokus pada pembelajaran 

kaligrafi Jepang di Bandung86, komunitas anime dan manga, Japan-Japan Matsuri, 

Persada (Perhimpunan Alumni dari Jepang), PPIJ (Perhimpunan Persahabatan 

Indonesia Jepang) KAJI (Komunitas Alumni Jepang di Indoneisa), dan Yayasan 

Warga Persahabatan (Fukushi Tomo no Kai) di Indonesia.87 Komunitas tersebut 

memiliki tujuan untuk membantu dalam memperkenalkan budaya Jepang di 

Indonesia, dimana mayoritas anggota dari komunitas tersebut juga berasal dari 

pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh Jepang bagi masyarakat dunia 

termasuk Indonesia untuk mempelajari Jepang.   

Hubungan dalam bidang pariwisata antara Indonesia dan Jepang diawali 

dengan adanya kunjungan dari presiden kelima Indonesia yaitu Ibu Megawati 

Soekarno Putri ke Jepang yang menghasilkan suatu perjanjian kerjasama pariwisata 

antara Jepang dan Indonesia  pada 22-25 juni 2003 yaitu setelah terjadinya tragedi 

Bom Bali II dengan melibatkan organisasi dan institusi pemerintah kedua negara 

pada bidang pariwisata, seperti Japan Association of Travel Agents (JTA) yang 

memastikan keamanan turis Jepang di Bali. 88  Setelah disetujuinya perjanjian 

tersebut, jumlah wisatawan dari Jepang ke Indonesia mulai meningkat yaitu sekitar 

538.334 orang pada tahun 201789  dibanding pada tahun 2003 adalah sebanyak 

                                                 
86 Ferri Amiril Mukminin , 2016, Soshonbu: Komunitas Jepang yang Tak Hanya Asyik Berkumpu,  
diakses di http://jabar.tribunnews.com/2016/10/23/soshonbu-komunitas-jepang-yang-tak-hanya-
asyik-berkumpul (28/04/2018, 08:51 WIB) 
87  Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Alun-Alun Persahabatan Indonesia-Jepang, diakses di 
http://www.id.emb-japan.go.jp/link_komunitas.html (28/04/2018, 08:53 WIB) 
88  Tempo.co, 2003, Indonesia-Jepang Tandatangani Kerjasama Pariwisata, dikases di 
https://nasional.tempo.co/read/20571/indonesia-jepang-tandatangani-kerjasama-pariwisata 
(28/04/2018, 08:53 WIB) 
89 Kemenpar, 2017, Data Kunjungan Wisatawan Mancanegara Bulanan tahun 2017, didownload di 
http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=110 (28/04/2018, 09:12 WIB) 

http://jabar.tribunnews.com/2016/10/23/soshonbu-komunitas-jepang-yang-tak-hanya-asyik-berkumpul
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http://www.id.emb-japan.go.jp/link_komunitas.html
https://nasional.tempo.co/read/20571/indonesia-jepang-tandatangani-kerjasama-pariwisata
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463.088 90 , dikarenakan adanya kebijakan dari Jepang untuk membuka jalur 

langsung dari Jepang ke Bali dimana tujuan dari turis Jepang mayoritas adalah ke 

Bali dengan sekitar 225.998 pengunjung di tahun 2017.91 

Selain itu pasca diterapkannya kebijakan halal tourism oleh pemerintah 

Jepang, pengunjung dari Indonesia ke Jepang juga mengalami peningkatan yang 

cukup signifikan dibanding dengan sebelum diterapkannya kebijakan dalam 

membentuk branding “muslim-friendly” ditahun 2013 yaitu sebesar 158% hingga 

tahun 2017.Peningkatan pengujung yang terlihat pada grafik dibawah terjadi karena 

Sumber: JNTO92 

disediakannya fasilitas yang muslim-friendly oleh pemerintah Jepang pada 

pengunjung dari Indonesia yang notabennya adalah negara muslim. Hal ini berbeda 

pada masa lima tahun sebelum diterapkannya kebijakan halal tourism dimana 

                                                 
90  Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, Hubungan anatara Indonesia dan Jepang di bidang 
Pariwisata, diakses dalam http://www.id.emb-japan.go.jp/speech_dubes_trsm_ppt.pdf 
(28/04/2018, 10:13 WIB) 
91  Antara, 2018, Wisatawan Jepang ke Bali Naik 7,65 Persen, diakses di 
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180218091622-269-276923/wisatawan-jepang-ke-
bali-naik-765-persen (28/04/2018, 09:17 WIB) 
92 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
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kenaikan jumlah pengunjung dari Indonesia ke Jepang hanya sebesar 52% yaitu 

dari tahun 2008 hingga 2012.  

 

 

 

Sumber: JNTO93 

 

Selain peningkatan yang sangat kecil dibanding pada masa setelah 

diterapkannya branding “muslim-friendly”, di tahun 2011 pengunjung Indonesia 

ke Jepang juga sempat mengalami penurunan karena musibah gempa bumi dan 

tsunami yang melanda Jepang pada bulan Maret. Pengunjung disini terdiri dari 

wisatawan, pengusaha hingga pelajar yang mengunjungi Jepang untuk sementara 

waktu. Adanya peningkatan pengunjung di Jepang selain karena promosi Jepang 

yang ramah muslim Jepang di Indonesia juga dikarenakan adanya kebijakan bebas 

visa dari Jepang yang mulai diterapkan pada 1 desember 2014 pada pengguna 

                                                 
93 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
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elektronik paspor Indonesia yang memberikan jangka waktu selama 15 hari di 

Jepang.94 

Indonesia yang dikenal sebagai negara muslim melalui badan sertifikasi 

halal pemerintah yaitu LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan 

dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) juga telah mensertifikasi dua organisasi 

badan sertfikasi halal Jepang yaitu Moslem Professional Japan Assosiation (MPJA) 

dan The Japan Moslem Assosiation (JMA) dalam kategori pemotongan daging, 

bahan baku dan bahan perasa agar dapat memberikan permintaan sertifikasi halal 

pada restoran, hotel ataupun bandara dalam menarik wisatawan muslim terutama 

wisatawan dari Indonesia.95 Tidak hanya itu, pada bidang perdagangan ekspor pun 

pemerintah Jepang mulai menambah pasar produksi halal di Indonesia dengan cara 

membantu pemerintah lokal dan petani untuk mengekspor produk konsumsi 

melalui pemberian bantuan setengah harga pada proses pembuatan produk 

konsumsi agar memenuhi standart halal.96 Berdasarkan pada kegiatan Japan Halal 

Food Project yang diadakan pada tahun 2014 di Indonesia melalui Kementrian 

Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Jepang juga berpengaruh pada pesebaran 

produk halal khas Jepang di Indonesia. Selain itu, salah satu warga Indonesia yaitu 

                                                 
94  Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2014, Bebas Visa dengan Sistem Registrasi 
PraKeberangkatan Bagi Warga Negara Indonesia Pemegang e-paspr, diakses di  
http://www.id.emb-japan.go.jp/news14_30.html pada 14 Mei 2018 
95  LPPOM MUI, 2017, List of Certification Halal Bodies, diakses di 
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/7/36/page (28/04/2018, 12:11 WIB) 
96  Detikfood, 2013, Pemerintah Jepang Tingkatkan Ekspor Makanan Halal, diakses di  
https://food.detik.com/info-halal/d-2404497/pemerintah-jepang-tingkatkan-ekspor-makanan-halal 
(14/05/2018, 12:15 WIB) 

http://www.id.emb-japan.go.jp/news14_30.html
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/7/36/page
https://food.detik.com/info-halal/d-2404497/pemerintah-jepang-tingkatkan-ekspor-makanan-halal
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Nugroho Agung Prambudi juga ikut berkontribusi dalam meningkatkan wisatawan 

muslim di Jepang dengan menciptakan sebuah aplikasi yang bernama halalminds 

pada tahun 2014. Aplikasi ini ditujukan bagi wisatawan muslim yang tidak dapat 

membaca huruf kanji dan ingin mencari produk halal di Jepang.97 Konten yang 

terdapat dalam aplikasi ini berupa pindai produk makanan halal di Jepang, referensi 

makanan halal Jepang, travel halal, Al-Qur’an dan arah kiblat, dan aplikasi ini 

sudah di unduh sekitar 10.000 pengguna pada tahun 2015.98 

c. Hubungan Jepang dengan Malaysia  

Hubungan Jepang dan Malaysia diawali pada masa Perang Dunia II, saat 

Jepang memperluas kampanye Perang Pasifiknya melalui penyerangan 

kolonialisme yang ada di Asia Tenggara dan kemudian mulai memasuki Malaysia 

pada tanggal 7 Indonesia yaitu dengan cara mempengaruhi para nasionalis di 

                                                 
97 Katie Forster, 2014, New Fukuoka-born App Halalminds Helps Muslims Find Halal Food in 
Japan, diakses di http://www.fukuoka-now.com/en/halalminds/ (29/05/2018, 09:12 WIB) 
98 Universitas Sebelas Maret, 2015, Bikin Aplikasi Halalminds, Dosen UNS dapat Penghargaan dari 
Kemenhukam, diakses di https://uns.ac.id/id/uns-update/bikin-aplikasi-halalminds-dosen-uns-
dapat-penghargaan-dari-kemenhukam.html (29/05/05, 09:15 WIB) 

Gambar 2.1 Aplikasi Halalminds 

 

 

 

Sumber: Aplikasi Halalminds 
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Malaysia melalui penyebaran propaganda. Akan tetapi berbeda jenis propadanda 

yang di gunakan oleh Jepang, jika di Indonesia menggunakan kalimat “Jepang 

sebagai Pelindung Asia” maka di Malaysia, Jepang menggunakan kalimat “Asia 

Untuk Orang Asia” dan “Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” untuk 

mempengaruhi para nasionalis Malaysia agar bekerjasama dengan Jepang dalam 

melawan dan mengusir para kolonialisme di Inggris dengan identitas Asia. 

Pada 15 februari 1942, Jepang akhirnya berhasil mengusir Inggris dari 

Malaysia atas bantuan dari gerakan Kesatuan Melayu Muda (Young Malay Union) 

sebuah organisasi nasionalis Malaysia dalam menyebarkan ideologi melawan 

imperialis dari Inggris. 99 Setelah Jepang kalah dari Perang Dunia II pada tahun 

1945 dan menarik kembali pasukannya yang berada di kawasan Asia Tenggara, 

Inggris kembali  menjajah Malaysia hingga akhirnya Malaysia merdeka pada 

tanggal 31 Agustus 1957 bersamaan dengan dibukanya hubungan diplomatiknya 

dengan Jepang, hal ini ditandai dengan didirikannya kedutaan besar Jepang di 

Malaysia pada 9 september 1957.100 Selain itu, Hubungan bilateral kedua negara 

juga semakin diperkuat dengan adanya kebijakan “Look East” yang diperkenalkan 

oleh Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Seri Dr. Mahatir bin Mohamad pada 8 

Februari 1982. 

Kebijakan “Look East” adalah suatu kebijakan yang dibuat untuk 

meningkatkan kesejahterahan sosial dan pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan 

cara melihat dan belajar dari Korea Selatan dan Jepang yang berhasil meningkatkan 

                                                 
99 Byungkuk Soh, 1998, Malay society under Japanese occupation, 1942–1945, International Area 
Studies Review, 1 (2): pp. 88–111, p.4 diakses dalam 
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/223386599800100205  (16/05/2018, 14:12 WIB) 
100 Ibid.,  

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/223386599800100205
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kemajuan ekonomi dan sosialnya pasca Perang Dunia II101 dalam mempercepat 

pembangunan negara  Malaysia melalui dukungan investasi dan teknologi dari 

Jepang, sekaligus meniru semangat kerja masyarakat Asia Timur dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan nasional.102 Sejak diperkenalkan kebijakan ini, 

hubungan antara Jepang dan Malaysia di bidang ekonomi, diplomatik dan 

pertukaran budaya semakin berkembang. Dikarenakan dibawah kebijakan “Look 

East” ini, Pemerintah Malaysia juga memberikan beasiswa pada 800 pemuda 

Malaysia untuk belajar di Korea Selatan dan Jepang hingga menyelesaikan masa 

studinya, dimana tidak sedikit dari pelajar tersebut yang kemudian bekerja di 

lingkungan pemerintahan Malaysia.103 

Terjadinya krisis finansial Asia di tahun 1997 yang menerpa negara-negara 

di kawasan Asia Timur dan Asia Teggara seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina, 

Indonesia, dan Malaysia membuat negara-negara tersebut kecuali Malaysia mulai 

meminjam dana kepada IMF (International Monetary Fund)  untuk mengatasi krisis 

ekonomi di negara mereka dengan menaati peraturan-peraturan ketat dari IMF.104 

Akan tetapi,  meskipun tidak meminjam dana dari IMF, Malaysia tetap bisa keluar 

                                                 
101 Fumitaka Furuoka, 2007, Malaysia-Japan Relations under the Mahathir Administration: Case 
Studies of the “Look East” Policy and Japanese Investment in Malaysia, Asian Survey, Vol. 47, No. 
3 (May/June 2007), p. 508, diakses dalam http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2007.47.3.505 
(30/04/2018, 22:13 WIB) 
102 Lim, Hua Sing, 1994, Japan’s Role in ASEAN – Issues and Prospects, Times Academic Press, 
Singapore dalam Khondaker Mizanur Rahman, dkk, 2008, Japan-Malaysia Free Trade Agreement: 
Expectations and Achievements, vol. 11 no.1, diakses dalam 
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCIM/article/view/11162/11896 (30/04/2018, 22:21 WIB) 
103 Fumitaka Furuoka, Economix Relations Between Malaysia and Japan from the Look East Policy 
To the New Miyazawa Initiative, Universitas Malaysia Sabah. (753-760),  p. 756, diakses dalam 
http://www.ums.edu.my/fpep/files/75_OTHERS_2003.pdf (30/04/2018, 22:28 WIB) 
104 Bisnis Indonesia, 2003, Tanpa IMF, masih banyak jalan keluar atasi krisis, diakses dalam 
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4703/Tanpa%20IMF.htm 
(30/04/2018, 22:35 WIB) 

http://www.jstor.org/stable/10.1525/as.2007.47.3.505
https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCIM/article/view/11162/11896
http://www.ums.edu.my/fpep/files/75_OTHERS_2003.pdf
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F4703/Tanpa%20IMF.htm
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dari krisis ekonomi tersebut  bersamaan dengan bantuan yang ditawarkan oleh 

Jepang melalui kebijakan “New miyazawa Inisiatif” yang digagas oleh menteri 

keuangan Kiichi Miyazawa pada tahun 1999 dengan menawarkan pinjaman 

terhadap negara Asia yang mengalami krisis ekonomi tanpa memberlakukan 

peraturan ketat dimana meminjamkan Malaysia sebanyak 48 miliar yen105 untuk 

melanjutkan kebijakan look east, melanjutkan dalam memberikan beasiswa kepada 

440 pemuda Malaysia untuk belajar di Jepang, membangun University Malaysia 

Sarawak, dan membangun sarana prasarana di Malaysia.106  

 Kebijakan “Look East” yang diterapkan oleh Malaysia membuat kerjasama 

antara Jepang dan Malaysia mulai berkembang dengan pesat, dimana pada tahun 

2002 sudah ada lebih dari 1400 perusahaan Jepang yang beroperasi di Malaysia 

dengan membuka sekitar 11.000 lapangan pekerjaan bagi masyarakat Malaysia.107 

Dan di tahun 2012 pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak, 

Kebijkaan “Look East” Malaysia yang bermula hanya berfokus pada bidang 

pendidikan, infrastruktur dan industri, mulai ditingkatkan menjadi kerjasama pada 

bidang kesehatan, pertukaran budaya dan pariwisata yang dinamakan dengan 

kebijakan “Look East 2.0”. Pada kebijakan ini, Jepang dan Malaysia mulai berfokus 

pada kerjasama ekonomi yang lebih maju. Perusahaan-perusahaan kecil dan 

menengah yang ada di Malaysia melakukan pembelajaran mengenai keamanan 

                                                 
105  Ministry of Finance Japan, 1999, Japanese Financial Support to Malaysia : Under the 
Framework of the "New Miyazawa Initiative" diakses dalam 
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/financial_cooperation_in_asia/new_miyazawa
_initiative/e1b063.htm (30/04/2018, 23:07 WIB) 
106 Fumitaka Furuoka, Op.Cit., p. 758 
107  My. Sinchew.com, 2012, Asean set to draw more Japanese investment, diakses dalam 
http://www.mysinchew.com/node/78401 (30/04/2018, 23:19 WIB) 

https://www.mof.go.jp/english/international_policy/financial_cooperation_in_asia/new_miyazawa_initiative/e1b063.htm
https://www.mof.go.jp/english/international_policy/financial_cooperation_in_asia/new_miyazawa_initiative/e1b063.htm
http://www.mysinchew.com/node/78401
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pangan dengan Jepang melalui perusahaan Hokkaido Food Complex Jepang dan 

sebaliknya dikarenakan Jepang sedang mengembangkan produk halal, Malaysia 

yang termasuk negara dengan jumlah muslim terbesar di Asia Tenggara membantu 

beberapa perusahaan Jepang dalam memberikan pelatihan halal serta 

mempromosikan perdagangan dan investasi yang berkaitan dengan halal.108 Selain 

itu, lembaga pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia 

(JAKIM) juga telah mengakui enam badan sertifikasi halal Jepang yaitu Japan 

Muslim Association (JMA), Japan Halal Association (JHA), Japan Halal Unit 

Assocaition (JHUA), Japan Islamic Trust (JIT), Muslim Professional Japapn 

Association (MPJA), Nippon Asia Halal Association (NAHA)  dalam memberikan 

sertifikasi halal pada produk Jepang. 109  Pada bidang teknologi, Jepang dan 

Malaysia juga melakukan kolaborasi dalam mengembangkan sistem e-money.  

 Pada bidang perdagangan, MATRADE (Malaysia External Trade 

Development Corporation) dan JETRO (Japan External Trade Organization) juga 

telah melakukan perjanjian pada november 2017 yang bertujuan untuk 

mengintensifkan kerjasama pada bidang-bidang yang menguntungkan kedua 

negara seperti pemberian fasilitas dalam kegiatan promosi perdagangan, pertukaran 

informasi, dan melakukan kolaborasi dalam berbagai bidang kerjasama termasuk 

bidang halal industri. Dalam mendukung Olympiade 2020 di Tokyo melalui 

                                                 
108 JapanTimes.co,jp, 2017, Strong bilateral support in politics, economic relations, diakses dalam 
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/31/national/strong-bilateral-support-politics-
economic-relations/#.Wuf_Yy5ubIU (30/04/2018, 23:15 WIB) 
109 JAKIM, 2017, The Recognized Foreign Halal Certification Bodies and Authorities, p.26-27, 
didownload di 
http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/cb/CB%20List%20LATEST%20.pdf 
(01/05/2018, 07:10 WIB) 

https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/31/national/strong-bilateral-support-politics-economic-relations/#.Wuf_Yy5ubIU
https://www.japantimes.co.jp/news/2017/08/31/national/strong-bilateral-support-politics-economic-relations/#.Wuf_Yy5ubIU
http://www.halal.gov.my/ckfinder/userfiles/files/cb/CB%20List%20LATEST%20.pdf
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persediaan produk halal di Jepang untuk pengunjung muslim, Malaysia telah 

melakukan ekspor produk halal sebesar 2.20 juta Riggit Malaysia di tahun 2015 dan 

meningkat menjadi 2.66 juta Ringgit Malysia di tahun 2016 di Jepang.110 Dimana 

adanya keseriusan Jepang dalam membangun branding “muslim-friendly” juga 

menguntungkan perusahaan Malaysia dalam membuka peluang bisnis halal di 

Jepang. 

Pada bidang pariwisata, jumlah wisatawan dari Malaysia  yang berkunjung 

di Jepang ada sebanyak 439.548 orang ditahun 2017111 meningkat drastis dari tahun 

2012 yaitu sekitar 120.183 orang sebelum diterapkannya kebijakan “muslim-

friendly” di Jepang, ditambah adanya masyarakat Malaysia yang menetap di Jepang  

sejumlah 18.821 orang pada tahun 2017 112  membuat Malaysia menjadi 

penyumbang wisatawan muslim terbesar di Jepang sebagai negara dengan muslim. 

Sumber: JNTO113 

                                                 
110 Bernama, 2017, Malaysia’s Halal Product Export To Japan Rises To RM 2.66 Billion in 2016, 
di diakses di http://www.bernama.com/en/business/news.php?id=1387132# pada 24 Mei 2017 
111JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
112  Ministry of Foreign Affairs Japan, Japan-Malaysia Relations (Basic Data), diakses di 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/malaysia/data.html pada 01 Mei 2018 
113 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2017 terdapat 

peningkatan jumlah pengunjung Malaysia ke Jepang secara signifikan dibanding 

pada tahun 2010 hingga 2012 sebelum branding “muslim-friendly” diterapkan 

dimana pada tahun 2011 jumlah pengunjung mengalami penurunan yang drastis. 

Adanya peningkatan tersebut disebabkan oleh mulai tersebarnya makanan halal dan 

mudahnya dalam mencari masjid di Jepang. Usaha JNTO dalam melakukan 

promosi muslim-friendly di Malaysia juga turut serta dalam memperkenalkan 

Jepang yang ramah muslim.  

d. Hubungan Jepang dengan Arab Saudi 

Awal mula hubungan Arab Saudi dengan Jepang dimulai pada tahun 1938 

yaitu ketika Hafiz Wahba (seorang diplomat Arab di Inggris) mengunjungi Jepang 

dalam peresmian Masjid Tokyo (Tokyo Camii) yang dibangun oleh imigran dari 

Timur Tengah di Jepang.114 Terlebih, pada saat Jepang menyadari akan kebutuhan 

minyaknya yang meningkat sebagai keperluan perang serta susahnya Jepang dalam 

mendapatkan minyak dari Amerika Serikat yang selama ini sebagai suplai utama, 

akhirnya Jepang beralih ke Arab Saudi untuk bernegosiasi dalam mendapatkan 

minyak melalui kunjungan Masayuki Yokohama (seorang diplomat Jepang) ke 

Arab Sudi pada April 1939.115 Akan, tetapi Arab Saudi menolak untuk memberikan 

minyak pada Jepang atas pengaruh dari Inggris. 

                                                 
114  Saudi  Embassy in Japan, Diplomatic Relations, diakses di 
http://www.saudiembassy.or.jp/50years/En/3.htm (07/05/2018, 11:13 WIB) 
115 Michael Penn, 2011, The Vicissitudes of Japan – Saudi Relations, Comparative Islmaic Studies 
(CIS) 7.1-2 (2011) 295-311 ISSN 1743-1638,  p.297 di download di 
https://journals.equinoxpub.com/index.php/CIS/article/view/14383 (07/05/2018, 11:18 WIB) 

http://www.saudiembassy.or.jp/50years/En/3.htm
https://journals.equinoxpub.com/index.php/CIS/article/view/14383
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Pada waktu Perang Dunia II terjadi, Arab Saudi yang sangat dekat dengan 

Amerika Serikat dan Inggris akhirnya ikut mendeklarasikan untuk berperang 

melawan Jepang dan Jerman pada 1 Maret 1945.116 Setelah Jepang kalah dan berada 

dibawah pengawasan Amerika Serikat (Security Umbrella) pasca Perang Dunia II 

berakhir, Jepang secara tidak langsung mendapatkan suplai minyak dari Arab 

Saudi. Setelah itu, pada tahun 1953 pemerintah Jepang mencoba kembali untuk 

membuka hubungan diplomatik dengan Arab Saudi dan diterima pada Juni 1955 

melalui diplomat Arab Saudi di Mesir. 117  Jadi, tahun 1955 adalah awal mula 

hubungan diplomatik antara Jepang dan Arab Saudi diresmikan. Setelah itu, Arab 

Saudi akhirnya membangun kedutaan besar di Tokyo pada tahun 1958 dan dua 

tahun setelahnya Jepang juga membangun kedutaan besar di Jeddah dan dipindah 

ke Riyadh pada tahun 1984.118 

Hubungan Arab Saudi dan Jepang dalam bidang ekonomi tidak bisa lepas 

dari bisnis minyak, dimana Taro Yamashita perwakilan dari Japan Petroleum 

Trading Company yang sukses bekerjasama dengan Arabian Oil Company dalam 

hal pengembangan minyak akhirnya membuat Jepang menjadi pemasok utama 

dengan mendapatkan 1/3 dari semua minyak pada tahun 1970an. 119  Selain itu, 

melalui bisnis ini  kedua negara juga dapat memperkuat dan mengembangkan 

hubungan kerjasama pada bidang lainnya.120 Akan tetapi, pada masa “Oil Shock” 

                                                 
116 Hosaka Shuji, 2011, Japan and the Gulf: A Historical Perspective of Pre-Oil Relations, Kyoto 
Buletin of Islmaic Are Studies, 4-1&2 (March 2011) pp.3-24, p.20 di download di 
https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/pdf/kb4_1and2/04hosaka.pdf (07/05/2018, 11:23 WIB) 
117 Embassy of Japan in Saudi Arabia, Japan – Saudi 50years, diakses di http://www.ksa.emb-
japan.go.jp/relation.htm (07/05/2018, 11:45 WIB) 
118 Michael Penn, Op.Cit., p. 298 
119 Ibid., p.299 dan 301 
120 Ibid.,  p.303 

https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/kias/pdf/kb4_1and2/04hosaka.pdf
http://www.ksa.emb-japan.go.jp/relation.htm
http://www.ksa.emb-japan.go.jp/relation.htm
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yang terjadi pada 6 Oktober 1973 membuat negara yang tergabung dalam OPEC 

(Organization of the Petrolrum Exporting Countries) memutuskan untuk 

mengurangi suplai minyak ke negara lain karena dipergunakan untuk perang Timur 

Tengah121, karena Jepang sedang dalam pembangunan dan membutuhkan suplai 

minyak yang cukup, akhirnya Jepang menyetujui permohonan Arab Saudi untuk 

ikut membantu dalam menyelesaikan perang tersebut melalui kebijakan “pro-Arab” 

pada 22 november 1973 dengan mendukung United Nation untuk memerintahkan 

Israel agar menarik pasukannya di daerah jajahannya dengan menjamin hak 

kebebasan Palestina, dan  memberikan bantuan sebesar 5 juta US Dollar kepada 

pengungsi Palestina yang menjadi korban perang. 122 

Adanya peran Jepang dalam membantu perang Timur Tengah tersebut tidak 

lepas dengan adanya hubungan diplomatik kedua negara yang dilakukan melalui 

beberapa kunjungan resmi oleh pangeran Sultan Bin Abdul-Aziz Al Saud pada 

tahun 1960 dimana menjadi utusan pertama yang mengunjungi Jepang, dan diikuti 

oleh raja Faisal yang juga berkunjung pada tahun 1971. Kemudian Jepang 

membalas kunjungan tersebut dengan mengirimkan pangeran Akahito dan putri 

Michiko mengunjungi Arab Saudi pada tahun 1981 dan pada tahun 1994 pangeran 

Naruhito dan putri Masako juga mengunjungi negara tersebut.123  

Hubungan Jepang dengan Arab Saudi sekarang tidak hanya pada minyak 

saja terlebih pada saat Jepang dalam masa membangun branding “muslim-friendly” 

                                                 
121 Atsushi Yamakoshi, 1981, A Study on Japan’s Reactions to the 1973 Oil Crisis, A Thesis of the 
Faculty of Graduate Studies Waseda University, p.2, diakses dalam 
https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0076972 (07/05/2018, 11:54 
WIB) 
122 Ibid., p..22-23 
123 Embassy of Japan in Saudi Arabia, Op.Cit. 

https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0076972
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dimana hubungan kerjasama dengan Arab Saudi sangat berpengaruh dalam 

keberhasilan branding tersebut. Pada bidang pariwisata, jumlah pengunjung dari 

tahun 2013 hingga 2017 terus mengalami peningkatan yang stabil dibanding lima 

tahun terakhir sebelum diterapkannya branding “muslim-friendly”.  

  

 

Sumber: JNTO124 

Pada grafik diatas, dapat dilihat adanya peningkatan jumlah pengunjung Arab Saudi 

ke Jepang yang signifikan. Pengunjung tersebut berasal dari pelajar, wisatawan dan 

pengusaha. Meskipun jumlah pengunjung tidak sebanyak dari Asia Tenggara, akan 

tetapi peningkatan ini membuktikan keberhasilan dari Jepang dalam mnyebarkan 

informasi halal tourism pada masyarakat Arab Saudi. Selain promosi tersebut, 

Jepang juga mulai memperkenalkan budaya pop khas Jepang  agar  dapat  menarik 

daya minat masyarakat Arab Saudi ke Jepang. Jika dibandingkan dengan tahun 

2008 hinnga 2012, jumlah pengunjung Arab Saudi cenderung stabil hingga 

                                                 
124 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
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mengalami penurunan dikarenakan adanya bencana gempa bumi di Jepang pada 

Sumber: JNTO125 

tahun 2011 yang sangat berdampak pada kedatangan pengunjung dari Arab Saudi  

ke Jepang. Akan tetapi, setelah branding “muslim-friendly” mulai diterapkan 

meskipun tahun 2016 Jepang juga dilanda tsunami dan gempa bumi, pengunjung 

dari Arab Saudi tetap mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh semakin 

dikenaknya produk khas Jepang di Arab Saudi. Seperti manga, anime, hingga 

coplay yang notabennya dari Jepang semain diminati oleh masyarakat Arab Saudi. 

Bahkan, melalui visi Japan-Saudi 2030, Arab Saudi belajar mengenai industri 

kreatif dari Jepang. Arab Saudi ingin meningkatkan sektor entertaintment sebanyak 

6% dengan membuat “Warm Saudi” untuk memperkenalkan budayanya seperti 

strategi “Cool Japan”. 126  Melalui kerjasama anatara Toei Animation Co. Dari 

Jepang dan Saudi Arabia’s Manga Production, kedua negara sepakat untuk 

                                                 
125 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic  
126  METI Japan, 2017, Saudi-Japan 2030: Compass of New Partnership, diakses dalam  
http://www.meti.go.jp/press/2016/03/20170313006/20170313006-2.pdf (08/05/2018, 09:10 WIB) 
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menciptakan anime pendek yang berjudul  “The Woodcutter’s treasure” yang 

bercerita mengenai legenda Arab Saudi dan akan ditayangkan pada kedua negara.127 

e. Hubungan Jepang dengan Uni Emirat Arab 

Hubungan Uni Emirat Arab (UEA) dan Jepang dapat dikatakan masih baru 

yaitu dimulai pada Desember 1971 pasca adanya pengakuan Jepang terhadap 

kemerdekaan UEA. Kemudian hubungan diplomatik kedua negara diawali oleh 

diresmikannya kedutaan Jepang di UEA pada Desember 1973 diikuti oleh  

pembukaan keduataan besar UEA di Jepang pada April 1974.128 Uni Emirat Arab 

adalah negara islam yang selain dikenal sebagai negara produksi minyak juga 

dikenal sebagai pemimpin dalam pengembangan industri halal di kawasan Arab dan 

sekitarnya. 129  Tidak hanya pada pariwisata dan produk halal saja akan tetapi 

perbankan, pelayanan hingga event halal pun menjadi program utama UEA dalam 

menarik investasi asing ke UEA dan menjadi pusat ekonomi produk halal.130 Event 

halal yang diadakan oleh UEA adalah seperti Halal Tourism Award, Halal Expo in 

Dubai dan World Halal Travel Summit dimana tidak hanya diikuti oleh negara-

negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam)  tetapi juga negara non-OKI seperti 

Jepang. Pada World Halal Tourism Award 2016, Jepang pernah mendapatkan 

penghargaan pada kategori Emerging Halal Destination (destinasi halal yang ingin 

                                                 
127 Asahi Shimbun, 2018, Japan-Saudi Arabia team up bears first fruit with anime short, diakses di 
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201801290014.html (15/05/2018, 14:05 WIB) 
128 Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014, Japan, - United Arab Emirates Relations (Basic 
Data), diakses di http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/uae/data.html (15/05/2018, 14:13 WIB) 
129 Fauziah Muslimah, 2017, Perkuat Industri Produk Halal, UEA Siap Gelar Halal Expo Dubai 
2017, diakses di  http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/07/25/4784/perkuat-industri-produk-
halal-uea-siap-gelar-halal-expo-dubai-2017.html (15/05/2018, 14:15 WIB) 
130 Ibid., 

http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201801290014.html
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/uae/data.html
http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/07/25/4784/perkuat-industri-produk-halal-uea-siap-gelar-halal-expo-dubai-2017.html
http://www.gomuslim.co.id/read/news/2017/07/25/4784/perkuat-industri-produk-halal-uea-siap-gelar-halal-expo-dubai-2017.html
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dituju).131 Selain itu, UEA juga memiliki badan sertifikasi halal yang sudah diakui 

dunia yakni Emirates Authority for Standardization and Metrology (ESMA).  

ESMA tidak hanya melakukan sertifikasi pada produk lokal akan tetapi 

sama seperti MUI dari Indonesia dan JAKIM dari Malaysia, ESMA juga melakukan 

sertifikasi halal pada produk hingga badan sertifikasi halal dari negara lain, 

termasuk Jepang. Jepang sebagai negara non-muslim memerlukan pengakuan dan 

pembelajaran dari negara muslim agar badan sertifikasi halal di Jepang dapat 

dipercaya oleh konsumen muslim baik dari lokal maupun pengunjung muslim. 

ESMA telah mengakui dua badan sertifikasi halal dari Jepang yaitu Japan Islamic 

Trust (JIT) dan NPO Japan Halal Association yang memiliki tujuan untuk 

memberikan sertifikasi halal pada tempat makan, hotel, daging hingga produk 

industri yang akan di ekspor. Selain itu, Pada tanggal 13 Februari 2017, pemerintah 

UEA mulai membangun badan sertifikasi halal di Tokyo, Jepang yang bernama 

Emirat Halal Center for Standads & Quality Certificate Corporation dengan tujuan 

untuk memberikan sertifikasi halal pada produk yang akan di ekspor dari Jepang.132  

Adanya badan sertifikasi halal yang telah disertifikasi oleh ESMA tersebut 

membuat perusaahn Jepang dapat dengan mudah melakukan ekspor produk halal 

ke UEA. Seperti contoh pada perusahaan Sanda Shokuniku Kosha dari Jepang yang 

selain mendapatakan sertifikasi halal oleh Japan Islamic Trust (JIT) juga berhasil 

                                                 
131  Bilal Ramadhan, 2016, Ini Para Pemenang World Halal Tourism 2016, diakses di 
http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/08/ohtyo2330-ini-para-pemenang-
world-halal-tourism-awards-2016 (15/05/2018, 14:20 WIB) 
132The Japan Agri News, 2017, Emirate Halal Central Authorized by UAE Open in Tokyo to 
Facilitate Granting Halal Ceritification, diakses di http://english.agrinews.co.jp/?p=5851 
(15/05/2018, 14:30 WIB) 

http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/08/ohtyo2330-ini-para-pemenang-world-halal-tourism-awards-2016
http://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/08/ohtyo2330-ini-para-pemenang-world-halal-tourism-awards-2016
http://english.agrinews.co.jp/?p=5851
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mendapatkan ijin dari pemerintah UEA untuk melakukan ekspor daging halal.133 

Selain daging, produk-produk konsumsi khas Jepang juga mulai masuk ke UEA 

seperti makanan ringan Sakusaku Panda dari Kabaya Food, bir halal, dan kopi UCC 

dari Ueshima Coffee yang pada dasarnya tidak halal karena mengandung babi dan 

alkohol mulai beredar luas di UEA dengan mengubah bahan bakunya sesuai dengan 

persyaratan halal agar dapat masuk pasar Timur Tengah termasuk UEA.134  

Duta besar Jepang di UEA yaitu Kanji Fujiki menyatakan bahwa hubungan 

Jepang dan UEA sekarang ini mulai meningkat ke segala bidang, terutama pada 

bidang Space Development (Pengembangan Luar Angkasa), Women Empowerment 

(Pemberdayaan Perempuan), Sport (Olahraga), Education (Pendidikan), dan 

Tourism (Pariwisata).135 Dalam bidang pariwisata, Jepang membangun branding 

“muslim-friendly” agar dapat menarik wisatawan muslim di seluruh dunia, 

termasuk wisatawan dari UEA. Melalui strategi dalam menyediakan informasi 

mengenai destinasi wisata khusus untuk umat Islam dan meningkatkan ketersediaan 

makanan halal mengakibatkan jumlah pengunjung dari UEA ke Jepang meningkat 

selama lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2013 hingga 2017.136 

 

 

                                                 
133  M.Fujisaki, 2016, Ekspor Daging Sapi Halal Kobe ke Uni Emirat Arab, diakses di 
https://www.halalmedia.jp/id/archives/12744/can-export-halal-kobe-beef-uae/2/ (16/05/2018, 
08:15 WIB) 
134 Maya Safira, 2017, Makin Banyak Produsen Makanan Jepang Masuk ke Pasar Halal di timur 
Tengah, dikases di  https://food.detik.com/info-halal/d-3440435/makin-banyak-produsen-makanan-
jepang-masuk-ke-pasar-halal-di-timur-tengah pada (17/05/2018, 13:20 WIB) 
135  Khaleej Times, 2016, Japan-UAE: Mutually Indispensabe Trade Partners, dikases dalam 
https://www.khaleejtimes.com/japan-uae-mutually-indispensable-trade-partners (17/05/2018, 
13:27 WIB) 
136 Ibid., 

https://www.halalmedia.jp/id/archives/12744/can-export-halal-kobe-beef-uae/2/
https://food.detik.com/info-halal/d-3440435/makin-banyak-produsen-makanan-jepang-masuk-ke-pasar-halal-di-timur-tengah
https://food.detik.com/info-halal/d-3440435/makin-banyak-produsen-makanan-jepang-masuk-ke-pasar-halal-di-timur-tengah
https://www.khaleejtimes.com/japan-uae-mutually-indispensable-trade-partners
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Sumber: JNTO137 

Alasan adanya peningkatan jumlah pengunjung ini selain disebabkan pada  

lingkungan “muslim-friendly” di Jepang juga disebabkan oleh adanya ketersediaan 

sebanyak 35 penerbangan langsung setiap minggu dari Dubai dan Abu Dhabi ke 

Jepang melalui dua maskapai UEA yaitu Emirates dan Etihad Airways. Serta, 

adanya kebijakan bebas visa bagi warga negara UEA pemegang e-paspor selama 

30 hari di Jepang membuat jumlah pengunjung UEA meningkat meskipun terdapat 

bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2016.138 Berbeda pada lima tahun 

terakhir sebelum diterapkannya branding ini, yaitu pada 2008 hingga 2012. Dimana  

 

 

                                                 
137 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
138 Ministry of Foreign Affairs Japan, Loc.Cit., Exemption of Visa (Short Term Stay) 
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           Sumber: JNTO139 

terdapat penurunan jumlah pengunjung pada tahun 2011 akibat dari gempa bumi 

dan tsunami yang terjadi di Jepang pada Maret 2011. Pengunjung disini juga terdiri 

dari wisatwan, pengusaha dan pelajar UEA di Jepang. Peningkatan jumlah 

pengunjung UEA ini membuktikan bahwa branding “muslim-friendly” yang 

dibangun oleh Jepang dalam mengajak negara muslim agar dapat berpartisipasi 

dalam Olimpiade Tokyo 2020 dapat dikatakan berhasil, dikarenakan dari tahun 

2008 hingga 2012 peningkatan pengunjung hanya 98% daripada pada tahun 2013 

hingga 2017 pasca diterapkannya muslim-friendly, jumlah peningkatan pengunjung 

mencapai 146% dan diperkirakan jumlah pengunjung dari UEA juga akan 

meningkat sebanyak 19% hingga tahun 2020.140 

 

                                                 
139 JNTO, Loc.Cit., Japan Tourism Statistic 
140 Khaleej Times, Loc.Cit. 
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Dari penjelasan diatas terkait dengan hubungan Jepang dan negara muslim, dapat 

dilihat bahwa terdapat perbedaan jumlah peningkatan dari sebelum dan sesudah 

dibangunnya branding “muslim-friendly” oleh Jepang tersebut. Seperti pada tabel  

dibawah, dimana pada periode tahun 2010 hingga 2012 (sebelum dibangunnya 

Sumber: Data diolah oleh peneliti (diambil dari website JNTO) 

branding “muslim-friendly”), terdapat penurunan yang cukup drastis terkait dengan 

jumlah pengunjung dari negara muslim yang datang ke Jepang di tahun 2011. 

Sedangkan pada periode tahun 2012, jumlah pengunjung muslim kembali 

meningkat hingga 50% dan untuk mempertahankan jumlah pengunjung dari negara 

muslim tersebut, pemerintah Jepang akhirnya mencoba dalam membangun 

branding “muslim-friendly” dengan menyediakan fasilitas untuk pengunjung 

muslim. Dimana pada akhirnya jumlah pengunjung dari negara muslim pada 

Negara 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Turki 9929 6577 10508 12464 14766 17274 18194 19123 

Indonesia 80632 61911 10460 136797 158739 205083 271014 352330 

Malaysia 114519 81516 130183 176521 249521 305447 394268 439548 

Arab 

Saudi 

3749 2866 4208 5227 6379 6903 7587 7554 

Uni 

Emirat 

Arab  

2175 1045 2027 2892 3973 4948 6270 7106 

Tabel 2.1 
Jumlah Pengunjung negara muslim ke Jepang 

2010-2017 
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periode 2013 hingga 2017 mayoritas menunjukkan adanya peningkatan yang stabil 

dari tahun ke tahun.  

 

2.3 Japan “Muslim-Friendly” Branding 

Jepang adalah negara yang tidak hanya dikenal dalam segi budaya 

tradisionalnya akan tetapi juga ekspor, budaya pop dan teknologi dimana 

berdasarkan nation brand Indeks (NBI). NBI adalah sebuah proyek yang dijalankan 

oleh Simon Anholt dalam membantu pemerintah, organisasi dan bisnis melalui 

hasil pengukuran reputasi suatu negara dengan mencatat pendapat konsumen di 35 

negara yang berbeda setip tiga bulan, terutama di pasar negara maju, melalui 

penggabungan enam aspek seperti pemerintah, masyarakat, investasi dan imigrasi, 

pariwisata, ekspor, serta warisan dan budaya. 141  Berdasarkan NBI, Jepang 

meduduki peringkat ke-6 di dunia pada tahun 2014 dan 2015142, peringkat ke-7 pada 

tahun 2016 143 , dan pada tahun 2017, posisi Jepang naik pada posisi ke-4 

dikarenakan adanya peningkatan pada aspek ekspor.144 Meski begitu, jika dilihat 

pada konteks branding muslim-friendly, aspek pariwisata Jepang memiliki peran 

yang cukup besar dalam meningkatkan nation branding index. Seperti diketahui 

bahwa pada tahun 2010, Islam termasuk agama terbesar ke-2 di seluruh dunia yaitu 

                                                 
141 Lee Hudson Teslik, 2007, Nation Branding Explained, Council on Foreign Relations, diakses di 
https://www.cfr.org/backgrounder/nation-branding-explained (03/08/2018, 14:28 WIB) 
142 Maria Guajardo,  2016, Tokyo 2020 Olympics: Nation Branding Creates an Opurtunity for a New 
Cultural Narrative for Japan, The International Conference on Japan & Japan Studies, Official 
Conference Proceedings, Soka University: Japan, p. 5 diakses di http://papers.iafor.org/wp-
content/uploads/papers/iicj2016/IICJ2016_26853.pdf (03/08/2018, 21:17 WIB) 
143 Placebrandobserver.com, 2017, Country Brands: 2017 Anholt-Gfk Roper Nation Brand Study 
Reveals Winners, Losers and Trends, diakses di https://placebrandobserver.com/anholt-gfk-nation-
brands-index-2017-highlights/ (03/08/2018, 21:30 WIB) 
144 Ibid., 

https://www.cfr.org/backgrounder/nation-branding-explained
http://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/iicj2016/IICJ2016_26853.pdf
http://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/iicj2016/IICJ2016_26853.pdf
https://placebrandobserver.com/anholt-gfk-nation-brands-index-2017-highlights/
https://placebrandobserver.com/anholt-gfk-nation-brands-index-2017-highlights/
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sekitar 1,6 millyar orang.145 Dan, pada tahun 2050 total pemeluk agama Islam dan 

Kristen diprediksi memiliki selisih yang sedikit yaitu sekitar 2,7 millyar muslim 

dengan kristiani sebanyak 2,96 milyar yang mana nantinya pada tahun 2070, Islam 

dapat diprediksi akan menjadi agama mayoritas di dunia. 146  Sebagian besar 

penduduk muslim tersebut berasal dari negara dengan pertumbuhan ekonomi 

menegah dan maju, seperti Indonesia, Malaysia, Turki, dan negara-negara di Timur 

Tengah, dimana masyarakat di negara tersebut memiliki pendidikan dan 

pendapatan yang cukup tinggi. 147  Oleh karena itu, banyak negara baik negara 

muslim maupun non-muslim mulai berinovasi dalam menarik konsumen muslim di 

seluruh dunia dengan membangun  Islamic branding dikarenakan adanya daya beli 

yang cukup besar dari konsumen muslim tersebut. Menurut data International 

Moneter Fund (IMF), pembelanjaan makanan dan minuman di seluruh dunia 

mencapai 6,7 triliun dollar AS pada tahun 2014 dan 1,1 triliun dollar AS berasal 

dari perdagangan makanan dan minuman halal dimana sektor halal ini diperkirakan 

akan meningkat menjadi 1,6 triliun dollar AS pada tahun 2020.148 

Islamic Branding adalah sebuah brand (merek) yang harus digunakan untuk  

memenuhi semua aspek dalam menarik konsumen muslim yang hanya 

mengkonsumsi barang atau jasa dengan hukum dan norma Islam, seperti 

                                                 
145 Pewforum, 2011, The Future of the Global Muslim Population,  dalam, 
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/ (17/03/2018, 
13:12 WIB) 
146 Olivia Rudgard, Religious affairs correspondent Islam will be largest religion in the world by 
2070, dalam http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/01/islam-will-largest-religion-world-2070-
says-report/ (27/03/2018, 13:17 WIB) 
147 Mohd Yusof & Wan Jusoh, 2013, Islamic Branding: The Understanding and Perception, diakses 
dalam https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814029322 (20/05/2018, 12:17 
WIB) 
148 Newshalal, 2017, World Halal Summit 2016 in Istanbul Conveys Strong Message, diakses di 
https://www.newshalal.com/article/293/halalevents (24/05/2018, 22:12 WIB) 

http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/01/islam-will-largest-religion-world-2070-says-report/
http://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/01/islam-will-largest-religion-world-2070-says-report/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814029322
https://www.newshalal.com/article/293/halalevents


68 

menggunakan dan mengkonsumsi produk halal.149 Jadi, jika negara atau perusahaan 

ingin mendapatkan konsumen muslim, maka  Islamic branding harus dipergunakan 

dan diperkenalkan saat memasuki muslim market. Selain itu, Islamic Branding 

dapat dimaknai untuk penggunaan nama-nama yang berhubungan dengan Islam dan 

menunjukkan identitas halal pada sebuah produk seperti contoh: restoran halal, 

bandara muslim friendly, produk wardah, dan hotel syariah.150 Branding Islam ini 

tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai agama yang menyatakan bahwa semua 

tindakan tidak berasal dari keinginan manusia melainkan keinginan dari Tuhan. 

Maka dari itu, suatu hal yang membuat branding Islam ini berbeda adalah bahwa 

konsumen muslim tidak hanya membeli produk berdasarkan pada kenyamanan, 

keinginan dan kebutuhan tetapi juga sebagai ibadah.151 Pemahaman semacam ini 

membuat branding Islam lebih kuat dalam membangun hubungan dengan 

konsumen.  Islamic branding diciptakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti 

mengajarkan apa saja yang diperbolehkan, dimana tidak hanya pada industri 

makanan saja tetapi juga dalam kosmetik, farmasi, logistik, pariwisata, fashion, 

keuangan, perhotelan dan perbankan. 152  Islamic branding ini juga memiliki 

penyebutan nama yang berbeda pada setiap negara. Seperti Jepang yang lebih 

menyebutkan muslim-friendly branding daripada islamic, syariah atau halal 

                                                 
149 Zulfiqar Junami & Kamran Siddiqui, 2012, Bases of Islamic Branding in Pakistan: Perceptions 
or Believe, Interdisciplinary Journal of Contemporary esearch in Business (IJCRB), Jan Vol 3, 
No.9, p.841, diakses dalam https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2449138  
(21/05/2018, 19:12 WIB) 
150   Muhammad Nasrullah, 2015, Islamic Branding, Religiusitas dan Keputusan Konsumen 
Terhadap Produk, Jurnal Hukum Islam (JHI), Vol 13 No. 2 (78-87), p. 82, diakses dalam http://e-
journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/487  (21/05/2018, 19:20 WIB) 
151 Mohd Yusof & Wan Jusoh, Op.Cit. 
152 Ibid., 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2449138
http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/487
http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/487
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branding dalam mempromosikan produk dan pariwisata Jepang pada konsumen 

muslim.  

Pembangunan branding “muslim-friendly” ini juga didukung dengan 

terpilihnya Jepang sebagai tuan rumah pada Olimpiade 2020, dimana Perdana 

Menteri Shinzo Abe mulai berupaya untuk meningkatkan perekonomiannya 

melalui strategi Abenomic-nya153 dengan mempromosikan Jepang sebagai tujuan 

wisata yang ideal melalui kebijakan 30 juta wisatawan mancanegara yang datang 

hingga tahun 2020.154 Hal ini akhirnya mendorong kementrian tanah, infrastruktur, 

transportasi dan pariwisata, Keiichi Ishii, mulai menciptakan strategi untuk 

mewujudkan visi tersebut, salah satunya dengan membangun branding “muslim-

friendly” untuk menarik jumlah wisatawan muslim yang ada di seluruh dunia 

terutama di Malaysia, Indonesia, hingga negara-negara islam di Timur Tengah, 

dengan menargetkan 1 juta wisatawan muslim per tahun.155 Selain itu, Kementrian 

Ekonomi, Perdagangan dan Investasi Jepang juga mulai bekerjasama dengan badan 

ekonomi negara lain untuk mempromosikan “Japan muslim friendly”. Seperti 

contoh kerjasama antara MATRADE (Malaysia External Trade Development 

Corporation) dari Malaysia dan JETRO dari Jepang dalam penandatanganan 

Memorandum of Coorperation (MoC) pada tanggal 17 November 2016 di Tokyo 

                                                 
153 Abenomic (Abe’s economy) diterapkan pada awal 2013, yaitu srategi yang digunakan Shinzo 
Abe untuk menghidupkan kembali ekonomi Jepang. Inti dari Abenomic ini adalah tiga  “policy 
arrows” yang menargetkan pada kebijakan moneter yang agresif, kebijakan fiskal fleksibel dan 
strategi pertumbuhan termasuk reformasi structural. Hal ini untuk mencapai Gross Domestic 
Product  sebesar 600 triliun yen, termasuk reformasi gaya kerja untuk meningkatkan produktivitas 
dan meningkatkan angkatan kerja di tengah perubahan demografis. Diakses di 
http://www.japan.go.jp/abenomics/ (07/05/2018, 18:09 WIB) 
154  Michael Penn, 2015, Japan embraces Muslim visitors to bolster touris, diakses dalam 
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-
tourism-151215112245391.html, (17/03/2018, 09:03 WIB) 
155 Richard Smith, Loc.Cit., 

http://www.japan.go.jp/abenomics/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-tourism-151215112245391.html
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2015/12/japan-embraces-muslim-visitors-bolster-tourism-151215112245391.html


70 

dimana kedua negara sepakat untuk berkolaborasi dalam program maupun kegiatan 

tertentu untuk mempromosikan bidang halal.156 

Beberapa kota di Jepang selain Tokyo saat ini juga mulai menggunakan 

branding muslim-friendly dalam menarik wisatawan muslim. Seperti contoh kota 

Chiba dan Kyoto dimana setiap kota memiliki cara sendiri dalam mempromosikan 

branding tersebut. Jika walikota Chiba memperkenalkan kotanya sebagai kota 

muslim friendly pertama di Jepang, melalui program muslim traveller dari NET TV 

Indonesia157  untuk mempromosikan restoran halal hotel syariah, salon syariah, 

hingga oleh oleh khas Jepang yang bersertifikat halal untuk menarik para konsumen 

muslim dari Indonesia.158 Berbeda dengan Kyoto dimana melalui kerjasama antara 

Kyoto Convention & Visitors Bureau159, pemerintah Kyoto dan JNTO menciptakan 

sebuah website yaitu kyoto.travel/en/muslim untuk memberikan informasi 

mengenai letak   restoran halal, tempat ibadah dan beberapa kegiatan Islamic di 

Kyoto seperti iftar bersama saat ramadhan hingga mengadakan Islamic World 

                                                 
156 The Official Portal of MATRADE, 2016, Malaysia dan Japan Set Out for Greater Heght in 
Trade Relations, diakses di http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/news-
clippings/146-press-releases/press-releases-2016/3672-malaysia-and-japan-set-out-for-greater-
heights-in-trade-relations (24/05/2018, 12:56 WIB) 
157 NET TV Indonesia adalah salah satu TV Swasta di Indonesia 
158 Netmediatama, 2017, Muslim Traveller-Mekarnya Fasilitas Ramah Muslim di Jepang (27 Mei 
2017), diakses di https://www.youtube.com/watch?v=DtUQ8XMKYSc (24/05/2018, 12:59 WIB) 
159 Kyoto Convention & Visitors Bureau adalah organisasi swasta yang dibentuk oleh kelompok dan 
industri yang terkait dengan pariwisata melalui kerjasama dengan Kota Kyoto, bertujuan mendorong 
wisatawan asing untuk mengunjungi Kyoto dengan menghadirkan stan di pameran perdagangan 
industri perjalanan internasional dan seminar pariwisata yang diadakan di luar negeri, melakukan 
kerjasama dengan agen perjalanan, dan mempromosikan kota kepada perwakilan media. Diakses di 
https://kyoto.travel/en/aboutus (24/05/2018, 13:02 WIB) 

http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/news-clippings/146-press-releases/press-releases-2016/3672-malaysia-and-japan-set-out-for-greater-heights-in-trade-relations
http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/news-clippings/146-press-releases/press-releases-2016/3672-malaysia-and-japan-set-out-for-greater-heights-in-trade-relations
http://www.matrade.gov.my/en/about-matrade/media/news-clippings/146-press-releases/press-releases-2016/3672-malaysia-and-japan-set-out-for-greater-heights-in-trade-relations
https://www.youtube.com/watch?v=DtUQ8XMKYSc
https://kyoto.travel/en/aboutus
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festival yang ditujukan untuk menarik pengunjung muslim dari seluruh 

dunia.160Selain itu, Kyoto juga  membuka kantor di Dubai untuk mempermudah 

dalam mempromosikan wisata “muslim-friendly” di Uni Emirat Arab.161 

Keikutsertaan Jepang dalam berbagai kegiatan internasional seperti Global 

Halal Expo 2017 di India162, Malaysia International Halal Showcase (MIHAS) 

2016 dan 2017, East Cost IBSC Seminar 2017163, Halal Tourism Awards 2016 in 

UEA 164 , juga mendorong adanya promosi muslim friendly Jepang. Selain itu, 

adanya event tahunan di Jepang seperti halal expo Japan yang diadakan oleh halal 

media Japan (penyedia informasi mengenai halal dan muslim friendly di Jepang) 

berhasil menarik 7.869 pengunjung dari berbagai negara di tahun 2017 165  dan 

                                                 
160  Kyoto City Official Travel Guide, Muslim Friendly Kyoto, diakses di 
https://kyoto.travel/en/muslim (22/05/2018, 11:24 WIB) 
161 Daisuke Matsunaga, Kyoto Opens Office in Dubai, didownload di http://www.dubai.uae.emb-
japan.go.jp/newhp/201405_birelation.pdf (29/05/2018, 07:12 WIB) 
162  JETRO, 2017, Global Halal Expo 2017 (GHE 2017), diakses di https://www.jetro.go.jp/j-
messe/tradefair/GHE2017_56429 (24/05/2018, 13:10 WIB) 
163 East Cost IBSC Seminar 2017adalah sebuah seminar dengan tema “Bussiness Opurtunities on 
Halal Industry in Japan” yang memiliki tujuan untuk meningkatkan bisnis halal industri dan 
memmahami tren pasar halal di Jepang,  diaskes di 
https://www.jetro.go.jp/malaysia/activities/seminar/_411936.html (24/05/2018, 13:20 WIB) 
164  Halal Focus, 2016, UAE: World Halal Tourism Award Winners Named, diakses di  
http://halalfocus.net/uae-world-halal-tourism-awards-winners-named/ (24/05/2018, 13:23 WIB) 
165  Halal Media Japan, 2017, Halal Expo Japan 2017 post show report, p.13, didownload di 
https://halalexpo.jp/en/ (22/05/2018, 10:01 WIB) 

Gambar 2.2 Website Kyoto City Official 

Travel Guide 

Sumber: kyoto.travel/en/muslim  
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https://www.jetro.go.jp/j-messe/tradefair/GHE2017_56429
https://www.jetro.go.jp/malaysia/activities/seminar/_411936.html
http://halalfocus.net/uae-world-halal-tourism-awards-winners-named/
https://halalexpo.jp/en/
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Japan halal summit 2014 oleh The Halal Development Foundation Japan (HDFJ) 

yang dihadiri oleh 20 negara seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, UEA, dan 80 

perusahaan Jepang, Organisasi, serta pemerintah lokal juga memiliki tujuan untuk 

membuktikan keseriusan Jepang dalam mempromosikan Jepang ramah muslim 

pada negara lain terutama pada negara muslim.166  

Beberapa bandara di Jepang juga mulai menerapkan sistem muslim friendly. 

Seperti pada bandara Narita, Haneda dan Kansai Internasional dengan membangun 

tempat ibadah dan arah kiblat, fasilitas wudlu hingga menyediakan menu khas 

Jepang yang bersertifikasi halal seperti udon, ramen dan sushi bagi pengunjung 

muslim.167 Melalui branding muslim friendly ini Jepang juga melakukan produk 

ekpor halal ke negara muslim. Seperti contoh ekspor produk bir dan makanan 

ringan sakusaku panda halal pada negara-negara di timur tengah dimana jika di 

ekspor ke negara Eropa kedua produk tersebut tidak dikategorikan dalam produk 

halal.168 Tempat belanja Shisui Premium Outlets di Chiba pada tahun 2014 juga 

mulai membangun ruang ibadah untuk muslim begitu juga dengan tempat belanja 

Shiroi Koibito di Sapporo. Selain itu, Univeristas Rikkyo di Tokyo juga membuka 

tempat ibadah bagi muslim pada tahun 2017 diikuti Universitas Sophia yang 

menyediakan makanan halal bagi siswa muslim di kafe universitas.169 

 

                                                 
166 Halal Focus, 2014, Japan Halal Summit 2014 Paves The Way for Halal in Japan, diakses di 
http://halalfocus.net/japan-halal-summit-2014-paves-the-way-for-halal-in-japan/ (24/05/2018, 
13:31 WIB) 
167  Aboutislam&News Agencies, 2016, Japan Muslim Friendly Airports, diakses di  
http://aboutislam.net/muslim-issues/japans-muslim-friendly-airports/ (22/05/2018, 10:12 WIB) 
168 Maya Safira, Loc.Cit. 
169  Julian Ryall, 2017, Why Are So Many Muslims Suddenly Visiting Japan?, diakses di 
http://www.scmp.com/week-asia/society/article/2092664/why-are-so-many-muslims-suddenly-
visiting-japan (24/05/2018, 10:17 WIB) 

http://halalfocus.net/japan-halal-summit-2014-paves-the-way-for-halal-in-japan/
http://aboutislam.net/muslim-issues/japans-muslim-friendly-airports/
http://www.scmp.com/week-asia/society/article/2092664/why-are-so-many-muslims-suddenly-visiting-japan
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