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BAB II 

GAMBARAN UMUM PARIWISATA JEPANG 

A. Sejarah Pariwisata Jepang  

Era Tokugawa (1603-1867) Sampai Era Modern 

Pada permulaan periode kepemimpinan Tokugawa (1603-1867), sejumlah 

kebijakan utama yang berkaitan tentang pengembangan wisata mulai diterapkan 

sehingga menyebabkan perubahan yang besar ke dalam masyarakat Jepang pada 

saat itu. Pertama, sistem sankin kotai, sistem tersebut mengaharuskan daimyo 

tinggal di Edo selama enam bulan setiap tahunnya, dan saat daimyo tersebut 

berada di daerahnya masing-masing maka keluarganya harus ditempatkan di Edo 

sebagai jaminan. Pemerintah mengatur tentang perbaikan infrastruktur jalan 

dengan merancang peningkatan lima jalan raya utama yang tersebar dari Edo 

karena ada sekitar 300 pemimpin daerah yang melakukan perjalanan pergi ke dan 

dari ibukota negara.  

Keputusan besar kedua kepemimpinan Tokugawa adalah kebijakan sakoku 

atau pengasingan nasional. Kebijakan ini telah dimulai pada tahun 1639 ketika 

pemerintah melarang agama Kristen yang pada saat itu dipercaya menjadi sebuah 

ancaman politik. Kebijakan tersebut membawa dampak besar bagi wisata Jepang 

karena orang-orang Jepang dilarang bepergian ke luar negeri dan orang-orang 

yang berada di luar negeri dilarang kembali ke Jepang. Perjalanan wisata untuk 

kesenangan secara resmi dilarang selama periode Tokugawa disaat kondisi 

perekonomian yang baik memberi keinginan besar bagi rakyat jelata untuk 
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melakukan sebuah perjalanan wisata, namun kebijakan tersebut telah membatasi 

pergerakan orang-orang tersebut agar tidak berpergian ke luar negeri. Jepang 

memiliki sejarah yang panjang dalam menyerap budaya-budaya maju dari Benua 

Asia sejak dahulu kala selama Abad Pertengahan. 

Kemudian Jepang mulai menerima unsur-unsur peradaban Barat sejak 

Akhir abad ke-19. Dengan menerima secara selektif, negara ini telah sukses 

menambah dimensi baru tanpa harus meninggalkan budaya aslinya. Hal tersebut 

terlihat dari budaya orang timur yang terkenal santun dan ramah bercampur 

dengan teknologi terdepan dan gaya hidup perkotaan yang modern. Setelah 

berakhirnya era Tokugawa, Jepang kembali membuka diri dari dunia luar pada 

tahun 1867 yang membuat semakin banyaknya orang asing datang ke negara 

tersebut seperti pada pedagang, pelaut dan wisatawan. Pada tahun 1870, empat 

perusahaan kapal uap terbesar di dunia memiliki kantor di Yokohama, begitupun 

dengan perusahaan tranportasi laut terbesar di Jepang, Mitsubishi Yusen. 

Ide menarik minat wisatawan asing untuk datang ke Jepang pertama kali 

diusulkan pada awal 1890-an oleh politisi dan pemodal Jepang. Mata uang asing 

yang masuk akan memperkuat kekayaan bangsa dan kekuatan militer Jepang. Ada 

juga keinginan untuk menunjukan bahwa Jepang adalah negara yang memiliki 

peradaban yang besar. Pada bulan Maret 1893, sebuah organisasi yang bersifat 

sukarela yang disebut Kihin-Kai yang berkantor pusat di Tokyo dibentuk untuk 

mempromosikan pariwisata asing. Eiichi Shibusawa yang terkenal sebagai bapak 

pendiri kapitalisme Jepang dibantu oleh Takahashi Masuda (kepala Mitsui 

Zaibatsu). Masuda dan Shibuwasa mencoba untuk membangun sistem pariwisata 
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di tingkat non-pemerintah sebelum pemerintah ikut terlibat dalam bisnis. Mereka 

berdua yakin bahwa industri pariwisata yang sukses akan berkontribusi terhadap 

kepentingan nasional suatu negara. Mereka berdua membujuk hotel dan 

penginapan untuk memperbaiki gedung dan fasilitas yang ada, mendesak 

peningkatan kualitas pemandu wisata dan penerjemah, buku panduan dan peta 

ditulis menggunakan bahasa Inggris dan distribusikan untuk menarik minat 

wisatawan asing untuk berkunjung ke Jepang.  

Pada tahun 1905, Minami Shinshuke mendirikan bisnis wisata yang 

mengatur perjalanan religius ke Takanoyama dan kuil Ise. Pada tahun 1908 ia 

mencapai sukses besar ketika menyewa seluruh kereta Japan National Railways 

untuk 7 hari perjalanan ke Enoshima, Tokyo, Nikko, dan Nagano yang menarik 

sekitar 900 pelanggan. Kemudian minami menamai perusahannya menjadi 

Nippon Ryoko yang suatu saat nanti akan menjadi Nippon Travel Agency (NTA), 

salah satu agen perjalan terbesar di Jepang pada era modern. Pada tahun 1912 

berdirilah agen perjalanan Jepang yaitu Japan Travel Bureaue (JTB) atau biro 

perjalanan wisata Jepang. Badan tersebut bertujuan untuk melayani pengunjung 

asing yang datang ke Jepang. Dengan lahirnya JTB dan NTA, peran kedua 

perusahaan tersebut mulai berdampak kepada industri pariwisata Jepang. NTA 

mempunyai tugas menangani dan melayani tur untuk wisatawan domestik 

sedangkan JTB akan melayani permintaan wisatawan asing yang masuk ke 

Jepang. Tak hanya itu, JTB resmi ditunjuk oleh pemerintah Jepang sebagai satu-

satunya perusahaan yang mempunyai tugas untuk mengatur pemulangan tentara 

Jepang yang berada diluar negeri untuk kembali ke Jepang setelah perang. 
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Lahirnya industry pariwisata modern Jepang dimulai pada tahun 1950 

dengan munculnya agen perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam 

perjalanan bisnis. Kegiatan bisnis utama agen perjalanan bertindak sebagai agen 

penjualan untuk kereta api dan perusahaan transportasi lainnya, sekaligus ryokan 

(penginapan tradisional Jepang. Untuk beberapa alasan itulah sebagian perusahan 

wisata didirikan pada tahun 1950 yang berada di anak perusahaan dari perusahaan 

besar kereta api di Jepang. Pada tahun 1964 menjadi titik awal Jepang untuk 

kembali kedalam masyarakat internasional dengan dipentaskannya turnamen 

olahraga terbesar dunia yaitu Olimpiade Tokyo 1964. Pada tanggal 1 April 1964, 

setiap warga Negara Jepang yang berpergian ke luar negeri diperbolehkan untuk 

pengeluaran sebesar 500 dollar Amerika dan hanya diperbolehkan melakukan 

perjalanan satu kali dalam setahun. 

B. Obyek Pariwisata Jepang 

B.1 Wisata Religi Jepang  

Agama merupakan motivasi kuat dan alasan mendasar wisata Jepang dari 

zaman kuno sampai akhir abad kesembilan belas. Bentuk utama wisata 

keagamaan adalah ziarah mengunjungi tempat-tempat suci. Terdapat tiga jenis: 1) 

honzon (dewa tertentu) junrei (ziarah), ziarah tersebut hanya bertujuan untuk 

keagamaan; 2) junrei soshi, ziarah untuk mengunjungi kuil-kuil yang didirikan 

atau ditempati oleh aliran tertentu untuk tujuan menyembah pendirinya; 3) meiseki 

junrei, ziarah untuk mengunjungi tempat-tempat terkenal, seperti tujuh kuil besar 

Nara atau dua puluh satu kuil dari sekte Nichiren. Jenis yang ketiga Memiliki 

daya tarik yang besar karena memiliki unsur-unsur yang ada di dalam pariwisata 
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pada umumnya. Ziarah paling terkenal dan termegah adalah Okage-mairi, istilah 

tersebut digunakan untuk menggambarkan ziarah secara besar-besaran untuk kuil 

agung Ise. Pada musim semi 1705 merupakan tahun ziarah besar-besaran pertama, 

anak-anak di daerah Osaka, Kyoto dan Sakai yang berusia antara tujuh dan lima 

belas tahun meninggalkan rumah dan berangkat ke Ise. Sekitar 33.000 wisatawan 

dari Edo melakukan perjalanan melewati pos stasiun Hakone pada hari tersebut 

(Vaporis, 1994). 
21

 

Shinto, agama kuno dan asli Jepang memberi penekanan pada pemujaan 

nenek moyang dan keharmonisan dengan alam. Agama Buddha yang dibawa dari 

Benua Asia pada abad ke-6 mengajarkan pencerahan dan penyelamatan jiwa. 

Kuil-kuil Budha yang megah mengandung esensi keanggungan dari dekoratifnya 

dan Kuil Shinto yang tenang dan anggun berada di tengah-tengah hutan yang 

hijau menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan lokal maupun asing. Selain 

bangunan kuil, patung Buddha yang ada di dalamnya serta taman-tamannya 

menjadi karya seni yang sangat indah. Sejak dahulu kala, ziarah atau mengunjungi 

kuil telah menjadi sumber kesenangan dan pelopor pariwisata bagi masyarakat 

Jepang. 

B.2. Museum dan Galeri Seni 

Sejarah panjang Jepang yang tercatat dan juga pencapaian seninya 

beraneka ragam, sangatlah banyak, dan dipamerkan di beragam museum di 
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Jepang. Artifak-artifak arkeologi, kerajinan, dan mahakarya seni yang tersimpan 

di museum-museum berisi pengalaman masyarakat Jepang yang menggambarkan 

negara dan rakyatnya secara keseluruhan. 

Jepang penuh dengan beragam museum yang menampilkan cita rasa lokal. 

Beberapa museum-museum Jepang diantaranya: (1) Tokyo National Museum 

(Museum Nasional Tokyo) di Taman Ueno adalah museum yang pertama 

dibangun pada tahun 1872. Koleksinya yang luas memberikan gambaran umum 

tentang seluruh sejarah kesenian Jepang tradisional dan juga pameran sejarah, 

ilmiah dan sejarah alam. (2) National Museum of Modern Art (Museum Nasional 

Seni Modern), di Tokyo yang memamerkan kronologi mahakarya seni rupa 

modern Jepang. (3) Museum Seni Fujita di Osaka merupakan museum yang 

menyimpan koleksi-koleksi seni rupa antik yang beraneka ragam dan hanya 

dibuka pada musim semi dan musim gugur. 

B.3. Seni Pertunjukan Tradisional 

Seni pertunjukan tradisional Jepang dan kegiatan budayanya telah 

diturunkan dari generasi ke generasi. Seni pertunjukan tradisional seperti 

sandiwara boneka Bunraku, memberi deskripsi yang indah dan jujur akan konflik 

antara etika yang sudah terbentuk dengan realita cinta dan kehidupan, serta 

gejolak emosi rakyat biasa. Bunraku ditampilkan di Teater Bunraku Nasional di 

Osaka dan Teater Nasional di Tokyo. 

Kegiatan budaya tradisional seperti upacara minum teh dan merangkai 

bunga “Ikebana” lebih dari sekedar kegiatan yang menonjolkan ketrampilan. 
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Kegatian ini mengandung cara-cara spiritual dalam mencari nilai-nilai tradisional, 

yaitu “wabi”( keheningan yang anggun ) dan “sabi” (keanggunan kuno dengan 

ketenangan). Banyak sekali fasilitas yang menawarkan pengalaman langsung 

upacara minum teh, Ikebana dan kegiatan budaya lainnya. 

B.4. Arsitektur 

Bangunan kayu yang tertua adalah Kuil Horyuji (dibangun pada tahun 

607) dan yang terbesar adalah Kul Todaiji (yang masih tersisa, dibangun kembali 

pada tahun 1709, dengan ketinggian 57 meter). Bangunan Budha Jepang telah 

mengembangkan corak-corak arsitektur yang murni, meskipun telah lama 

mendapat pengaruh kuat dari Cina. Sejak akhir abad ke-16 hingga abad ke-17, 

penguasa feudal di Jepang saling berlomba membangun benteng yang megah 

untuk menunjukkan kekuatan mereka, yang paling terkenal adalah Benteng 

Himeji yang anggun. Selain bangunan tradisional, arsitektur barat modern telah 

memberikan pengaruh besar ke Jepang sejak akhir abad ke-19. Benteng-benteng 

dan Kuil yang memiliki arsitektur indah dan menawan menjadi daya tarik 

wisatawan asing untuk datang ke tempat-tempat bersejarah tersebut. 

B.5. Wisata Modern 

Jepang tidak pernah kehabisan ide untuk menciptakan berbagai teknologi 

terdepan seperti menciptakan robot berbentuk manusia seperti „wakamaru‟ dan 

„Asimo‟ yang dapat melakukan berbagai aktivitas manusia seperti berbicara, 

berjalan, menyanyi dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan Jepang yang 

terkemuka dalam bidang industrinya masing-masing, mengelola showroom dan 
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museum yang memamerkan teknologi terbaru. Museum-museum ini terbuka 

untuk umum (banyak yang bebas tiket masuk), fasilitas-fasilitas sepertu atraksi 

dan pamerannya dirancang dengan cemerlang agar para pengunjung dapat 

mempelajari teknologi dengan cara menyenangkan dan mudah dimengerti. Selain 

itu, banyak subkultur di Jepang yang sangat digemari seperti animasi (anime), 

gambar komik (manga) 
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