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FOREWORD (KATA SAMBUTAN) 
 

Salam sejahtera bagi kita semua!  

 

Kembali kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas terbitnya Jurnal 

Kajian Jepang Vol. 2 No. 2 Oktober 2018.  Jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 

Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia (PSJ UI) ini adalah penerbitan 

ketiga, setelah penerbitan edisi pertama pada bulan Oktober 2017 dan edisi 

kedua pada bulan April 2018. Penerbitan jurnal sesuai dengan penerbitan 

yang sudah diagendakan secara rutin, yaitu  dua kali dalam setahun. 

Penerbitan secara rutin ini merupakan upaya kami dalam meningkatkan 

status jurnal menuju jurnal ilmiah terakreditasi nasional. Tentunya, akan 

berlanjut menuju jurnal ilmiah terakreditasi internasional.  

 

Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, Jurnal Kajian Jepang pada edisi ini juga 

berisi lima artikel ilmiah dan satu book review yang kami harapkan dapat 

memberikan manfaat kepada para pembaca. 

 

Terima kasih kami ucapkan kepada para penulis artikel jurnal. Kami 

mengundang para akademisi dan pemerhati studi Jepang untuk 

mengirimkan artikel kepada kami untuk diterbikan pada edisi-edisi 

berikutnya. Kami ucapkan juga terima kasih kepada tim editor dan semua 

pihak yang telah bekerja keras pada penerbitan jurnal edisi Oktober 2018 ini.   

 

Selamat dan sukses! 

 

Depok, Oktober 2018 

 

 

Dr. Diah Madubrangti 

(Direktur Eksekutif Pusat Studi Jepang Indonesia) 

 

 

 



iii 
 

KATA PENGANTAR (EDITOR’S NOTE) 

  

 Jurnal Kajian Jepang kembali hadir di tengah-tengah pembaca 

dengan lima artikel ilmiah mengenai studi Jepang dari berbagai perspektif: 

keamanan, pariwisata, sastra, dan arsitektur. Pada Vol. 2 No. 2, Oktober 

2018 ini, Jurnal Kajian Jepang juga mencoba menghadirkan beberapa artikel 

yang membahas hubungan Indonesia dan Jepang dalam rangka peringatan 

60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang.  

 Tulisan pertama “Representasi Keamanan Indonesia dalam Inside-

Media Komunikasi Resiko Kedutaan Besar Jepang di Indonesia” ditulis oleh 

Genta Kuno, mahasiswa program Pascasarjana Asian and African Area 

Studies, Kyoto University. Dalam tulisannya, Genta Kuno menyoroti 

mengenai bagaimana keamanan Indonesia direpresentasikan dalam media 

komunikasi resiko yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Jepang di 

Indonesia.  

 Tulisan kedua “Wisata Halal Jepang dalam Perspektif Wisatawan 

Milenial Muslim Indonesia” ditulis oleh Ranny Rastati, peneliti Pusat 

Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (PMB-LIPI). Dalam tulisannya, Ranny Rastati membahas mengenai 

wisata halal Jepang dari pandangan wisatawan milenial muslim Indonesia, 

dengan cara melakukan wawancara mendalam terhadap para wisatawan 

tersebut.  

 Tulisan ketiga “Perubahan Struktur Keluarga dalam Novel Kotori 

Karya Ogawa Yoko” ditulis oleh Rima Devi, staf pengajar Program Studi 

Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Rima Devi 

mencoba membahas mengenai perubahan struktur keluarga yang terlihat 

pada salah satu novel karya pengarang perempuan Jepang kontemporer 

Ogawa Yoko yang berjudul Kotori.  

 Tulisan keempat “Perwujudan Filosofi Buddha pada Karya Arsitektur 

Kisho Kurakawa” ditulis oleh Wahyu Abdillah, Mohammed Nawawiy Loebis, 

dan Dwira Nirfalini Aulia. Ketiga-tiganya adalah staf pengajar Program Studi 

Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara. Tulisan ini 

membahas bagaimana filosofi Buddha diterapkan dan terlihat pada karya-

karya arsitek Jepang Kisho Kurakawa.  
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 Tulisan kelima “The Myth of Resistance: Contradictory Colonialism 

and Heteroglossia in Kaneko Mitsuharu’s “Same” (1935)” ditulis oleh 

Yoshiaki Otta, kandidat doktor dari Departement of East Asian Languages 

and Literatures, University of Hawaiʻi at Mānoa yang saat ini sedang 

menjadi visiting scholar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas 

Indonesia. Yoshiaki Otta mencoba membaca ulang puisi “Same” karya 

Kaneko Mitsuharu dalam kerangka kolonialisme Jepang dan Eropa dan 

gerakan anti kolonialisme Indonesia pada tahun 1920-1930.  

 Edisi kali ini juga menghadirkan satu resensi buku Content Tourism 

in Japan: Pilgrimages to “Scared Sites” of Popular Culture karya Philip 

Seaton, Takayoshi Yamamura, Akiko Sugawa-Shimada, dan Kyungjae Jang. 

Resensi buku ini ditulis oleh Himawan Pratama, staf pengajar Program Studi 

Jepang, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.  

 Semoga Jurnal Kajian Jepang Vol. 2 No. 2 dapat menjadi salah satu 

sumber untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang studi 

Jepang kepada para pembaca. Semoga kita semua selalu bersemangat 

dalam memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan! 

 

Depok, Oktober 2018 

 

 

Rouli Esther Pasaribu 

Managing Editor 
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Representasi Keamanan Indonesia dalam INSIDE - Media 

Komunikasi Resiko Kedutaan Besar Jepang di Indonesia 

 

Genta Kuno 

 

Abstract 

Since the emergence of global risks such as terrorism, pandemic diseases, and so 

forth, many countries have implemented travel warning policy including the 

Japanese government (Löwenheim, 2007). The Japanese government, particularly 

its embassy in Indonesia, also utilizes the emergency notification system, named 

INSIDE. It is an email-based warning that dedicated to the Japanese citizens who 

are residing in Indonesia. Basically, the medium of information for the Japanese 

citizen in Indonesia is limited, and INSIDE in this sense becomes the crucial one. 

However, previous researches reveal that the contents of such risk communication 

tend to be racially or politically biased and also confusing (Baer and Chamblissm, 

1997; Freedman, 2006; Mythen & Walklate, 2006; Pramita, 2011). Drawing from 

quantitative content analysis on INSIDE texts from 2009 to 2019, and qualitative 

content analysis on some particular INSIDE texts and related materials, this paper 

will argue that represetation Indoneisa’s security in INSIDE is affected by proximity 

(Jewkes, 2004), and social risk position (Beck, 1992) of Japanese who are residing 

in Indonesia. Having examined that, this paper will lastly discuss, the circulation of 

risk information in the era of globalization.  

 

Keywords: travel warning, risk society, risk communication, Japanese Embassy in 

Indonesia  

 

1. Pendahuluan 

Di era globalisasi sekarang, keberadaan warga negara asing 

(selanjutnya disingkat WNA) dalam suatu negara menjadi hal yang lumrah, 

tak terkecuali di Indonesia. Dalam hal ini, Jepang adalah salah satu negara 

yang paling banyak mengirim warganya ke Indonesia. Selama tahun 2015, 

tercatat ada 18.463 warga negara Jepang yang tinggal lebih dari 3 bulan di 

Indonesia (Embassy of Japan in Indonesia, 2015). Namun, orang yang 

melakukan perjalanan internasional diasumsikan menghadapi peningkatan 

resiko menjadi korban dari berbagai ancaman seperti kejahatan. Di samping 
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itu, mereka pun menghadapi keterbatasan akses untuk menanggulangi 

kerentanan tersebut (Brunt, Mawby, & Hambly, 2000; Chiu & Lin, 2011; 

Löwenheim, 2007).  

Dalam hal ini, sumber informasi mengenai resiko untuk warga 

negara Jepang yang bepergian ke Indonesia menjadi penting. Meski media 

komersial berbahasa Jepang di Indonesia telah muncul menyusul 

peningkatan jumlah pengunjung dan penetap warga negara Jepang dan juga 

dimulainya demokratisasi pers di Indonesia, i  pada dasarnya, medium 

informasi yang ditujukan khusus untuk warga negara Jepang yang ada di 

Indonesia tidak tersedia banyak. 

Dalam hal ini, pemerintah Jepang juga memiliki sistem peringatan 

perjalanan. Terdapat dua bentuk peringatan perjalanan oleh pemerintah 

Jepang yaitu; 1) informasi kemamanan luar negeri yang ditampilkan di 

website kementerian luar negerinya; dan 2) sistem peringatan berbasis 

email oleh kedutaan besar Jepang di Indonesia yang dinamakan Integrated 

Notify Support in Disaster & Emergency (selanjutnya disingkat INSIDE). 

Untuk yang pertama, peringatannya ditujukan kepada seluruh warga 

negaranya yang hendak berpergian ke luar negeri. Sementara, untuk yang 

kedua, yakni INSIDE adalah peringatan yang dibuat khusus untuk warga 

negara Jepang yang menetap di Indonesia  

Keterjangkauan pembaca INSIDE sangat luas. Tidak peduli diminati 

atau tidak oleh pembaca, melalui INSIDE, keduataan besar Jepang dapat 

secara langsung menyebarkan informasi dan himbauan mengenai kejadian 

bencana dan kondisi sosial berbahaya di Indonesia kepada seluruh warga 

negaranya yang berada di Indonesia melalui e-mail. ii  Tulisan ini akan 

menginvestigasi bagaimana INSIDE yang memiliki daya ikat serta penetrasi 

yang begitu hebat terhadap individu-individu warga negara Jepang di 

Indonesia itu, menggambarkan keamanan Indonesia melalui pesan-pesan e-

mail-nya. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis pun akan 

mendiskusikan signifikansi media komunikasi resiko di era sekarang.  

 

2.  Peringatan Perjalanan  

Sejak insiden 9/11, salah satu perhatian akademisi dalam meneliti 

kemunculan resiko global baru tersebut adalah penggambaran terorisme 
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yang bias serta sensasional dalam media komersial (Hamonangan, 2014; 

Fauzi, 2003; Muarif, 2003; Satriana, 2004; Altheide, 2003; Lee, & Farral, 

2008). Namun, jarang yang mengkaji masalah serupa dalam sistem 

peringatan perjalanan. Padahal, peringatan perjalanan patut dipandang 

sebagai objek kajian, karena sistem peringatan perjalanan oleh berbagai 

negara, dibuat setelah kejadian dramatis seperti terorisme yang menyoroti 

bahaya luar negeri serta juga karena terkandung unsur bias politik 

internasional (Löwenheim, 2007).  

Meskipun demikian, dapat ditemukan beberapa kajian mengenai 

bentuk-bentuk komunikasi resiko kejahatan oleh badan pemerintahan. Baer 

dan Chambliss (1997) mengatakan representasi data kejahatan dalam 

publikasi lembaga formal di Amerika Serikat, cenderung menggunakan 

teknik penjabaran angka tertentu untuk membuat masalah kejahatan 

sedapat mungkin terlihat sebagai ancaman yang serius. Freedman (2006) 

juga menjelaskan bahwa komunikasi resiko terorisme oleh pemerintah 

Amerika Serikat cenderung berfokus pada kerentanan publik dibandingkan 

dengan tujuan teroris. Sementara, Mythen dan Walklate (2006) yang 

melakukan penelitian tentang komunikasi resiko terorisme di Inggris, 

menjelaskan bahwa konten komunikasi resiko itu tidak hanya 

menyampaikan masalah keamanan dan keselamatan tetapi juga 

membentuk gambaran non-kulit putih sebagai kelompok teroris.   

Akan tetapi, penelitian Pramita (2011) tentang pandangan 

wisatawan mancanegara mengenai terorisme di Indonesia, justru 

mengindikasikan bahwa tidak selalu peringatan perjalanan menghasilkan 

persepsi penerima informasi yang sebagaimana diharapkan dari isi pesan 

peringatan. Dalam penelitiannya, Pramita menjelaskan bahwa para 

informan dari Eropa cenderung mempertanyakan isi peringatan perjalanan 

sebagai hal yang dipengaruhi oleh politik luar negeri Amerika Serikat.  

Sementara itu, Löwenheim (2007) secara sepesifik, menganalisis 

peringatan perjalanan sebagai salah satu bentuk dari praktik kekuasaan 

neo-liberal yang bernama responsibilization. Peringatan perjalanan tidak 

hanya memuat informasi tentang situasi beresiko dimana bagi penerima 

informasi ialah pilihan pribadi untuk mengikuti atau tidak saranya. Akan 

tetapi, saran resmi pemerintah tersebut dapat pula dilihat sebagai upaya 
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pemerintah untuk membuat warganya sebagai subjek yang bijak, hati-hati, 

dan rasional yang mengetahui cara untuk mengatur resiko.  Dengan 

demikian, terlepas dari akurasi dan kejelasan informasi, secara tidak 

langsung dan tidak sadar peringatan perjalanan dapat membuat subjek 

penerima informasi terafiliasi dalam lingkar pengawasan suatu kekuasaan 

negara.  

 

2.1  Posisi Sosial Resiko dan media komunikasi resiko  

Penelitian terdahulu di atas, menjelaskan bias politik, budaya dan 

ras yang kemudian mempengaruhi konten komunikasi resiko. Namun, salah 

satu faktor fundamental yang mempengaruhi teks peringatan perjalanan 

adalah hubungan antara konteks asing dan keselamatan. Hal itu 

dikarenakan penerima informasi peringatan perjalanan adalah subjek yang 

menjadi WNA. Maka, bias dan skema pembuatan teks INSIDE dapat 

dipengaruhi oleh anggapan atas kondisi sosial terkait keamanan yang 

meliputi subjek WNA di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan gagasan posisi 

sosial resiko yang dikembangkan oleh Ulrich Beck (1992) dalam tesis risk 

society yang menyoroti bagaimana resiko yang semakin kental di keseharian 

sekaligus mengglobal, membentuk masyarakat kini. Posisi sosial resiko 

adalah posisi sosial yang ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk 

menghindari resiko. Beck menjelaskan juga bahwa: 

 
“In some of their dimensions these follow the inequalities of class strata positions, 

but they bring a fundamentally different distributional logic into play”  

[Terjemahan penulis: Dalam beberapa dimensi mereka (urutan posisi sosial ini) 

mengikuti ketidaksetaraan posisi kelas dan strata (yang konvensional), namun 

mereka membawa logika distribusi yang berbeda secara mendasar ke dalam 

permainan.]  

(Beck, 1992, p. 23).  

 

Artinya, mungkin beberapa individu WNA di Indonesia termasuk 

warga negara Jepang, menduduki posisi yang relatif tinggi dalam strata 

sosial konvensional, namun jika dilihat dari segi akses mereka terhadap 

pengetahuan resiko yang ada di Indonesia, mereka mungkin saja 

menduduki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi mereka 

dalam tatanan konvensional tersebut. Lebih lanjutnya, konsep resiko adalah 
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sesuatu yang tidak baku dan selalu terbuka untuk proses konstruksi sosial. 

Dalam hal ini, media komunikasi resiko seperti INSIDE merupakan bentuk 

strategi dan juga wacana yang membuat suatu hal menjadi bermakna 

“berbahaya atau beresiko” bagi subjek yang bersangkutan.  

 

3. Data dan Metode  

Penelitian ini mengkaji bagaimana keamanan Indonesia 

direpresentasikan dalam teks-teks himbauan INSIDE dengan menggunakan 

teknik analisis konten kuantitatif dan kualitatif. Pertama, penulis 

mengumpulkan semua teks INSIDE dari tahun 2009 hingga tahun 2016 yaitu 

total 290 pesan. Kemudian dari teks tersebut akan dibuat sebuah data 

deskriptif tentang insiden apa saja yang diangkat dalam INSIDE, serta resiko 

apa yang digambarkan dari insiden tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara 

mengklasifikasikan himbauan berdasarkan kategori isu yang dibawa yakni; 

1) Administrasi; 2) Bencana; 3) Informasi Umum Tentang Indonesia; 4) 

Demo/Kerusuhan; 5) Terrorisme; 6) Kejahatan Umum dan; 7) Kesehatan. 

Kedua, untuk memberikan ilustrasi yang lebih rinci, tulisan ini pun akan 

melihat studi kasus partikular bagaimana sebuah pesan himbauan terkait 

keamanan yang tergambar pada INSIDE mempengaruhi pemberitaan media 

komersial serta bagaimana sebuah pesan merepresentasikan pendefinisian 

resiko oleh Kedutaan Jepang di Indonesia. 

4. Hasil dan Diskusi 

4.1 Bias dan Konstruksi Insiden Bom Sarinah oleh INSIDE 

Situasi yang dihadapi oleh warga negara Jepang di Indonesia 

mempengaruhi proses produksi teks dalam organisasi tersebut pada tingkat 

pembuat berita maupun ideologi organisasi secara umum. Jewkes (2004) 

menjelaskan bahwa media dalam memilih topik maupun cara 

penggambaran terhadap topik tersebut, pasti melakukan penilaian subjektif 

terhadap pembaca mereka. Dalam kata lain, teks yang dihasilkan oleh 

INSIDE adalah hasil dari pertimbangan organisasi maupun individu yang 

bertugas di INSIDE atas posisi sosial resiko warga negara Jepang di 

Indonesia yang menjadi pembaca mereka.  
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Lebih lanjutnya, praduga yang dikembangkan oleh INSIDE dalam 

membuat teks dapat dilihat dari persentase topik himbauan INSIDE yang 

tertera dalam bagan di bawah ini.  

 

Bagan 1a: Persentase Topik Himbauan INSIDE 2009-2016 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 
Bagan 1b: Insiden Kekerasan di Jabodetabek 2009-2015  

 

(Sumber: Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan /SNPK) 

Pertama-tama, topik himbauan yang paling sering muncul dalam 

INSIDE, justru adalah topik Administrasi (30%) yang tidak begitu 

30%

10%

20%

11%

7%

11%

11%

N=290

Administrasi

Bencana

Demo/Kerusuhan

Informasi umum tentang Indonesia

Kejahatan Umum

Kesehatan

Terorisme
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berhubungan dengan masalah keamanan. Topik ini memuat informasi 

seperti himbauan mengenai perubahan jam operasional kantor kedutaan, 

dan perubahan peraturan imigrasi dari pemerintah Jepang maupun 

Indonesia.  

Walaupun demikian, temuan ini selaras dengan argumen 

Löwenheim (2007) yang melihat peringatan perjalanan sebagai alat 

kekuasaan negara neoliberal. Dalam pengertian ini, INSIDE adalah upaya 

pemerintah Jepang untuk memecahkan apa yang Löwenheim (2007) sebut 

sebagai “travel dilemma” (p. 206). Suatu negara akan menghadapi dilema 

dalam menangani warga negaranya yang berpergian ke luar negeri karena, 

di satu sisi, mereka melangkah keluar dari batas yuridiksi kekuasaan 

negaranya, namun di sisi lain, tanggung jawab negara untuk melindungi dan 

memenuhi hak dasar mereka tetap berlaku universal. Dalam kondisi seperti 

itu, upaya terbaik yang dapat dilakukan oleh suatu negara dengan 

mentalitas neoliberal adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam 

membuat setiap individu bertanggung jawab atas urusan masing-masing.  

Pesan-pesan INSIDE yang bertopik Administrasi mencerminkan 

upaya pemerintah Jepang untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. 

Dalam hal ini, topik Administrasi menjadi frekuen dibandingkan dengan 

yang lain karena, di mata pemerintah Jepang, tanggung jawab individu yang 

tinggal di luar negeri bukanlah hanya untuk melindungi diri mereka sendiri 

tetapi juga yang lebih penting adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban 

mereka sebagai warga negaranya dimana urusan semacam itu difasilitasi 

oleh kedutaan. Sebagai hasilnya, pemerintah Jepang dapat merangkul 

warga negara yang berada di Indonesia dalam naungan kekuasaanya tanpa 

harus melancarkan kekuasaan tersebut.  

Sementara itu, Demo/Kerusuhan (20%) merupakan topik terbanyak 

setelah Administrasi. Menariknya Demo/Kerusuhan dianggap lebih sering 

terjadi dan beresiko ketimbang kejahatan umum. Topik Kejahatan Umum 

bahkan lebih sedikit dibandingkan topik Kesehatan dan Bencana. Dari 

seluruh himbauan INSIDE hanya ada 7% himbauan topik Kejahatan Umum. 

Sementara, selain topik Demo/Kerusuhan dan Administrasi yang sudah 

disebutkan di atas, terdapat 11% himbauan topik Terorisme, 11% himbauan 

topik Kesehatan, dan 10% himbauan topik Bencana. Hal ini menarik 
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terutama karena, sebagaimana data SNPK menggambarkan, kriminalitas 

konvensional dapat dikatakan masalah lebih sering terjadi dalam realitas 

masyarakat Indonesia dan sama membahayakan secara fisik bagi subjek 

dengan latar belakangan apa pun, jika dibandingkan dengan masalah-

masalah lain terutama Demo/Kerusuhan yang paling sering muncul dalam 

INSIDE di antara topik-topik mengenai ancaram atau selain 

AdministrasiiiiTerdapat perbedaan besar di sini yakni, kriminalitas adalah 

bentuk kekerasan yang paling sering terjadi di Indonesia menurut SNPK, 

sementara himbauan kejahatan umum paling jarang diumumkan oleh 

INSIDE sebagai hal yang membahayakan warga negaranya. 

Munculnya Demo/Kerusuhan sebagai insiden yang paling sering 

dianggap mengancam nyawa dan harta warga negara Jepang di Indonesia, 

menimbulkan satu kecurigaan adanya keberpihakan yang berbasis pada 

proksimitas. Hal itu tentu berkaitan dengan fakta kebanyakan warga negara 

Jepang yang menetap di Indonesia adalah mereka yang dapat disebut 

sebagai ekspatriat. Menurut Jewkes yang menjelaskan hubungan 

proksimitas dan wacana kejahatan di media massa;  

 

“Spatial proximity refers to the geographical ‘nearness’ of an event, while cultural 

proximity refers to the ‘relevance’ of an event to an audience. These factors often 

intertwine so that it is those news stories which are perceived to reflect the 

recipient’s existing framework of values, beliefs and interests and occur within 

geographical proximity to them that are most likely to be reported”  

[Terjemahan penulis: kedekatan spasial mengacu pada 'kedekatan' geografis suatu 

peristiwa, sementara kedekatan budaya mengacu pada 'relevansi' suatu peristiwa 

kepada audiens. Faktor-faktor ini sering saling terkait sehingga berita-berita itu 

dianggap mencerminkan kerangka nilai, keyakinan, dan kepentingan penerima 

yang ada dan berada dalam jarak geografis yang dekat dengan mereka yang 

kemungkinan besar akan dilaporkan.]  

(Jewkes, 2004 p. 51).  

 

Tindakan kolektif seperti demonstrasi dan kerusuhan tampaknya 

lebih terlihat nyata di masyarakat (khususnya bagi warga negara Jepang di 

Indonesia) ketimbang Kejahatan Umum. Memang insiden yang dapat 

dikelompokkan dalam Demo/Kerusuhan sering terjadi setidaknya sejak 

reformasi (Tadié, 2009), dan kencenderengan frekuensi topik himbauan 

tersebut tidak hanya terlihat secara agregat tetapi, juga bertahan dari tahun 
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ke tahun, (lihat Bagan 2). Apabila dikaitkan dengan konsep kedekatan 

budaya di atas, maka secara akurat, demonstrasi dan kerusuhan bukan 

lebih terlihat bagi komunitas warga negara Jepang di Indonesia, melainkan, 

informasi semacam itu dianggap lebih relevan untuk disebarkan kepada 

warga negara Jepang di Indonesia yang cenderung menjadi penduduk 

metropolitan. Lebih lanjutnya, kejadian-kejadian seperti itu mudah 

dikaitkan dengan masalah yang lebih besar seperti politik dan ekonomi 

nasional bahkan internasional. Sehingga, Demo/Kerusuhan lebih jelas 

merepresentasikan kekacauan atau instabilitas masyarakat Indonesia. 

Dengan demikian, peristiwa demonstrasi dan kerusuhan yang berhubungan 

dengan kegiatan ekonomi, atau yang cenderung terjadi di daerah yang 

dekat dengan tempat kerja kebanyakan warga negara Jepang di Indonesia, 

lebih dianggap ancaman yang serius.  

 
Bagan 2 Proporsi Topik Himbauan INSIDE Dari Tahun Ke Tahun 

 
(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Namun, bagaimana dengan topik-topik himbauan lain yang melebihi 

Kejahatanan Umum? Jewkes (2004) pun memberikan penjelasan lebih 

lanjut soal ragam skala proksi yang dapat dirujuk dalam hal ini. Ia 

memberikan contoh misalnya;  

 
“… a relatively ‘ordinary’ crime like mugging or arson may be reported in local 

media but might not make the national news agenda unless it conforms to other 

news values, for example, it was especially violent or spectacular or involved a 

celebrity.”  
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[Terjemahan penulis: … kejahatan yang relatif 'biasa' seperti penjambretan atau 

pembakaran dapat dilaporkan di media lokal namun mungkin tidak menjadi 

agenda berita nasional kecuali sesuai dengan nilai berita lain misalnya kejadianya 

sangat kejam, sepektakular atau melibatkan sosok selebrit.]  

(Jewkes, 2004 p. 51).  

 

 Penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa, skala dan jenis audiens 

yang dituju, menentukan fokus pemilihan topik teks yang diproduksi dalam 

organisasi penyebar informasi. Selanjutnya, layaknya media nasional dan 

lokal di atas, INSIDE pun memiliki skala lingkup tersendiri. Dalam hal ini, 

skala INSIDE jelas tidak lokal dilihat dari persentase topik maupun isi 

himbauan. Namun juga tidaklah semata-mata nasional karena dalam 

beberapa himbauan batas suatu negara menjadi kabur. Misalnya, insiden 

terorisme yang terjadi di Dhaka tahun 2016, pernah dilaporkan seolah ada 

kaitannya dengan masalah resiko warga negara Jepang di Indonesia 

(Himbauan No. 28 tahun 2016). Himbauan tersebut mengisyaratkan bahwa 

INSIDE melihat masalah keamanan di Indonesia bagi warga negara Jepang di 

Indonesia dari skala internasional. Namun, tidak dapat pula dikatakan 

sepenuhnya internasional, karena pada dasarnya, INSIDE adalah sistem 

himbauan yang dikhususkan untuk subjek warga negaranya yang ada di 

Indonesia.  

Dengan demikian, dari skala penglihatannya yang antara nasional 

dan internasional ini, tidak heran jika masalah-masalah seperti 

Demo/Kerusuhan, Terorisme, Kesehatan, dan Bencana yang intensitas 

kejadiannya relatif rendah, lebih sering muncul dalam himbauan INSIDE 

dibanding masalah Kejahatan Umum yang lebih sering terjadi, karena 

masalah-masalah tersebut tak jarang mengandung kepentingan dan 

perhatian nasional atau internasional. Kriminalitas yang bersifat lokal tidak 

dipandang sebagai hal yang bersifat darurat yang harus diketahui oleh 

seluruh warga negara Jepang di Indonesia. Lebih lanjutnya, himbauan resiko 

kriminalitas dalam INSIDE lebih merupakan pemberitahuan formalitas 

dalam konteks waktu tertentu. Misalnya, himbauan semacam itu muncul 

menjelang tahun baru atau hari raya Idul Fitri dengan konten yang tak 

begitu berbeda setiap tahunnya.  
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Pada dasarnya, pandangan negatif terhadap keamanan di Indonesia 

sudah tertanam terutama dalam instansi pemerintah di tingkat yang lebih 

tinggi. Sebagaimana dapat dilihat dari gambar di bawah, Kementerian Luar 

Negeri Jepang mengelompokkan keamanan Indonesia saat ini pada 

umumnya sebagai level peringatan 1 yakni peringatan yang menyarankan 

perhatian khusus ketika tiba di tujuan, dengan dua distrik di dalamnya 

sebagai level 2 yakni “disarankan sedapat mungkin tidak mengunjungi 

tempat tersebut dan jika perlu, harus dengan persiapan keamanan khusus”.  

 
Gambar 1: Kategorisasi Tingkat Keamanan oleh Pemerintah Jepang 

 
(Sumber: Overseas Safety HP, Ministry of Foreign Affair) 

 

Artinya, peringatan oleh INSIDE secara keseluruhan bukanlah 

merupakan cermin dari situasi membahayakan secara fisik yang pernah 

terjadi di Indonesia, melainkan teks-teks tersebut dibuat dengan 

menggunakan perangkat pembingkaian yang sudah ada yakni pengetahuan 

atau konstruksi mengenai keamanan Indonesia secara umum. Maka dari itu, 

teks-teks INSIDE merupakan penegasan terhadap konstruksi mengenai 

tingkat keamanan Indonesia sudah terbentuk.  Hal ini senada dengan 
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kerangka berpikir Surrete (2010) yang mengatakan bahwa penggambaran 

dalam media cenderung mengadopsi klaim permasalahan yang didukung 

oleh prakonstruksi budaya.  

Prakonstruksi budaya dalam konteksi ini, di satu sisi mengacu pada 

kategorisasi tingkat keamanan Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri 

Jepang yang kemudian menjadi fondasi kerangka pembuatan teks oleh 

INSIDE. Di sisi lain, ialah konsensus tentang keamanan negara-negara asing 

yang terbentuk di kalangan negara-negara sekutunya di pentas politik 

internasional maupun publik Jepang secara umum.  

 

4.2 Konsekuensi Bias: Koneksi Teks INSIDE dalam Jakarta Shinbun 

 Pesan-pesan yang disebarkan kepada hampir seluruh warga negara 

Jepang yang berada di Indonesia yang terkontaminasi bias ini, dapat 

dikatakan menimbulkan imaji keamanan Indonesia yang sesuai dengan isi 

bias tersebut. Berbagai konsekuensi negatif dapat dispekulasi, namun 

dalam hal ini penulis ingin mengangkat satu contoh yang mungkin tidak 

biasa. Umumnya, berbicara efek teks, cenderung berarti efek teks terhadap 

subjek. Namun teks pun dapat mempengaruhi teks lain yang berada dalam 

lingkup satu jaringan. INSIDE sebagai publikasi pemerintah negara Jepang 

dapat dirujuk tidak hanya oleh subjek warga negara Jepang tetapi juga 

organisasi modal Jepang yang di antaranya termasuk media komersial 

berbahasa Jepang.  

Berikut adalah bagian pembukaan dalam teks Jakarta Shinbun 

maupun INSIDE (himbauan terakhir) menyinggung soal ledakan bom 

Sarinah yang sempat menghebohkan dunia di awal tahun 2016. INSIDE 

mengeluarkan himbauan mengenai insiden bom Sarinah secara 

berkelanjutan pada hari itu. INSIDE mengeluarkan lima pesan himbauan 

sejak sedang berlangsungnya serangan hingga usai diamankan polisi. 

Sementara Jakarta Shinbun mengeluarkan berita tentang Bom Sarinah di 

hari esoknya. Dengan demikian kemiripan yang dijelaskan rinci di bawah ini 

dapat dipahami sebagai pengaruh teks INSIDE terhadap teks Jakarta 

Shinbun. Hal itu disebabkan karena pertama wartawan individu Jakarta 

Shinbun pun dapat dipastikan berhubungan dengan himbauan dari INSIDE 

karena banyak dari mereka adalah warga negara Jepang yang menetap di 
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Indonesia. Kedua, INSIDE sebagai media komunikasi resiko milik pemerintah 

Jepang dapat dianggap oleh organisasi berita Jakarta Shinbun sebagai 

rujukan resmi untuk mendukung beritanya.  

Pada kalimat pertama dapat dilihat susunan yang sangat mirip. 

Secara keseluruhan pun demikian. Kalimat pertama menjelaskan ledakan 

bom, dan kalimat kedua dampaknya. Jika menimbang teks INSIDE 

dikeluarkan lebih awal, dan sangat mungkin diterima oleh subjek-subjek 

yang terlibat dalam pembuatan teks Jakarta Shinbun ini, dapat dikatakan 

kemiripan ini bukanlah kebetulan.   

 

午前１０時４５分ごろ、サリナ・デパート近くの警察詰め所付近及

びスカイラインビル前で爆発事件が発生しました。インドネシア政

府の発表では、死者７人（含む犯人５人、外国人（カナダ国籍）１

人、インドネシア人１人）、負傷者２０人（含む警官５人）とのこ

とであり、本事件がＩＳＩＬと関係があることを示唆しています。 

 

[Terjemahan bebas: Sekitar jam 10:45 pagi, ledakan bom terjadi di pos polisi dekat 

Mall Sarinah, dan depan gedung skyline. Menurut pengumuman pemerintah 

Indonesia, terdapat korban jiwa 7 orang (termasuk di antaranya 5 orang pelaku, 1 

WNA (Kanada), dan 1 WNI).  Terdapat korban luka-luka 20 orang (termasuk 5 

petugas kepolisian). (Pemerintah RI juga menyatakan) insiden kali ini terdapat 

hubunganya dengan ISIL.] (Embassy of Japan in Indonesia, 2016a, para. 2) 

 

１４日午前１０時４５分ごろ、中央ジャカルタ・タムリン通りのス

カイラインビルの駐車場やサリナデパート前交差点の警察官詰め所

で手製爆弾が爆発、武装集団と警察官が撃ち合いになり、武装集団

の５人、カナダ人１人、インドネシア人１人の計７人が死亡、外国

人４人を含む２４人が重軽傷を負った。日本人の被害は報告されて

いない。 

[Terjemahan bebas: Sekitar jam 10:45 pagi tanggal 14, bom rakitan meledak di 

tempat parkir gedung skyline di jalan Thamrin Jakarta Pusat, dan pos polisi 

persimpangan jalan depan Mall Sarinah. Setelah itu terjadi baku tembak antara 

kelompok bersenjata dan petugas kepolisian. (Dari serangkaian kejadian tersebut) 

total 7 orang meninggal yang terdiri dari 5 orang kelompok bersenjata, 1  warga 

negara Kanada, dan 1 WNI. Selain itu terdapat 24 korban luka, termasuk 4 orang 

di antaranya adalah WNA. Tidak ada laporan mengenai korban warga negara 

Jepang] (Jakarta Shinbun, 2016, para. 1) 
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 Selain itu, kutipan di atas memperlihatkan juga bahwa kedua teks 

tersebut menjelaskan kejadiannya dalam kalimat yang tak beragen dimana 

pelaku terorisme tidak dikonstruksikan sebagai orang yang aktif 

meledakkan bom. van Leeuwen (2008, p. 66), menyebut hal ini sebagai 

“deagentalization” yakni tindakan atau reaksi sosial yang direpresentasikan 

sebagai sesuatu yang seolah tidak ada hubunganya dengan kekuatan 

manusia. Tindakan sosial tersebut digambarkan sebagai akibat dari daya 

alami atau proses yang tidak mengandung kesadaran. Artinya, dalam kedua 

teks ledakan bom tidak digambarkan sebagai aksi para pelaku, melainkan 

keduanya menekankan ledakan sebagai kejadian saja. Sementara itu, 

Jakarta Shinbun dalam konteks ini menegaskan tidak adanya korban warga 

negara Jepang. Kehadiran wacana keselamatan warga negara Jepang pada 

pembukaan berita menghadirkan satu perhatian khusus yang akan melekat 

pada pembaca sepanjang ia membaca teks hingga akhir. Menimbang poin-

poin yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa dalam konteks 

penggambaran serangan terorisme, kedua teks ini membawa tema ini 

dalam bentuk cerita yang Jewekes (2004) katakan sebagai cerita kejahatan 

yang berpusat pada korban. Kalimat tak beragen yang tidak menyoroti 

ledakan bom sebagai akibat dari tindakan pelaku, membuat korban atau 

dampak peristiwa sebagai fokus kalimat. Ketiadaan agen atau hubungan 

kausalitas terhadap ledakan bom itu sendiri, menghadirkan pula gambaran 

bom sebagai resiko yang tak kasat mata. Cerita kejahatan yang berpusat 

pada korban (potensial) ini seolah menihilkan intensionalitas, dan motivasi 

pelaku sebagai cara untuk menonjolkan kerentanan korban serta mereka 

yang berpotensi menjadi korban berikutnya. Mentalitas penitikberatan sisi 

kerentanan komunitas ini pun tersirat pada bagian wacana ketakutan serta 

resiko yang telah digambarkan di atas. Akibatnya, teks-teks ini 

menghadirkan suatu imaji yakni ada suatu bahaya besar yang menghantui 

mereka namun bahaya tersebut selalu merupakan “pengetahuan 

ketidaktahuan” dimana kaitan bahaya tersebut dengan insiden Bom Sarinah 

ini harus dibangun dengan rasionalisasi tanpa fondasi.  

Jakarta Shinbun adalah media offline dan juga online yang cukup 

signifikan di komunitas warga negara Jepang di Indonesia. Jakarta Shinbun 



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 2, Oktober 2018 

15 
 

menerbitkan sekitar 5000 eksemplar setiap harinya dalam bentuk koran 

yang dibaca oleh sekitar 80% dari total  populasi warga negara Jepang yang 

tinggal di Indonesia yaitu sekitar 12.000 jiwa (Jakarta Shinbun, 2017). 

Dengan demikian, konsekuensi bias INSIDE juga dapat mempengaruhi teks-

teks media berita komersial berbahasa Jepang yang cenderung hadir secara 

monopolistik karena sifat pasarnya, dan juga sangat berperan besar dalam 

membangun konstruksi keamanan Indonesia bagi warga negara Jepang 

yang menetap di Indonesia.  

 

4.3 Diskusi: Refleksi mengenai Informasi Resiko dalam Masyarakat Resiko 

Analisis di atas dapat menjadi landasan untuk melakukan refleksi 

terhadap resiko dalam aliran informasi global. Beck (1992) pun berpendapat 

bahwa salah satu ciri resiko dalam masyarakat kontemporer adalah sifat tak 

terlihatnya. Jarang sekali individu menyaksikan rupa jelas resiko kekinian 

seperti perubahan iklim, teroris, virus biologis serta komputer, dan krisis 

ekonomi. Hal itu dibuat terlihat oleh pengukuran dan teknik khusus, 

kemudian hasilnya disalurkan kepada masyarakat umum melalui ahli dan 

media. Pandangan Beck terhadap resiko ini dapat dikelompokkan ke dalam 

aliran konstruksionisme realis dimana objek atau kondisi yang memiliki 

kualitas untuk mempengaruhi subjek dianggap memang ada, namun 

bagaimana hal itu diwujudkan hingga kita dapat mengetahuinya tak 

terlepas dari subjektifitas. Pesan-pesan INSIDE adalah salah satu faktor 

kunci yang mempengaruhi kualitas sekunder resiko berada di Indonesia 

yang dihadapi warga negara Jepang. Dalam hal ini, INSIDE memainkan 

peran sebagai ahli resiko yang menyalurkan pengetahuan resiko tinggal di 

Indonesia kepada warga negara Jepang.  

Namun, Beck sendiri dikritik karena menganggap informasi resiko 

yang tersebar terutama melalui media masa sebagai hal yang positif. (lihat 

Lee & Farras, 2008). Dia melekatkan peran penting atas media karena 

media cenderung mengungkapkan resiko yang sebelumnya tidak diketahui 

masyarakat luas. Padahal, sebagaimana INSIDE pun membuktikan kembali, 

informasi resiko yang beredar di media tidak selalu mencerahkan pembaca, 

sebaliknya, seringkali membingungkan, dan bias. Jika dikaitkan dengan 

konsep resiko menurut Beck di atas, INSIDE mengirimkan pesan-pesannya 
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berdasarkan asumsi bahwa resiko tinggal di Indonesia adalah sesuatu yang 

tak terlihat tanpa pengukuran yang khusus. Tetapi, justru karena itu, pesan-

pesan INSIDE menegaskan kekaburan objek resiko yang dibicarakan yaitu 

dinamika yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.  

Selain itu, dapat pula dikatakan bahwa informasi resiko yang 

tersebar luas di jaringan media massa dapat menimbulkan dan dipengaruhi 

kepanikan. Jika memberikan contoh spesifik, INSIDE membuktikan hal 

tersebut dengan memasukkan informasi palsu yang sempat beredar di 

kalangan pengguna media sosial Indonesia pada saat berlangsungnya 

insiden Bom Sarinah meskipun pada akhirnya informasi tersebut dikoreksi: 

 
Himbauan Pukul 12:25, 14 Januari, 2016 

 報道によれば、ジャカルタ市内スナヤンのパルメラ地区におい

ても爆発が起きたと報じている模様です。さらには、チキチ、クニ

ガン、スリーピー付近でも爆発が起こっているとの報道もあります。

同時多発的に、各地で発生している可能性がありますので、付近に

在住の方、または、爆発音が聞こえたときには、直ちにその場から

離れてください。 

[Terjemahan bebas: Berdasarkan informasi pers, diberitakan bahwa ledakan 

terjadi juga di daerah Palmerah, Senayan, di Jakarta. Selain itu, ada pula berita 

ledakan di Cikini, Kuningan dan sekitar Slipi. Terdapat kemungkinan sedang terjadi 

ledakan di beberapa tempat secara bersamaan, maka bagi yang tinggal di 

sektarnya atau mendengar suara ledakan, segara meninggalkan tempat dimana 

anda berada.] (Embassy of Japan in Indonesia, 2016, para. 1) 

 
Himbauan Pukul 20:00, 14 Januari, 2016 

一時、他の地域でも爆発が発生しているとの情報が流れましたが、

他の地域における爆発は発生していないことが確認されました。 

[Terjemahan bebas: Meski sempat beredar informasi insiden ledakan di area lain, 

telah dikonfirmasi bahwa insiden ledakan tidak terjadi di area lain.] (Embassy of 

Japan in Indonesia, 2016a, para. 3) 

 

Ambiguitas atau ketidakpastian representasi resiko bagi warga negara 

Jepang untuk berada di Indonesia adalah hasil dari posisi sosial resiko 

subjeknya. Lebih rincinya, status tersebut, membuat kebutuhan sirkulasi 

informasi yang cepat terutama dalam keadaan darurat hingga menciptakan 
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kondisi dimana penanganan atas masalah akurasi informasi pun dapat 

disusul kemudian sebagaimana kutipan di atas menggambarkan hal 

tersebut. 

Maka dari itu, status media komunikasi resiko yang spesifik seperti 

INSIDE di antara berbagai sumber informasi, harus dikaji lebih lanjut. 

Dengan kemunculan ruang siber atau bentuk-bentuk informasi yang 

dihasilkan melalui proses prosumsi seperti media sosial (Ritzer & Jurgenson, 

2010)iv, sumber informasi konvensional (seperti berita dan komunikasi 

politik di dalam media komersial) cenderung dianggap tidak memiliki 

kekuatan lagi (Alejandro, 2010). Namun tampaknya, kehadiran INSIDE 

mengancam anggapan tersebut. Subjek kontemporer cenderung berada di 

dalam lautan informasi, namun pada saat-saat tertentu, sumber informasi 

konvensional mendapatkan posisi yang kuat karena kredibilitasnya. Posisi 

kuat INSIDE dalam hal ini, pertama ditunjang oleh teknologi dan basis data 

warga negaranya yang dikuasai. Kedua, medium informasi seperti INSIDE 

dibutuhkan karena resiko berada di luar negeri bagi warga negara Jepang di 

Indonesia adalah topik dimana kredibilitas atas informasi mengenainya 

sangat diinginkan.  

Menimbang pembahasan di atas, pertanyaan yang muncul adalah 

bagaimana kredibilitas serta rasionalisasi atas INSIDE untuk beroperasi itu 

terbentuk. Di situ, dapat ditemukan proses yang ditopang oleh kombinasi 

membelit antara nalar sinisme dan situasi kepanikan. Artinya, sekarang, 

adalah sulit untuk membenarkan bahwa semua individu percaya betul akan 

kredibilitas informasi media komersial yang kerap memberitakan konten 

post-post media sosial, dan kurang mahir menutupi agenda-agenda mereka, 

atau komunikasi politik serta publikasi pemerintah seperti INSIDE yang 

jelas-jelas dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bias proksimitas. 

Namun, apa yang terjadi adalah walaupun demikian, media-media tersebut 

dipercayai. Sama halnya juga warga negara Jepang yang secara konsisten 

menerima pesan-pesan INSIDE atau secara konsisten mengaitkan diri pada 

naungan pengawasan pemerintahnya tanpa sadar. Mereka secara individual 

mungkin tidak semua menganggap dirinya terancam sebagaimana praduga 

yang mendasari produksi teks INSIDE menganggap mereka demikian. 

Penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas pun, menjelaskan 
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peringatan perjalanan cenderung mendapatkan pandangan skeptik dari 

warga. Namun, pada konteks spesifik yaitu, ketika mereka secara nyata 

menghadapi insiden beresiko yang diwarnai oleh kepanikan, nalar sinism 

berperan signifikan bagi penerima maupun penyebar informasi. Artinya, 

pada saat insiden tertentu terjadi, mungkin saja informasi kredibel terbatas 

atau informasi yang beredar belum terkonfirmasi. Akan tetapi, 

bagaimanapun penyebar informasi harus memberitahukan sesuatu dan 

sebaliknya penerima ingin mendapatkan landasan untuk kalkulasi tindakan 

mereka. Dengan demikian, gambaran besar keamanan serta resiko tinggal 

di Indonesia yang diciptakan oleh INSIDE yang penuh dengan bias itu pun 

tidak dapat dipahami hanya sebagai pandangan terhadap negeri asing 

tetapi juga tercampur di dalamnya kealpaan sinis v , yang membentuk 

formalitas perjalanan antarnegara di era globalisasi. Formalitas tersebut 

ialah proses pemebentukan subjek melalui pergerakan mendekati sekaligus 

menjauhi (Fine, & Ellis, 2010). Hal itu dapat dilihat dari kutipan di bawah ini 

yaitu, himbauan yang dikeluarkan ketika masa kampanye Pemilihan 

Presiden tahun 2014 dimulai:  

 

1. 各政党の集会や行進が行われている場所及び関連施設には近

づかないでください。 

2. 自身が外国人であることを自覚し、投・開票所に不用意に立

ち入らないよう注意してください。 

3. 特定の候補者の非難や支持など不用意な言動・議論は慎むよ

うにしてください。 

4. キャンペーン期間中は、いつにも増して交通渋滞が発生する

可能性があります。 

5. 投票日は国の休日となる予定ですので、選挙権を有する個人

使用人等に対しても配慮が必要となります。 

6. 不測の事態に巻き込まれないよう、現地報道等で最新の治安

情報等の入手に努め、自らの安全確保に努めてください。 

[Terjemahan bebas:  

1. Jangan mendekati tempat atau fasilitas terkait dimana dilakukan 

pertemuan atau marching oleh partai-partai.  

2. Sadarilah anda adalah orang asing, dan janganlah lengah memasuki 

tempat pengumpulan dan perhitungan suara. 
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3. Harap menjaga diri dari perilaku serta ucapan yang tidak 

bertanggungjawab seperti mengeritisi atau mendukung kandidat 

tertentu. 

4. Selama masa kampanye, ada kemungkinan terjadi kemacetan lalu lintas 

lebih dari biasanya. 

5. Hari pemilihan adalah hari libur nasional. Maka, harus ada pertimbangan 

atas mereka yang memiliki hak pilih seperti pembantu anda. 

6.  Agar tidak terjebak dalam situasi tak diinginkan, harap mengumpulkan 

informasi terbaru tentang keamanan seperti dari pers lokal, dan 

berupayalah melindungi diri sendiri. ] (Embassy of Japan in Indonesia, 

2014) 

 

Dapat dipahami bahwa, mereka harus aktif mengetahui isu-isu sosial 

serta bahaya fisik yang ada di masyarakat lokal (poin, 5 dan poin 6) namun 

pada saat yang sama, mereka juga harus menjaga jarak dengan ruang 

lingkup isu-isu itu dalam realitas dan sadar sebagai subjek yang asing 

(terutama poin1 dan poin 3).  

Pada dasarnya, keterkaitan antara resiko dan peringatan perjalanan 

bukanlah kebetulan. Kata resiko itu sendiri mulai digunakan ketika 

perjalanan global mulai popular di masyarakat Eropa (Giddens, 1999, pp. 

39-41). Pada masa itu yang dikenal juga sebagai Age of Discovery, orang 

Eropa berbondong-bondong berlayar ke benua lain yang mereka anggap 

sebagai dunia baru untuk mendapatkan keuntungan besar atau memulai 

kehidupan yang lebih baik. Tentu, tindakan tersebut adalah sangat 

berbahaya. Walaupun demikian, mereka melakukannya karena mereka 

dapat mendapatkan hasil yang sepadan jika berhasil. Resiko adalah frase 

yang dibuat untuk menggambarkan pertimbangan seperti itu. Maka, resiko 

pada dasarnya, bukanlah sikap manusia terhadap marabahaya dunia yang 

ditandai oleh kepasrahan, melainkan ialah sikap, secara proaktif untuk 

menghadapinya, menemukannya, dan mencoba menghindarinya (Beck, 

1992; Giddens 1999). Akan tetapi, resiko di era sekarang menjadi hal yang 

lebih sensitif yang mana mengundang banyak upaya “penanggulangan” 

serta “refleksi atasnya”. Upaya-upaya tersebut dilakukan tidak hanya oleh 

pemerintah dan para ahli tetapi juga setiap individu (Lupton, 1999, pp. 83-

84). Peringatan perjalanan sebagai salah satu bentuk upaya tersebut dalam 

konteks resiko perjalanan antarnegara, dapat dilihat sebagai produk 
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kepemerintahan neoliberal sebagaimana dijelaskan oleh Löwenheim (2007). 

Meski di luar cakupan proteksi negara, pemerintah Jepang dapat tetap 

tampil sebagai pelindung yang selalu ada di sisi setiap warga negaranya 

yang berada di Indonesia, hanya dengan mengirimkan himbauan melalui 

INSIDE agar melindungi diri sendiri. Dari narasi himbauan INSIDE seperti 

kutipan di atas pun, dapat ditemukan logika melayani tanggungjawab 

pemerintah untuk membuat individu bertanggung jawab atas dirinya. 

Namun, pada saat yang sama, logika tersebut yang kemudian telah menjadi 

rumus rutinitas administrasi, dan menghasilkan ambiguitas yang bertumpu 

pada kealpaan sinis.  

 

5. Kesimpulan 

 Di era globalisasi seperti saat ini, masyarakat terekspos dengan 

berbagai media penyedia informasi yang dapat mereka pilih dengan leluasa. 

Namun, tidak demikian dengan warga negara Jepang yang menetap di 

Indonesia. Terlepas dari karakteristiknya sebagai WNA di suatu negara yang 

sangat tersegmentasi dan terisolasi, mereka tetap membutuhkan sumber 

informasi yang kredibel dan dapat dipercaya ketika menetap di negara lain 

terutama pada saat terjadi insiden yang membahayakan mereka. Kondisi 

seperti itu menjadi landasan pemerintah Jepang untuk melancarkan kontrol 

yang begitu kuat namun sekaligus hampa dengan terus menerus 

mengirimkan himbauan mulai dari masalah administrasi sebagai imigran di 

negeri asing, demonstrasi yang sebagian besar terjadi di pusat Ibu kota, 

hingga peringatan agar tidak melibatkan diri mereka dalam urusan politik 

lokal.  

 Selain bias yang berhubungan dengan faktor politik, budaya, dan 

identitas yang sudah dijelaskan oleh penelitian terdahulu (Baer and 

Chamblissm, 1997; Freedman, 2006; Mythen & Walklate, 2006; Löwenheim 

2007; Pramita, 2011), penelitian ini menemukan bahwa imaji keamanan 

Indonesia yang dibangun INSIDE tercemar oleh bias terutama yang 

bersangkutan dengan proksimitas dan posisi sosial resiko warga negara 

Jepang di Indonesia. Tidak hanya bias yang muncul dari pandangan 

terhadap tempat yang asing dan juga subjek yang asing, tetapi tulisan ini 

pun menemukan dengan mengkaji praduga yang tertanam dalam produksi 
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teks dan bagaimana informasi INSIDE bersirkulasi, bahwa definisi resiko 

yang dinegosiasikan oleh INSIDE maupun warga negara Jepang yang 

menjadi penerima informasi dipengaruhi juga kealpaan sinis yang kemudian 

melambangkan formalitas perjalanan transnasional di era sekarang.  

 

Catatan 
iBerikut adalah beberapa media komersial berbahasa Jepang di Indonesia yang 

dikumpulkan berdasarkan pengamatan penulis; 

1. Jakarta Shinbun  - sejak 1998 (Koran & Online – Harian); 

2. Api Magazine  - sejak 2001 (Majalah & Online  –Bulanan);   

3. Sarasa   - sejak 2004 (Majalah – Bulanan). 

4. Lifenesia  - sejak 2013 (Koran & Online – Mingguan); dan 

5. Plus 62   - sejak 2013 (Majalah &Online – Bulanan);  

 
ii INSIDE dapat dipandang sebagai media hubungan masyarakat oleh badan pemerintah. 

Bowen (2012) mendefinisikan bahwa “hubungan masyarakat pemerintah (Government 

Public Relation) adalah jenis fungsi komunikasi yang berhubungan dengan interaksi warga 

dengan pemerintah, dengan regulator pemerintah, dan legislatif, dan badan pengatur 

pemerintahan” (Bowen, 2012, pp. 159-160). Lebih rincinya INSIDE adalah jenis hubungan 

masyarakat pemerintah yang berfokus kepada komunikasi resiko krisis. Dalam hal ini 

kecepatan dan efisiensi informasi dipandang penting dan itu adalah dasar pengadopsian 

teknologi media masa badan pemerintah dalam melakukan komunikasi resiko di saat krisis. 

Misalnya menimbang alasan tersebut, Departemen Kepolisian Boston, melakukan 

komunikasi kepada masyarakat lewat web site dan sosial media, seperti tweeter, pada saat 

terjadi insiden Bom Maraton Boston, pada tahun 2013 (Macnamara 2014).  

 
iii Penulis komparasikan INSIDE dengan SNPK bukan untuk memeriksa keabsahan INSIDE 

dengan kondisi nyata kemanan Indonesia diwakili oleh SNPK. Melainkan, tujuannya adalah 

untuk melihat perbedaan antara representasi gangguan sosial dalam media yang 

diproduksi oleh/untuk subjek asing dan lokal. Lebih lanjutnya, SNPK dipilih di samping itu 

karena secara metodologis pun, survei ini dilakukan dengan cara menghimpun 

pemberitaan media berita lokal. 

 
iv Prosumsi secara ringkas, merujuk pada suatu perubahan kecendurungan dalam proses 

produksi dan konsumsi informasi. Ritzer & Jurgenson (2010) menjelaskan bahwa, ditandai 

oleh kemunculan media sosial serta web 2.0, kini seseorang, dapat menjadi produsen dan 

juga konsumen informasi pada kesempatan yang sama.  

 
v Penulis merujuk pemahaman sinisme dalam hal ini dari Sloterdijk (1987) dan Zizek (1989). 

Kata sinisme oleh Sloterdijk digunakan untuk menjelaskan bagaimana sejak perang dunia 
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pertama, “iklim schizoid yang menyebar di sekitar kekuatan Eropa utama tidak pernah 

cerah…. dan segala yang positif di dasari atas nalar "meskipun demikian" yang pada 

akarnya dikuasai oleh keputusasaan laten (Sloterdijk, 1987 p. 122). Lebih lanjutnya, Zizek 

menggunakan kata ini dalam melakukan psikoanalisis ataspendukung stalinisme yang 

meski mengetahui betul bahwa apa yang mereka dukung adalah omong kosong, terus 

menipu dirinya di permukaan (Zizek, 1989 pp. 23-30). Untuk rujukan penggunaannya yang 

lebih konteksual, Beck (2006) pun menggunakannya dalam menjelaskan proses 

individualisasi di dalam masyarakat resiko. Individualisasi adalah proses dimana kini, setiap 

orang harus menghadapi ketidakpastian dunia global dengan dirinya sendiri. Individu 

dilekatkan dengan tanggungjawab menjaga diri sendiri. Hal tersebut melambangkan juga 

kegagalan agen konvensional seperti pemerintah dan para ahli dalam memberikan solusi. 

Lebih lanjutnya, pandangan terhadap “tanggung jawab tersebut adalah sinisme yang 

dilumpuhkan oleh institusi-institusi itu sendiri” (Beck, 2006 p. 336). 
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Wisata Halal Jepang dalam Perspektif  

Wisatawan Milenial Muslim Indonesia 

Ranny Rastati 

 

Abstract 

As a country famous for its tradition and technology, Japan became one of the popular 

tourist destinations. The increasing number of Muslim tourists from Southeast Asia and 

the Middle East makes Japan started to adjust market demand by providing Muslim 

friendly facilities such as prayer rooms and halal food. Japan's seriousness towards the 

potential of halal tourism has earned it the World Halal's Best Non-Organization of 

Islamic Conference (OIC) Emerging Destinations in 2016. The problem is, how significant 

is halal tourism developed by Japan according to Indonesian Muslim Millennials. 

Through descriptive qualitative, the study was conducted with in-depth interviews and 

observation toward 4 Indonesian Muslim millennials. The paper concludes that there 

are three main elements of halal tourism which are the availability of prayer rooms in 

tourist areas and shopping malls, halal food, and Qibla direction in hotel rooms. To 

accommodate Muslim tourist needs, Japan National Tourism Organization (JNTO) set 

website, called http: //Muslimguide.jnto.go.jp, that gives information about halal 

restaurants, Muslim-friendly hotels, and prayer places in Japan. In fact, Japan has 

provided facilities for Muslim tourists such as providing more than 100 prayer rooms at 

airports, stations, hotels, shopping centers, and cafes. Besides that, there are also 137 

restaurants that serve halal food (Halal Gourmet, 2018). Another interesting finding is 

the necessity of socialization from Japan government to tourism agency and citizens 

about Muslim tourists’ characteristics to avoid misunderstanding due to cultural 

differences. Muslim tourists are also advised to learn Japanese culture before visiting to 

have a better understanding of Japanese manners.  

Keywords: halal tourism, Halal tourism Japan, Indonesian Muslim Millenials, 

tourist perspective 

1. Pendahuluan 

Sejak tahun 2007, industri pariwisata dunia mulai memprediksi 

potensi wisata halal atau yang lazim dikenal sebagai halal tourism. 

Menurut Halal Monitoring Committee Inggris, kata halal berasal dari 

bahasa Arab (حالل )yang berarti sesuatu yang dibolehkan dalam hukum 
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Islam (https://halalhmc.org). Meskipun lebih sering digunakan untuk 

menjelaskan hukum makanan dan minuman, namun istilah ini mulai 

berkembang untuk menjelaskan konteks lainnya seperti pariwisata.  

Crescent Rating (2016) mengklasifikasikan beberapa istilah untuk 

mendefinisikan wisata halal atau wisata ramah Muslim. Beberapa di 

antaranya adalah wisata Islami yaitu Muslim berwisata untuk tujuan religi 

ke berbagai situs Islami, wisata ramah Muslim yaitu wisata yang 

memberikan fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan Muslim terutama 

ketersediaan makanan dan minuman halal, dan wisata syariah yaitu wisata 

yang memberikan fasilitas lebih ketat sesuai syariat atau hukum Islam. 

Meskipun demikian, tidak ada ketentuan jelas dalam penggunaan istilah 

tersebut. Namun yang cukup populer digunakan oleh media massa adalah 

istilah halal tourism (wisata halal). Wisata halal kemudian berkembang ke 

bidang yang mendukung pariwisata seperti halal restoran, halal hotel, halal 

airlines, hingga halal tur dan travel. 

Menurut Priyadi Abadi, Ketua Indonesia Islamic Travel Communication 

Forum (ITCF), landasan utama wisata halal adalah makanan halal dan 

pemenuhan kewajiban  dengan faktor pendukung adalah sertifikat halal 

(Pratiwi, Republika, 4 Mei 2017). Namun, karena masyarakat Indonesia 

merasa halal adalah sesuatu yang lazim, maka mayoritas menganggap 

sertifikasi halal adalah hal yang belum diperlukan. Akan tetapi, sertifikasi 

halal sejatinya diperuntukan bagi wisatawan Muslim yang akan berkunjung 

ke Indonesia. Negara non Organisasi Kerjasama Islam (OKI) seperti Taiwan 

bahkan telah mempersiapkan potensi wisata halal dengan menjadi negara 

ramah Muslim. Sebagai contoh di Taiwan, di tempat umum seperti mal 

telah disediakan area untuk salat.  

Indonesia sendiri pernah meraih juara umum dalam World Halal 

Tourism Award (WHTA) pada tahun 2015. WHTA merupakan penghargaan 

yang diberikan untuk tujuan wisata yang ramah terhadap wisatawan 

Muslim dan memiliki fasilitas halal seperti masjid, tempat wudhu, petunjuk 

arah kiblat di kamar hotel, kitab suci dan sebagainya. Dari 15 kategori, 

Indonesia memenangkan tiga kategori yaitu World Halal Tourism Award 

2015, World Best Halal Honeymoon 2015 untuk Lombok, dan World Best 

Halal Hotel 2015 untuk Sofyan Hotel (Kominfo, 17 November 2016). 
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Keseriusan Indonesia dalam menggarap potensi wisata halal kemudian 

membawa kepada kemenangan 12 kategori dari 15 kategori di ajang WHTA 

2016 (Tempo, 9 Desember 2016). Kompetisi dunia yang digelar di Abu 

Dhabi, Uni Emirat Arab pada November 2016 ini menitik beratkan pada 

keunggulan pelayanan, produk, dan prestasi di wisata halal. Indonesia 

mendapatkan penghargaan dalam kategori 1) World's Best Airline for Halal 

Travellers untuk Garuda Indonesia, 2) World's Best Airport for Halal 

Travellers untuk Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, 3) World's 

Best Family Friendly Hotel untuk The Rhadana Kuta Bali, 4) World's Most 

Luxurious Family Friendly Hotel untuk The Trans Luxury Hotel Bandung, 5) 

World's Best Halal Beach Resort untuk Novotel Lombok Resort & Villas, 6) 

World's Best Halal Tour Operator untuk ERO Tour Sumatera Barat, 7) 

World's Best Halal Travel Website untuk 

www.wonderfullomboksumbawa.com, 8) World's Best Halal Honeymoon 

Destination untuk  Sembalun Valley Nusa Tenggara Barat, 9) World's Best 

Hajj & Umrah Operator untuk ESQ Tours and Travel, 10) World's Best Halal 

Destination untuk Sumatera Barat, 11) World's Best Halal Culinary 

Destination untuk Sumatera Barat, dan 12) World's Best Halal Cultural 

Destination untuk Aceh. Sementara itu, Jepang menjadi negara nonOKI yang 

memenangkan kategori World's Best Non OIC Emerging Halal Destination. 

Jepang sesungguhnya mulai melirik industri halal sejak tahun 1980 

ketika mengalami gelembung ekonomi (Adidaya, 2016). Hal ini dimulai saat 

pekerja-pekerja asal negara Islam datang ke Jepang untuk bekerja sehingga 

menimbulkan permintaan makanan halal. Seperti yang dilansir dari Halal 

Navi (halal-navi.com), sebelum merebaknya industri halal, tempat salat di 

Jepang masih dalam jumlah terbatas. Beberapa di antaranya adalah Tokyo 

Camii (berdiri tahun 1938), Masjid Hiroo (dibangun tahun 1982), dan Masjid 

Otsuka (berdiri tahun 1999).  

http://www.wonderfullomboksumbawa.com/
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Gambar 1. Suasana di dalam Mesjid Tokyo Camii (Sumber: dokumentasi penulis) 

 

Topik halal kemudian menjadi hangat ketika meningkatnya wisawatan 

Muslim asal Asia Tenggara. Akibatnya, selama beberapa tahun belakang, 

Jepang menjadi aktif membenahi pariwisatanya dan menjadi lebih ramah 

Muslim untuk menarik minat kunjungan turis Muslim khususnya dari 

Indonesia dan Malaysia. Konsep wisata halal Jepang mencakup 

ketersediaan makanan halal, petunjuk arah kiblat di kamar hotel, 

penyediaan alat salat seperti sajadah dan mukena, kran air untuk wudhu, 

hingga tempat salat di kawasan wisata.  

Selain itu, promosi tiket murah dan pembebasan visa sejak 2015 bagi 

pemegang e-paspor Indonesia pun menjadi salah satu faktor meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke Jepang. Seperti yang dikutip dari 

Tempo (18 Desember 2017), jumlah kunjungan wisatawan Indonesia ke 

Jepang pada tahun 2016 mencapai lebih dari 300.000, naik lebih dari 25.000 

kunjungan dari tahun sebelumnya. 

 

"Yang perlu dilakukan untuk menambah kedatangan turis Indonesia adalah kami 

akan mendengarkan dengan baik permintaan para wisatawan," kata H.E. 

Masafumi Ishii, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, dalam Joint Press Briefing 

Peringatan 60 Tahun Hubungan Diplomatik Indonesia-Jepang 2018 pada Minggu 

malam, 17 Desember 2017 (dikutip dari Tempo 18 Desember 2017) 
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Untuk mendukung perkembangan industri halal dan memberikan 

pemahaman kepada masyarakat Jepang mengenai industri ini, The Osaka 

Chamber of Commerce bahkan menyebarkan 5.000 selebaran berisikan 

panduan makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh bagi Muslim 

(Pertiwi, Kompas, 10 Juli 2014). Hal ini perlu dilakukan karena larangan 

mengkonsumsi hidangan tidak halal seperti daging babi dan alkohol adalah 

sesuatu yang asing bagi orang Jepang.  

Sebuah institusi pemerintah Jepang yang mempromosikan pariwisata 

yaitu Japan National Tourism Organization (JNTO) merilis website bernama 

Muslim Guide (http://Muslimguide.jnto.go.jp). Website ini memberikan 

informasi seputar restoran halal, hotel ramah Muslim, dan tempat salat di 

Jepang. Melalui Muslim Guide, termuat berbagai informasi seperti ada 

sepuluh restoran halal di Tokyo yang menyediakan area salat. Hal ini tentu 

memudahkan bagi wisatawan Muslim yang ingin berkunjung ke Jepang 

tanpa khawatir tidak dapat menjalankan ibadah sesuai ketentuan Islam. 

Tidak hanya melalui JNTO, aplikasi panduan untuk Muslim di Jepang 

bernama Halal Minds pun diluncurkan pada April 2014. Digagas oleh 

Agung Pambudi, mahasiswa pascasarjana program doktoral Universitas 

Kyushu, bersama Dai Oshiro dan Hironori Goto, aplikasi Halal Minds 

membantu mengidentifikasi produk halal yang tersedia di Jepang (Quigley, 

TechinAsia, 21 Mei 2014). Ada sekitar 500.000 produk tersedia dalam 

aplikasi database yang terdiri dari restoran, makanan, minuman, kosmetik, 

dan obat-obatan. Hal ini tentu memudahkan bagi Muslim yang tidak dapat 

membaca Kanji atau huruf Jepang sehingga ia menemukan kesulitan dalam 

mengidentifikasi kandungan produk. 

Beberapa penelitian tentang wisata halal pernah dilakukan oleh 

Battour dan Ismail (2015) mengenai konsep wisata halal, Jaelani (2017) 

mengenai potensi dan prospek wisata halal di Indonesia, dan Winarti (2017) 

mengenai tendensi wisata halal dalam kehilangan konsumen nonMuslim. 

Namun demikian, penelitian tentang wisata halal Jepang khususnya yang 

mengambil sudut pandang Milenial Muslim Indonesia belum banyak diteliti. 

Battour dan Ismail misalnya membahas mengenai kesuksesan wisata halal 

untuk meningkatkan wisatawan Muslim di Eropa. Riset yang dilakukan 

Jaelani mengenai potensi wisata halal di Indonesia yang memberikan 

http://muslimguide.jnto.go.jp/
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kontribusi peningkatan ekonomi. Sementara itu, Winarti membahas 

mengenai tendensi Indonesia kehilangan turis nonMuslim demi 

mengembangkan citra sebagai negara ramah wisatawan Muslim. Penelitian 

lain yang berkaitan dengan industri halal di Jepang pernah dilakukan oleh 

Shazlinda Md Yusofa dan Noriyuki Shutto (Yusofa dan Shutto, 2012). 

Keduanya membahas mengenai kebutuhan Jepang untuk mengembangkan 

industri makanan halal untuk meningkatkan perekonomian yang melambat. 

Dengan meningkatnya kesediaan makanan halal di Jepang, sedikit banyak 

akan mempengaruhi pertumbuhan sektor lain yaitu turisme. Dari penelitian 

yang dijelaskan sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang khusus 

membahas mengenai sejauh mana signifikansi wisata halal menurut 

wisatawan Muslim Milenial asal Indonesia khususnya konsep wisata halal 

yang sedang dikembangkan oleh Jepang.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer, serta studi 

dokumen untuk memperoleh data sekunder. Informan yang dipilih adalah 

Muslim Milenial yang pernah mengunjungi setidaknya tiga negara baik itu 

negara yang tergabung dalam OKI dan nonOKI yaitu Jepang. Signifikansi dari 

kombinasi negara OKI dan nonOKI adalah agar informan dapat melihat 

perbedaan signifikan antara fasilitas ramah Muslim yang disediakan oleh 

negara-negara tersebut. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 

deskriptif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fakta-fakta untuk 

mendapatkan pemahaman dan jawaban atas masalah penelitian yang 

diajukan. 

 

2. Pembahasan 

Secara garis besar, pengguna internet diklasifikasikan dalam dua 

kelompok besar yaitu digital immigrant yaitu orang yang lahir sebelum 

internet ditemukan, dan digital natives yaitu orang yang lahir saat internet 

telah tersedia (Prensky, 2001). Milenial sendiri temasuk dalam kelompok 

digital natives yang terdiri dari dua kelompok demografis yaitu Generasi Y 

(lahir 1980-1995) dan Generasi Z (lahir 1996-2009) (Tapscott, 2013). 

Milenial yang merupakan penduduk muda ini jumlahnya telah mencapai 

lebih dari 40% di daerah perkotaan (Priawan, IDN Times, 6 Februari 2017). 
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Milenial dikenal sebagai generasi yang fasih teknologi dan internet 

karena mereka lahir pada masa internet mulai digunakan. Mereka juga 

dikenal sebagai generasi yang berpikiran global, toleran pada perbedaan 

budaya,  dan menggunakan media sosial untuk berhubungan dengan orang-

orang di seluruh dunia (Rastati, 2018). Dibandingkan generasi sebelumnya, 

Milenial cenderung menjadikan hiburan sebagai kebutuhan pokok. Tidak 

seperti orangtuanya yang berinvestasi pada properti, - Milenial cenderung 

memilih membeli pengalaman dan melakukan perjalanan atau wisata untuk 

mendapatkan pengetahuan baru. Inilah yang kemudian membuat Milenial 

memiliki kekuatan dalam membangun jejaring dan memberikan rasa 

percaya diri tinggi. 

Menurut State of the Global Islamic Economy Report 2017 (Thomson 

Reuters, 2017), peran Milenial dalam perkembangan ekonomi Islam sangat 

penting mengingat demografi global muda Muslim yang rata-rata berusia 

23 tahun. Di Indonesia, Milenial Muslim mengalami revolusi baru pada 

tahun 2010 ditandai dengan masifnya tren hijab di kalangan anak muda 

(Kartika, Kumparan, 18 Juni 2018).   

Menurut Yuswohady, penulis buku #GenerationMuslim, seperti yang 

dikutip dari Kumparan (18 Juni 2018), munculnya dai muda yang gaul dari 

kalangan Milenial membuat menyebarnya tren hijrah (perubahan ke arah 

yang lebih baik sekaligus tetap pada gaya hidup kekinian) di kalangan anak 

muda. Menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Youtube, 

para penceramah atau dai muda mampu menyampaikan dakwah Islam yang 

dikemas dengan menggabungkan antara agama dan rasionalitas.  Pada 

akhirnya kesadaran baru pun muncul ketika Milenial Muslim cenderung 

memilih pilihan produk sesuai rambu-rambu Islam seperti penggunaan 

hijab, makanan halal, kosmetik halal, sistem keuangan syariah, hingga 

aktivitas liburan yang Islami (Hair, Detik, 30 Januari 2018). 

Dilansir dari Kompas (Prodjo, Kompas, 4 November 2017), Mastercard-

HalalTrip Muslim Millenials Travel Report 2017 (MMTR2017) merilis laporan 

mengenai peluang pertumbuhan pasar wisatawan Muslim Milenial pada 

tahun 2025 diprediksi akan mencapai 100 miliar dollar AS. Tren global ini 

turut mempengaruhi pengeluaran Milenial untuk membeli akomodasi 

wisata seperti hotel dan tiket pesawat. 
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Menurut Fazal Bahardeen, CEO dari CrescentRating & HalalTrip, (Prodjo, 

Kompas, 4 November 2017), wisatawan Muslim Milenial akan memasuki 

fase puncak dari pendapatan, pengeluaran dan perjalanan mereka dalam 5 

hingga 10 tahun ke depan. Potensi wisata ini berkembang seiring dengan 

semakin besarnya penghasilan kaum Milenial yang pada akhirnya mencapai 

kemapanan ekonomi. Milenial yang cenderung menggunakan uangnya 

untuk berwisata menganggap bahwa melakukan perjalanan adalah 

kesempatan untuk mengembangkan diri. Lebih lanjut, dari 121 juta 

wisatawan Muslim yang melakukan perjalanan internasional pada tahun 

2016, ada 72 juta wisatawan yang masuk dalam kategori Milenial.  

Bagi masyarakat Indonesia, Jepang adalah salah satu destinasi wisata 

yang menjadi favorit khususnya di kalangan Milenial. Pengaruh softpower 

Jepang melalui budaya populer seperti manga (komik), anime (animasi), 

dan cosplay menjadi beberapa alasan (Rastati, 2015). Tak heran jika 

persentase kenaikan wisatawan Indonesia ke Jepang menduduki peringkat 

keempat terbesar pada tahun 2017. Meningkatnya jumlah wisatawan 

Indonesia, khususnya wisatawan Muslim, ke Jepang kemudian mendorong 

terjadinya permintaan pasar mengenai industri halal. Fasilitas ramah 

Muslim yang disiapkan oleh Jepang tentu perlu dilihat signifikansi dan 

keefektifannya menurut persepsi wisatawan Muslim Indonesia.  

 

 
Gambar 2.  Bis bergambar Doraemon menuju Museum Fujiko F. Fujio di Kawasaki 

(Sumber: dokumentasi penulis) 
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Informan 1 adalah seorang perempuan kelahiran tahun 1985. Ia telah 

berwisata ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, 

Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Menurutnya 

yang paling penting dari wisata halal adalah tidak adanya kekhawatiran 

akan makanan yang tidak halal dan tidak adanya tempat ibadah. Tempat 

salat yang mudah ditemukan di daerah wisata seperti Disneyland, 

museum, dan mal pun menjadi salah satu aspek inti dari wisata halal. 

Lebih lanjut, lokasi tempat salat sebaiknya tidak dipisah antara laki-laki 

dan perempuan. Berada di lokasi yang sama, namun cukup dipisahkan 

areanya. Skema seperti ini memudahkan untuk pasangan suami istri dan 

keluarga yang memiliki anak agar tidak terpisah saat akan melakukan 

ibadah. Selain itu, tempat wudhu atau membersihkan diri dengan air 

sebelum salat pun perlu dipisah untuk menjaga aurat perempuan agar tidak 

terlihat oleh laki-laki. Sebab, kebanyakan perempuan akan melepas hijab 

saat sedang wudhu. 

 
“… Untuk tempat salat baiknya tersedia di mall atau tempat rekreasi lain seperti 

Disneyland dan museum. Trus tempat salatnya lokasinya jangan dipisah antara 

cowok dan cewek biar pasangan suami istri atau keluarga ga misah. Kan repot juga 

kalo saling tunggu-tungguan atau jalan sendiri-sendiri, apalagi kalauudah punya 

anak. Tempat salat kayak masjid di Indonesia aja, satu lokasi tapi areanya 

dipisahkan. Tempat wudhu juga pisah biar menjaga privasi perempuan .” (informan 

1) 

 

Senada dengan informan 1, informan 4 yang notabene seorang laki-

laki kelahiran tahun 1984 juga berpendapat bahwa tempat salat untuk laki-

laki dan perempuan sebaiknya berada di lantai dan lokasi yang sama. Area 

terpisah namun tetap berada berdekatan lebih praktis untuk wisatawan 

yang liburan bersama keluarga. Informan 4 sendiri sudah pernah 

mengunjungi negara-negara seperti Arab Saudi, Jepang, Malaysia, 

Singapura, dan Thailand. 

 
“… bisa menemukan tempat ibadah dengan mudah. Dan tempat ibadahnya pun 

sesuai standar halal dalam Islam, misalnya pemisahan ruang salat antara laki-

laki dan perempuan dan ada petunjuk jam salat di tempat ibadah itu. Oya, saya 

juga prefer tempat ibadahnya antara laki-laki dan perempuan itu ruangan 
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tertutup dan bersebelahan, tapi tidak beda lantai atau tempat. Ini lebih praktis 

untuk wisatawanyang membawa keluarga” (informan 4)  

 

Dilansir dari situs Halal Media Jepang (https://www.halalmedia.jp), 

ada lebih dari 100 tempat salat yang tersedia di seluruh Jepang. Mulai dari 

bandara, stasiun, hotel, pusat perbelanjaan, dan kafe. Di Tokyo sendiri ada 

beberapa lokasi tempat salat seperti di JR Tokyo Station, Haneda Airport, 

LAOX Akihabara, Tokyo Big Sight, dan Decks Tokyo Beach. Akan tetapi, di 

lokasi padat wisatawan seperti Disneyland Tokyo belum menyediakan 

tempat salat permanen. Namun, jika ada wisatawan Muslim yang 

membutuhkan ruang salat, staf Disneyland akan menyediakan ruangan 

meskipun tidak dilengkapi dengan arah kiblat, tempat wudhu, dan peralatan 

salat seperti sajadah dan mukena. 

Lebih lanjut, informan 1 membagi pengalamannya ketika mengalami 

kesulitan untuk menemukan tempat salat saat berkunjung ke Jepang. 

Menurutnya untuk dapat dengan mudah melakukan ibadah selama di 

Jepang, ia harus merencanakan perjalanannya sesuai lokasi tempat ibadah 

yang tersedia. Pengalaman ini berbeda ketika ia berkunjung ke Singapura. 

Tanpa perlu perencanaan, ia dapat menemukan tempat salat di sana yang 

berbentu masjid bawah tanah. Makanan halal pun dapat ditemukan dengan 

mudah tanpa perlu mencari rekomendasi di internet. 

 

“Menurut aku ya… selama jalan-jalan di Jepang, agak susah nemu tempat salat 

secara kebetulan. Maksudnya, kita harus ngerencanain perjalanan dan pakai 

aplikasi kalau mau salat di Mesjid Camii atau nyari restoran halal. Beda sama 

Singapura. Jalan-jalan tanpa plan tapi masih bisa nemu masjid bawah tanah yang 

tersedia lumayan banyak. Makanan halal pun ada di berbagai tempat” (informan 1) 

 

Selain Jepang, Singapura juga menjadi contoh negara minoritas 

Muslim yang mengembangkan wisata halal sejak beberapa tahun 

belakangan. Dengan wisatawan yang berasal dari Indonesia, Malaysia, 

Brunei Darussalam, dan Timur Tengah, Singapura menyediakan makanan 

halal, tempat salat di daerah atraksi wisata dan mal, serta penyediaan Al 

Quran di rumah sakit dan perekrutan staf berbahasa Arab di rumah sakit 

yang banyak dikunjungi wisatawan asal Timur Tengah.  

https://www.halalmedia.jp/
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Berbeda dengan Disneyland Tokyo yang menyediakan ruang salat 

sementara (temporary praying room) jika ada permintaan dari pengunjung, 

Universal Studio Singapura telah menyediakan ruang salat di dekat wahana 

Battlestar Galactica. Ruang salat yang terpisah antara laki-laki dan 

perempuan ini dilengkapi dengan jadwal salat, tempat wudhu, dan alat 

salat. 

Menurut informan 4, untuk mensiasati waktu ibadah saat berwisata 

adalah dengan membuat rencana perjalanan (itinerary) agar lebih efektif. Ia 

pun merasa terbantu dengan fasilitas tempat salat yang sudah tersedia di 

bandara Jepang seperti Haneda dan Narita. Lebih jauh, ia berpendapat 

bahwa sebaiknya tempat salat di bandara dibuka 24 jam agar wisatawan 

Muslim dapat salat pada waktu yang ditentukan. 

 
“Terbantu banget dengan adanya prayer room di bandara Jepang. Kalau gak salah 

di Haneda hanya ada satu. Lokasinya di lantai 3 lobi keberangkatan. Di Narita malah 

lebih banyak lagi, ada 2 di tiap terminal baik keberangkatan dan kedatangan. Saran 

aja sih… baiknya prayer room dibuka 24 jam karena Subuh di Jepang itu sekitar jam 

3 pagi. Sementara prayer room bukanya jam 6 pagi.” (informan 4) 

 

Selain kemudahan akses tempat salat, arah kiblat di kamar hotel juga 

menjadi poin penting dari wisata halal. Menurut informan 1, ketersediaan 

arah kiblat di kamar hotel itu penting karena tidak semua orang paham 

menggunakan aplikasi arah kiblat yang tersedia di ponsel pintar. Selain itu, 

secara geografis terdapat perbedaan arah kiblat di setiap negara. Jika di 

Indonesia arah kiblat adalah ke Barat, maka di negara lain yang letak 

geografisnya berbeda tidak ke arah Barat.  

 

“Yang penting juga itu ada arah kiblat di hotel karena gak semua orang paham cara 

pakai aplikasi arah kiblat. Contohnya saya hehehe. Kalau di Indonesia mungkin 

masih mengerti karena kita patokannya ke arah Barat. Tapi kalau udah di luar 

negeri, wah udah ga paham lagi arahnya ke sebelah mana. Karena gak selalu ke 

Barat kan… Tergantung posisi geografis negara itu. Kalau gak ada arah kiblat, saya 

jadi ragu… arah salat saya udah bener atau ngga” (informan 1) 

 

Pendapat berbeda ditunjukkan oleh informan 2. Perempuan 

kelahiran 1986 ini yang telah mengunjungi Amerika Serikat, China, 
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Filipina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura ini berpendapat 

bahwa arah kiblat dengan mudah dapat diketahui melalui aplikasi di 

telepon pintar. Menurutnya, ketersediaan arah kiblat di dalam kamar 

hotel itu penting namun tidak krusial. Fasilitas arah kiblat dapat 

membantu orang yang lebih tua untuk mengetahui arah salat. Terlebih 

generasi yang lebih tua tersebut kurang familiar dengan telepon pintar. 

Ia pun bercerita ketika berkunjung ke Jepang, resepsionis membantu 

memberikan informasi arah kiblat karena tidak tersedia di kamar hotel. 

 

“Waktu ke Jepang, di dalam hotel emang gak ada arah kiblat, tapi kalau nanya 

ke resepsionis, mereka akan dengan senang hati membantu. Mereka berusaha 

nyariin informasi tentang itu dan ngasih tau arah kiblat yang benar ke arah 

mana. Tapi buat saya sih, arah kiblat bisa pakai aplikasi di handphone. Penting 

tapi gak terlalu krusial. Mungkin arah kiblat perlu disiapkan buat orang tua 

yang kurang paham pakai smartphone” (informan 2)  

 

Selain kelengkapan tempat ibadah, makanan halal juga merupakan 

salah satu faktor krusial bagi seorang Muslim. Informan 3 yang seorang laki-

laki kelahiran tahun 1988 menyatakan bahwa informasi kandungan 

makanan penting disampaikan di menu makanan. Dengan adanya informasi 

itu, wisatawan dapat mengira-ngira boleh tidaknya makanan tersebut 

dikonsumsi jika restoran tersebut tidak memiliki menu dan sertifikasi halal. 

Informan 3 yang telah berkunjung ke China, Filipina, Malaysia, dan Jepang 

juga menyatakan keinginannya untuk dapat mengkonsumsi makanan khas 

di negara tersebut. Sebagai Muslim, selama berwisata ke luar negeri ia 

hanya membatasi konsumsinya pada seafood dan sayuran. Namun, ia pun 

ingin mencicipi makanan halal yang populer di suatu negara seperti ramen 

(mie kuah) dan wagyu (hidangan sapi khas Jepang). 
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Gambar 3. Ramen yang disajikan di kantin salah satu kampus di Tokyo (Sumber: 

dokumentasi penulis) 

 
“Saya paling suka kalau di menu restoran ada informasi kandungan makanan. 

Jadi bisa mengira-ngira ini bisa dimakan atau tidak. Kami sebagai wisatawan 

asing, tentu inginnya makan makanan khas setempat yang sudah sertifikasi 

halal. Karena percuma juga kalau ke Jepang, tapi yang dimakan cuma menu 

seafood dan sayur. Padahal pengen juga makan ramen, wagyu, dan menu khas 

Jepang lainnya” (informan 3) 

 

Menurut informan 2, perlu ada pembedaan antara makanan halal dan 

makanan vegetarian. Informan 2 bercerita tentang pengalamannya saat 

berkunjung ke Filipina. Di restoran hotel ia menemukan makanan halal, 

namun menu yang disajikan hanyalah sayur-sayuran. Padahal makanan 

halal dalam Islam bukan hanya sayuran.  

Secara umum, yang diketahui oleh masyarakat makanan halal adalah 

yang tidak mengandung babi dan alkohol. Daging memang dapat menjadi 

haram jika disembelih tidak sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu 

upaya pengolahan daging halal yang penyembelihannya dilakukan sesuai 

kaidah hukum Islam yaitu dengan membaca nama Allah yaitu Bismillah dan 

proses penyembelihannya tidak boleh menyakiti hewan tersebut. Dengan 

adanya sertifikasi halal, wisatawan akan merasa lebih tenang dalam 

mengkonsumsi makanan.  

Berbeda dengan informan 2 dan 3, informan 4 memilih mengatur 

rencana perjalanannya dengan seksama agar dapat makan di restoran 

yang memiliki sertifikasi halal yang jelas. Saat berkunjung ke Jepang, 

informan 4 menikmati ramen halal yang informasinya ia dapatkan dari 
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internet. Menurutnya, makanan halal dapat dikonsumsi oleh siapapun 

meskipun ia bukan Muslim. Namun, Muslim hanya dapat mengkonsumsi 

makanan halal. Dengan demikian, sertifikasi halal dari majelis ulama 

setempat menjadi faktor penting dalam menggaet wisatawan Muslim 

mancanegara. 

Menurut Halal Gourmet Japan (https://www.halalgourmet.jp), di 

Jepang sudah ada 137 restoran yang menyediakan makanan halal. Lebih 

lanjut, di Tokyo sendiri sudah ada delapan restoran khas Jepang yang 

memiliki sertifikat halal. Beberapa di antaranya adalah restoran Origami 

Asakusa, Gonpachi Asakusa Azumabahi, Yoshiya Shinjukuten, Uosho, 

Asakusa Umegen, dan Hanasakaji-san Sakuragaoka yang kesemuanya 

bebas babi. Sementara itu, di Kyoto dan Osaka masing-masing memiliki 

tujuh dan tiga restoran Jepang dengan sertifikat halal. 

Berbagai infrastrukur ramah Muslim seperti ketersediaan tempat 

salat dan restoran yang menyediakan makanan halal telah disediakan 

oleh negara-negara tujuan wisata. Selain itu yang tak kalah penting 

adalah perlunya sosialisasi dari pemerintah setempat kepada warganya 

mengenai karakteristik wisatawan Muslim. Selama ini, Muslim sering 

dikaitkan dengan stigma teroris yang kemudian menciptakan rasa 

ketidaknyamanan yang berujung pada Islamophobia atau sikap 

kebencian dan ketakutan terhadap semua hal yang berbau Islam (Abdel-

Fattah, The Guardian, 9 Oktober 2015). Stigma tersebut lahir sebagai 

akibat dari aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Islam ekstrem. 

mengatasnamakan Islam. Sebut saja serangan 11 September 2001 

(disebut juga 9/11) di New York dan Pentagon Amerika yang membunuh 

hampir 3.000 orang, peristiwa 9/11 (Locker, USA Today, 10 September 

2016), teror dan serangan mengatasnamakan Islam yang dilakukan oleh 

Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) (Hamid, Washington Post, 18 

November 2015), dan rangkaian bom Bali tahun 2012 yang menewaskan 

ratusan orang termasuk wisatawan asing (Azanella, Kompas, 14 Mei 

2018). 

Selain cap sebagai teroris, khususnya bagi perempuan Muslim 

yang mengenakan hijab, ada pula kesulitan memasuki negara tertentu 

bagi Muslim yang memiliki nama Islami. Menurut informan 3, dengan 

https://www.halalgourmet.jp/
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adanya sosialisasi mengenai karakteristik wisatawan Muslim, maka 

diharapkan warga dari negara setempat dapat lebih mengenal dan 

memahami seperti apa Muslim yang sesungguhnya.  

 

“Dalam wisata halal menurut saya selain infrastruktur seperti tempat ibadah 

dan makanan halal, pemerintah setempat juga perlu melakukan edukasi ke 

masyarakatnya tentang Muslim itu sendiri. Agar tidak ada prasangka buruk ke 

turis Muslim. Apalagi stigma teroris yang sering dilekatkan ke Muslim. Agak 

sulit buat kami yang punya nama khas Islam untuk masuk dengan mulus ke 

negara tertentu. Padahal Islam tidak mengajarkan kekerasan kepada umatnya. 

Itu hanya oknum yang mengatas namakan Islam, tapi kami semua yang kena 

getahnya” (informan 3) 

 

Sebagai Muslim yang berlibur di negara minoritas Islam, tentu 

memiliki tantangan tersendiri. Menurut informan 2, Jepang adalah 

negara yang membuatnya merasa nyaman saat berlibur meskipun ia 

mengenakan hijab. Meskipun beberapa orang memperhatikan pakaian 

dan hijab yang ia kenakan, namun sebagian besar segera mengalihkan 

pandangannya dan tidak memperlihatkan ekspresi kaget. Di beberapa 

negara yang informan 2 kunjungi, penduduk setempat berulang kali 

memandang hijab yang ia kenakan karena itu adalah sesuatu yang 

jarang ditemukan di negara itu.  

Lebih lanjut menurut informan 3, sebelum berkunjung ke suatu 

negara, wisatawan Muslim juga perlu mempelajari adat istiadat dan 

budaya negara tersebut secara garis besar. Hal ini perlu dilakukan untuk 

menghindari kesalahpahaman budaya khususnya tentang sopan santun 

di negara tersebut. Baginya, selain sebagai wisatawan, Muslim juga 

menjadi duta Islam sehingga perlu menunjukkan sikap yang santun dan 

menghormati budaya setempat.   

 
“Sebelum berkunjung ke suatu negara, wisatawan Muslim juga perlu 

mempelajari budaya negara itu. Jadi, kita bisa sama-sama paham sejauh mana 

batasan-batasan agar tidak terjadi clash. Pengunjung juga perlu menghargai 

dan menghormati budaya setempat. Jangan minta di-service saja. Saling 

menghormati itu lebih baik. Anggap aja kita ini duta Islam” (informan 3)  
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Berdasarkan hasil wawancara, berikut adalah tabel hasil ringkasan 

informan: 

 Tahun 

lahir 

Negara yang 

pernah  

dikunjungi 

Negara 

ramah 

Muslim 

Poin penting wisata 

halal 

Perempuan 

Informan 1 1985 Arab Saudi 

Australia 

Jepang 

Kanada  

Korea Selatan 

Malaysia 

Singapura 

Thailand 

 

Singapura 1. Tempat salat 

(lokasi sama, area 

salat dan tempat 

wudhu laki-laki dan 

perempuan dipisah) 

2. Arah kiblat  

3. Makanan halal 

 

Informan 2 1986 Amerika 

China 

Filipina 

Jepang 

Korea Selatan 

Malaysia 

Singapura 

Singapura 

Jepang 

1. Tempat salat 

2. Arah kiblat (penting 

tapi tidak kruasial) 

3. Makanan halal 

(daging) 

 

Laki-Laki 

Informan 3 1988 China 

Filipina 

Malaysia 

Jepang 

Malaysia 1. Tempat salat 

2. Makanan halal (khas 

lokal) 

3. Edukasi warga 

tentang turis Muslim 

4. Turis Muslim juga 

harus memahami dan 

menghormati budaya 

negara yang dituju 

Informan 4 1984 Arab Saudi 

Jepang 

Vietnam 

Thailand 

Jepang 1. Tempat salat 

(lokasi sama, ruang 

salat laki-laki dan 

perempuan dipisah) 

2. Arah kiblat 

3. Makanan halal 

Tabel 1. Tabel Ringkasan Informan 
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Berdasarkan tabel di atas, yang menarik untuk dianalisis lebih 

jauh adalah meskipun informan 1 dan informan 4 telah berkunjung ke 

Arab Saudi yang merupakan negara yang 97% penduduknya Muslim, 

namun kedua informan memilih Singapura dan Jepang sebagai negara 

yang ramah terhadap wisawatan Muslim karena telah menyediakan 

fasilitas sesuai kebutuhan wisatawan Muslim yaitu tempat salat dan 

restoran yang menyajikan makanan halal. Ketika saya 

mengkonfirmasikan hal ini, mereka berpendapat karena Arab Saudi 

adalah negara yang memiliki kota-kota suci Islam seperti Mekah dan 

Madinah, maka adalah hal wajar jika semua fasilitas yang dibutuhkan 

Muslim telah tersedia.   

 

3. Kesimpulan 

Dengan semakin banyak wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang, 

maka permintaan akan kebutuhan Muslim juga terus berkembang. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada tiga hal yang menjadi kunci utama dari 

wisata halal yaitu ketersediaan dan kemudahan akses akan tempat salat, 

penunjuk arah kiblat di kamar hotel, dan makanan halal.  

Tempat salat yang ideal pun adalah ruang salat dan wudhu terpisah 

antara laki-laki dan perempuan, namun tetap berada di lokasi yang sama. 

Hal ini memudahkan wisatawan yang berlibur bersama pasangan, anak, dan 

keluarga. Dengan lokasi tempat salat yang sama, wisatawan tidak perlu 

berpisah dengan anggota keluarga ketika akan melakukan ibadah salat. 

Meskipun tempat salat telah tersedia di beberapa lokasi di Jepang, namun 

jumlahnya belum mencukupi karena tidak semua lokasi wisata 

menyediakan tempat salat permanen seperti di Disneyland. Untuk 

mensiasatinya, wisatawan dapat mengatur rencana perjalanan agar dapat 

melakukan ibadah di tempat yang tersedia. 

Selain tempat salat, ketersediaan petunjuk arah kiblat pun dianggap 

salah satu hal penting dalam wisata halal. Meskipun aplikasi penunjuk kiblat 

telah tersedia di aplikasi telepon pintar, namun ternyata tidak semua 

wisatawan Milenial memahami cara penggunaannya. Selain itu, 

ketersediaan penujuk arah kiblat membuat wisatawan Muslim dapat 
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melakukan salat sesuai dengan arah yang benar tanpa khawatir menghadap 

ke arah yang salah.  

Selain itu, temuan menarik lainnya adalah perlunya pemerintah Jepang 

untuk melakukan sosialisasi kepada warganya mengenai karakteristik 

wisatawan Muslim. Hal ini membantu agar penduduk lokal dan wisatawan 

dapat saling memahami tanpa adanya prasangka. Terlebih stigma teroris 

yang kerap melekat kepada Muslim yang menggunakan atribut Islami 

seperti hijab dan cadar. Wisatawan Muslim pun perlu mempelajari budaya 

Jepang sebelum berkunjung agar dapat menjaga kesantunan selama 

berlibur. Upaya saling memahami antara penduduk lokal dan pengunjung 

dapat menciptakan budaya saling menghormati antar pemeluk agama dan 

budaya yang berbeda. 

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya melihat dari perspektif 

wisatawan Milenial Muslim yang notabene adalah kelompok digital natives 

sehingga mengeleminasi kelompok digital immigrants. Digital natives yang 

melek internet tentu memiliki keunggulan dalam mencari informasi terkait 

wisata halal dibandingkan dengan digital immigrants. Untuk penelitian 

lanjutan, akan menarik jika dapat membandingkan perspektif kedua 

kelompok yang memiliki karakteristik yang berbeda.  
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Abstract 

The family is a social institution where individuals live from birth to death. Families 

from different parts of the world have a variety of structures that change from 

time to time in accordance with the era. The family and its structure are also 

discussed in literary works. Ogawa Yoko, a Japanese female writer depicted family 

issues in her work. Her novel Kotori describe the family in Japanese Society. In this 

paper, Kotori is discussed by using sociology of literature and concept of the 

family. From the analysis, it is found that Ogawa depicts the changes in family 

structure through experienced by protagonist from birth to death. The Changing of 

family structure in this novel is divided into four categories: the nuclear family, 

single parent families, sibling family, and hitori gurashi or families whose members 

consist of only one person. Changes in family structure occur due to death, 

unmarried, and not adopting children. As a result of changing family structure is 

muenshi. 

Keywords: family change, Japanese family, Ogawa Yoko, and Kotori 

1. Pendahuluan 

Keluarga yang terbentuk dalam masyarakat baik pada dunia belahan 

Timur ataupun Barat mengalami perubahan dari masa ke masa. Perubahan 

tersebut pada negara-negara Timur seperti Indonesia, China, ataupun 

Jepang yaitu perubahan dari struktur keluarga tradisional menjadi keluarga 

modern. Perubahan ini dipengaruhi oleh berbagai hal sesuai dengan 

perkembangan zaman. Perubahan struktur keluarga terjadi secara signifikan 

ketika kemajuan teknologi dan industri sudah merambah ke berbagai 

belahan dunia. Kemunculan pabrik-pabrik yang membutuhkan ribuan 

tenaga kerja membuat masyarakat yang semula bertani dan tinggal di desa 

kemudian berbondong-bondong mendatangi kawasan industri. Upah yang 

didapatkan para buruh setiap bulan membuat mereka juga membawa serta 

keluarganya untuk pindah ke daerah industri sehingga bermunculan pula 

kota-kota baru yang berada tidak jauh dari kawasan industri (Goode, 2007).   
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Seusai perang dunia kedua, dunia industri semakin marak sehingga 

banyak petani mulai meninggalkan lahan pertanian dan beralih profesi 

menjadi pekerja pabrik. Perubahan ini terjadi karena hasil panen tidak 

mencukupi kebutuhan keluarga. Akibat perubahan mata pencarian ini 

membuat perubahan struktur keluarga yang semula berbentuk keluarga 

tradisional atau keluarga besar berubah menjadi keluarga inti yang disebut 

juga dengan keluarga modern di mana anggota keluarganya hanya terdiri 

dari suami istri dan anak-anak yang belum menikah. Pada masyarakat 

Jepang, perubahan struktur keluarga dari keluarga tradisional menjadi 

modern tidak hanya dipicu oleh perkembangan teknologi dan industri, 

namun penyebab utama perubahan struktur keluarga tersebut adalah 

dihapuskannya sistem kekeluargaan tradisional dari undang-undang dasar 

negara Jepang. (Aruga: 1981). 

Negara Jepang pada masa Pemerintahan Meiji telah mengukuhkan 

dalam undang-undang dasar negaranya bahwa Jepang adalah negara 

keluarga atau kazoku kokka, mereka menganut sistem kekeluargaan yang 

disebut dengan sistem ie, dan kepala keluarga tertinggi adalah Kaisar. 

Penghapusan sistem kekeluargaan tradisional pada tahun 1947 membuat 

struktur masyarakat Jepang mengalami perubahan yang sangat cepat. 

Perubahan tersebut juga dipicu oleh beberapa faktor lain seperti 

perkembangan industri dan keinginan segelintir kaum reformis yang 

menginginkan demokrasi ditegakkan di Jepang (Dore, 1971). 

Saat ini dalam masyarakat Jepang terdapat bermacam struktur 

keluarga mulai dari keluarga tradisional yang masih bertahan, keluarga inti, 

keluarga yang terdiri dari ibu dan anak-anak, keluarga yang terdiri dari ayah 

dan anak-anak, keluarga yang terdiri dari saudara, keluarga yang terdiri dari 

teman, bahkan keluarga yang anggotanya hanya satu orang saja atau lebih 

dikenal dengan hitori gurashi. (Rebick & Takenaka: 2006) 

Perubahan struktur keluarga dalam masyarakat Jepang juga 

mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang semula berkelompok 

cendrung menjadi individu (Mitobe, 2015). Perubahan pada masyarakat 

Jepang dapat diketahui tidak hanya dari buku-buku teks terkait dengan 

sosiologi umumnya dan sosiologi keluarga khususnya, namun juga 

ditemukan dalam karya sastra seperti novel.  
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Adalah Ogawa Yoko (1962-) seorang novelis perempuan Jepang yang 

aktif menuliskan ide, pemikiran dan perasaannya dalam bentuk novel. Sejak 

debut pertamanya sebagai novelis pada tahun 1988, ketika mendapat 

penghargaan Kaien Shinjin Bungakushō 「海燕新人文学賞」  yang 

merupakan penghargaan bagi pendatang baru di dunia sastra pada majalah 

Kaien atas novelnya yang berjudul Agehachō ga Kowareru Toki 『揚羽蝶が

壊れる時』 Ketika Sayap Kupu-kupu Patah, hingga saat ini Ogawa Yoko 

sudah menulis 32 novel, 60 cerpen, dan 63 esai.  

 Karya-karya yang dihasilkan oleh Ogawa Yoko diapresiasi dengan 

baik oleh masyarakat Jepang. Hal ini terlihat dari berbagai penghargaan 

yang diperolehnya seperti Penghargaan Waseda Daigaku Tsubōchi Shōyō 

Daishō「早稲田大学坪内逍遙大賞」Penghargaan Tsubōchi Shōyō bagi 

Sastrawan dari Universitas Waseda Jepang pada tahun 2013, Penghargaan 

Geijutsu Senshō Monbukagaku Daijinshō 「芸術選奨文部科学大臣賞」

Penghargaan dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jepang pada 

tahun 2012 atas novel berjudul Kotori『ことり』Burung Kecil dan masih 

banyak lagi penghargaan lain. Ogawa Yoko juga pernah mendapatkan 

penghargaan bergengsi di Jepang yaitu Akutagawashō 「芥川賞」

Penghargaan Akutagawa yang diperoleh pada tahun 1990 atas karyanya 

yang berjudul Ninshin Karendā 『妊娠カレンダー』Kalender Kehamilan. 

Bukan hanya penghargaan saja, karya-karya Ogawa Yoko diapreasi 

dengan mentransformasikan novel-novel Ogawa ke dalam bentuk manga 

atau komik, film bahkan sandiwara radio. Seperti novel Ogawa Yoko yang 

berjudul Hakase No Aishita Suushiki 『博士の愛した数式』Rumus yang 

Dicintai Sang Professor telah difilmkan dengan judul yang sama pada tahun 

2006. Pada tahun yang sama pula dibuat versi komik oleh komikus 

kenamaan Kurita Riku dan pada Maret 2006, cerita novel ini dijadikan 

drama radio dan disiarkan pada radio MBS dan TBS. Apresiasi atas karya 

Ogawa Yoko tidak hanya diterimanya dari pembaca orang Jepang saja. 

Karya-karya Ogawa Yoko juga diapresiasi oleh pembaca di luar Jepang. 

Tercatat novel-novel Ogawa Yoko telah diterjemahkan ke dalam 12 bahasa 

dan novel berjudul Kusuriyubi No Hyōhon『薬指の標本』Spesimen Jari 

Manis difilmkan oleh sutradara berkebangsaan Perancis. 
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 Mengenai tokoh cerita yang dimunculkan dalam novel-novelnya, 

Ogawa Yoko pada umumnya menceritakan tentang tokoh perempuan. Para 

tokoh ini kebanyakan sudah tidak mempunyai ayah atau suami atau 

saudara laki-laki yang bisa dijadikan tempat bergantung. Laki-laki yang 

seharusnya menjadi penopang hidup mereka meninggal dunia karena sakit 

atau mengalami keterbatasan fisik dan mental. Para tokoh perempuan ini 

diceritakan menjalani kehidupan apa adanya dengan apa yang mereka miliki 

dan di dalam novel juga digambarkan bagaimana mereka berjuang 

memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat menjalani hidup 

sebagaimana mestinya. Penggambaran tokoh perempuan dalam novel 

Ogawa Yoko terkadang memperlihatkan fenomena yang hanya perempuan 

saja yang bisa memahami apa yang dialami oleh sang tokoh. Seperti pada 

novel Ninshin Karenda, hanya perempuan saja yang bisa merasakan 

bagaimana perasaan seorang perempuan yang sedang hamil, gejolak emosi, 

rasa sakit dan lain sebagainya.  

Ogawa Yoko dalam novel-novelnya selain menggambarkan kisah 

perempuan juga mengisahkan kehidupan keluarga. Seperti novel Kotori『こ

とり』Burung Kecil yang terbit pertama kali pada tahun 2012 kemudian 

pada tahun yang sama mendapatkan penghargaan dari Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Jepang. Pada novel ini diceritakan tentang 

tokoh yang diberi nama Ojisan yang menghabiskan masa kanak-kanaknya 

bersama ayah, ibu dan kakak laki-lakinya. Diawali dengan kematian ibunya 

kemudian disusul ayahnya, Ojisan kemudian tinggal bersama kakak laki-

lakinya yang mengalami keterbelakangan mental. Setelah kakaknya 

meninggal dunia, akhirnya Ojisan yang berprofesi sebagai pengurus sebuah 

guest house menjalani hari-hari seorang diri hingga akhirnya meninggal 

dunia.  

Perjalanan hidup Ojisan dari kecil hingga meninggal dunia dilaluinya 

dalam satu keluarga yang mengalami perubahan seiring dengan 

meninggalnya anggota keluarga satu persatu hingga akhirnya Ojisan tinggal 

seorang diri. Ojisan mengalami hidup dalam keluarga yang utuh pada masa 

kanak-kanak, hidup pada keluarga yang hanya ada ayah saja pada masa 

remaja, hidup berdua saja dengan saudara laki-laki pada masa paruh baya, 

dan hidup seorang diri pada masa tua. Melalui karya Ogawa Yoko yang 
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berjudul Kotori ini ditelaah bagaimana perubahan struktur keluarga Jepang 

pada zaman kontemporer. 

Mengenai penelitian sebelumnya terkait keluarga khususnya pada 

karya Ogawa Yoko telah dibahas oleh Devi (2017) dalam bukunya yang 

berjudul Keluarga Interdependen dalam Karya Ogawa Yoko. Pada buku ini 

dibahas tentang keluarga yang tergambar dalam tiga karya Ogawa Yoko 

yaitu Kifujin A No Sosei 『貴婦人 Aの蘇生』Kebangkitan Putri A, Hakase no 

Aishita Suushiki『博士の愛した数式』Rumus yang Dicintai Sang Profesor, 

dan Miina No Koushin 『ミーナの行進』Parade Miina. Novel-novel ini 

dibahas menggunakan pendekatan sosiologi sastra khususnya sosiologi 

keluarga dengan menggunakan konsep ruang sosial yang dikemukakan oleh 

Bourdieu dan konsep keluarga tradisional Jepang yaitu sistem ie. Melalui 

penelaahan ketiga novel ini diketahui bahwa Ogawa Yoko menangkap 

perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat Jepang dan 

menuangkan ke dalam novel. Struktur keluarga yang dibangun oleh Ogawa 

Yoko tidak sama dengan struktur keluarga tradisional Jepang, dan berbeda 

dengan struktur keluarga modern sehingga keluarga yang dibangun oleh 

Ogawa Yoko dapat disebut dengan hubungan keluarga interdependen atau 

interdependent family relantionship atau 相 互 依 存 的 家 族 関 係 

(sougoizonteki kazokukankei). 

Penelitian terhadap karya-karya Ogawa Yoko banyak dilakukan 

terutama oleh peneliti di Jepang sendiri, tetapi penelitian lain mengenai 

keluarga dalam karya-karya Ogawa Yoko belum ditemukan. Penelitian 

mengenai keluarga dan perubahan keluarga Jepang banyak dikaji dalam 

oleh peneliti bidang sosiologi keluarga seperti Ochiai Emiko. Ochiai (1997) 

menjelaskan bagaimana bentuk transisi dari keluarga Jepang sehingga 

mengalami perubahan struktur keluarga dari keluarga tradisional berubah 

menjadi keluarga inti. Bentuk transisi itu antara lain terlihat dari 

pemahaman individu mengenai posisi mereka di dalam keluarga seperti 

apakah berstatus sebagai chonan atau anak laki-laki pertama atau chojo 

anak perempuan pertama). Status ini menjadi penting karena akan 

berpengaruh pada pemilihan pasangan hidup dan tanggung jawab yang 

diemban anak sulung yaitu sebagai pewaris keluarga dan tanggung jawab 

mengurus orang tua yang sudah lansia.  
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Sementara itu penelitian lain terkait karya Ogawa Yoko tetapi tidak 

terkait dengan keluarga ataupun perubahan keluarga Jepang adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Kunihiro (2005) mengenai bagaimana dunia 

yang digambarkan oleh Ogawa Yoko di dalam karyanya. Menurut Kunihiro, 

Ogawa mencampuradukkan kehidupan dunia nyata dengan dunia khayalan, 

kehidupan sehari-hari yang wajar terlihat di masyarakat dengan kehidupan 

yang tidak biasa sehingga terlihat sebagai satu kehidupan yang baru.  

Karya Ogawa Yoko yang dibahas pada tulisan ini adalah novel 

berjudul Kotori yang dikaji dengan pendekatan sosiologi sastra 

menggunakan konsep keluarga. Pemilihan novel Kotori sebagai bahan kajian 

didasari oleh pertama, novel ini mendapatkan penghargaan dari 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Jepang pada tahun yang sama 

dengan penerbitan novel yaitu tahun 2012. Kedua, novel ini menceritakan 

tentang keluarga dalam masyarakat Jepang dan terlihat adanya perubahan 

struktur keluarga yang beruntun dalam satu novel. Ketiga, Ogawa Yoko 

sendiri menyatakan bahwa novel Kotori ini adalah novel mengenai keluarga 

sebagaimana dijelaskannya pada liputan wawancaranya pada majalah 

Gunzo (2015). Keempat, belum ditemukan penelitian terkait dengan 

permasalahan keluarga pada novel Kotori.  

Berdasarkan pemaparan mengenai keluarga yang tergambar di 

dalam novel Kotori di atas, maka pada tulisan ini dibahas mengenai 

perubahan struktur keluarga yang terdapat di dalam novel Kotori karya 

Ogawa Yoko, penyebab dan dampak dari perubahan tersebut. 

Pengertian keluarga, menurut Morioka (1993) adalah satu kelompok 

yang didasari oleh hubungan suami istri, dengan tujuan mencari 

kesejahteraan yang didukung oleh jalinan rasa kasih sayang sesama 

anggotanya yang terdiri dari orang tua dan anak-anak, saudara kandung dan 

beberapa kerabat dekat. Toda (dalam Devi: 2017) menjelaskan keluarga 

adalah kelompok kecil yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai 

hubungan khusus yaitu suami istri dan anak-anak, yang didasari oleh ikatan 

emosional yang kuat dari anggotanya. Sementara itu menurut Bourdieu 

(1996) keluarga adalah konstruksi dasar dari kenyataan sosial sehingga kata 

keluarga sudah terinternalisasi secara kolektif di dalam diri individu. 

Bourdieu menganggap keluarga adalah produk dari institusionalisasi yang 
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bertujuan membuat setiap anggotanya merasa bagian dari satu unit yang 

eksis dan kokoh. Bourdieu menambahkan tujuan keluarga adalah untuk 

mewujudkan kesatuan entitas yang terintegrasi, stabil, konstan, dan tidak 

memikirkan fluktuasi dari perasaan individu yang menjadi bagian dari satu 

keluarga.  

Berdasarkan konsep-konsep keluarga yang dijelaskan di atas, maka 

digunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan. Data terkait keluarga 

yang terdapat dalam novel Kotori dikumpulkan dan dikategorikan kemudian 

dianalisis menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Analisis dilakukan 

dengan mensintesakan data dari novel dengan konteks sosial masyarakat 

Jepang saat ini.  

2. Pembahasan 

Novel Kotori mengisahkan tentang kehidupan seorang pria dari 

masa kanak-kanak hingga akhirnya hayatnya. Tokoh yang bernama Ojisan 

ini diberi nama panggilan oleh anak-anak TK dengan sebutan Kotori No 

Ojisan (Paman Burung). Nama itu diberikan sesuai dengan kesukaan Ojisan 

yaitu mengurus burung-burung yang ada di halaman sekolah TK tersebut. 

Masa kanak-kanak hingga remaja dilalui oleh Ojisan bersama ayah, ibu dan 

kakak laki-lakinya. Beranjak dewasa Ojisan kehilangan ibunya dan beberapa 

tahun kemudian disusul oleh ayahnya.  

Sejak kematian kedua orang tuanya, Ojisan dan kakaknya tinggal 

berdua saja di rumah peninggalan orang tua mereka. Ojisan bekerja sebagai 

pengurus guest house sementara kakaknya yang tidak bisa berbicara normal 

tinggal di rumah saja. Mereka kemudian menjalani hari-hari dengan 

rutinitas yang sama hingga sang kakak meninggal dunia pada usia 52 tahun. 

Sepeninggal kakaknya dan memasuki pensiun, Ojisan menjalani hidup 

seorang diri hingga meninggal dunia.  

 Sinopsis di atas menggambarkan bagaimana kehidupan tokoh Ojisan 

dari masa kanak-kanak hingga meninggal dunia. Ojisan mengalami hidup 

dalam struktur keluarga yang berbeda dari waktu ke waktu seiring dengan 

perjalanan hidupnya. Struktur keluarga yang dijalani oleh tokoh Ojisan 

dapat dibagi ke dalam empat kategori yaitu nuclear family, single parent 

family, siblings household, dan hitori gurashi yaitu keluarga yang 
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anggotanya satu orang saja. Berikut ini dijelaskan struktur keluarga yang 

dialami oleh Ojisan.   

1. Nuclear Family 

Tokoh Ojisan ketika masa kanak-kanak tinggal bersama ayah, ibu 

dan kakak laki-lakinya yang tujuh tahun lebih tua dari Ojisan. Tokoh Ojisan 

pada masa ini hidup dalam keluarga inti atau nuclear family yaitu keluarga 

yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga 

inti ini disebut juga dengan keluarga modern karena mengikuti 

perkembangan zaman di mana suami istri setelah menikah hidup terpisah 

dari orang tua mereka dan membentuk keluarga sendiri secara mandiri.  

Peran suami dan istri terlihat jelas pada keluarga modern yaitu 

suami sebagai pencari nafkah dan istri mengurus anak-anak dan urusan 

rumah tangga lainnya. Ayah dari Ojisan bekerja sebagai dosen pada satu 

universitas di kotanya. Ayah menjalankan perannya sebagai pencari nafkah 

dan tidak terlibat dalam urusan rumah tangga. Sementara ibu mengurus 

semua urusan rumah tangga dan keperluan anak-anaknya.  

Tipikal keluarga modern di Jepang di mana ayah sama sekali tidak 

terlibat dalam pengasuhan anak juga tergambar dalam novel Kotori. Ayah 

sibuk bekerja bahkan membuat ruang terpisah di paviliyun sebagai tempat 

bekerja. Ayah tidak mengizinkan istri dan anak-anaknya mendekati ruang 

kerja tersebut. Ayah bahkan memperlihatkan secara langsung bahwa 

tanggung jawab mengurus anak adalah tanggung jawab ibu. Ketika kakak 

laki-laki Ojisan kehilangan kemampuan berbicara, Ayah membiarkan ibu 

mengurus semuanya. Ayah malah menjauhkan diri dari anak dan istrinya. 

Hal ini terlihat dalam keseharian mereka. Setelah selesai makan malam 

tanpa mengucapkan salam sama sekali, ayah langsung pergi mengurung diri 

di ruang kerjanya. Ayah tidak terlibat dengan permasalahan yang dihadapi 

oleh anaknya. Seperti pada kutipan berikut,  

夕食を終えてお茶を飲み干すと、父親は席を立ち、そのまま勝手口から

出て行った。残される三人は「行ってらっしゃい」とも「じゃあね」と

も言わなかった。 



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 2, Oktober 2018 

56 
 

Setelah selesai makan dan menghabiskan air tehnya, ayah berdiri dari tempat 

duduknya dan langsung beranjak pergi. Ayah tidak mengucapkan “itterashai” 

ataupun “jane” kepada kami bertiga. (Ogawa, 2016:26) 

(Itterashai atau jane adalah salam yang diucapkan dalam bahasa Jepang oleh 

seseorang kepada orang yang hadir ketika akan meninggalkan tempat.)  

Tidak itu saja, sepertinya ayah menyerahkan semua tanggung jawab 

pengobatan anaknya pada ibu. Bertiga dengan anaknya ibu pergi membawa 

kakak Ojisan ke rumah sakit untuk mencari penyebab mengapa anaknya 

kehilangan kemampuan bicara dan bagaimana cara mengobatinya. Ibu 

mengunjungi ahli bahasa sampai ke rumah sakit universitas untuk 

mendapatkan informasi mengenai penyakit anaknya. Walaupun usaha ibu 

tidak membuahkan hasil dan Kakak laki-laki Ojisan tidak bisa kembali bicara 

normal seperti biasa, ibu tetap menunjukkan rasa kasih sayang kepada 

anaknya. Ibu berpura-pura memahami apa yang diucapkan oleh anaknya 

walaupun kemudian menanyakan kembali kepada Ojisan mengenai apa 

yang dimaksud oleh kakaknya. Ibu menjaga dan merawat anaknya yang 

sakit sampai akhirnya ibu meninggal dunia.  

Tidak terlihatnya peran ayah pada keluarga modern di Jepang 

merupakan kelaziman. Ayah sibuk bekerja dan menyerahkan semua urusan 

rumah tangga kepada ibu. Fenomena keluarga Jepang yang seperti ini 

disebutkan sebagai keluarga yang chichi oya fuzai「父親不在」yaitu 

keluarga di mana ayah tidak hadir di tengah-tengah keluarga karena 

kesibukan di luar rumah. (Mitobe, 2015) 

Ketidakhadiran ayah di rumah tangga di Jepang terutama di kota-

kota besar adalah salah satu dampak modernitas terutama dalam bidang 

industri. Perusahaan-perusahaan di Jepang mewajibkan karyawan 

mendedikasikan diri pada perusahaan. Perusahaan merupakan keluarga 

tempat karyawan bernaung sehingga hal yang terkait dengan urusan rumah 

tangga, pengasuhan dan pendidikan anak-anak dilaksanakan oleh Ibu. 

Fenomena masyarakat Jepang yang seperti ini juga tergambar dalam novel 

Kotori di mana ayah sibuk bekerja dan ibu mengurus semua keperluan 

rumah tangga.  
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2. Single Parent Family 

Setelah kematian ibunya, Ojisan tinggal bertiga dengan kakak laki-

laki dan ayahnya. Struktur keluarga yang terbentuk setelah ibu dari Ojisan 

meninggal disebut dengan single parent family yaitu dalam satu keluarga 

hanya ada satu orang tua tunggal saja, apakah itu ayah dan anak-anaknya 

ataupun ibu dan anak-anaknya. Dalam hal ini Ojisan tinggal bersama orang 

tua tunggal yaitu ayahnya.  

Pada keluarga single parent yang terdiri dari ayah dan anak-anak 

biasanya ayah terlibat dalam mengurus anak dan rumah tangga. Namun 

ayah dari Ojisan tetap bersikap seperti ketika ibu masih ada yaitu menjauh 

dari anak-anak dan tenggelam dalam urusannya sendiri. Di dalam novel 

tidak digambarkan bagaimana interaksi antara ayah dan anak setelah ibu 

meninggal dunia. Jarak yang terbentang antara ayah dengan Ojisan dan 

kakak laki-lakinya merupakan dampak dari interaksi yang sangat minim 

antara mereka. Dan memang dalam karya-karya Ogawa Yoko, peran ayah 

seolah ditiadakan apakah dengan menggambarkan sosok ayah yang sibuk 

dengan pekerjaan ataupun dengan mematikan tokoh ayah karena terserang 

penyakit.   

Ketiadaan sosok ayah menggambarkan adanya celah atau rongga 

yang menelan sosok ayah sehingga tidak bisa diraih oleh anak-anaknya. 

Mengenai hal ini dapat diketahui dari kutipan berikut,  

…お兄さんの編み出した言葉が決して届かない空洞、そこへ向かって父

親は吸い込まれていった。 

… Ayah tertelan oleh rongga yang sama sekali tidak bisa diraih dengan bahasa 

yang dirangkai oleh kakak. (Ogawa, 2016:26) 

Rongga yang dimaksudkan di atas dapat bermakna tempat kerja 

ayah yang tidak bisa diganggu karena ayah sudah menjadi bagian dari 

pekerjaan tersebut. Dan ini bersesuaian dengan kondisi masyarakat Jepang 

yang dijelaskan sebelumnya bahwa ayah bekerja di luar rumah sehingga 

tidak ada waktu lagi untuk mengurus rumah bahkan berinteraksi dengan 

anak-anaknya.   

Selama sembilan tahun sejak kematian ibu mereka, Ojisan dan 

kakaknya mengurus keperluan sendiri tanpa ada interaksi yang berarti 
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dengan ayahnya. Kematian ayahnya pun tidak mereka ketahui karena 

mereka tidak berkunjung ke ruang kerja ayahnya. Hal yang sangat 

mengenaskan adalah ketika kematian ayahnya diketahui pertama kali oleh 

mahasiswa ayahnya dan bukan oleh anak-anaknya. Kematian ayah yang 

seorang diri dalam masyarakat Jepang disebut dengan muenshi. Banyak 

kasus muenshi ditemui terutama di kota-kota besar di mana individu tinggal 

sendiri dan tidak berinteraksi dengan dunia luar. (Taylor, 2012). Seharusnya 

ayah tidak meninggal sendirian karena ada dua anak laki-lakinya yang 

tinggal satu rumah dengannya. Namun karena tidak terjalin interaksi yang 

baik di antara mereka, anak-anak tidak mengetahui kematian ayahnya. 

Walaupun demikian, setelah mengetahui kepergian ayahnya untuk 

selamanya, Ojisan menyelenggarakan pemakaman ayahnya sebagaimana 

mestinya.  

 

3. Siblings Household 

Ayah Ojisan meninggal pada saat dia berumur 22 tahun. Ojisan yang 

sudah kehilangan ibu ketika remaja kemudian disusul oleh ayahnya 

sembilan tahun kemudian membuat Ojisan terlihat bertanggung jawab. 

Ojisan menyelenggarakan pemakaman ayahnya sampai selesai. Ojisan juga 

mengurus kakak laki-lakinya yang tidak bisa berbicara. Pada usianya yang 

sudah beranjak dewasa Ojisan hidup hanya tinggal berdua dengan kakak 

laki-lakinya. Struktur keluarga yang terbentuk setelah Ojisan hanya tinggal 

berdua saja dengan kakak laki-lakinya disebut dengan siblings household 

atau rumah tangga yang anggotanya hanya terdiri dari saudara kandung.  

Penyebutan rumah tangga dan bukan keluarga terkait dengan peran 

masing-masing anggota dalam rumah tersebut. Dalam rumah tempat 

tinggal Ojisan dan kakaknya tidak ada lagi orang tua dan hanya mereka 

berdua saja. Karena kakaknya tidak bisa berbicara dan tidak bekerja, maka 

kakak laki-laki Ojisan lebih banyak tinggal di dalam rumah. Sementara itu 

Ojisan bekerja mencari nafkah untuk memenuhi keperluan hidup mereka.  

Ojisan bekerja sebagai pengurus guest house. Pekerjaan Ojisan 

hanya menjemput tamu-tamu yang akan menginap di tempat tersebut dan 

mengawasi orang-orang yang bekerja membersihkan ruang-ruang 

penginapan dan taman di sekitarnya. Pagi hari Ojisan sudah berangkat ke 
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tempat kerja yang berjarak 10 menit dari rumahnya dengan bersepeda. 

Siang harinya Ojisan pulang ke rumah menyiapkan makan siang dan makan 

bersama kakaknya. Selesai makan Ojisan kembali ke tempat kerja 

sementara kakaknya membereskan bekas makan mereka. Malam hari 

setelah makan malam, Ojisan bersama kakaknya duduk di ruang makan 

sambil mendengarkan radio. Tidak banyak percakapan yang mereka 

lakukan. Mereka lebih banyak diam sambil mendengarkan radio hingga 

waktu tidur tiba. Begitulah keseharian mereka setiap hari.  

Setiap hari rabu kakak Ojisan pergi membeli permen pada warung 

dekat rumah mereka. Ini merupakan kebiasaan kakak Ojisan sejak ibu 

mereka masih hidup. Ibu berharap dengan adanya interaksi dengan orang 

lain akan mengembalikan kemampuan bicara kakak Ojisan. Terkadang kakak 

Ojisan pergi ke taman yang ada di depan sekolah TK untuk memperhatikan 

burung-burung yang ada di sana.  

Ojisan dan kakaknya tidak hanya menjalani kehidupan bersama di 

dalam satu rumah sebagai kakak adik pada umumnya. Ojisan tidak hanya 

berperan sebagai pencari nafkah namun juga sebagai orang yang mengurus 

dan merawat kakaknya. Ketidakmampuan kakaknya berbicara membuat 

kakaknya juga mengalami keterbelakangan mental. Oleh karenanya, Ojisan 

tidak sekedar menyediakan makanan bagi kakaknya namun juga 

memperhatikan asupan gizinya. Bila sedang lembur bekerja maka jauh-jauh 

hari Ojisan sudah menyiapkan makanan beku di rumah agar kakaknya bisa 

menghangatkannya di microwave. Ojisan tidak mengizinkan kakaknya 

menyalakan kompor karena khawatir bila kakaknya tidak bisa mematikan 

kompor dengan sempurna. Di sini peran keluarga terlihat sangat jelas di 

mana anggota keluarga yang tidak sehat dirawat oleh anggota keluarga 

yang sehat.  

Selama 23 tahun Ojisan hidup berdua dengan kakaknya. Diantara 

mereka tidak ada keluhan apa-apa. Mereka sudah saling memahami bahwa 

Ojisan bekerja dan kakak menunggu rumah. Mereka sudah menentukan 

peran masing-masing sehingga tidak terjadi pertengkaran di antara mereka. 

Ojisan pun tidak marah ketika kakaknya membatalkan untuk pergi jalan-

jalan setelah Ojisan membeli tiket, memesan hotel dan membelikan baju 

baru untuk kakaknya. Ojisan tidak berkeberatan ketika kakaknya yang 
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harusnya terus melangkah menuju stasiun malah membelokkan langkah ke 

taman untuk melihat burung. Walaupun mereka batal pergi berlibur, Ojisan 

tetap menjalankan kewajibannya mengurus dan menjaga kakaknya. Pada 

novel ini tergambar dengan jelas bagaimana kesabaran Ojisan mengurus 

dan merawat kakaknya.  

Ojisan tinggal serumah dengan kakak laki-lakinya, mengurus dan 

merawatnya sebagaimana mestinya, tetapi di antara mereka tidak terjalin 

komunikasi di luar rutinitas. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing 

walaupun ketika sedang makan. Hal ini terlihat pada kutipan berikut bahwa 

mereka hanya membicarakan hal yang penting-penting saja dan tidak 

membahas yang tidak perlu seperti bercerita atau berkelakar. 

二人はあまり余計なお喋りはしなかった。 

Mereka berdua tidak membicarakan hal yang tidak penting. 

    (Ogawa, 2016: 50). 

 

Sama halnya dengan ayah mereka, kakak dari Ojisan juga mengalami 

muenshi yaitu meninggal seorang diri di dekat sarang burung yang berada di 

taman sekolah TK. Kepala sekolah TK yang mengetahui kematian kakak 

Ojisan segera memberitahukan kepada Ojisan dan menelponkan ambulans.  

4. Hitori Gurashi 

Setelah kakak Ojisan meninggal dunia pada usia 52 tahun, Ojisan 

tinggal sendiri di rumah peninggalan ayahnya. Ojisan menjalani hari-hari 

seperti biasa yaitu bekerja sebagai penjaga guest house. Untuk mengobati 

kerinduan pada kakaknya, Ojisan sering berkunjung ke sarang burung yang 

ada di taman sekolah TK. Ojisan membersihkan sarang burung secara rutin 

sehingga sarang burung itu selalu terlihat rapi dan bersih. Ojisan juga mulai 

mengunjungi perpustakaan dan mencari buku tentang berbagai macam 

burung dan mempelajarinya. Ojisan kemudian berkenalan dengan petugas 

perpustakaan dan menjalin pertemanan. Ojisan mengajak petugas 

perpustakaan mengunjungi guest house tempatnya bekerja karena petugas 

perpustakaan tersebut ingin melihat bagaimana bagian dalam dari guest 

house yang dari luar terlihat mewah dan besar. Ojisan berharap dapat 

berteman lebih dekat dengan petugas perpustakaan yang merupakan 
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seorang perempuan yang cukup menarik. Namun keinginan itu kandas 

setelah perempuan tersebut berhenti bekerja di perpustakaan karena 

menikah. Ojisan hidup sendiri dan terus bekerja pada guest house tersebut 

sampai pensiun pada usia 65 tahun. Ojisan kemudian didapati sudah 

meninggal di rumahnya oleh tukang Koran. Ojisan mengalami muenshi 

seperti ayah dan kakak laki-lakinya.  

Perjalanan hidup Ojisan dari masa kanak-kanak hingga meninggal 

dunia seperti yang dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa Ojisan 

mengalami kehidupan dalam empat struktur keluarga yang berbeda-beda. 

Perubahan struktur keluarga itu terjadi karena adanya kematian, mulai dari 

kematian ibu, ayah dan kakak laki-lakinya. Dalam hal ini dapat dikatakan 

bahwa kematian adalah penyebab utama berubahnya struktur keluarga.  

Pada masyarakat secara umum, perubahan struktur keluarga juga 

dapat terjadi selain kematian juga karena ada anggota keluarga yang pergi 

meninggalkan keluarganya karena menikah dan membentuk keluarga baru. 

Pembentukan keluarga baru merupakan cara untuk melanjutkan keturunan 

agar keluarga tersebut tidak punah. Bila Ojisan menikah dan membentuk 

keluarga baru, tentunya Ojisan dapat kembali hidup dalam keluarga inti dan 

mengambil peran sebagai ayah. Walaupun Ojisan berusaha mendekati 

seorang perempuan untuk menjajaki kemungkinan dapat menikah, usaha 

Ojisan tidak membuahkan hasil. Ojisan tidak berusaha mencari pasangan 

hidup setelah perempuan yang diincarnya menikah. Hal ini terlihat pada 

kutipan berikut ketika Ojisan menanyakan wanita, petugas perpustakaan 

yang beberapa hari tidak dilihatnya bekerja di perpustakaan tersebut.  

 

「どこへ行ったんでしょうか」 

「さあねえ。結婚するらしいって、聞きましたけど、よく知りません。 

“Ke mana dia pergi?”. 

“Ke mana ya? Saya dengar dia menikah, tapi saya tidak tahu pasti.” 

(Ogawa, 2016: 182) 

 

Memang lelaki Jepang saat ini mempunyai kecendrungan untuk 

memilih hidup sendiri daripada menikah. Dan sudah diterima oleh 
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masyarakat secara umum bahwa pilihan tidak menikah bukanlah hal yang 

memalukan. Hal ini dapat diketahui dari novel Kotori di mana Ogawa Yoko 

tidak membahas mengapa tokoh Ojisan tidak menikah dan tidak ada 

tanggapan dari masyarakat mengenai status Ojisan yang melajang hingga 

akhir hayatnya. Dari data angket yang dirangkum dalam NHK books, jumlah 

laki-laki yang tidak menikah lebih dua kali lebih besar dari perempuan. 

(Mitobe, 2015). 

Sementara itu bila tidak bisa menikah, tapi tetap dapat hidup dalam 

sebuah keluarga, seseorang dapat mengangkat anak. Mengadopsi anak 

merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat Jepang ketika sistem 

kekeluargaan tradisional masih berlaku. Adopsi biasanya dilakukan karena 

tidak ada pewaris yang akan melanjutkan silsilah keluarga. (Aruga, 1981).  

Ojisan tidak mengangkat anak walaupun mempunyai kedekatan 

dengan anak-anak TK yang bersekolah di tempat Ojisan membersihkan 

sarang burung. Anak-anak TK tersebut bahkan memberikan julukan Kotori 

no Ojisan yang berarti Paman Burung kepada Ojisan. Pikiran untuk 

mengangkat anak tidak terbersit dalam benak Ojisan apalagi setelah 

dituduh menculik anak ketika marak pemberitaan anak hilang di wilayah 

tempat tinggalnya. Walaupun penculik yang sebenarnya sudah tertangkap, 

persangkaan masyarakat sekitar kepada Ojisan sebagai penculik anak tidak 

hilang.  

Masalah anak-anak di Jepang saat ini merupakan persoalan penting 

dalam masyarakat Jepang. Hal ini terjadi karena jumlah kelahiran anak yang 

sangat kecil seiring dengan banyaknya jumlah penduduk produktif yang 

tidak menikah ataupun menikah tapi tidak ingin mempunyai anak karena 

biaya hidup dan biaya pendidikan yang cukup besar. (Sugimoto: 1997). 

Sedikitnya jumlah anak-anak di Jepang saat ini dan biaya hidup dan 

pendidikan yang besar tidak memungkinkan bagi seseorang dengan mudah 

untuk mengangkat anak di Jepang.  

Mengenai dampak dari perubahan keluarga di Jepang yang terlihat 

dari novel Kotori ini adalah terjadinya tiga kasus muenshi atau meninggal 

seorang diri yaitu tokoh ayah, kakak Ojisan, dan Ojisan sendiri. 

Penggambaran tokoh yang muenshi ini bersesuaian dengan fenomena yang 

terjadi di Jepang sebagaimana dijelaskan oleh Taylor (2012) bahwa muenshi 
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banyak terjadi pada orang yang tinggal sendiri (hitori gurashi), lansia, 

ataupun pada orang yang sudah ditinggalkan pasangannya baik karena 

pasangannya meninggal dunia ataupun cerai. Penyebab terjadinya muenshi 

juga dipicu oleh kurangnya interaksi dengan anggota keluarga, tetangga, 

ataupun kerabat. Selain itu pengangguran dinyatakan juga sebagai 

penyebab terjadinya muenshi. 

Pada novel Kotori digambarkan tokoh ayah mengalami muenshi 

karena pasangannya yaitu tokoh ibu telah meninggal dunia. Kemudian 

tokoh ayah tidak ada interaksi sama sekali dengan anak-anaknya. 

Sementara pada tokoh kakak laki-laki Ojisan mengalami muenshi karena 

tidak memiliki pasangan dan walaupun berinteraksi dengan Ojisan, hanya 

sebatas keperluannya saja. Demikian juga dengan Ojisan mengalami 

muenshi karena tidak ada pasangan dan tinggal seorang diri. Kasus muenshi 

yang digambarkan oleh Ogawa Yoko ketiga-tiganya adalah lelaki yang tidak 

memiliki pasangan hidup. Dari sini terlihat bahwa muenshi cendrung terjadi 

pada lelaki yang tinggal seorang diri dan tidak memiliki pasangan hidup. 

3. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh 

utama dalam novel Kotori mengalami empat kali perubahan struktur 

keluarga tempat dia bernaung dari lahir hingga meninggal dunia. Tokoh 

Ojisan mengalami hidup pada nuclear family atau keluarga inti, single 

parent family atau keluarga orang tua tunggal, siblings household atau 

keluarga yang anggotanya terdiri dari saudara kandung dan hitori gurashi 

yaitu hidup seorang diri. Ke-4 struktur keluarga yang tergambar dalam 

Kotori novel karya Ogawa Yoko merupakan struktur keluarga yang tampak 

pada masyarakat Jepang dewasa ini. Merujuk kepada analisis di atas, 

perubahan struktur keluarga di Jepang terjadi karena kematian, tidak 

menikah ataupun tidak mengangkat anak. 

Tiga tokoh di dalam novel diceritakan meninggal dunia sendirian 

atau muenshi. Fenomena muenshi tidak hanya ditemui pada orang yang 

tinggal seorang diri namun juga terlihat pada orang yang minim interaksi 

seperti Ojisan dengan ayahnya, dan minim komunikasi seperti Ojisan 

dengan kakak laki-lakinya. Dari sini terlihat bahwa perubahan struktur 

keluarga pada masyarakat Jepang mengakibatkan terjadinya muenshi.  
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Penelitian ini hanya mengkaji satu novel Kotori karya Ogawa Yoko. 

Pada penelitian ini baru terungkap perubahan struktur keluarga dan 

dampak dari perubahan tersebut. Berkenaan dengan dihilangkannya peran 

ayah dalam keluarga yang digambarkan oleh Ogawa Yoko dan fenomena 

mengenai ayah di dalam masyarakat Jepang dewasa ini belum dikaji secara 

mendalam sementara ayah merupakan sosok yang sangat penting di dalam 

satu keluarga, sehingga penelitian mengenai perubahan struktur keluarga 

ini perlu dilanjutkan. 
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Pada Karya Arsitektur Kisho Kurokawa 
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Abstract 
Kisho Kurokawa is a Japanese architect is one of the founders of the Metabolism 

movement group. After the dissolution of the Metabolism group, Kisho Kurokawa 

focused on developing his own ideas, methods and architectural concepts, which is 

Symbiosis. Like Metabolism, Symbiosis is also derived from the term Biology and 

according to Kisho Kurokawa there is an interrelation with Buddhist philosophy. 

Kisho Kurokawa's Symbiosis is a blend of Modern Architecture, Traditional 

Japanese and Buddhist Philosophy. Meanwhile, Traditional Japanese and Buddhist 

Philosophy have been interacting (symbioted) since long days of Shogun rule. 

Ambiguity, emptiness, enlightenment, consciousness / awareness and dharma are 

the main Buddhist philosophies especially Mahayana, in Japan called Zen Buddha. 

According to Kurokawa, Modern Architecture is not soulless. Therefore, with his 

Symbiosis method, Kisho Kurokawa can manifested soul into his work. The term 

soul which is Buddhist philosophy. In this paper will be discussed in qualitatively 

descriptive ‘how’ and ‘like what’ the embodiment of the Buddhist philosophy in 

architecture and especially try to find connection of dharma to Kisho Kurokawa 

works. 

Keywords: Kisho Kurokawa, Buddha, philosophy, dharma, architecture 

1. Pendahuluan 

Menurut Christian Norberg-Schulz dalam bukunya "Intentions in 

Architecture" (1963) dan "Genius Loci - Towards a Phenomenology of 

Architecture" (1980), permasalahan regionalism adalah untuk menjawab 

pertanyaan Paul Ricour, yaitu “Bagaimana dapat menjadi modern namun 

tetap melanjutkan tradisi dan bagaimana menghidupkan kembali 

peninggalan sejarah arsitektur lokal yang telah mati untuk kembali menjadi 

bagian dari peradaban universal”. 
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Kisho Kurokawa, arsitek Jepang yang dinilai publik arsitektur telah 

berhasil menjawab pertanyaan Paul Ricour. Menurut Brooks (2000: 130) 

dalam bukunya Architects of the New Millenium, karya-karya Kisho 

Kurokawa adalah hasil simbiosis antara unsur tradisional Jepang dan filosofi 

Buddha dengan arsitektur modern, yang berarti berhasil menggali genius 

loci (kearifan lokal) negaranya dan menerapkannya pada setiap karya-

karyanya. Menurut Zhu (1984: 76), Kisho Kurokawa memberikan 

sumbangan unik bagi kreasi arsitektur antar budaya (intercultural) dan 

menjadi salah satu alat (metodologi) yang penting dalam arsitektur sebagai 

cerminan persentuhan dari berbagai wajah budaya. 

Di samping itu, menurut Kumagai (1994: 995), Jepang adalah sebuah 

negara yang berhasil menjaga tradisi bangsanya yang secara paralel 

berdampingan dan terintegrasi dengan dunia modern. 

Dalam wawancara yang dicatat oleh Blum (2002), Kisho Kurokawa 

mengatakan bahwa metoda Simbiosis merupakan perpaduan antara 

arsitektur modern, tradisional Jepang dan filosofi Buddha. Pengetahuan dan 

pemahaman tentang arsitektur modern diperolehnya setelah menempuh 

pendidikan arsitektur di Kyoto University pada tahun 1957 dari Kenzo Tange 

(arsitek Jepang yang mendapat penghargaan Pritzker) sebagai supervisinya. 

Sementara Kenzo Tange belajar Arsitektur kepada Kunio Maekawa yang 

merupakan murid Le Corbusier, seorang tokoh Arsitektur Modern dunia 

terkemuka. 

Saat menempuh pendidikan di Kyoto University, Kisho Kurokawa juga 

menerima pelajaran tentang arsitektur tradisional Jepang. Sebelumnya, di 

sekolah menengah Tokai, Kisho Kurokawa menerima pelajaran tentang 

Buddha dan filosofinya. Selain pelajaran religi, sekolah ini juga mengajarkan 

ilmu-ilmu modern sehingga Kisho Kurokawa melihat adanya keterkaitan 

antara Arsitektur dengan filosofi Buddha (Blum, 2002). 

Pembahasan genius loci oleh Norberg-Schulz (1980), manusia 

menciptakan “place” sebagai ekspresi murni agar berkedudukan dan 

makna. Dalam menerjemahkan makna ketika menciptakan place, seorang 

arsitek bekerja dengan visual, unsur pelengkap (cth. ornamen) dan 

simbolisasi makna. Menurut Macmillan (1969), makna termasuk tatanan 
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diskursus yang berkembang sejak zaman filsuf Socrates, Plato dan Aristotle, 

yang terkait dengan cara berpikir dan kepercayaan. 

Dengan pendapat Norberg-Schulz dan Macmillan, dapat disimpulkan 

bahwa makna yang terkandung di dalam sesuatu simbol yang diciptakan 

seseorang itu terkait dengan cara berpikir dan kepercayaannya. Dalam hal 

ini menguatkan pernyataan bahwa Kisho Kurokawa memahami filosofi 

Buddha yang diterimanya pada sekolah menengah Tokai dan melihat 

keterkaitan antara arsitektur dengan filosofi Buddha (Blum, 2002) sehingga 

menerapkannya pada karya-karya arsitekturnya. 

2. Permasalahan 

Seperti yang telah didefinisikan oleh Norberg-Schulz (1980) tentang 

man-made place, bahwa perancang/pembuat sebagai man-made place 

berkutat dengan visual, unsur pelengkap dan simbolisasi makna (meaning). 

Simbolisasi meaning dilakukan seorang arsitek bergantung pada cara 

berpikir dan kepercayaan yang dianutnya. Sementara itu, menurut Blum 

(2002), filosofi Buddha adalah salah satu variabel pendekatan desain 

Kurokawa.  

Oleh karena hal tersebut maka timbul pertanyaan penelitian, yaitu:  

• Apakah ada unsur filosofi Buddha pada karya-karya Kisho Kurokawa 

• Bagaimana cara Kisho Kurokawa menterjemahkan filosofi Buddha 

menjadi obyek arsitektur 

 

3. Penelitian Terdahulu terkait Filosofi Buddha 

Menurut William et.al (2009), dalam filosofi Buddha, lingkaran 

penderitaan (samsara) disebabkan oleh keterikatan jiwa manusia dengan 

dunia dan kemelekatan diri dengan hawa nafsu, sehingga menjadi penting 

untuk penghilangan atau pelenyapannya. Untuk melepaskan diri dari 

lingkaran samsara seseorang harus melakukan meditasi (jhana) sehingga 

mendapat pencerahan (enlightenment). Meditasi adalah salah satu metode 

pengosongan jiwa (emptiness) terhadap hawa nafsu sebagai penyebab 

keragu-raguan (ambiguitas) dan samsara.  

Menurut Cook (1999), proses melepaskan diri dari keterikatan 

terhadap hawa nafsu dan dunia (sebagai penyebab penderitaan), sering kali 

diasosiasikan dengan kegiatan Yogachara, yaitu bagaimana melatih 
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pergerakan tubuh berdasarkan keberlanjutan kesadaran pikiran 

(consciousness) dan meningkatkan kewaspadaan (awareness). 

Menurut Strong (2013), bentuk stupa merupakan representasi dari 

Buddha yang sedang duduk bersemedhi (meditasi) pada takhta singa (lion 

throne) sebagai simbol dari enlightenment. Stupa itu sendiri merupakan 

simbolisasi dari tingkat tahap penyucian diri atau merupakan terjemahan 

dari kepercayaan dan cara berpikir seperti yang dimaksud Christian Norberg 

Schulz tentang man-made place.  Bagian atas stupa terdapat kerucut yang 

di setiap negara berbeda-beda jumlah tingkat dan nama penyebutannya, 

namun maksud simbolnya tetap sama yaitu chatra (pali: chatta; tibet: rin 

chen gdugs) yang menurut Sarat Chandra Das (1902) artinya adalah payung. 

Ilustrasi stupa dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 1.Thuparama, stupa Buddha 

Srilanka (sumber: Jay G. Williams, 2010). 

Gambar 2.Sebelah kanan, Gorintō, stupa 

Buddha Jepang (sumber: Jay G. 

Williams, 2010). 

 

Disamping itu, bentuk kerucut juga mereferensi kepada chattra yang 

merupakan representasi pohon Bodhi dimana Buddha mendapat 

enlightenment (Moffet, 2003: 71). 

Kurokawa menempuh pendidikan menengah pada sekolah Tokai yang 

memberikan pelajaran mengenai kyousei dari pendeta Benkyo Shiio. 

Dimana co-living (hidup berdampingan) adalah sebuah solusi dari 

kebangkitan dalam menjalani dunia kontemporer (Blum, 2002). Inti dari 

ajaran kyousei ini menurut Sato (1996) berupa pembebasan/penyelamatan 

individu dari penderitaan berdasarkan filosofi Buddha dengan empat prinsip 

kesadaran: 1. Kesadaran diri sebagai dan terhadap orang awam; 2. Cahaya 
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Buddha di rumah; 3. Belas kasih dalam masyarakat; 4. Mengakui 

keberadaan orang lain di dunia. 

Dari deskripsi awal tentang filosofi Buddha berdasarkan William et.al 

(2009), Cook (1999), Strong (2013), Chandra (1902), Moffet (2003: 71) dan 

Sato (1996) dapat ditarik kesimpulan bahwa filosofi Buddha itu mencakup: 

1. Ambiguitas 

2. Emptiness;  

3. Enlightenment dan Consciousness;  

4. Dharma. 

 

Jika diperbandingkan dengan stupa maka didapat skema pencapaian 

spiritual Buddha yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2b. Skema pencapaian spiritual Buddha 

 

Berikut ini adalah deskripsi dari variabel-variabel filosofi Buddha 

berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Variabel-variabel filosofi 

Buddha ini perlu dideskripsikan berdasarkan penelitian terdahulu 

dimaksudkan untuk mempertajam analisis karya-karya Kisho Kurokawa dan 

sesuai dengan judul “Perwujudan Filosofi Buddha pada Karya Arsitektur 

Kisho Kurokawa” 

 

 

AMBIGUITAS

EMPTINESS

ENLIGHTMENT

CONSCIOUSNES

DHARMA

Pada tahap ini, terjadi tarik 
menarik antara mengikuti 
hawa nafsu atau 
meninggalkannya

Pada tahap ini, seseorang 
penempuh jalan Buddha 
berhasil mengosongkan diri 
terhadap lekatan hawa nafsu, 
sehingga orang tersebut 
mendapat pencerahan 
(enlighmment) yang membuka 
kesadarannya (consciousness) 
untuk melakukan dharma. Tiga 
tahapan ini dialami secara 
serta merta. 

Dharma yang dimaksud 
adalah dharma yang tidak 
terlekat dengan hawa nafsu. 
Karena dharma yang dilekat 
hawa nafsu akan 
menghasilkan kesia-siaan



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 2, Oktober 2018 

71 
 

3.1. Ambiguitas 

Menurut Archie J. Bahm (1959:104), keragu-raguan adalah dimana 

seseorang bingung untuk memilih antara meninggalkan pertapaan karena 

pengaruh hawa nafsu atau meneruskannya ke tahap emptiness untuk 

mendapat pencerahan (enlightenment). Keragu-raguan itu ada karena 

terdapat dualitas di dalam psikis. 

Menurut Iwasaka (1994:58), masyarakat Jepang lebih mendramatisir 

keragu-raguan, ambiguitas, kecemasan dan memberikan perhatian lebih 

kepada hal yang melibatkan emosi manusia yang berhubungan kuat dengan 

nilai budaya. Menurut Berglund (2004), ambiguitas itu tercermin pada 

makna tulisan dan gaya bahasa mereka. 

Menurut Kurokawa (1991), intermediary zones memungkinkan 

ambiguitas dan irrasional, mendorong kreativitas manusia ke pemikiran 

baru. Yang kemudian disajikan ilustrasinya oleh Murdoch (2012) dengan 

gambar berikut ini: 

 

 
Gambar 3. Intermediary zone pada rencana gedung Catalyst Center (sumber: Murdoch, 

2012). 

 

Menurut Beita (2010), bangunan yang berintegrasi dengan alam 

menciptakan ruang ambiguitas yang harmoni dan dapat beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan. Untuk lebih memahami arsitektur Tradisional 

Jepang, satu hal penting yang perlu diingat adalah pentingnya ruang interior 

dan eksterior. Keduanya dilihat sebagai satu, ruang ambigu, batas interior 

dan eksterior menjadikan kabur. Menurut Lazarin (2004), intermediate zone 

seperti pada gambar 3 berasal dari engawa yang mempunyai hubungan 

sejarah yang panjang dengan filosofi Buddha. 

Terkait dengan material bangunan, Zhu (1984: 90) menyatakan bahwa 

penggunaan material aluminium merupakan cerminan perubahan dari 
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tanda (sign)  sejarah ke ambiguitas. Sementara itu berdasarkan sistem 

warna standar Eropa, warna aluminium adalah abu-abu (grey) dengan kode 

RAL 9006 (aluminium putih) dan RAL 9007 (aluminium abu-abu). 

 

  
Gambar 4.Lukisan Pendeta Sen 

no Rikyu (sumber: wikipedia). 

Gambar 5.Upacara minum teh. Terlihat orang tua 

Jepang memakai kimono berwarna abu-abu. 

(sumber: wikipedia). 

 

Warna abu-abu adalah warna simbolis dalam kebudayaan Jepang dan 

Kisho Kurokawa menyebutnya Rikyu-Grey (Kisho Kurokawa: Intercultural 

Architecture, 1991). Pembahasan pertama kali tentang rikyu-grey 

diterbitkan dalam edisi khusus The Japan Architect bulan September 1977 

dan diterbitkan ulang sebagai bagian buku Gurei No Bunka (grey culture). 

Masayoshi Nishida dalam Anderson (1991), telah menulis tentang rikyu 

grey (rikyu nezumi). Pertama kali muncul di Choandoki (Annuals of 

Choando), sebuah buku berisi tentang minum teh yang ditulis pada tahun 

1640 oleh Kubo Gondaifu Toshinari, pastor dari Kuil Kasuga di Nara, yang 

menceritakan Shogun Toyotomi Hideyoshi memanggil seorang yang ahli 

upacara minum teh untuk belajar yang bernama Sen Rikyu (Soeki, nama 

pendeta Dairin Soto Kuil Nanshuji temple di Sakai). Pendeta itu 

menyarankan Shogun untuk memakai kimono katun warna abu-abu arang 

(warna sisa kayu atau arang telah terbakar) karena ia tidak menyukai riasan-

riasan dan pernak-pernik yang disandang Shogun untuk mengikuti prinsip 

wabi (kesederhanaan) dalam upacara minum teh. Sejak saat itu warna 

rikyu-grey menjadi popular dan kain rikyu-grey diimpor dari China. 
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3.2. Emptiness 

Yang dimaksud emptiness adalah dimana kondisi spiritual seseorang 

telah bebas dari hawa nafsu yang sebelumnya berada dalam ambiguitas 

atau keragu-raguan (Thanissaro Bhikkhu dalam Robinson, 1997). 

Emptiness adalah berupa pengosongan diri dari kemelekatan hawa 

nafsu (yang termanifestasi pada jasad dan pikiran) sehingga pikiran dan 

konsentrasi menjadi jernih dan kuat, dapat dipahami pada perkataan 

Buddha: 

 

“Ketika darah mengering, empedu dan cairan tubuh juga mengering. Ketika 

dagingku mengkerut, pikiranku semakin jernih. Demikian pula perhatian murni, 

kebijaksanaan, dan konsentrasi menjadi kokoh.” (Närada Mahäthera, terjemahan 

oleh Henry K.L, 2013) 

 

Menurut Günter (1969) dalam Mouriño (2012), bentuk emptiness dalam 

arsitektur dapat berupa empty space atau ruang kosong (bahasa Jepang: 

ma). 

Menurut Sheng-Jie (2016), ketiga menggambar garis yang 

merepresentasikan bentuk, maka akan hadir yang tidak tergambar, yaitu 

void space. Dan menurutnya lagi, bahwa absence (ketidak-hadiran) dinding 

akan memperlihatkan efek pencahayaan dan bayangan di dalam ruang 

(space). Ilustrasi emptiness dalam arsitektur dapat dilihat pada contoh 

gambar berikut ini: 

 

  
Gambar 6. Efek cahaya membawa 

persepsi solid dan void (sumber: 

Sheng-Jie, 2016). 

Gambar 7. Void di dalam gedung Solomon 

R. Guggenheim Museum, Frank Llyod Right 

(sumber: Sheng-Jie, 2016). 
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Menurut Zhu (1984: 16), emptiness dapat ditemukan dalam setiap aspek 

kehidupan orang Jepang. Contohnya dalam kaligrafi, void sama pentingnya 

dengan solid yang menciptakan karakter. Keindahan kaligrafi adalah karena 

adanya kombinasi dari kedua unsur itu. Berkaitan dengan space Jepang, 

juga mengandung emptiness, rumah minum teh (chashitsu, 茶室 atau 

sukiya, 数奇屋) adalah turunan dari konsepsi emptiness dan impermanence 

(Ching-Yu, 1984: 65). Berikut ini adalah gambar kaligrafi Jepang dan rumah 

tempat upacara minum teh Jepang: 

 

  
Gambar 8. Kaligrafi Jepang (sumber: 

Zhengyang, 1984). 

Gambar 9. Jo-an Tea House (sumber: 

wikipedia) 

 

Pada ruangan minum teh terdapat cerukan ruang kecil bernama tokonoma 

atau tokobashira, khusus tempat meletakkan bunga dan lukisan-lukisan. 

Pada salah satu sudut depan tokobashira terdapat kolom kayu (kolom 

tokonoma, gambar 11 panah biru) dari sebatang pohon yang telah dibuang 

kulitnya. Denah dan gambar interior dapat dilihat pada gambar berikut ini: 
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Gambar 10. Denah ruang minum 

teh(sumber: pinterest.com). 

Gambar 11. Interior Tea House (sumber: 

pinterest.com) 

 

3.3. Enlightenment dan Consciousness 

Yang dimaksud dengan enlightenment (bahasa Jepang: satori, 悟り) 

atau pencerahan adalah penemuan kebenaran tentang penderitaan 

(duhkha) dan kesedihan yang diikuti dengan kesadaran bahwa penderitaan 

dan kesedihan dapat diakhiri (Cohen, 2006). Simbolisasi seseorang yang 

telah menemukan kebenaran adalah seperti gambar 12 s.d. 14, dimana 

terdapat lingkaran cahaya di belakang kepalanya.  

 

   
Dari kiri: 

Gambar 12. Patung Buddha Gautama, Uttar Pradesh – India (sumber: wikipedia). 

Gambar 13. Buddha memberi pelajaran tentang dharma (sumber: wikipedia). 

Gambar 14. Lukisan Buddha menjelang parinirwana (sumber: wikipedia). 
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Menurut Cohen (2006) enlightenment ini membawa jiwa spiritual 

seseorang ke dalam kesadaran atau consciousness (ālaya). Menurut Steven 

(2006), banyak budaya Tradisional Jepang yang dikembangkan dalam 

konteks monastisism Zen Buddha yang salah satunya adalah Upacara 

Minum Teh untuk melatih consciousness. Menurut Zhu (1993: 12), 

Buddhism adalah pencerahan (enlightenment) yang dicapai melalui 

pembelajaran dan kognisi, namun bukan kepercayaan. Hal ini adalah ide 

bagaimana melihat segala sesuatu dalam satu pikiran, mempengaruhi Zen 

Buddha dan Upacara Minum Teh yang membuat pengikutnya untuk 

memperoleh enlightenment dengan harmoni, penghormatan, kemurnian 

dan ketenangan. 

Menurut Zhu (1993: 12), agama Zen menegaskan bahwa satori 

termanifestasi dalam kegiatan sehari-hari, memiliki pengaruh besar dalam 

semua aspek kehidupan tradisional Jepang, termasuk seni kreatif seperti 

lukisan, kaligrafi, arsitektur, serta ceremonial arts seperti drama tari Noh 

dan upacara minum teh. 

Menurut Seo (2007), dalam Zen Buddha Jepang, enlightenment 

disimbolisasikan sebagai lingkaran terbuka atau tertutup (ensō). Ilustrasi 

ensō dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

  
Gambar 15. Ensō lingkaran tertutup 

(sumber: wikipedia). 

Gambar 16. Ensō lingkaran terbuka 

(sumber: www.tattooskid.com). 

 

Menurut Surak (2013), Upacara Minum Teh ini sebagai “Japanese 

Experience”. Upacara minum teh ini mengandung latihan consciousness 
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Buddha yang menurut Berzin Alexander (2002) terdiri dari delapan 

kesadaran, yaitu: Mata (penglihatan); 2. Telinga (pendengaran); 3. Hidung 

(penciuman); 4. Lidah (perasa); 5. Tubuh (sentuhan); 6. Mental (pikiran); 7. 

Kewaspadaan; 8. Ingatan. 

Secara implisit Zhu (1984: 13) menerangkan bahwa taman dan kolam 

Zen adalah cerminan kesadaran (consciousness) orang-orang Jepang 

terhadap alam natural atau manusia adalah bagian dari alam. 

 

 3.4. Dharma 

Menurut Kalupahana (1986), terminologi dharma adalah phenomena 

dan dharma juga sebagai oposit dari samsara atau dapat dipahami sebagai 

yang mengakhiri kesengsaraan atau penderitaan. Menurut Oxford 

Dictionary of World Religions, dharma adalah hukum yang mengatur 

kehidupan manusia namun dapat juga diartikan sebagai Buddha yang 

sedang mengajar. Sementara menurut paham Jainism, dharma berarti 

“pengajaran” oleh Jina (guru pertapa). Menurut Rocher (2003), dalam 

bahasa Barat, tidak ada arti yang tunggal tentang dharma. 

Untuk mendapatkan hubungan dharma dengan arsitektur maka 

harus dilihat hubungan dharma dengan obyek. Hubungan dharma dengan 

obyek dapat dilihat pada skema di bawah ini (Piatigorsky, 1984: 177): 

 

 

 
 

Yang dimaksud discreteness adalah kebijaksanaan dalam menilai baik 

dan kepekaan terhadap adanya separasi pada eksistensial masing-masing 

obyek. Absolute indivisibility adalah dharma yang menyeluruh, non-

individuality adalah dharma yang tidak melibatkan karakteristik personal 

pelaku dharma serta relative combinability adalah kombinasi obyek yang 

berdasarkan pertimbangan kebijaksanaan. 

Dharma juga dapat berarti perbuatan baik yang dapat dipahami 

percakapan Tathagata dengan para bikshu: “Biarkan bijaksana melakukan 

samskaras 
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perbuatan baik, mereka adalah harta yang tidak pernah hilang” (Nguyen, 

2018: 220).  

Perwujudan dharma dalam arsitektur dapat diperbandingkan dan 

diinterpretasi dengan penelitian yang dilakukan oleh Haijima (2016) yang 

menelusuri sejarah dan interpretasi modern pada proyek-proyek arsitektur 

Jepang baru-baru ini, baik tempat tinggal dan penggunaan umum (publik), 

yaitu tsubo-niwa (pocket garden, taman kecil) di depan bangunan.  

Taman kecil itu adalah eksistensi dari filsafat (terutama filosofi Buddha) 

dan sosial budaya Jepang untuk melayani kebutuhan orang-orang dan 

sebagai cerminan sikap yang lebih peduli kepada alam, rasa hormat yang 

lebih besar, keinginan untuk lebih dekat dengan kehidupan masyarakat 

serta mendidik generasi muda dengan cara eco-friendly way. Seperti yang 

disajikan pada gambar berikut ini: 

 

  
Gambar 17. Entrance pada Machiya, 

Kyoto. (sumber: Haijima, 2016). 

Gambar 18. Kansai University Mediapark 

Rinpukan, Osaka(sumber: Haijima, 2016). 

 

4. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah karya-karya Kisho 

Kurokawa mengandung filosofi Buddha serta mencoba memahami 

bagaimana cara Kisho Kurokawa menerjemahkan pemahaman filosofi 

Buddha-nya kepada karya arsitektur. Sebelumnya Kisho Kurokawa pernah 

menyatakan langsung kepada Betty J. Blum (2002), bahwa dia melihat ada 

keterkaitan antara filosofi Buddha dengan arsitektur yang menjadi 

landasannya mengusung ide Simbiosis. 

Oleh karena itu, untuk melihat apakah karya Kisho Kurokawa 

mengandung filosofi Buddha harus dilakukan pertama kali dengan menggali 
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dan memahami filosofi tersebut. Menurut Creswell (2016: 4), penelitian 

yang mengeksplorasi dan memahami makna adalah penelitian yang bersifat 

kualitatif.  

Penelitian ini juga masuk dalam ranah fenomenologi yaitu 

mengeksplorasi pengalaman pribadi Kisho Kurokawa, pemikiran filosofi dan 

kebudayaan Jepang, untuk dapat dideskripsikan keterkaitan antara filosofi 

Buddha yang dianutnya dengan karya-karyanya. Oleh karena itu wawancara 

langsung oleh Betty J. Blum menjadi penting untuk dieksplorasi. Menurut 

Giorgi (2009) dalam Creswell (2016: 19), wawancara dan hasil wawancara 

merupakan cerminan dari filosofi fenomenologi.  

Pendekatan penelitian bersifat non-eksperimen yang di dalamnya 

terdapat: 1. Kausal komparatif, yaitu perbandingan sebab-akibat; 2. Historis 

atau sejarah; 3. Filosofis atau cara pandang atau berpikir; 4. Studi kasus; 

yang merupakan penelitian kualitatif deskriptif (Arikunto, 1997: 74) 

Dapat disimpulkan, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan 

metode naratif dalam tatanan filosofi post-positivists (kausal, sebab-akibat), 

sementara dalam menganalisis digunakan metode sekuential eksplanatori 

yaitu menjelaskan tiga karya Kisho Kurokawa yang terdokumentasi pada 

buku-buku dan website perusahaannya (www.kisho.co.jp) yang kemudian 

dianalisis secara berdampingan, yaitu: 

1. Karuizawa Capsule House (1972) 

2. Saitama Prefectural Museum of Modern Art (1978) 

3. Japanese Nursing Association Headquarters (2002) 

Pemilihan tiga karya di atas oleh karena berdasarkan pengamatan awal 

(secara visual) cukup jelas mengandung filosofi Buddha mulai dari 

ambiguitas sampai dengan dharma.  

Pendekatan penelitian dilakukan berdasarkan yang telah dirumuskan 

oleh Christian Norberg Schulz (1980) mengenai man-made place dalam 

Genius Loci, yaitu visual, unsur pelengkap dan simbolisasi makna. Terkait 

dengan itu, simbolisasi makna terkait dengan kepercayaan dan cara 

berpikir, yaitu filosofi Buddha yang telah dideskripsikan pada bagian 3. 

Penelitian Terdahulu. 
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5. Pembahasan 

5.1. Karuizawa Capsule House 

Deskripsi (sumber: www.kisho.co.jp): 

Karuizawa Capsule House (Capsule House K) terletak di Kita-saku – 

prefektur Nagano. Bangunan berfungsi sebagai tempat minum teh, 

berlantai 2 dengan tapak bangunan 75 m² pada lahan lereng seluas 2.314 

m² dengan total luas lantai 103 m². Bangunan bersistem struktur baja dan 

sebagian dengan beton bertulang sebagai penahan tanah. Karuizawa 

Capsule House yang akan dianalisis dapat dilihat pada gambar-gambar 

berikut ini: 

 

 
Gambar 19. Capsule House K, Kisho 

Kurokawa, 1972 (sumber: 

pinterest.com). 

Gambar 20. Potongan Capsule House K, Kisho 

Kurokawa, 1972 (sumber: pinterest.com). 

 
Gambar 21.Interior Capsule House K 

(sumber: www.greatbuildings.com). 

Gambar 22. Denah Capsule House K (sumber: 

www.greatbuildings.com). 
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Analisa dan Pembahasan: 

Karuizawa Capsule House (Capsule House K) terletak di pinggir jurang 

(lihat gambar 19). Jika seseorang berada di pinggir jurang akan 

menimbulkan rasa ambiguitas, yaitu antara keinginan untuk melihat 

kedalaman dan keindahan jurang atau kegamangan berada di tempat tinggi. 

Ketika keindahan jurang (dan alam natural) dapat dinikmati maka akan 

timbul perasaan fana dan kekosongan (emptiness) karena menyadari 

(consciousness) bahwa manusia adalah bagian dari alam.  

Disamping itu, awareness juga dibangkitkan oleh kedalaman jurang. Ini 

sesuai seperti yang dimaksud Iwasaka (1994: 58) tentang masyarakat 

Jepang yang lebih mendramatisir keragu-raguan, ambiguitas, kecemasan 

dan memberikan perhatian lebih kepada hal yang melibatkan emosi 

manusia dan juga sesuai dengan pendapat Beita (2010), bahwa bangunan 

yang berintegrasi dengan alam menciptakan ruang ambiguitas yang 

harmoni dan dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

Bangunan itu sendiri berfungsi sebagai tempat minum teh (lihat gambar 

21, panah biru, ruang minum teh) dengan tampilan luar modern dan 

interior tradisional Jepang yang menghadirkan dualitas pada bangunan. 

Pada gambar 21 dan 22, terlihat interior bernafaskan tradisional Jepang 

dengan penggunaan material kayu dan lantai tatami. Menurut Steven 

(2006), fungsi rumah dengan kegiatan minum teh adalah sebagai tempat 

pelatihan consciousness dalam konteks Zen Buddha. Sementara menurut 

Ching-Yu (1984: 65), ruang minum teh adalah turunan dari filsafat 

emptiness. 

Pada gambar 20 (panah biru), di atas bangunan terdapat ruang kosong 

tiada dinding sebagai perwujudan dari emptiness seperti yang dimaksud 

Günter (1969) dalam Mouriño (2012). Oleh karena ketiadaan dinding maka 

pemandangan alam dari jalan ke arah jurang tidak terhalang, sesuai dengan 

pemahaman Buddha prinsip Kyousei yang dipelajari Kisho Kurokawa di 

sekolah menengah Tokai (Blum, 2002), yaitu mengakui kehadiran orang lain 

di dunia (Ryojun Sato, 1996). 

Ruang kosong (emptiness) di atas bangunan dapat juga berfungsi 

sebagai tempat singgah (istirahat sebentar) bagi orang-orang yang sedang 

mengadakan perjalanan jauh. Terdapat juga cerobong asap berbahan batu 
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alam yang dapat berfungsi sebagai penghangat bagi orang-orang yang 

singgah dengan cara menempelkan tangan saat musim dingin. Intinya 

bahwa ruang yang seharusnya privat tersembunyi ke bawah jurang sebagai 

perwujudan dharma berupa pelenyapan individuality menjadi non-

individuality seperti yang dimaksud Alexander (1984: 177), sehingga 

menciptakan ruang yang diperuntukkan bagi publik seperti yang dimaksud 

Haijima (2016). 

5.2. Saitama Prefectural Museum of Modern Art (1978) 

Deskripsi (sumber: www.kisho.co.jp): 

Saitama Prefectural Museum of Modern Art (MOMA) ini dibangun di 

kota Saitama – Jepang, yang desainnya dimulai tahun 1978 dan 

konstruksinya selesai tahun 1982. Luas dasar bangunan 2.338 m2 dengan 

total luas lantai 8.577,20 m2 berstruktur baja dan beton bertulang. Terdiri 

dari 1 lantai basement dan 3 tingkat lantai. 

 

 
Gambar 23. MOMA, Kisho Kurokawa – 1978 

(sumber: Kisho Kurokawa, 2002). 

Gambar 24. Aksonometri gedung 

MOMA (sumber: Kisho Kurokawa, 

2002). 

 

Bangunan ini didirikan di tengah taman dan tingginya 15 m mencapai 

batas maksimum yang diperbolehkan. Museum memanfaatkan barisan 

pohon bersejarah sebagai perbandingan bangunan terhadap landscape 

(lihat gambar 23 poin 1). Oleh karena itu, pameran dengan koleksi 

permanen (masuk berbayar) diletakkan di lantai basement dan pameran 

khusus ditempatkan di lantai dasar dan lantai dua.  

 

3 

1 

2 

5 

3 4 2 

1 
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Dari kiri: 

Gambar 25. Simbolisasi enlightenment (sumber:Kisho Kurokawa, 2002) 

Gambar 26. Skylight di Cetral Hall (sumber:Kisho Kurokawa, 2002) 

Gambar 27a. Suasana di depan atrium (sumber:Kisho Kurokawa, 2002). 

 

Pengunjung dapat mengakses secara gratis dari pedestrian di bawah 

barisan pohon bersejarah melewati rangka struktur yang tinggi tanpa lantai, 

dinding dan atap langsung ke ruang pameran. Oleh karenanya cahaya alami 

dapat masuk mencapai ruang pamer dan akan menghasilkan bayangan yang 

spektakuler pada atrium, seperti yang diperlihatkan gambar 27a. 

 

Analisa dan Pembahasan: 

Pada gambar 23 poin 2, menunjukkan void di depan bangunan sebagai 

perwujudan dari emptiness dan dengan dinding transparant (curtain wall 

pola shoji) simbolisasi dari enlightenment. Teks enlightenment selalu terkait 

dengan cahaya, baik secara harfiah dan makna serta secara simbolis. 

Bangunan terlihat seperti dua bagian karena terpisah oleh celah kosong 

(emptiness, gambar 23 dan 24 poin 3), bagian pertama adalah representasi 

dari individualistik karena tertutup massif (gambar 23 poin 4) yang berkesan 

privat, sementara bagian yang kedua lebih terbuka (non-individualistik, 

gambar 23 poin 2) yang sesuai dengan teori Alexander tentang dharma 

(1984: 177). Disamping itu, karena bangunan terlihat secara visual 2 

karakter (dualitas: massif – nonmassif), maka menciptakan ambiguitas 

visual.  

Ambiguitas dipertegas oleh suasana pada ruang struktur rangka dengan 

efek cahaya dan bayangan, bukan ruang dalam dan bukan ruang luar, atau 

batas privat dengan ruang publik menjadi kabur (lihat gambar 23 poin 5 dan 

gambar 24 poin 1). Ruang ini dapat disebut engawa (Murdoch, 2012) yang 
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mempunyai sejarah panjang dengan filosofi Buddha (Lazarin, 2004). Sejarah 

panjang dengan filosofi Buddha seperti yang dimaksud Lazarin (2004) itu 

berkaitan dengan yang dijelaskan oleh Johnson (1988), bahwa dalam 

sejarahnya engawa itu sebagai tempat seseorang duduk bersemedhi untuk 

melatih spiritual Buddha, seperti gambar berikut ini: 

 
Gambar 27b. Veranda (pada warna hitam tebal: engawa) yang menjadi pusat atau 

tempat meditasi, (sumber: Johnson, 1998). 

 

Lahan (site) MOMA ini tidak berpagar atau dapat dikatakan 

menyumbangkan lahan bagi pejalan kaki sehingga pedestrian umum 

menjadi tambah lebar, sebagai perwujudan dharma. Dharma itu sendiri 

lahirnya dari consciousness terhadap keberadaan orang lain (Ryojun Sato: 

Kyousei, 1996). Warna bangunan abu-abu atau rikyu-grey yang adalah 

warna ikonik simbolis ambiguitas dalam kebudayaan Jepang (Masayoshi 

Nishida dalam Anderson, 1991). 

Gambar 25 panah merah menunjukkan sculpture yang menembus 

bangunan (bidang pola shoji) sebagai simbol enlightenment. Shoji itu sendiri 

adalah pola yang terdapat pada jendela, pintu ataupun partisi yang dilapisi 

kertas minyak yang bersifat menyaring dan meneruskan cahaya 

(translucent). Pola shoji juga menunjukkan karakter yang mirip dengan 

huruf Jepang yang menurut Zhengyang (1984: 16) mengandung filosofi 

emptiness. Dan menurut Sheng-Jie (2016), ketiadaan dinding (emptiness) 

Engawa 



Jurnal Kajian Jepang 
Vol. 2 No. 2, Oktober 2018 

85 
 

akan memperlihatkan efek pencahayaan dan bayangan, seperti yang 

terlihat pada gambar 27a. Sementara itu, pada gambar 26 menunjukkan 

kehadiran void di dalam bangunan dengan skylight serta lampu cahaya biru 

langit sebagai representasi simbolik dari emptiness dan enlightenment. 

5.3. Japanese Nursing Association Headquarters (2002) 

Deskripsi (sumber: www.kisho.co.jp): 

Japanese Nursing Association Headquarters (JNAH) dirancang mulai 

bulan April 1999 s.d. November 2001, sementara pembangunan fisik 

dimulai bulan Januari 2002 s.d. Maret 2004. Bangunan ini memiliki luas 

tapak 1.671 m² dengan luas dasar bangunan 1.147 m² dan total luas lantai 

8.077 m², berstruktur beton bertulang baja. 

Bangunan ini berada pada jalan Omote Sandou yang adalah salah satu 

jalan yang terindah di Jepang. Wilayah tetangga Harajuku ini berubah 

menjadi wilayah dengan suasana yang sempurna (mengalir dan harmoni 

dengan lingkungan perbelanjaan) bukan hanya toko-toko pakaiannya saja 

yang ada di jalan utama, tapi juga toko-toko kecil di jalan belakang. 

 

  
Gambar 28. JNAH saat malam hari, Kisho 

Kurokawa - 2002(sumber: pinterest.com). 

Gambar 29. JNAH saat siang hari, 

Kisho Kurokawa – 2002 (sumber: 

jia-shibuya.org). 

 

Analisa dan Pembahasan: 

Pada JNAH, terdapat ruang perantara (intermediate zone) yang 

menghubungkan pedestrian depan bangunan ke fungsi di belakang 

bangunan. Intermediate zoneatau engawa menurut Lazarin (2004) berakar 

kepada filosofi Buddha dan menurut Beita (2010) adalah ruang ambigu.  

1 

2 
3 
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Pada sisi kanan depan bangunan (gambar 28 panah poin 1) terdapat 

kolom tunggal yang ‘mengingatkan’ kepada kolom tokobashira (lihat 

gambar 11 panah biru), yaitu sebuah kolom tunggal dari kayu yang telah 

dikelupaskan kulitnya. Unsur ‘mengingatkan’ menurut Berzin Alexander 

(2002) merupakan salah satu dari delapan unsur consciousness. Secara 

keseluruhan, kolom tunggal dan intermediate zone itu juga ‘mengingatkan’ 

kepada interior ruang Upacara Minum Teh dan menurut Zhengyang (1984: 

16), ruang minum teh merupakan turunan dari filsafat emptiness dan 

impermanence. 

Di kanan depan bangunan juga terdapat kerucut transparant (gambar 

28 panah biru poin 2) dengan lampu berwarna merah melingkar. Lingkaran 

merupakan simbol dari enlightenment, sementara warnanya yang merah 

adalah warna simbol api yang mereferensi kepada bentuk kerucut pada 

Gorintō (stupa Buddha Jepang, lihat gambar 2) sebagai representasi chakra 

api. Bentuk kerucut dalam Buddha juga mereferensi kepada chattra atau 

payung (lihat gambar 1). 

Dalam kebudayaan Jepang kontemporer, masyarakat Jepang adalah 

konsumen payung terbesar di dunia. Produsen payung Jepang menjual 130 

juta payung setiap tahunnya. Ini berarti setiap satu orang Jepang memiliki 

lebih dari 1 payung karena jumlah penduduk Jepang sekitar 128 juta jiwa. 

Selain itu payung adalah barang yang paling terlupakan kedua setelah 

pakaian. Ketika orang melupakannya, mereka akhirnya membeli payung 

baru, menambah jumlah payung yang terjual dan hilang (Bonomi, 2016). 

Sementara jika payung transparant diambil orang lain tanpa sepengetahuan 

namun hal itu dianggap bukan merupakan suatu bentuk kejahatan di Jepang 

kecuali jiwa mengambilnya di toko walaupun dalam keadaan basah oleh air 

hujan (Leonardsen, 2008), secara implisit menyatakan bahwa jika 

keberadaan payung transparant tidak di toko jual payung atau tidak di 

locker payung, maka dapat dipakai umum. 

Berdasarkan deskripsi tentang payung dalam budaya kontemporer 

Jepang, maka dapat disimpulkan bahwa massa kerucut transparant yang 

terdapat di depan JNAH merupakan representasi dari payung, yang jika 

hujan pejalan kaki dapat bebas berteduh di dalamnya.  
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Intermediate zone (gambar 28 panah biru poin 3) dan kerucut 

transparant yang ada di JNAH berada pada lahan private, atau dapat 

dikatakan bahwa lahan private dipakai atau difungsikan untuk umum. Oleh 

karenanya dapat disebut sebagai representasi dharma seperti yang 

dimaksud Alexander (1984: 177) dan Haijima (2016) serta sesuai dengan 

salah satu prinsip Kyousei yang dipahami Kisho Kurokawa, yaitu belas kasih 

dalam masyarakat (Ryojun Sato, 1996). 

6. Kesimpulan 

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pada bangunan Karuizawa 

Capsule House, Saitama Prefectural Museum of Modern Art dan Japanese 

Nursing Association Headquarters jelas sekali terdapat filosofi Buddha 

terutama Zen Buddha, mulai dari ambiguitas, emptiness, enlightenment & 

consciousness, serta dharma. Hal ini membuktikan bahwa benar terdapat 

filosofi Buddha pada karya-karya Kisho Kurokawa. 

Penemuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 

hubungan filosofi dharma pada tiga karya Kisho Kurokawa yang diteliti, yang 

inti filosofinya adalah perubahan dari individuality menjadi non-

individuality. Pengaruhnya dalam arsitektur berupa ketidak-jelasan batas 

antara private dengan publik, ketiadaan pagar lahan dan terdapat ruang-

ruang publik yang asalnya dari lahan private.  

 

  
Gambar 30. Capsule K-House (sumber: 

pinterest.com). 

Gambar 31. Capsule K-House, modifikasi 

(sumber: pinterest.com). 
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Hal itu dapat dilihat pada gambar 30, panah biru menunjukkan 

ketiadaan pagar sehingga dapat diakses masyarakat umum masuk ke ruang 

kosong (emptiness) untuk melihat pemandangan atau beristirahat sebentar 

(panah biru dengan garis merah). Sementara pada gambar 31, peneliti 

melakukan modifikasi citra dengan menambahkan pagar, maka ruang itu 

akan menjadi lebih private atau individuality. Non-individuality dapat 

dibayangkan jika ada orang yang tidak kita kenal di atap rumah kita sendiri. 

Sementara itu, panah merah bergaris biru menunjukkan pintu pagar sebagai 

aksesibilitas private untuk masuk ke dalam bangunan. 

Pada gambar 32 memperlihatkan pada bangunan MOMA berupa 

barisan kolom tanpa dinding yang seakan menyatu dengan pedestrian kota, 

atau dapat dikatakan pejalan kaki bebas mengakses ruang di bawah kolom 

tanpa dinding. Jika dilakukan proses yang sama dengan Capsule House, 

yaitu dengan menambahkan pagar atau dinding pengisi antar kolom, maka 

dinding itu menjadi batas tegas antara lahan private dengan lahan publik. 

 

  

Gambar 32. MOMA, lahan private 

di bagian depan menjadi bagian 

pedestrian kota (sumber: 

pinterest.com). 

Gambar 33. JNAH, di engawa dan di bawah 

kerucut menjadi ruang publik (sumber: 

pinterest.com). 

 

Begitu pula dengan gedung JNAH (lihat gambar 33) engawa (panah 

merah) dan kerucut (panah biru) dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 

tempat berteduh jika hujan ataupun sebagai tempat menunggu jemputan. 

Lebih dari itu, engawa pada JNAH itu juga sebagai penghubung fungsi yang 

terdapat di belakang bangunan (lihat gambar 29). Individuality dapat 
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dibayangkan jika engawa dan kerucut itu berupa dinding massif sehingga 

masyarakat umum tidak dapat mengaksesnya. 

Cara Kisho Kurokawa dalam menerjemahkan filosofi Buddha yang 

merupakan tatanan discourse (diskursus: suatu pemikiran yang dipahami 

dengan cara berdiskusi) menjadi obyek arsitektur adalah dengan 

pemahaman simbol Buddha dan simbol budaya kontemporer Jepang seperti 

yang terlihat pada bangunan JNAH dengan massa kerucut transparant serta 

intermediate zone (engawa), seperti yang disajikan pada skema gambar 

berikut ini: 

 

 
Gambar 30. Cara Kisho Kurokawa menterjemahkan Filosofi Buddha ke Obyek Arsitektur 

 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa karya-karya Kisho Kurokawa 

yang diteliti mengandung filosofi Buddha. Kedudukannya di dalam Grand 

Theory Genious Loci yang merupakan turunan dari Phenomenology, karya-

karya Kisho Kurokawa juga berhasil menjawab sebagian pertanyaan Paul 

Ricour, yaitu: “Bagaimana dapat menjadi modern namun tetap melanjutkan 

tradisi (lokal)”. 
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Kaneko Mitsuharu’s “Same” (1935) 
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Abstract 

This paper examines Kaneko Mitsuharu’s (1895-1975) poem, “Same” (Sharks) in 

terms of Japanese and European colonialism, and Indonesian anti-colonialist 

movements from the late 1920s to the early 1930s. Arguing against the traditional 

interpretation that canonizes “Sharks” as symbolic of Kaneko’s resistance to war 

and colonialism, the paper explores the poem’s extant hereroglossia (Mikhail 

Bakhtin), or the cohabitation of languages such as Japanese, Malayan, and French. 

It historicizes Kaneko’s use of Malayan words in relation to the Japanese colonial 

expansion and the ensuing public interest in the South among individuals in the 

1930s Japanese literary field. By focusing on the mechanism of colonialism, it 

analyzes the relationship between the speaker and the sharks, as well as the 

linguistic diversity that reveals the dialogic relationships between Pan-Asianist and 

anti-colonial ideologies. It argues that the poem’s linguistic diversity complicates 

readers’ understanding of the colonial situation in the South by conflating “Sharks” 

with the movements of the Japanese empire, the actions of European states, and 

decolonization by Indonesian nationalists and communists, and thus shows the 

socio-ideological interactions between all three. Ultimately, the poem reveals, 

through its extant heteroglossia, the internal contradictions of colonialism, as well 

as the fluid transition between colonialism and anti-colonialism.  

 

Keywords:heteroglossia, colonialism in the South, Internationalism in the 1930s 

Japanese literary field, Pan-Asianism, Indonesian anti-colonial discourse 

 

1. Introduction1 

Since Kaneko Mitsuharu achieved recognition in poetry circles by 

publishing collections of wartime poems such as Rakkasan (Parachute, 

1948), Ga (Moth, 1948), Onna-tachi e no eregii (Elegies to Women, 1949) 

and Oni no ko no uta (Songs of a Devil’s Child, 1949), his works have been 

regarded as an expression of resistance to wartime militarism and his anti-
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war attitude (Okamoto, 1947; Andō, 1967). Although some critics question 

Kaneko’s image as a “resistant poet” (teikō shijin) and an “anti-war poet” 

(hansen shijin) by pointing out his cooperation with imperial Japan’s ideals 

of militarism and colonialism (Sakuramoto,1983; Nakamura, 2006),this type 

of literary criticism works to reinforce the binary of colonialism and anti-

colonialism, rather than explore the ways in which both can be present in 

the same work. 

Due to the pacifist ideas expressed in Kaneko’s autobiography, as well 

as certain expressions used in his poem “Sharks”, 2 this long poem has 

conventionally been interpreted as a symbolic work representative of 

Kaneko’s opposition towar and colonialism. The main characterin “Sharks,” 

only known as “ore,” moves around the South Seas and witnesses women 

and coolies being devoured by sharks. On the sea’s surface, innumerable 

corpses float and drift while scorched bodies give out ghastly odors. At the 

end of the poem, the speaker tries to attack a cluster of sharks, which have 

traditionally been thought to represent European warships and European 

colonialism. Pointing to the significance held by Sharks in the late 1930s 

Japanese literary scene, Tsuboi (1950) argues that while almost all poets 

renounced their poetic spiritas they glorified war, Kaneko was the only poet 

who remained “opposed to it” (p.69).Kiyooka (1991) also notes that the 

collection of poems in which “Sharks” appeared “is sharply critical of 

totalitarian reality” and “Sharks” in particular is a powerful poem since “it 

opposes domination” (p.479). By emphasizingKaneko’s “opposition” to 

Japanesemilitarism and totalitarianism, they construct the image of Kaneko 

as a “resistant poet” and an “antiwar poet.” In comparison, recent scholars 

have argued that “Sharks” represents Kaneko’s “opposition” to European 

colonialism in Southeast Asiain particular. Nakamura (2006) examines the 

relationships between “Sharks”and European colonialism and concludes 

that the poem is critical of European imperialism (Nakamura, 2006, 

p.63).Similarly, Suzumura (2009) regards“Sharks” as a representation of the 

violence that occurred during the European invasion of Southeast Asia 

(p.117). Nomura (2004) has convincingly argued that since the sharks 

obviously symbolize European warships, they can be interpreted as an 

allegory for European hegemony, which ran from the Age of Discovery to 
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the time when Kaneko traveled through Southeast Asia in June-December 

1928 and January-April 1932. Nomura concludes that it is important to 

distinguish between “Sharks”and Kaneko’s other works, which express 

antipathy towards Japanese colonialism (p.144). 

“Sharks,” then, has generally been considered an epic poem written 

by a “pacifist poet,” declaring Kaneko’s “resistance” to Japanese and 

European colonialism. These interpretations are based on 

biographicalstudies of Kaneko’s life, as well as images reified by the media. 
3However, this traditional claim seems inadequate as it only emphasizes the 

main character’s “resistance” to colonialism, and leaves unexamined the 

complex formation and mechanism of colonialist discourse and practice 

suggested by representations ofthe relationship between the speaker and 

the sharks as well as the poem’s linguistic diversity. This paper aims to 

reveal that Kaneko’s phrasing associates“Sharks”with the incursions of the 

Japanese empire, the actions of European nations, andthe Indonesian 

decolonization movements, and thus shows the discursive relationships 

among all three, through what Mikhail Bakhtin calls heteroglossia, or a 

socio-ideological interaction of different languages. 

The first section of this paper provides an analysis of how the 

Japanese colonial expansion in the Malay peninsula serves to construct the 

heteroglossiain “Sharks” and thus makes the poem readable as a response 

to the internationalism in the 1930s Japanese literary field. By revealing the 

historical circumstances surrounding heteroglossia in “Sharks,” this section 

aims to constitute a historical critique of the context in which the 

heteroglossia takes shape. The second section of this paper is devoted to 

discussing the mechanism of colonialism that conditioned heteroglossia. It 

argues that the heteroglossia in “Sharks” complicates the naturalized 

dichotomy between colonialism and anti-colonialism. For this purpose, this 

section examines the speaker’s ambivalent position towards sharks in terms 

of Indonesian anti-colonial discourse and Pan-Asianist discourse, which was 

a widely accepted discourse in 1930s Japan. Here it is worth considering 

how the main character, who is considered to be against European 

colonialism, changes himself into the agent of Japanese Pan-Asianist 

expansionism. Through these analyses, this paper makes a critical 
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contribution to the Japanese literary studies that have vigorously examined 

the relationship of heteroglossia and colonialism (Kamiya et al., 2007; 

Ikeuchi et al., 2014; Nishi, 2018). It also further developes the theory of 

“heteroglossia” itself by reconsidering how the heteroglossia operative in 

“Sharks”can be interpreted as a representation of the complicated 

mechanisms of colonialism and the ensuing anti-colonial resistance. 

 

2. Constructing Heteroglossia: Japanese Economic Expansion and 

Internationalism in the 1930s Japanese Literary Field 

Before entering into a discussion of heteroglossia in “Sharks,” a 

definition is in order. This paper will use the term “heteroglossia” as used in 

Mikhail Bakhtin’s “Discourse in the Novel.” In this essay, Bakhtin 

(1975/1981) explains the difficulty of establishing a methodology to deal 

with the cohabitation of languages. He refers to this cohabitation of 

languages as heteroglossia, and explains his analysis of the idea as follows: 

 
In actual fact, however, there does exist a common plane thatmethodologically 

justifiesour juxtaposing them (languages):all languages of heteroglossia, whatever 

the principle underlying them and making each unique, are specific points of view 

on the world, forms for conceptualizing the world in words, specific world views, 

each characterized by its own objects, meanings and values. As such they all may be 

juxtaposed to one another, mutually supplement one another, contradict one 

another and be interrlated dialogically.                                                           (pp.291-292) 

 

Of critical importance to the concept of heteroglossia is that through the 

dynamics of linguistically orchestrated contacts between the worlds in 

words, each deeply saturated with their own “object, meanings, values,” it 

creates a “socio-ideological” contradiction withina work. Bakhtin says of the 

“socio-ideological” contradiction inherent in heteroglossia:  

 
[...] it (language) represents the co-existence of socio-ideological contradictions 

between the present and the past, between differing epochs of the past, between 

different socio-ideological groups in the present, between tendencies, schools, 

circles and so forth, all given a bodily form. These ‘languages’ of heteroglossia 

intersect each other in a variety of ways, forming new socially typifying ‘languages.’”                                                                                                                                                    

(p.291) 
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The first section of this paper examines how the heteroglossia in “Sharks” is 

created, enabled, and constrained by the economic expansion of the 

Japanese Empire. 

“Sharks” has six stanzas, each of which leads readers through various 

landscapes of the Malay Peninsula, Indonesia, and Singapore. A few 

examples of the landscapes explored are Tanjung Priok, the straits of 

Malacca, and Singapura, all of which are seen from the speaker’s 

perspective. Because the speaker moves around these regions while 

narrativizingthe local scenary as he sees it, the narrative is full of words 

symbolic of the indigenous culture and society, as well as phrases borrowed 

from the Malayan language. A few examples of these terms are 部落
カンプン

 

(kampung; village),  園芸
コ ボ ン

 (kebon; floriculture), 合歓木
ス ナ

 (sutra; silk tree), 荷船
トンカン

(tongkang; ship), 軒廊
カキ・ルマ

 (kaki rumah; roofed corridor), 竹夫人
だ き ま く ら

 (bamboo 

ladies), 星州産榴槤
シンガポールドリアン

 (Singapore durians), 苦力 (coolies) and so forth. In 

order to historically scrutinize how the linguistic and cultural diversity in 

“Sharks” emerges, let us compare “Sharks” with Kaneko’s later travelogue 

called Marē ran’in kikō (Malay and Dutch East Indies Travelogue, 1940). 

While Kaneko’s borrowing from Malayan language can be seen as well in his 

travelogue, this paper goes beyond that similarity to posit Marē ran’in kikō 

as a text that reveals the process through which the heteroglossia in 

“Sharks” takes form. 

         In this light, a comparative reading of “Sharks” and Marē ran’in kikō 

shows that the Japanese communities scattered around the Malay 

peninsula and Indonesia played a critical role in constructing the linguistic 

and cultural multiplicity in “Sharks.” For example, the travelogue shows that 

the largest Japanese rubber company Sangokōshi (三五公司), located in Sri 

Medan, an industrialized area located in the west of Johor, accommodated 

Japanese writers, including Kaneko, by welcoming them into its Japanese 

club (nihonjin kurabu). Sangokōshi would then show these writers around 

the rubber plantation, which inspired many of their literary works. In the 

sense that the Japanese employers at the club run by Sangokōshi not only 

provided Kaneko with support for his daily life abroad, but also shared with 

him knowledge about local Malay society and culture, the formation of 
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Kaneko’s narrative is intricately involved in the contemporary Japan’s 

capital expansion. 

In terms of the linguistic and cultural multiplicity in “Sharks,” it is 

important to consider how this capitalist dominance facilitated Kaneko’s 

literary inspiration.Let me approach this issue by focusing on a homosocially 

charged encounter between sharks and women in “Sharks.” In his 

travelogue, Kaneko narrates an episode in which he meets an indigenous 

woman chosen from a kanpon (kampung; village) procured by a young 

officer at Sangokōshi for the sake of Kaneko’s sexual satisfaction. This 

narrative indicates that Japan’s economic expansion accompanied gender-

related exploitation. Instead of pursuing a sexual relationship with her, 

Kaneko (1940/1976) drew a picture of the woman who “wears a golden 

bracelet as well as a breast ornament made of golden coins” (p.20).4 After 

his stay at Sangokōshi, Kaneko headed to another Japanese club managed 

by the largest Japanese iron company in Sri Medan, Ishiharasangyō (石原産

業), in pursuit of accommodation. With an officer at Ishiharasangyō and a 

visiting Japanese worker working at the Sumatra Timber Company, Kaneko 

explored a brothel where women were eating noodles and using makeup 

balls (oshiroidama; cosmetic puffs) (p.36). Kaneko was deeply enmeshed in 

the homosocial world of Japanese overeseas entrepreneurs. It can be 

argued that Kaneko’s involvement in the Japanese entrepreneurs’ 

homosocial bond as well as the company’s economic power over 

indigenous society contributed to the following underlined passages in 

“Sharks.” 

 

On white mosquito nets, / on plastered walls, / pale rose geckos dart. 

Sweaty, twitching bodies with fast-beating hearts―they wear bracelets of pure gold 

on them. 

A Cantonese girl pushing a makeup ball on her hairless skin. 

Siamese women decorated like phoenix-palanquins. 

Singapore durians: / their bodies are hot, lethargic, and empty, as they lie about 

twining arond “bamboo-ladies.” 

Looking in through the brothels’ square bars, / men hurl the worst insults at them.                                                                                                  

(Stanza 3, p.525)５ 
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The aforementioned traditional reading that posits “Sharks” as critical only 

of European colonialism runs risk of ignoring the gender-related 

heteroglossia which critically equates Japanese males’ sexual desire, 

emanating from economic expansion, with the sharks in the poem. Because 

the heteroglossia that serves to reveal masculinized colonial desire is 

supported by the Japanese economic expansion, a naturalized dichotomy 

between colonialism and anti-colonialsm is too simplistic and proves 

inadequate. 

          Another example comes from the description of a tongkang (荷船
トンカン

) 

and coolies (苦力) in “Sharks,” both of which Kaneko encountered during his 

travel. In Marē ran’in kikō, Kaneko narrates a story in which on his way to 

Ishiharasangyō, he saw the company’s ship (tongkang) transporting iron 

produced in a mine, Sri Medan. While staying at the Japanese club managed 

by Ishiharasangyō, Kaneko observed the mine where a number of 

emacidated coolies worked naked under a foreman’s guidance. Kaneko 

asked the foreman: “They will fall over, won’t they? They work under the 

blazing sun during the entire day.” The foreman answered by saying that 

“they are unexpectedly strong. But, some of them fall down when the 

opium is gone.” He went on to say that “they (the coolies) work in pursuit of 

opium as if they were hungry ghosts in a hell” (p.63). Whereas in Marē 

ran’in kikō, the tongkang symbolizes Ishiharasangyō’s successful 

management of the Malay Peninsula, the speaker of “Sharks” associates the 

term with the burned bodies of coolies.  

 

Singapore sits on top / of coke that’s just begun to kindle. 

Cracked burnt stones, cockspur coconut palms. Hindu kering. Malaysians.  Baba 

Nangking.      

Ghastly odors of their scorching bodies, these human beings. 

Sutra flower blue sky. 

Tongkang.                                     (Stanza 3, p.524)  

 

After depicting the sharks’ nozzles and eyes (second strophe) and a brothel 

(third strophe I quoted previously), in the fourth strophe of Stanza 3, the 

speaker tells a story of coolies by focusing on their “thirsty” bodies which 

are eventually devored by the sharks.  
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Turned into manggots of coal, coolies squirm. 

Iron roasts. Water sizzles. 

Thirsty. Furious. Totally blackened, they carry cement. Boil tar. 

In the kaki rumah of the bleak town, they raise feeble whimpers after the Hari Raya 

Puasa. 

They’re naked, constructing a battery they’ll turn against themselves.                             

        (Stanza 3, p.525) 

 

It is evident that the underlined description of coolies’ bodies and the iron 

industry bearsa remarkable resemblance to Marē ran’in kikō’s description 

of workers at the Ishiharasangyō coal mine. At stake here is that the 

speaker’s multi-lingual, multi-cultural narrative is conditioned by Japan’s 

economic expansionism motivated by a demand for natural and human 

resources. This expansionism also encouraged the Japanese public’s interest 

in Southeast Asian war industries during the 1930s. Cultural, ethnic, and 

social differences expressed by heteroglossia were highly welcomed in the 

1930s Japanese literary scene. 

The internationalism of 1930s Japan emanated from the capital 

network that intricately associated domestic situations with imperial ones. 

In regards to the colonial capitalism globally realized by modern empires, 

Said (1994) notes: “Electronic communications, the global extent of trade, 

of availability of resources, of travel, of information about weather patterns 

and ecological change have joined together even the most distant corners 

of the world. This set of patterns, I believe, was first established and made 

possible by the modern empires” (p.6). With this in mind, we see that the 

modern empire’s commercial expansion as well as the production of 

knowledge about the local society and culture were the key components of 

heteroglossia in “Sharks.”These historical circumstances make possible a 

reading of “Sharks” as a response to literary internationalism in 1930s 

Japan. For example, as Kawamura (1989) shows, the most influential 

Japanese literary award, the Akutagawa Ryūnosuke Prize (established in 

1935) nominated, during this period, a number of literary works that 

thematized Japanese colonies or Japanese emigration (p.16).6 Kimura 

(2004) provides a crucial insight into 1930s literary internationalism when 
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he says that it is a byproduct of Japanese readers’ interest in the Japanese 

colonial enterprise as well as their desire to escape from the impending 

socio-economic crises posed by the long-lasting and chaotic situation of war 

with China (pp.8-9). It could be argued that the linguistic and cultural 

multiplicity inherent in “Sharks” took shape as a response to the 

contemporary readers’ surging enthusiasm for Japan’s imperial expansion. 

The Japanese rubi system, a system that assigns sometimes non-

traditional pronunciations to traditional Japanese characters, plays a critical 

role in this response. The speaker of “Sharks” narrativizes indigenous 

societies and cultures by frequently using rubi alongside Japanese words as 

a guide to Malayan pronunciation. In “Sharks,” the Japanese characters 

serve to stimulate Japanese readers’ understanding of terms or cultural 

features they may have never seen before, while the Malayan 

pronunciations prompt readers’ auditory exoticism. With regards to the 

important role played by rubi in modern Japanese literature, Nishi (2018) 

postulates: “During the age of Japan’s colonial expansion, even if Japanese 

literature was written seemingly in a ‘single language,’ various languages 

resounded there. The most effective way for writers to highlight ‘local color’ 

was to ‘faithfully reproduce’ the linguistic diversity in the colonial spaces [by 

employing rubi]” (pp.46-47). What should be noted is that “Sharks”’s 

response to this contemporary Japanese literary scene does not establish a 

sacrosanct boundary between resistance and complicity. The linguistic 

formation of “Sharks” is inextricably entangled with the expansion of the 

Japanese empire as well as Japanese discursive hegemony over colonized 

people. At the same time “Sharks” critically reveals the colonized people’s 

bodies devoured by sharks which represent colonizers. However, what is 

most important is rethinking the complicated mechanism of colonialism 

without working within the dichotomous frame of colonialism/anti-

colonialism. The next section delves deeper into this point by exploring the 

paradoxical confrontation between colonial and anti-colonial discourse in 

“Sharks.” 
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3. Contradicting Colonialism: Pan-Asianism, the Paris-Commune, and 

Indonesian Anti-colonialism 

In order to approach the complicated imbrication of colonialism and 

anti-colonialism in “Sharks,” it is necessary to examine the process through 

which the speaker’s recognition of the sharks transforms him into an 

“insurgent” subject. On the surface it seems that the speaker associates the 

sharks with European colonizers and their warships, as supported by the 

following passages taken from Stanza 2. 

 

[...] The fleets of these fellows (Vasco da Gama, Jan Pieterszoon Coen, and Stanford 

Raffles), grown thick and fat like agaves, with white powder all over them, / remain 

quietly open. / Are warships only kebon simply to make grand spectacles? / Do you 

say they are defenses for peace? / Are they merely trying to maintain their dignity in 

solemn fashion? / No, no, no, it’s just that for the moment their stomachs are full. / 

Their stomachs are stuffed with indigestible corpses of human beings, but 

impudently enough, they turn their stomachs and signal me, winking a narrow eye.                              

                                                                                                        (Stanza 2, p.523) 

 

On the sea’s surface float innumerable corpses that have been devoured by 

the sharks, which “leisurely stretch their large bodies, white as rich 

Westerners’” (Stanza 2, p.523). As I mentioned before, these scenes have 

been interpreted as representations of European colonial violence: 

European states exploit and commodify indigenous people’s bodies in order 

to enrich their domestic economies and to secure their national presence in 

Southeast Asia.In Stanza 4, the speaker tries to attack a cluster of sharks 

and at the end of the poem calls out to indigenous people, who are likely to 

be eaten by the sharks as well as the Japanese readership exhorting them to 

unite against the sharks. 

 

I shut my eyes tight and threw myself at them (sharks).                          (Stanza 4, p.526)  

On their bodies blue rust forms in places. 

Like torn tin-plate funnels, 

with dents and warps, 

some even have blunt dots here and there, bullet holes. 

And smell offensively of new paint.  

Sharks. 

Sharks. 
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Sharks. 

Let’s curse them. Let’s destroy them. 

Otherwise, they’ll devour us all.”                                                                (Stanza 6, p.529) 

 

These scenes have been most commonly interpreted as voicing opposition 

to European colonialism in Southeast Asia. What I wish to point out here is 

the narrator’s logic. Unless “we” destroy sharks, “they’ll devour us all.” This 

logic of collective resistance to the sharks, i.e., European colonialism, 

resonates with Pan-Asianism, a broadly accepted colonial paradigm in 

1930s Japan. Pan-Asianism, which led to the Japanese imperial ideology of 

the “Greater East Asia Co-prosperity Sphere” in the 1940s, is the idea that 

Asian regions must, for their mutual prosperity and political independence, 

unite against Europe and the United States under Japanese leadership. Pan-

Asianism played a critical role in the formation of Japanese discourse on 

politics and became popular with the general public in the 1930s due to 

Western international law systems intervening in Japan’s relations with 

other Asian regions.7 

In order to consider the relationship between “Sharks”’s phrasing and 

Pan-Asianist discourse, I would like to reference an example from popular 

culture, particularly manga. Shimada Keizō’s (1900-1973) manga series, 

Bōken Dankichi (The Adventures of Dankichi)8 introduced Pan-Asianism in 

hopes of attracting children’s attention to the southern regions. This manga 

series is pertinent to our discussion on the mechanism of colonialism at 

work in “Sharks” not only because they reveal how much popularity Pan-

Asianism gained when Kaneko published “Sharks.” More importantly, they 

also show that the last scene of “Sharks” equates the speaker with the 

sharks in the sense that both of them are perpetrators of colonial violence. 

Bōken Dankichi was published from 1933 to 1939 in one of the best-

selling children’s entertainment magazines entitled Shōnen kurabu (Boys’ 

Club) and was one of the most popular comics at that time. In this manga, a 

Japanese boy named Dankichi drifts about in a boat and arrives at one of 

the islands in the South Seas. He names it “Yabantō” (savage island) and 

takes command of the indigenous people there. We might thus see 

Dankichi as a Japanese colonizer. 
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Illustration 1 (Shōnen kurabu, May 1935, pp.242-243) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2(Shōnen kurabu, June 1935, p.255) 
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Illustration 3(Shōnen kurabu, June 1935, p.257) 

 

Illustration 1 depicts a European warship arriving and raising a flag on 

Dankichi’s island. Although Dankichi resists the European invaders, they 

take treasures away from the island by force, as shown in Illustration 2. 

However, inIllustration 3, by uniting with the colonized, Dankichi finally 

removes European forces from his island. The Pan-Asianist logic of this 

manga is that under Japanese leadership, the Japanese colonialist can unite 

with indigenous peoples to fight against Western colonial invasion. By 

enforcing the significance of Asian unity against Western powers, Pan-Asian 

discourse occupied a substantial position in cultural discourse in 1930s 

Japan and served to support the Japanese presence in the South.9 Pan-

Asianism is thus a colonial paradigm we should critically examine. 

If we return to “Sharks” after considering contemporary Pan-Asianist 

discourse, we can clearly see the parallels. The narrator in “Sharks” calls out 

to colonized people who are likely to be violated by sharks, as well as the 

Japanese readership, asserting the significance of the union with the words 

“Sharks. / Sharks. / Sharks. / Let’s curse them. Let’s destroy them. / 

Otherwise, they’ll devour us all.” The call for an Asian union against 

European powers, blatant in this quote, reproduces the key idea of Pan-

Asianism. The narrator, therefore, cannot be regarded only as a symbol of 

resistance. Rather, he must be interpreted in light of the coexistence of 

anti-colonialism and colonialism in Pan-Asian rhetoric. 
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          Even when the narrator portrays himself as attacking the sharks, there 

is an ambivalence about what he assaults. As I will show, the sharks that are 

attacked by the narrator sometimes speak in a language that associates 

them not only with the European powers but with anti-colonial discourse in 

Indonesia. 

 
I shut my eyes tight and threw myself at them (sharks). 

They’re a wall. A barricade (要塞
バリケード

)called “society” that doesn’t accede to anything. 

And, over the sea, it’s rain. 

On the waves, small patterns; a lonesome promenade ( 散 策
プロムナード

).        (Stanza 4, p.526) 

 

They (sharks) say all at once: 

Friendship, Peace, Love of society. 

They then form a column. It’s law. Public opinion. Human values.  

Shit, again, with that, we fall apart. 

They declare all at once.                                                                               (Stanza 5, p.528) 

 

In Stanza 4, the sharks are described as “a wall” like a barricade in a 

promenade. The Japanese pronunciation of the word “yōsai” (要塞
バリケード

) which 

literally means fortress, is changed to “barikēdo,” a katakana word which 

comes from the English word “barricade.” In addition,the Japanese word 

“sansaku” (散 策
プロムナード

) which refers to rambling is also given the katakana 

pronunciation “promunādo,” taken from the French word “promenade.” In 

Stanza 5, the speaker hears the voices of the sharks saying that what is 

important is “Friendship, Peace, and Love of society” as well as “law,” 

“Public opinion,” and “Human values.” These words may be interpreted as 

the hypocritical discourse of Western powers, which articulate ideals even 

as they conquer. However, we should also keep in mind that these are 

famous words originally spoken by the poets of the Paris-Commune, and 

later incorporated into anti-colonialist movements in Southeast Asia. 

According to Kanō (2002), modern nationalist thought and the coinciding 

political movements stimulated by French Revolution first emerged in the 

Philippines in the 1870s. At this time, native Filipinos and Spanish people 

born in the Philippines (criollo) resisted the Spanish government’s religious 

hegemony (p.92). Then, in the 1920s Southeast Asian nationalist 
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movements gained momentum. For instance, nationalist and communist 

thought inspired Chinese citizens in British Malaya to begin forming what 

would be later become the branches of the Chinese Nationalist Party and 

the Communist Party of China. Regardless of conflict emanating from 

discrepancies between communism and nationalism in China, the Malayan 

branch of the Communist Party was reorganized as the Communist Party of 

Malaya in 1930, and went on to lead the anti-Japanese movement in 

conjunction with the Chinese Nationalist Party after the second nationalist-

communist collaboration was established in China. As explained later in this 

paper, Indonesia also saw vigorous development of nationalist and 

communist ideals in the 1920s. The discursive contact between French 

political thoughts and Southeast Asian nationalist/communist discourse 

suggests that the words used in “Sharks” can also be interpreted as anti-

colonialist discourse. In order to illuminate this point, this paper will now 

compare both the Paris-Commune’s poetic discourse and Indonesian 

nationalist/communist thought with “Sharks.” 

In 1871, the Paris-Commune constructed barricades against the 

authority of the French government in order to demand peace, human 

happiness, friendship, and laws for equality. The following quotations come 

from the poems of the Paris-Commune.10 

 
Under the Commune, the red flags fly at the head of the unit. They are ragged, and 

wave over the barricade […] Bring all people on earth peace and happiness!             

(“Red Flags” by Paul Bruce) 

 

We need to live freely in our own homes, with friendship, laughter, and without a 

despotic government.                                   (“Rally for the Republic” by Senechal) 

 

The nation oppresses us. The law is corrupt […] We don’t need oppression any more. 

Equality demands a different law.                           (“International”by Edine Pottier) 

 

As shown in the passages above, these phrases are also used in Kaneko’s 

“Sharks.” Kaneko was a translator of Arthur Rimbaud, who praised and 

composed poems about the Paris-Commune. Thus, it is no accident that 

Kaneko’s choice of words in “Sharks” resonates with the Paris-Commune’s 

political discourse.  
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What I wish to point out here is that some of these ideals from the 

Paris Commune made their way into the discourse of Indonesian anti-

colonial movements. For example, in “Indonesia Accuses” (“Indonesia 

Menggugat”), a notable statement made in 1930 by Sukarno (1901-1970), a 

leader of the anti-imperialist Indonesian National Party (PNI; Partai Nasional 

Indonesia), we find the following passages: 

 

What does political power mean for a colonial people? What is governmental 

authority, and what does it mean to a colonial people to ‘take political power?’ For 

these people the achieving of political power means national government and 

national independence; it means securing the right to form their own constitution, 

make their own laws, and establish their own government!                                    (p.50) 

 

By “political power,” Sukarno (1930/1975) means “both the consequence of 

and the condition for the fight against imperialism” (p.50). He positions this 

ideal as the most significant element necessary for ridding Indonesia of 

imperialism (p.67). According to Sukarno, intellectuals affiliated with PNI 

have to focus on incorporating “colonial people” into a national unity. It is 

here that the generation of “public opinion” becomes important: 

 

Methods of action? Of ‘action by deed?’ Bombs, guns, dynamite? No, our (PNI’s) 

methods of action do not include bombs, or guns, or dynamite or any other 

violations of law. They include nothing more than to hold as many public meetings 

as we can to awaken, influence, and generate public opinion.                                (p.72) 

 

Part of the PNI’s mission was to work with the public towards a free 

Indonesia by encouraging nationalism. Sukarno defines nationalism as “the 

love of one’s native land and people, the feeling of joy in times of good 

fortune, the feeling of sadness in times of distress” (p.84). Sukarno argued 

that through nationalism rather than violence, the PNI and the Indonesian 

people could envision a future of Indonesian independence: 

 

We hear the promise of the coming of a United Republic of Indonesia, that willlive 

amidst the friendship and respect of other nations, of an Indonesian national flag 

adorning the Eastern sky.                                                                                                (p.83) 
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Tan Malaka (1897-1949), an Indonesian communist revolutionary and 

Sukarno’s contemporary, also emphasized the significance of mass-ism for 

Indonesian anti-imperialist movements. In his Towards the Republic of 

Indonesia (Naar de Republiek Indonesia, Menuju Republik Indonesia), Tan 

Malaka (1925/1975) observes that if communist society replaces the 

imperialist one, private ownership, uncontrolled production, capitalistic 

competition, class, imperialism, and imperialist wars will disappear from the 

world (p.33). His argument on the significant role played by the masses in 

Indonesian emancipation has a remarkable similarity with the speaker’s 

Pan-Asianist attack in “Sharks.” Tan Malaka (1926/1975) passionately 

ordered his readers, which is to say, “55 million Indonesian people” in his 

Mass Action (Massa-Aktie), to “unite with millions of laborers, farmers, the 

residents of the city, and intellectuals under a single proletarian mass party” 

while simultaneously mobilizing millions into revolution (pp.224-225). Tan 

Malaka went on to say, “You (his readers) are a soldier of the revolutionary 

army. Attack the enemy (the Dutch colonizers) by leading the masses who 

have been despised and tortured by hunger, thirst, and poverty. Destroy 

the enemy’s fort, annihilate him, and completely break his backbone […]” 

(p.225). According to Tan Malaka, in the communist world, common 

ownership, planned production, autonomous exchange of products, and 

internationalism would be achieved. He describes such a communist world 

as a place where there is “friendship, peace and collaboration among 

peoples in the world” (p.33).  

The repetition of keywords such as “friendship,” “peace,” “love of 

society,” “laws,” “public opinion” in both Sukarno and Tan Malaka’s 

statements, as well as in “Sharks” can be associated with the anti-colonialist 

discourse used by nationalist/communist and anti-imperialist movements in 

contemporary Indonesia. In this context, the words “barricade” (要塞), as 

well as “Friendship, Peace, Love of society” and “It’s law. Public opinion. 

Human values” all of which are used in “Sharks,” can be understood as anti-

colonialist discourse. Of significance here is that this ambivalent mixture of 

colonialism and anti-colonialism is revealed by the discursive interactions of 

the French word “promenade,” the pronunciation “barricade” printed 

above “yōsai,” and the expressions from other languages present 
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throughout the poem. This juxtaposition of words from various periods (i.e., 

19th century and 20th century), varying languages (i.e., French, English, and 

Japanese), and genres (i.e., literature and politics) in “Sharks” can be 

explained best with the idea of heteroglossia. The cohabitation of languages 

creates a socio-ideological contradiction in “Sharks” by using the same 

words to represent both colonialism and anti-colonialism. 

 

4. Conclusion 

           This socio-ideological paradox suggests that the conventional 

interpretation of “Sharks” that reifies the boundary between colonialism 

and anti-colonialism is inappropriate. The sharks and the narrator have 

been seen as a binary metaphor; the former is a metaphor for colonialism 

and the latter stands for anti-colonialism. However, the heteroglossia in 

“Sharks,” gives multiple meanings to the words of the sharks. Focusing on 

the intersection with Pan-Asianist discourse in 1930s Japan and the 

heteroglossia in “Sharks,” this paper has argued that the narrator 

symbolizes both resistance to Western colonialism and the ideals of Pan-

Asianism, while the sharks simultaneously stand for both Japanese and 

Western colonialism and anti-colonial movements. The poem therefore 

critically reveals the internal contradictions of colonialism, as well as the 

fluid transition between colonialism and anti-colonialism. This fluid 

discursive transition between colonialism and anti-colonialism suggests not 

only that the discourse of colonialism and anti-colonialism overlap with one 

another to create a double meaning but also that hegemonic discourse 

produced by the imperial power can distort, dominate, and appropriate the 

anti-colonial discourse. 

Therefore, the next step in reading “Sharks” is not to construct a 

static dichotomy between colonialism and anti-colonialism or affirm the 

myth of resistance, but to consider how colonialism can transform into anti-

colonialism and vice-versa. 

 

Notes 
1In that it aims to theoretically rethink the heteroglossia in “Sharks,” this paper shares 
several ideas with Otta, Y. (2014). Nan’yō eno manazashi: Kaneko Mitsuharu no shihen 
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“Same” o chūshin ni. In Yamada, H (Eds.). Gengotai kenkyū no genzai (294-319). Tokyo: 
Shichigatsudō. 
 
2Kaneko traveled through Europe and Southeast Asia from 1928 to 1932. He composed 
“Sharks”during his travels, just after his departure from Singapore for Japan. “Sharks” was 
first published in the literary journal Bungei in 1935 and was reprinted in a collection of 
poems entitled Sharks in 1937.In order to distinguish the collection from the poem, I will 
use “Sharks” for the poem, and Sharks for the collection. 
 
3 As for this point, see Jin. (2011).“Shinwa-ka sareru shijin no senchū to sengo no mosaku” 
(224-334). 
 
4 Other women such as a Thai dancer who “wears a golden bracelet” in Singapore may 
have motivated his inspiration as well. 
 
5 When cited, this poem is translated by Satō Hiroaki and Burton Watson, From the Country 
of Eight Islands: An Anthology of Japanese Poetry (pp.521-531). New York: Anchor Press, 
1981. Page reference to “Sharks” is shown within parentheses. 
 
6 For example, the first Akutagawa Prize was awarded to Ishikawa Tatsuzō’s (1905-1985) 
“Sōbō” (1935), which depicts a Japanese immigrant family in Brazil. Miyauchi Kanya’s 
(1912-1983) “Chūō kōchi” (1935) was nominated for the second Akutagawa Prize. In this 
work, Miyauchi traces the racial and gender-related hierarchy and marginalization in 
Sakhalin under Japanese rule. Tsuruta Tomoya’s (1902-1988) “Koshamain ki” (1935) won 
the third Akutagawa Prize. This work represents an Ainu tribe’s resistance to the Japanese 
invasion. 
7For more information about the historical development of Japanese Pan-Asianism, see 
Nakajima. (2014/1017). Nakajima argues that Japanese Asianism emerged when Asianists 
posited Saigō Takamori calling for an envoy to Korea in 1873 as an attempt to save Korea 
from pressing international power-politics(p.83). 
 
8 All of the illustrations cited here are from Shimada, K. (1967). Bōken Dankichi manga 
zenshū. Tokyo: Kōdansha. 
 
9Ajia no akebono (The Wake of Asia), an adventure novel by Yamanaka Minetarō about an 
alliance between Japan, India and Germany to free a southern nation from U.S. rule, was 
popular in the 1930s and points to the popularity of Pan-Asianism in the cultural domain. 
Like Bōken Dankichi, it appeared in Shōnen kurabu from 1931 to 1932. 
 
10 All of the poems cited here are translated from Ōshima, H. (1989). Pari-komyūn no shijin-

tachi. Tokyo: Shin Nihon Shuppansha. “Red Frags” is from pp.62-63,  “Rally for the 
Republic” from pp.74-75, and “International” from pp.116-117. 
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 Sebuah objek pariwisata dikunjungi para wisatawan dengan motivasi 

yang berbeda-beda. Mari kita ambil Tokyo Tower, menara tertinggi kedua di 

Jepang, sebagai contoh. Sebagian orang mengunjungi Tokyo Tower untuk 

dapat melihat keindahan pemandangan kota Tokyo dari atas ketinggian 250 

meter. Ada pula yang datang karena tertarik dengan latar belakang sejarah 

menara yang menjadi ikon ibukota Jepang tersebut. Lalu, yang terbilang 

unik, terdapat juga mereka yang datang ke Tokyo Tower untuk 

menapaktilasi adegan-adegan yang ada pada serial anime “Love Live! School 
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Idol Project.” Contoh terakhir memperlihatkan bahwa terdapat orang-orang 

yang mengunjungi sebuah objek wisata karena ketertarikannya terhadap 

kaitan objek wisata tersebut dengan unsur budaya populer Jepang.  

 Buku berjudul “Contents Tourism in Japan: Pilgrimages to “Sacred 

Sites” of Popular Culture” (selanjutnya disebut “Contents Tourism in 

Japan”), merupakan upaya dari para penulisnya, Philip Seaton, Takayoshi 

Yamamura, Akiko Sugawa-Shimada, dan Kyungjae Jang, dalam menjelaskan 

aktivitas pariwisata yang mereka sebut sebagai “content tourism” 

(pariwisata konten) di Jepang. Dalam buku ini “content tourism” 

didefinisikan sebagai “…travel behavior motivated fully or partially by 

narratives, characters, locations, and other creative elements of popular 

culture forms, including film, television dramas, manga, anime, novels, and 

computer game” (hlm 3 dan 263). Definisi tersebut bukanlah ciri khas dari 

“content tourism” di Jepang. Kita dapat melihat fenomena yang sesuai 

dengan definisi demikian di Indonesia. Misalnya, membludaknya kunjungan 

ke Pulau Belitung menyusul kesuksesan novel dan film “Laskar Pelangi”, 

juga dapat dikategorikan sebagai “contents tourism.”  

 Lalu, apakah yang menjadikan “contents tourism” di Jepang perlu 

mendapat perhatian? Setelah membaca “Contents Tourism in Japan” saya 

menyadari bahwa pemahaman terhadap “contents tourism” di Jepang 

memiliki setidaknya dua signifikansi. Yang pertama, melalui pengetahuan 

terhadap “contents tourism” di Jepang, kita dapat mengenal lebih jauh 

kultur masyarakat Jepang, terutama dalam kaitannya dengan budaya 

pariwisata. Seperti telah jamak diketahui, terdapat berbagai situs maupun 

kuil yang terkait kepercayaan Shinto yang keberadaannya dimuliakan 

melalui teks-teks klasik Jepang seperti Kojiki dan Nihon Shoki (keduanya 

berkisah mengenai penciptaan Negeri Jepang, dan dipercaya sebagai karya 

tertua di Jepang). Perjalanan-perjalanan menuju berbagai situs tersebut 

pada mulanya dimotivasi oleh alasan religius (pilgrimage), namun seiring 

perkembangan zaman berkembang menjadi sebuah kesenangan. Tidak 

hanya Kojiki dan Nihon Shoki, antologi puisi Hyakunin Isshu maupun novel 

klasik karya Murasaki Shikibu, Genji Monogatari, merupakan contoh dari 

karya-karya yang populer pada zamannya, yang menjadi pemicu para 

pembacanya untuk melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang muncul 
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di dalam karya-karya tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa perilaku 

wisata yang disebut “contents tourism”, meski tentu pada zaman tersebut 

istilah “contents tourism” tidak digunakan, memiliki sejarah yang panjang di 

Jepang. Buku “Contents Tourism in Japan” memberikan contoh-contoh situs 

“contents tourism” yang tersebar di seluruh penjuru Jepang, menunjukkan 

bahwa “contents tourism” adalah sebuah fenomena yang menyebar secara 

merata di Jepang.  

 SIgnifikansi kedua dari mempelajari “contents tourism” Jepang 

berkaitan dengan tren terkini strategi Jepang dalam menggerakkan 

perekonomiannya melalui sektor pariwisata di bawah bendera kebijakan 

Cool Japan yang telah dimulai sejak dekade 2000-an. Melalui kebijakan 

tersebut pemerintah Jepang, salah satunya, mengembangkan identitas dan 

tema dari masing-masing daerah di Jepang melalui penggunaan narasi yang 

disampaikan melalui berbagai media populer dan teknologi. Strategi ini 

dilakukan demi meningkatkan daya tarik daerah tersebut, sehingga jumlah 

orang yang berkunjung pun diharapkan meningkat. Buku “Contents Tourism 

in Japan” menjelaskan bahwa para pelaku “content tourism” cenderung rela 

mengeluarkan dana untuk mengkonsumsi berbagai hal terkait konten yang 

disukainya. Oleh karena itu, membangun identitas (citra) sebuah daerah 

yang menarik, baik dengan cara membangun narasi baru maupun melalui 

penggunaan narasi yang sebelumnya telah ada, merupakan hal yang 

esensial dalam menghidupkan perekonomian daerah tersebut. Berbagai 

contoh yang telah dilakukan di Jepang yang dipaparkan dalam buku ini 

merupakan pedoman bagi negara-negara lain yang sedang merancang 

strategi pengembangan pariwisatanya.   

 Buku “Contents Tourism in Japan” adalah panduan bagi akademisi 

maupun praktisi pariwisata dalam memahami fenomena “contents tourism” 

di Jepang. Bagi para praktisi pariwisata, ratusan contoh “content tourism” di 

Jepang yang dipaparkan dalam buku ini merupakan sumber inspirasi untuk 

mengembangkan industri pariwisata di negara masing-masing. Terdapat hal 

belum terbahas dalam buku ini, misalnya, mengenai fenomena 

penyelenggaraan serta partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan bertema 

budaya populer Jepang di luar Jepang. Atau, mengenai sejauh apa usaha 

pemerintah Jepang mengembangkan “contents tourism” melalui kebijakan 
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Cool Japan. Tema-tema lanjutan dari tema yang sudah diajukan dalam buku 

“Contents Tourism in Japan” ini seyogyanya menjadi pemicu diskusi di 

kalangan akademisi demi pemahaman yang semakin komprehensif 

mengenai “contents tourism.”  
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