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Abstract
This study aims to determine and explain the Japan’s strategy in maintaining the
increasing trend of tourists visit from Thailand that occurred during the year 2013
until 2016. Data presented in this study is secondary data. The data analysis
technique used in this research is a qualitative data. The results showed that the
increasing trend of Thai tourists visit to Japan during 2013-2016 is based on
appropriate strategies and actions for Japan’s interests. Through SWOT analysis,
Japan uses the strengths of their potential and opportunities, which are opportunities
to increase the visit of Thai tourists to overcome the weakness and threats of tourism
in Japan. From the results of this analysis, Japan promotes direct and indirect
tourism, provides visa-free policies to Thai tourists, provides discount flights from
Thailand to Japan, provides travel promos in Japan, and exploits the various
potentials in Japan to compete with other country’s tourism.

Keywords: Japan's tourism strategy, Thailand traveler.

Pendahuluan
Pariwisata merupakan salah satu bagian dari soft power yang digunakan oleh Jepang
untuk mencapai kepentingan negaranya. Melalui pariwisata, pemerintah Jepang
melakukan beragam upaya seperti promosi di sektor pariwisata ke negara-negara Asia
Tenggara untuk membangun kembali citra nasionalnya sebagai negara penjajah pada
Perang Dunia II. (http://Jmb-lipi.or.id/index.php/jmb/article/view/326)

Alasan Jepang memilih sektor pariwisata sebagai soft powernya ialah, pariwisata
dapat memberikan beberapa keuntungan, yang pertama pariwisata dapat menyumbang
devisa kepada negara, kedua, sektor pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan
bagi masyarakat Jepang, (Mampurung, Happy, 2002: 3) serta dapat menjadi media
untuk memperbaiki citra negara Jepang yang pernah menjajah beberapa negara di
wilayah Asia.

Melalui soft diplomacy, Jepang melakukan pendekatan ke berbagai negara dengan
menggunakan sektor pariwisata dimana Asia Tenggara menjadi salah satu wilayah
sasaran soft diplomasi Jepang, karena pada dasarnya masyarakat Jepang dan
masyarakat Asia Tenggara memiliki tradisi ataupun budaya yang sama sebagai orang
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Asia. (Efendi, Tonny Dian. 2011 : 44-45) Selain itu jarak yang berdekatan juga
menjadi faktor utama Jepang untuk melakukan hubungan dengan negara-negara di
wilayah Asia Tenggara, sebagai upaya untuk memperbaiki citra negaranya di kawasan
Asia Tenggara.

Pada tahun 2011, Jepang mengalami musibah bencana alam, yaitu gempa bumi dan
tsunami. Bencana gempa bumi dan tsunami yang menimpa Jepang ini mengakibatkan
hancurnya kota, infrastruktur, serta berbagai fasilitas penunjang. Hal ini tentu
menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap perkembangan industri pariwisata
serta menurunnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Jepang. (lib.ui.ac.id ).

Pasca terjadinya bencana alam, pemerintah Jepang memberikan kebijakan kepada
beberapa negara di Asia Tenggara serta melakukan kerjasama dengan perusahaan-
perusahaan swasta sebagai upaya untuk menarik minat wisatawan asing.

Jepang merupakan negara yang memiliki keunggulan dalam bidang teknologi dan
pariwisata, tentu saja untuk memperkenalkan dan menyebarkan pariwisata tersebut
merupakan hal yang mudah bagi negara semaju Jepang.

Seharusnya kemajuan tekhnologi Jepang dapat menjadi kekuatan utama untuk
menyebarkan budayanya kepada negara lain selain Thailand, seperti menggunakan
media internet untuk mempromosikan pariwisatanya agar menarik minat wisatawan
mancanegara untuk berkunjung ke Jepang.

Tetapi pada kenyataannya Jepang masih melakukan  promosi langsung untuk
memperkenalkan budayanya kenegara lain dengan mengadakan event atau ekspedisi-
ekspedisi diluar negeri serta memberikan berbagai macam kemudahan untuk
wisatawan asing agar dapat berkunjung ke Jepang.

Sebelumnya, Jepang dan Thailand sudah menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi,
yang bernama JTEPA (Japan Thailand Economic Partnership Agreemen), JTEPA
adalah perjanjian perdagangan bebas antara Jepang dan Thailand, JTEPA memberikan
kemudahan bagi kedua negara untuk mengembangkan perdagangan.

Alasan Jepang memilih Thailand dikarenakan setiap tahunnya negara Thailand selalu
menjadi negara penyumbang wisatawan terbanyak dari 5 negara Asia Tenggara yang
mengunjungi Jepang. (www.nationmultimedia.com/opinion/letter-from-tokyo-why-
thais-come-to-japan-30281454.html )

Selain itu alasan Jepang Melakukan strategi pariwisata kepada Thailand ialah untuk
mengembangkan sektor perdagangan, agar Thailand dapat mendukung investasi
Jepang di Thailand serta dapat mengembangkan kerjasama lainnya melalui kerjasama
ekonomi JTEPA. Beberapa perusahaan elektronik seperti Toshiba, Panasonic serta
warga negara Jepang sudah berdomisili di Thailand, sehingga Jepang memilih
Thailand sebagai tujuan soft diplomacy dibidang pariwisata untuk meningkatkan
perdagangan bilateral serta kerjasama lainnya. (http://kampuskampus.com/mengapa-
jepang-memilih-thailand-sebagai-hub-mea-bukan-indonesia/ )
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Tingginya jumlah kunjungan wisatawan Thailand di atas tentunya didukung oleh
berbagai upaya dan strategi yang telah di lakukan oleh Jepang, sehingga dalam
penelitian ini akan di analisis tentang strategi yang telah dilakukan oleh Jepang untuk
meningkatkan kunjungan wisatawan Thailand.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep
Konsep Pariwisata
Pariwisata ialah perpindahan orang untuk sementara kesuatu tujuan di luar tempat
tinggal maupun tempat kerjanya yang biasa, serta aktivitas yang dilakukannya selama
tinggal di tempat tujuan tersebut, dan kemudahan-kemudahan yang disediakan untuk
memenuhi kebutuhannya adalah bagian dari pariwisata. (Yoeti, Oka A MBA, dkk.
2006 : 12-13)

Jika ditinjau dari segi etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta yang
terdiri atas dua suku kata yaitu “pari” yang berarti banyak, berkali-kali, berputar-
putar, lengkap dan kata “wisata” yang berarti perjalanan atau bepergian. Dapat
diambil pengertian bahwa kata pariwisata berarti suatu perjalanan yang dilakukan
secara berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat lain. Pariwisata
menyangkut perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain atau disebut dengan istilah
“tour”. Seperti kutipan dari batasan yang diberikan oleh WATA (World Association of
Travel Agent) adalah merupakan perlawatan keliling yang memakan waktu lebih dari
tiga hari yang diselenggarakan oleh biro perjalanan wisata (BPW) dengan acara antara
lain peninjauan di beberapa kota atau objek wisata dalam maupun di luar negeri.

Menurut pendapat Hunziker dan K. Krapt (1942), pariwisata adalah keseluruhan dari
gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan kediaman orang-orang asing serta
menyediakan tempat tinggal sementara, asalkan pendiaman itu tidak tinggal menetap
dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara itu. Batasan
ini merupakan batasan yang diterima secara” official oleh The Assosiation
International des Expres Scientifique du Tourisme (AIEST).

Wisata menurut UU No. 9/1990 tentang kepariwisataan didefinisikan sebagai kegiatan
perjalanan yang dilakukan secara sukarela dan bersifat sementara, serta perjalanan itu
sebagian atau seluruhnya bertujuan untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
Sedangkan pariwisata segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk
pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang
tersebut. Seringkali pariwisata hanya dilihat dalam bingkai ekonomi, padahal
pariwisata merupakan rangkaian dari kekuatan ekonomi, lingkungan dan budaya yang
bersifat global. memang pariwisata harus bisa menjual, namun pariwisata juga
memberikan manfaat dan menyumbang antara lain kepada pelestarian budaya dan
adat istiadat, peningkatan kecerdasan masyarakat, Peningkatan kesehatan dan
kesegaran, terjaganya sumber daya alam dan lingkungan lestari, terpeliharanya
peninggalan kuno dan warisan masa lalu, dan lain-lain.

Harus diakui pula, kadang kala kegiatan pariwisata membawa dampak negatif pada
lingkungan alam maupun sosial budaya, tetapi dalam kegiatan pariwisata yang
terkonsep baik dan tertata rapi, dampak “menjual” itupun dapat diminimalisasi.
Konkretnya, pariwisata tidak akan menjual hutan, melainkan keindahan hutannya,
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pariwisata tidak akan menjual binatang langka, tetapi akan menjual kelangkaan
binatang tersebut, dan seterusnya.

Pariwisata bertujuan untuk menambah devisa negara yang dihasilkan oleh
pembelanjaan yang besar oleh para wisatawan dan salah satu faktor yang lebih efektif
dalam pengembangan retribusi internasional, disamping itu keuntungan lain ialah
pariwisata memerlukan karyawan untuk industri privat mereka, pariwisata juga sangat
baik untuk negara yang sedang berkembang, karena membutuhkan karyawan yang
cukup banyak.
Ilmu pariwisata dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat manusia.
Perjalanan dan pergerakan wisatawan adalah salah satu bentuk kegiatan dasar
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beragam, baik dalam bentuk
pengalaman, pencerahan, penyegaran fisik dan psikis maupun dalam bentuk
aktualisasi diri. Dalam konteks inilah dapat dipahami mengapa, PBB menegaskan
kegiatan berwisata sebagai hak asasi manusia. Kontribusi pariwisata yang lebih
konkret bagi kesejahteraan manusia dapat dilihat dari implikasi-implikasi pergerakan
wisatawan, seperti meningkatnya kegiatan ekonomi, pemahaman terhadap budaya
yang berbeda, pemanfaatan potensi sumber daya alam dan manusia. (http://endah-
parwis-vokasi.web.unair.ac.id/artikel_detail-78014-Artikel-
Perspektif%20Keilmuan%20Pariwisata.html)

Konsep SWOT
Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan sejak tahun 1920-an. Analisis tersebut
merupakan bagian dari Harvard Policy Model yang dikembangkan di Harvard
Business School. Sayangnya ketika analisis tersebut digunakan masih terdapat
beberapa kelemahan sehingga analisis tersebut tidak lantas berkembang dan banyak
dikenal orang.

Menurut Philip Kotler analisis SWOT adalah evaluasi terhadap semua kekuatan,
kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat pada individu atau organisasi.
(https://sia.stiepancasetia.ac.id/download-jurnal.php?id=138) Adapun Analisis SWOT
merupakan singkatan dari 4 kata yaitu:
1. Strength

Strengths merupakan sebuah kondisi yang menjadi sebuah kekuatan dalam
organisasi. Faktor-faktor kekuatan merupakan sebuah kompetensi khusus atau
sebuah keunggulan yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Faktor-
faktor kekuatan tersebut merupakan nilai plus atau keunggulan komparatif dari
sebuah organisasi. Hal tersebut mudah terlihat apabila sebuah organisasi
memiliki hal khusus yang lebih unggul dari pesaing-pesaingnya serta dapat
memuaskan stakeholders maupun  pelanggan.

2. Weakness
Weakness merupakan kondisi atau segala sesuatu hal yang menjadi kelemahan
atau kekurangan yang terdapat dalam tubuh organisasi. Pada dasarnya sebuah
kelemahan merupakan sesuatu hal yang wajar ada dalam organisasi. Namun yang
terpenting adalah bagaimana organisasi membangun sebuah kebijakan sehingga
dapat meminimalkan kelemahan-kelemahan tersebut atau bahkan dapat
menghilangkan kelemahan yang ada.
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3. Opportunities
Peluang merupakan suatu kondisi ligkungan di luar organisasi yang sifatnya
menguntungkan bahkan dapat menjadi senjata untuk memajukan sebuah
perusahaan atau organisasi. Anda dapat mengetahui hal-hal eksternal mana yang
dapat anda jadikan peluang dengan cara membandingkan analisis internal
(strengths dan weaknesses) perusahaan atau organisasi anda dengan analisis
internal dari kompetitor lain. Beberapa hal yang dapat anda jadikan peluang perlu
diranking berdasarkan successprobability (kemungkinan berhasil), sehingga tidak
semua peluang tidak harus dicapai dalam target.

4. Threats
Threats atau ancaman ini merupakan kebalikan dari peluang atau opportunities.
Ancaman merupakan kondisi eksternal yang dapat mengganggu kelancaran
berjalannya sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman dapat meliputi hal-hal
dari lingkungan yang tidak menguntungkan bagi sebuah organisasi. Apabila
ancaman tidak segera ditanggulangi maka dapat berakibat dampak
berkepanjangan sehingga menjadi sebuah penghalang atau penghambat
tercapainya visi dan misi sebuah organisasi atau perusahaan. Ancaman bisa
dilihat dari tingkat keparahan dan pengaruhnya (seriousness) dan kemungkinan
terjadinya (probability of accurrence).

Analisis SWOT dapat digunakan oleh organisasi atau perusahaan. sebagai metode
analisis yang paling dasar analisis SWOT dianggap memiliki banyak manfaat atau
kelebihan dibandingkan dengan metode analisis yang lain. berikut merupakan
penjabaran beberapa manfaat menggunakan metode analisis SWOT:
1. Analisis SWOT dapat membantu melihat suatu persoalan dari empat sisi

sekaligus yang menjadi dasar sebuah analisis persoalan, yaitu kekuatan,
kelemahan, kesempatan atau peluang dan ancaman.

2. Analisis SWOT mampu memberikan hasil berupa analisis yang cukup tajam
sehingga mampu memberikan arahan ataupun rekomendasi untuk
memertahankan kekuatan sekaligus menambah keuntungan berdasarkan sisi
peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan juga menghindari
ancaman.

3. Analisis SWOT dapat membantu kita “membedah” organisasi dari empat sisi
yang dapat menjadi dasar dalam proses identifikasinya, dan dengan analisis ini
kita dapat menemukan sisi-sisi yang terkadang terlupakan atau tidak terlihat
selama ini.

4. Analisis SWOT dapat menjadi instrument yang cukup ampuh dalam melakukan
analisis strategi, sehingga dapat menemukan langkah yang tepat dan terbaik
sesuai dengan situasi pada saat itu.

5. Analisis SWOT dapat digunakan untuk membantu organisasi meminimalisasi
kelemahan yang ada serta menekan munculnya dampak ancaman yang mungkin
akan timbul.

Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis situasi dengan mengidentifikasi berbagai
faktor secara sistematis terhadap kekuatan-kekuatan (strengths) dan kelemahan-
kelemahan (weaknesses) suatu organisasi dan kesempatan-kesempatan (opportunities)
serta ancaman-ancaman (threats) dari lingkungan untuk merumuskan strategi



eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 3, 2018: 1355-1370

1360

organisasi. Dalam dunia bisnis ada beberapa keyword yang perlu kita pahami,
khususnya ketika menggunakan dan menerapkan pendekatan analisis SWOT ini.
Beberapa keyword itu, yaitu:
1. Kekuatan (strengths) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang berjalan dengan

baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan.
2. Kelemahan (weaknesses) adalah kegiatan-kegiatan organisasi yang tidak berjalan

dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi tidak
dimiliki oleh organisasi.

3. Kesempatan (opportunities) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang positif.
4. Ancaman (threats) adalah faktor-faktor lingkungan luar yang negatif.
5. Matriks SWOT adalah alat untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi

yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman
eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan
kelemahan yang dimilikinya.

6. IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau
rumusan faktor-faktor strategis internal dalam kerangka kekuatan (strengths) dan
kelemahan (weaknesses).

7. EFAS (External Strategic Factors Analysis Summary) adalah ringkasan atau
rumusan faktor-faktor strategis eksternal dalam kerangka kesepatan
(opportunities) dan ancaman (threats).

8. Strategi SO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi
yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan
seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

9. Strategi WO adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang
yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

10. Strategi ST adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki
organisasi untuk mengatasi ancaman.

11. Strategi WT adalah strategi yang ditetapkan berdasarkan kegiatan yang bersifat
defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari
ancaman. (Nur’aini DF, Fajar. 2016 : 27-28)

Perlu diingat bahwa tidak semua strategi yang ada dalam SWOT ini digunakan, hanya
strategi yang dapat membantu menyelesaikan masalah yang akan digunakan.
(Nur’aini DF, Fajar. 2016 : 88)

Metodologi Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian
analisis deskriptif yaitu menggambarkan tentang strategi Jepang dalam meningkatkan
kunjungan wisatawan Thailand tahun 2011-2016. Jenis data yang digunakan penulis
dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, Penulis menggunakan teknik kepustakaan
(library research), Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis
kualitatif, yaitu penulis menganalisis data skunder yang kemudian dengan
menggunakan teori dan konsep yang sesuai untuk menjelaskan suatu permasalahan
yang sedang diteliti.

Hasil Penelitian
Pariwisata merupakan sektor yang cukup penting dalam meningkatkan devisa suatu
negara. Dengan majunya teknologi saat ini, semakin mempermudah suatu negara
dalam mempromosikan setiap potensi pariwisata yang dimiliki oleh negara tersebut
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melalui dunia maya, selain itu teknologi juga membantu berkembangnya sektor
pariwisata dalam mendapatkan devisa pada suatu negara. Setiap negara pasti memiliki
budaya dan keindahan alamnya yang berbeda dengan negara lain, dengan
memanfaatkan sektor pariwisata negara dapat mendapatkan keuntungan melalui
wisatawan asing yang berkunjung kenegara tersebut, dengan memberikan fasilitas dan
promosi yang menarik kenegara lain akan menarik minat wisatawan asing untuk
berkunjung kenegara tersebut.

Pariwisata Jepang dalam analisis SWOT
Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di wilayah paling timur benua
Asia. Negara ini dikelilingi lautan di keempat penjurunya, dan dikenal memiliki
berbagai macam seni dan budaya, tidak hanya itu Jepang juga memiliki keindahan
alam yang dapat menjadi tujuan wisata bagi wisatawan asing maupun lokal di
Jepang.(https://livejapan.com/id/article-a0000188/)

Pariwisata merupakan sektor penting bagi negara Jepang sebagai sumber devisa yang
didapat dari kunjungan wisatawan asing, didukung dengan kayanya budaya dan
potensi pariwisata dapat di manfaatkan sebagai strategi untuk menarik minat
wisatawan asing untuk berkunjung ke negara Jepang.

Pada tahun 2013 sampai tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan dari 5 negara Asia
Tenggara meningkat cukup signifikan terutama kunjungan wisatawan asal Thailand,
peningkatan ini terjadi karena berbagai upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam
mempromosikan dan memperkenalkan setiap poteni pariwisatanya.

Dalam  membuat strategi pariwisata, Jepang menggunakan pendekatan SWOT yang
nantinya akan digunakan untuk menarik minat wisatawan mancanegara agar dapat
berkunjung ke Jepang.

Dalam strategi SWOT ada 4 elemen yang harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum
membuat strategi yang akan digunakan, yaitu Strength, Weaknesses, Opportunities
dan Threat.
1. Strengths (Kekuatan Atau Potensi Pariwisata Jepang).

Jepang memiliki 4 (empat) musim yang berbeda, yaitu musim semi, musim
panas, musim gugur, dan musim dingin, Namun perbedaan iklim inilah yang
membuat Jepang kaya akan potensi di bidang pariwisata. Potensi pariwisata yang
dimiliki oleh Jepang ialah wisata alam, wisata seni dan budaya, serta wisata
belanja dan kuliner. Wisatawan yang berkunjung dapat menikmati pemandangan,
event, dan makanan khas yang berbeda setiap musim di berbagai daerah yang ada
di Jepang. (.https://livejapan.com/id/article-a0000283/)

Setiap potensi pariwisata di Jepang memiliki ciri khasnya masing-masing yang
hanya dapat ditemukan saat berwisata ke Jepang, hal inilah yang digunakan oleh
Jepang untuk menarik minat para wisatawan asing untuk berkunjung ke Jepang.

Menurut data kunjungan yang ada pada tabel 3.2 halaman 30 yang dikeluarkan
oleh situs JNTO (Japan National Torism Organization) jumlah kunjungan
wisatawan yang mengunjungi Jepang tertinggi dari bulan Januari sampai bulan
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Desember ialah pada bulan april dan bulan oktober, di mana pada bulan April
adalah masanya musim semi berlangsung dan bulan Oktober adalah masanya
musim gugur berlangsung.

Potensi pariwisata yang dapat menjadi daya tarik bagi pariwisata Jepang adalah
Wisata alam, sedangkan wisata alam yang terkenal di Jepang ialah gunung Fuji
dan mekarnya bunga sakura di musim semi. Wisata seni di Jepang sangat
beragam seperti festival musik, sedangkan untuk wisata budaya berupa kuil-kuil,
bangunan bersejarah, pesta kembang api musim panas, anime dan manga. Wisata
belanja dan kuliner tersedia di berbagai tempat seperti pusat perbelanjaan
Harajuku yang menyediakan berbagai produk, dan wisata kuliner di Osaka yang
menyediakan berbagai macam menu makanan tradisional maupun makanan dari
luar negeri Jepang. Dengan berbagai kelebihan dan keunikannya masing-masing
wisata seni dan budaya menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pariwisata
Jepang untuk menarik minat wisatawan Thailand agar berkunjung ke Jepang.

2. Weaknesses (Kelemahan Pariwisata Jepang).
Pariwisata Jepang juga memiliki kelemahan yang dapat membuat tingkat
kunjungan wisatawan Thailand tidak meningkat, kelemahan tersebut ialah :
a. kurangnya promosi dan pengenalan tentang pariwisata Jepang di Thailand.
b. sulitnya birokrasi pengurusan dokumen untuk berwisata ke negara Jepang.

3. Opportunities (Kesempatan Atau Peluang Pariwisata Jepang).
Kesempatan atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pariwisata Jepang
adalah kebutuhan masyarakat asing dalam melakukan perjalanan yang bertujuan
untuk berlibur, menikmati objek serta daya tarik pariwisata di tempat-tempat
yang baru.

Selain itu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh Jepang ialah jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara yang terus meningkat setiap tahunnya.

4. Threats (Ancaman Terhadap Pariwisata Jepang).
Pariwisata Jepang juga memiliki berbagai macam ancaman yang dapat
menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan asing tidak meningkat, ancaman ini
datang dari luar (eksternal) dan dari dalam negeri Jepang sendiri (internal).
a. Ancaman Eksternal.

Ancaman yang datang dari luar (eksternal) ialah banyaknya tujuan wisata
lain di luar negeri yang menjadi saingan pariwisata Jepang, hal ini tentu saja
dapat menurunkan minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Jepang
sehingga menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan asing tidak meningkat
secara signifikan setiap tahunnya.

b. Ancaman Internal
Ancaman yang datang dari dalam negeri Jepang yang membuat wisatawan
Thailand enggan untuk mengunjungi Jepang ialah :
1) Mahalnya biaya penerbangan ke Jepang.
2) Mahalnya biaya transportasi untuk bertamasya di negara Jepang.
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Wisatawan Thailand.
Ibu kota Thailand adalah Bangkok, sistem pemerintahannya ialah monarki
konstitusional yang dipimpin oleh raja sebagai pelindung ajaran Buddhisme Thailand
dan lambang jati diri persatuan bangsa. Kepala pemerintahnya adalah Perdana
Menteri yang diambil dari parlemen dan biasanya pemimpin partai mayoritas yang
ada di Thailand.

Mayoritas penduduk Thailand adalah penganut agama Budha, yang kemudian
mempengaruhi struktur kebudayaannya.  Penduduk Thailand sendiri memiliki
komitmen sosial yang baik dan tidak individual. Masyarakat memupuk hubungan
yang kuat dimana setiap orang bertanggung jawab untuk sesama anggota keluarga
mereka. (http://pshafira-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-99662-
MBP%20Asia%20Tenggara-
Kondisi%20Ekonomi,%20Politik,%20Sosial%20Thailand.html.)

Masyarakat Thailand memiliki kegemaran berwisata, kegemaran tersebut menjadi
sebuah kebiasaan yang melekat bagi sebagian masyarakatnya. Para wisatawan
tersebut berkunjung dan berwisata keluar negri dalam kelompok yang besar, seperti
bersama keluarga dan kerabat dekatnya. (
www.Nationmultimedia.Com/Opinion/Letter-From-Tokyo-Why-Thais-Come-To-
Japan-30281454.Html ) Adapun tujuan dan kebiasaan para wisatawan Thailand saat
berkunjung keluar negri antara lain ialah berbelanja, berwisata kuliner, dan
bertamasya.

Analisis strategi SWOT
Berdasarkan analisis strategi SWOT, ada dua elemen yang dapat mengancam
pariwisata Jepang, ancaman tersebut ialah weaknesses dan threats, untuk mengatasi
masalah tersebut pemerintah Jepang melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta
serta memberikan kebijakan untuk memudahkan wisatawan Thailand berkunjung ke
Jepang, hal ini akan digambarkan melalui analisis strategi SO, ST dan WT.

1. Strategi SO (Strength Opportunities)
Strategi SO ialah strategi yang dibuat dengan menggunakan kekuatan (strength)
untuk memanfaatkan peluang (opportunities).

Kebiasaan para wisatawan Thailand saat berkunjung keluar negeri merupakan
kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh Jepang, kebiasaan tersebut ialah
wisatawan Thailand gemar bertamasya ketempat-tempat wisata, gemar berbelanja
di pusat perbelanjaan serta  gemar berwisata kuliner khas suatu daerah.

Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Jepang untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan dari Thailand seperti:
a. Menyelenggarakan wisata alam

Kebiasaan wisatawan Thailand yang gemar bertamasya dimanfaatkan oleh
pemerintah Jepang dengan menyelenggarakan wisata alam. Bertamasya
mengunjungi objek wisata alam yang ada di Jepang, seperti berjalan-jalan dan
mendaki gunung Fuji, serta menikmati keindahan bunga sakura di musim
semi, tentu saja pengalaman ini hanya dapat di temukan oleh wisatawan
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Thailand saat berwisata ke negara Jepang karena setiap objek wisata alam di
Jepang memiliki ciri khasnya masing-masing.

b. Menggelar wisata seni dan budaya
Wisata seni Jepang ialah wisata yang menawarkan berbagai macam pagelaran
seni, salah satunya adalah seni musik yang diadakan di Jepang, seperti konser
musik J-pop (Japan pop) yang menampilkan berbagai musisi terkenal asal
Jepang dengan berbagai aliran, musisi yang ditampilkan biasanya ialah musisi
yang mengisi opening dan closing pada film-film anime Jepang sehingga
memiliki daya tarik bagi wisatawan Thailand yang mengunjunginya.

Mayoritas penduduk negara Thailand adalah pemeluk agama budha sehingga
hal tersebut dimanfaatkan oleh Jepang dengan menggelar wisata budaya di
Jepang. Wisata budaya Jepang menawarkan berbagai macam kuil-kuil dan
bangunan yang bersejarah beberapa diantaranya ialah great budha, candi
budha Kiyomizu-Dera, kuil Todaiji, dan masih banyak lagi sehingga hal ini
dapat dimanfaatkan oleh wisatawan Thailand untuk bertamasya serta
beribadah di kuil-kuil yang ada di Jepang, selain itu wisatawan Thailand juga
mendapatkan edukasi tentang sejarah Jepang bagi wisatawan Thailand yang
mengunjungi tempat-tempat bersejarah seperti Hiroshima peace memorial dan
museum bom atom di Nagasaki.

c. Menyediakan berbagai macam pusat perbelanjaan serta tempat-tempat wisata
kuliner.
Kebiasaan wisatawan Thailand yang gemar berbelanja dan berwisata kuliner
dimanfaatkan oleh Jepang dengan menyediakan berbagai macam pusat
perbelanjaan seperti Tokyu Plaza Ometesando Harajuku, pusat perbelanjaan
ini menawarkan produk-produk asli Jepang ataupun produk dari luar negeri
yang dapat dijadikan kenang-kenangan bagi wisatawan Thailand yang
berkunjung ke Jepang.

Sedangkan untuk wisata kuliner, pemerintah Jepang menyediakan beberapa
tempat khusus untuk berwisata kuliner seperti Shinsaibashi dan Dotonbori
yang menyediakan menu-menu makanan tradisional maupun menu makanan
dari luar negeri bagi wisatawan Thailand yang gemar berwisata kuliner.

2. Strategi ST(Strength Threat).
StrategiST ialah strategi yang memanfaatkan kekuatan (Strength) untuk mengatasi
ancaman(Threat).

Ancaman terhadap pariwisata Jepang ialah banyaknya negara selain Jepang yang
menggunakan sektor pariwisata sebagai sumber devisa negara, hal ini tentunya
akan menimbulkan persaingan dengan negara Jepang dalam sektor pariwisata
sehingga dapat mengakibatkan tidak meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
Thailand ke negara Jepang secara signifikan. Untuk mengatasi ancaman tersebut
Jepang menggunakan potensi yang dimilikinya seperti:
a. Menggelar pesta kembang api.
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Pesta kembang api merupakan pesta yang selalu dilakukan disetiap negara,
bahkan kegiatan ini digelar secara besar-besaran saat memasuki tahun baru,
seperti pesta kembang api di Dubai yang memecahkan rekor dunia pada awal
tahun 2014.
(http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/01/140101_dubai_kembangapi)
Jepang juga mengadakan festival kembang api, tidak hanya saat memasuki
tahun baru saja, tetapi juga dilakukan setiap musim panas tiba.

Pesta kembang api di lakukan di berbagai kota secara serentak saat musim
panas di Jepang, hal ini tentu saja dapat menarik minat wisatawan Thailand
karena pesta kembang api di Jepang tidak hanya dilakukan setiap tahun baru
saja tetapi juga di setiap musim panas berlangsung.
(https://www.infojepang.net/festival-kembang-api-terkenal-di-jepang/)

b. Menggunakan anime untuk menyaingi kartun dari negara lain.
Anime merupakan film kartun versi Jepang, dimana terdapat berbagai macam
perbedaan di antara film anime dan film kartun asal Amerika. Perbedaan film
anime dan film kartun  sendiri dapat dilihat dari desain setiap karakter, sifat
tokoh dan alur cerita.

Anime biasanya menggunakan desain karakter yang dibuat sedemikian rupa
hingga menyerupai manusia, kualitas gambar dan desain anime juga semakin
meningkat setiap tahunnya karena peminat anime tidak hanya pada kalangan
anak-anak saja tetapi juga pada kalangan orang dewasa. Kartun hanya
menggunakan desain karakter sederhana dengan desain karakter yang lucu
karena mengambil sebagian besar desain hewan, benda, kendaraan atau apa
saja yang bisa di kemas menjadi suatu karakter baru dengan tingkah yang
menggemaskan agar disukai oleh anak-anak.

Sifat tokoh dalam anime biasanya sesuai dengan sifat manusia asli bahkan
sifat dari tokoh tersebut terkadang dilebih-lebihkan agar terasa lebih berbeda
dan menarik perhatian para penontonnya. Sedangkan kartun biasanya lebih
cenderung ceria dan polos, tapi juga ada sisi jahat lainnya namun tidak terlalu
diperjelas.

Alur cerita pada anime biasanya mengambil sebagian besar dari sebuah kisah
kehidupan serta genre lainnya dengan plot cerita yg dibuat semenarik
mungkin serta memaksimalkan plot cerita agar semakin terasa nyata.
Sedangkan Alur cerita dalam kartun biasanya dibuat secara simple dan
kompleks dengan tujuan agar penontonnya dapat dengan mudah memahami
isi dari jalan cerita yg dipertontonkan. (http://j-cul.com/anime-dan-cartoon-di-
indonesia/) Selain itu Anime juga menjadi media promosi pariwisata bagi
Jepang, sehingga anime lebih menarik dari pada kartun yang berasal dari luar
Jepang karena beberapa lokasi yang ada di anime dapat ditemui didunia nyata
saat berwisata kenegara Jepang.
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3. Strategi WT(Weakness Threats)
Strategi WT adalah strategi yang digunakan untuk meminimalkan kelemahan
(weakness) untuk menghindari ancaman (threats).

Faktor W atau kelemahan (weakness) pada pariwisata Jepang ialah kurangnya
promosi dan pengenalan tentang pariwisata Jepang di Thailand dan sulitnya
birokrasi pengurusan dokumen untuk berwisata ke negara Jepang. Sedangkan
faktor T atau ancaman terhadap pariwisata Jepang terbagi dua, eksternal dan
internal, faktor tersebut ialah, banyaknya tujuan wisata lain di luar negeri yang
menjadi saingan pariwisata Jepang (eksternal) dan mahalnya biaya penerbangan
ke Jepang serta mahalnya biaya transportasi untuk bertamasya di negara Jepang
(internal).

Untuk meminimalkan kelemahan pemerintah Jepang melakukan kerja sama
dengan perusahan swasta dan memberikan kebijakan kepada wisatawan Thailand
untuk menghindari ancaman sebagai berikut:
a. Melakukan promosi pariwisata kepada wisatawan Thailand.

Pemerintah Jepang melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan
swasta untuk memperkenalkan pariwisata kepada wisatawan Thailand. Dalam
mempromosikan pariwisatanya Jepang menggunakan dua cara untuk
mengenalkan potensi pariwisatanya yaitu dengan cara promosi langsung dan
promosi tidak langsung.
1) Melakukan promosi langsung dengan cara menggelar program acara

tahunan di negara Thailand.
Promosi langsung ialah promosi yang dilakukan oleh Jepang secara
langsung kepada wisatawan Thailand promosi tersebut berupa promosi
seni dan budaya yang ditawarkan melalui berbagai program acara yang
digelar oleh Jepang di negara Thailand, seperti program acara tahunan
Anime Festival Asia Thailand (AFA).

AFA merupakan kegiatan lintas negara yang dilakukan oleh dua
perusahaan anime besar dari negara Jepang yaitu Sozo dan Dentsu, acara
ini bertujuan  untuk memperkenalkan kreatifitas dunia anime Jepang di
Asia. (http://miner8.com) AFA pertama kali digelar pada tahun 2015 di
negara Thailand, setelah itu pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016
Jepang  kembali menggelar AFA di Thailand agar masyarakat Thailand
tertarik untuk mengunjungi negara Jepang.

AFA menyajikan beragam acara yang menarik bagi masyarakat Thailand,
terutama pengunjung pada kalangan remaja dan anak-anak, karena pada
acara ini para pengunjung berkesempatan untuk bertemu langsung dengan
para pengisi suara tokoh-tokoh pada film anime yang mereka gemari.
Tidak hanya itu saja, pada acara tersebut masih banyak program-program
yang di suguhkan oleh AFA, misalnya konser musik j-pop, pagelaran
busana costplay, pameran patung anime, dan masih banyak lagi program
acara yang ditampilkan pada pagelaran AFA tersebut.
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2) Melakukan promosi dengan menggunakan berbagai media internet.
Beberapa cara yang dilakukan oleh Jepang untuk mempromosikan
pariwisata ialah dengan dengan menggunakan situs internet, sosial media
maupun film anime. seperti situs resmi miliki Jepang yang beralamat di
https://www.jnto.or.id, situs ini memberikan informasi tentang kota-kota
serta pariwisata apa saja yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan
Thailand yang berencana untuk berwisata ke negara Jepang, selain
informasi tersebut, masih banyak lagi informasi penting lainnya yang
dapat di akses oleh wisatawan Thailand itu sendiri.

Selain situs internet, Jepang juga menggunakan sosial media Facebook
untuk mempromosikan pariwisata, akun Facebook tersebut dapat diakses
oleh wisatawan Thailand dengan melakukan pencarian Visit Japan
International. Akun facebook ini menyediakan berbagai macam informasi
tentang pariwisata apa saja yang sedang banyak dikunjungi oleh
wisatawan asing pada setiap musim yang ada di Jepang. Tidak hanya itu,
masih banyak lagi informasi yang disediakan oleh akun Facebook Visit
Japan International yang dapat di akses oleh wisatawan Thailand.

Selain menggunakan situs internet dan sosial media Facebook Anime juga
menjadi salah satu media promosi bagi pariwisata Jepang, dengan cara
menampilkan objek wisata Jepang dan berbagai macam makanan khas
Jepang.

b. Memberikan kebijakan bebas visa kepada wisatawan Thailand yang
mengunjungi Jepang.
Sulitnya pengurusan dokumen-dokumen seperti pasport dan visa untuk masuk
dan melakukan perjalanan membuat wisatawan Thailand enggan untuk
berwisata ke Jepang. Masalah ini sering kali menyulitkan calon wisatawan
yang berencana untuk melakukan perjalanan karena untuk melengkapi
dokumen perjalanan tersebut wisatawan Thailand harus mempersiapkan
dokumen tersebut sejak beberapa bulan sebelum hari keberangkatan.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Jepang memberikan kebijakan
kepada wisatawan Thailand. Kebijakan itu berupa pembebasan Visa, dimana
para wisatawan Thailand yang ingin berkunjung ke Jepang tidak perlu lagi
membuat dan membawa visa perjalanan. Sejak tahun 2013 kebijakan ini
sudah diterapkan oleh pemerintah Jepang, sehingga wisatawan Thailand yang
ingin melakukan perjalanan ke negara Jepang cukup membawa tiket perjalan
dan passport saja. (Hidayat, Ryan Nur. 2016 : 50-51)

Bebas visa ini hanya berlaku untuk kunjungan ke Jepang sebagai wisatawan
atau berlibur dalam jangka waktu maksimal 15 hari dan tidak diberikan
apabila bertujuan untuk bekerja. Selain itu kebijakan bebas visa hanya berlaku
pada pengguna pasport yang memiliki chip (e-pasport) sehingga dapat dibaca
oleh sistem komputer keimigrasian Jepang untuk otentifikasi identitas
pengguna.
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E-pasport harus didaftarkan terlebih dahulu ke kedudutaan besar Jepang yang
ada di Thailand, sedangkan warga negara asing yang tidak mengggunakan
paspor tanpa chip (e-pasport), harus tetap memiliki visa untuk berkunjung ke
Jepang, meski begitu pemerintah Jepang akan mempermudah persyaratan
aplikasi visanya, terutama untuk perjalanan secara kelompok seperti group
tour yang di kelola oleh biro perjalanan.

c. Memberikan diskon tiket penerbangan kepada wisatawan dari Thailand.
Selain melakukan promosi dan pembebasan visa pemerintah Jepang juga
bekerja sama dengan beberapa perusahan swasta seperti maskapai
penerbangan ANA (All Nippon Airways) untuk memberikan diskon atau
potongan harga tiket penerbangan dari Thailand menuju Jepang, maskapai
penerbangan ini juga melayani rute perjalanan luar dan dalam negeri di
Jepang, (https://matcha-jp.com/id/3968) sehingga wisatawan thailand dapat
berwisata mengunjungi dan berkeliling Jepang dengan harga tiket yang
terjangkau.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Jepang diatas ialah strategi yang
diterapkan untuk menghindari ancaman (threats) yang datang dari dalam
ataupun dari luar negeri. Seperti melakukan promosi pariwisata akan
membuat wisatawan Thailand lebih tertarik untuk mengunjungi Jepang dari
pada negara lain untuk berwisata, memberikan kebijakan bebas visa untuk
memudahkan wisatawan Thailand berkunjung kenegara Jepang serta
memberikan promo-promo penerbangan agar wisatawan Thailand dapat
berwisata ke Jepang ataupun berkeliling Jepang dengan tiket perjalanan yang
terjangkau.

Strategi SO, ST dan WT di atas merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah
Jepang untuk meningkatkan serta mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan asal
Thailand. Strategi ini dilakukan dengan bekerja sama dengan perusahaan swasta
untuk mendukung dan menyediakan fasilitas pariwisata bagi wisatawan Thailand, jika
dibandingkan  tingkat kunjungan wisatawan Thailand tahun 2008- 2012, dengan
jumlah kunjungan wisatawan Thailand pada tahun 2013-2016 terjadi peningkatan
yang signifikan dimana jumlah kunjungan wisatawan Thailand pada tahun 2013-2016
lebih tinggi dari pada jumlah kunjungan wisatawan Thailand yang berkunjung pada
tahun 2008-2012.

Pada tahun 2008 sampai tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan Thailand yang
paling tinggi ialah pada tahun 2012, yaitu sebanyak sebanyak 260.640 pengunjung,
pada beberapa tahun tersebut strategi pariwisata belum maksimal diterapkan di Jepang
dan dapat di simpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan Thailand tidak
meningkat secara signifikan.

Sedangkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah kunjungan wisatawan Thailand terus
meningkat dari 453.642 pengunjung pada tahun 2013 sampai 901.400 pengunjung
pada tahun 2016. Pada tahun 2013 sampai 2016 tersebut Jepang sudah menerapkan
secara maksimal strategi pariwisata kepada wisatawan Thailand sehingga berdampak
pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Thailand yang mengunjungi Jepang.
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Keberhasilan Jepang dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Thailand
tersebut tentu saja akan berdampak positif bagi Jepang terutama pada pendapatan
devisa negara yang nantinya dapat mensejahterakan masyarakat dinegara Jepang.

Kesimpulan
Strategi Jepang dalam mempertahankan tren peningkatan kunjungan wisatawan dari
Thailand ialah dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta, kerjasama ini
dilakukan untuk mendukung sektor pariwisata agar potensi pariwisata dapat
dimanfaatkan secara maksimal demi meningkatkan kunjungan wisatawan dari
Thailand. Kelemahan dan tantangan bagi pariwisata Jepang yang menyebabkan tidak
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Thailand pada tahun 2008-2012 ialah
kurangnya promosi dan pengenalan pariwisata Jepang, sulitnya birokrasi pengurusan
dokumen perjalanan, tingginya biaya penerbangan dari Thailand ke Jepang, tingginya
biaya transportasi di Jepang, serta banyaknya saingan pariwisata di luar negeri.
Setelah di terapkannya strategi-strategi tersebut, ternyata dapat meningkatkan jumlah
kunjungan wisatawan Thailand yang berkunjung ke Jepang pada tahun 2013 sampai
tahun 2016, jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan Thailand yang
berkunjung ke Jepang pada tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa
strategi yang di terapkan oleh Jepang tersebut berhasil dengan meningkatnya jumlah
kunjungan wisatawan Thailand yang berkunjung ke Jepang pada tahun 2013 sampai
tahun 2016.
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