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ABSTRAK  

 

 

Nama   : Retno Widyastuti 

Program Studi  : Kajian Wilayah Jepang 

Judul   : Persepsi Siswa dan Mahasiswa Jepang  terhadap Islam  

  dan Muslim 

 

 

Penelitian ini berfokus pada persepsi siswa dan mahasiswa Jepang terhadap Islam 

dan Muslim. Walaupun tema Islam dan Muslim masih jauh dari pengetahuan dan 

pemikiran orang Jepang, persepsi yang berkembang di kalangan siswa SMA dan 

mahasiwa Jepang cenderung negatif. Namun, belum ada kecenderungan terhadap 

sikap anti-Islam atau Islamophobia dalam masyarakat Jepang. Penelitian 

dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersandar pada fenomenologi, 

dengan metode observasi, wawancara dan analisis dokumen.  

 

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa penyebab terbentuknya persepsi siswa 

dan mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim tersebut adalah faktor 

struktural, yang mencakup; 1) minimnya pendidikan multikultural di sekolah, 2) 

konsep agama di Jepang, 3) kebijakan imigrasi Jepang, 4) pemberitaan media 

massa Jepang tentang dunia Islam, 5) kondisi sosial dan budaya Jepang, serta 6) 

situasi dan kondisi keamanan domestik Jepang. Kajian ini dapat menjadi salah 

satu dasar bagi perkembangan studi persepsi di masa depan, terutama sebagai 

strategi dalam mengembangkan diplomasi people to people, serta sebagai salah 

satu bahan pertimbangan bagi kedua pihak, baik bagi Pemerintah Jepang maupun 

pemerintah negara Islam atau mayoritas Muslim dalam membuat suatu kebijakan 

dan kerjasama dalam berbagai bidang. 

 

 

Kata kunci : 

Persepsi, siswa, mahasiswa, islam, muslim, faktor struktural 
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ABSTRACT  

 

 

Name   : Retno Widyastuti 

Study Program : Japanese Area Studies 

Title   : The Perceptions of Japanese High School and University  

      Students toward Islam and Muslims 

 

This study focused on the perceptions of Japanese high school and university 

students toward Islam and Muslims. Although the theme of Islam and Muslims 

are still far from Japanese knowledge and mind, the perception which grown 

among Japanese high school and university students, tend to be 

negative. However, there is no tendency of anti-Islam or Islamophobia in 

Japanese society. The study was conducted with a qualitative approach that relies 

on the phenomenological method, observation, interviews and document analysis.  

 

From the research, it was found that the cause of perceptions are structural factors, 

which include: 1) the lack of multicultural education in schools, 2) the concept of 

religion in Japan, 3) immigration policy of Japan, 4) the Japanese mass media 

coverage of the Islamic world, 5) social and cultural conditions of Japan, and 6) 

the situation and condition of Japan's domestic security. This study can be one of 

the bases for the perception’s development in the future, particularly for strategy 

to develop people to people diplomacy, as well as one of the considerations for 

both parties (the Government of Japan and the government of Islam or Muslim 

majority country) on making policies and cooperation in various fields. 

 

Key words: 

Perception, high school students, university students, Islam, Muslim, structural 

factors 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, isu mengenai Islam dan Muslim merupakan suatu hal yang 

jauh dari pemikiran masyarakat Jepang dan menjadi salah satu topik yang paling 

tidak diketahui masyarakat awam Jepang (Maruyama, 2007). Pengetahuan mereka 

mengenai Islam dan Muslim masih terbatas. Walau Islam telah mencapai China 

pada abad ke-8 melalui jalur perdagangan Silk Road (baik rute darat maupun laut), 

kontak dan penyebaran Islam di Jepang sangat terlambat karena kondisi geografis 

yang terpisah dari benua utama.  

Bagi masyarakat Jepang, Islam bukanlah suatu agama yang mendunia, 

tetapi lebih seperti budaya dari bangsa tertentu yang ada di belahan lain bumi 

(Sakurai, 2008). Menurut Prof. Miura Toru, ahli studi Islam dari Ochanomizu 

University, hal ini merupakan pertanda ketidakpedulian mereka terhadap Islam 

dan Muslim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya jumlah Muslim yang ada 

di Jepang, baik yang merupakan Muslim Jepang maupun Muslim pendatang atau 

imigran.  

Sebenarnya, sulit untuk memastikan jumlah pemeluk agama yang ada di 

Jepang karena dalam segala keperluan administratif yang berasal dari pemerintah 

Jepang tidak pernah dicantumkan agama sebagai bagian dari datanya. Hal ini 

dapat dipahami karena di dalam Konstitusi Jepang disebutkan secara jelas bahwa 

kehidupan negara dipisahkan dari kehidupan agama / sekuler (Ama, 2005). 

Namun, berdasarkan prediksi Sakurai Keiko (2003) jumlah Muslim di Jepang 

berkisar antara 70.000 – 100.000 orang. Prediksi ini didasarkan pada negara asal 

imigran yang ada di Jepang, terutama dari negara-negara Islam dan mayoritas 

Muslim. Dibandingkan dengan jumlah penduduk Jepang yang mencapai 127 juta 

jiwa (Estimasi tahun 2009),  jumlah Muslim di Jepang hanya berkisar 0,08 % dari 

total populasinya.  

Meskipun tema Islam dan Muslim di kalangan masyarakat Jepang tidak 

populer, kajian dan penelitian tentang hubungan Jepang dengan dunia Islam dan 

Muslim di kalangan intelektual Jepang sebenarnya sudah dimulai sebelum Perang 



 

 

Universitas Indonesia 

 

2 

Dunia II. Dalam periode ini, terjadi Islamic Boom dimana pemerintahan militer 

Jepang mendirikan sejumlah pusat penelitian yang mengkaji dunia Islam dan 

Muslim. Tercatat ada sekitar 100 buku dan jurnal tentang Islam yang 

dipublikasikan di Jepang.  Akan tetapi, hal ini dilakukan bukan dengan maksud 

untuk menyebarkan agama Islam, tetapi lebih pada tujuan politis pemerintah 

militer Jepang pada saat itu. Sebagian besar daerah okupasi Jepang yang berada di 

wilayah China dan Asia Tenggara, merupakan wilayah dengan komunitas Muslim 

terbesar di dunia. Namun, seiring dengan berakhirnya Perang Dunia II, studi dan 

penelitian tentang Islam mengalami penurunan.  

Tren studi tentang dunia Islam kembali meningkat ketika terjadi krisis 

minyak pada tahun 1973. Peristiwa yang juga dikenal sebagai Arab Boom ini 

menyadarkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Jepang tentang pentingnya 

menjadikan Timur Tengah sebagai salah satu prioritas dalam ekonomi politik 

internasionalnya (Islamic Center Japan, 2007). Akan tetapi, setelah dampak 

Krisis Minyak menurun, tren studi Islam kembali turun. Tren ini kembali 

meningkat dengan terjadinya Revolusi Iran tahun 1979 yang menggemparkan 

dunia internasional, sehingga banyak peneliti Jepang yang tertarik dengan studi 

dunia Islam. 

Kemudian, sejak peristiwa 11 September 2001 dan rangkaian perang 

melawan teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Irak dan 

Afganistan, masyarakat Jepang mulai memberi perhatian pada isu Timur Tengah 

dan Islam (Miura, 2006). Akan tetapi, citra yang buruk tentang isu ini cenderung 

lebih besar. Secara umum, pandangan orang Jepang terhadap Islam menunjukkan 

sikap yang acuh dan penuh kecurigaan. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari 

Asosiasi Muslim Jepang, Takuo Amir Arai, yang menyampaikan bahwa; “In the 

Islamic world today there are many cases of wartime conditions, terrorism, 

poverty, and chaos. Because this is what appears on TV, many Japanese have a 

negative image of Islam.” 

Setelah tragedi ini, masyarakat Muslim yang tinggal di tengah masyarakat 

atau negara minoritas Muslim (termasuk yang tinggal di Jepang) sering dipandang 

dengan penuh kecurigaan (Sakurai Keiko, 2008). Pendapat ini sejalan dengan 

Michael Penn (2008) yang menyebutkan bahwa Muslim di Jepang menghadapi 
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tantangan yang semakin besar dikarenakan adanya peningkatan persepsi negatif 

Islam yang sebagian besar disebabkan oleh media. Selain media massa, hal lain 

yang turut berpengaruh dalam pembentukan persepsi tersebut adalah pendidikan.  

Dua orang peneliti studi Islam Jepang, Matsumoto Taka’aki dan Prof. 

Miura Toru, melakukan penelitian terkait persepsi tentang Islam dan Muslim yang 

berkembang di kalangan siswa dan mahasiswa Jepang. Dalam jurnal yang ditulis 

Prof. Miura, dipaparkan hasil penelitian kuantitatif dari 115 kuesioner yang 

disebarkan kepada para mahasiswi di Universitas Ochanomizu (2005). Penelitian 

tersebut bersifat suplementer dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya  

oleh Matsumoto Taka’aki, yang membagikan kuesioner kepada 1670 siswa di 23 

SMA di daerah Tokyo dan Kanagawa pada tahun 2003.  

Melalui penelitian yang dilakukan Prof. Miura dan Matsumoto ini, dapat 

dilihat bagaimana persepsi siswa sekolah di Jepang mengenai Islam dan Muslim. 

Mengutip dari penelitian Matsumoto Taka’aki, kajian dan informasi mengenai 

Timur Tengah di Jepang memang meningkat secara substansi setelah adanya 

Krisis Minyak 1973, Revolusi Iran 1979, dan tragedi 9/11. Namun, walaupun 

secara kualitas dan kuantitas informasi ini berkembang, citra Islam di Jepang 

tampaknya tidak berubah.  

Disebutkan pula bahwa lebih dari setengah jumlah siswa SMA dan 

mahasiswi yang disurvei memiliki ketertarikan yang cukup tinggi pada isu 11 

September. Sebagian besar siswa dan mahasiswa mendapatkan informasi dari 

televisi dan surat kabar. Sebagian besar berita yang didapatkan siswa dan 

mahasiswa Jepang dari media massa (televisi) tentang Islam dan Muslim adalah 

tentang perang dan serangan bom bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa 

informasi yang diberikan oleh media massa lebih berfokus pada hal-hal yang 

terkait situasi kekacauan politik dan konflik. Sedangkan informasi mengenai 

keseharian Muslim lebih menonjolkan hal-hal yang berbeda dari Islam dan 

Muslim daripada kesamaan mereka dengan masyarakat lainnya. 

Dalam kuesioner yang disebarkan, para siswa dan mahasiswa 

mendapatkan beberapa pertanyaan terkait pengetahuan umum tentang Islam dan 

Muslim, yaitu seputar doktrin, kebiasaan, serta kehidupan masyarakat Muslim di 

dunia. Terkait pengetahuan dasar Islam, sebagian besar siswa SMA (44%) dan 
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mahasiswa (63%) menjawab hal yang benar dalam pertanyaan yang menyangkut 

larangan memakan babi, larangan meminum alkohol, ibadah 5 kali sehari, dan 

puasa. Kebiasaan-kebiasaan tersebut terlihat aneh bagi masyarakat Jepang karena 

mereka produk yang mengandung babi dan alkohol sudah menjadi bagian dari 

keseharian dan kehidupan mereka.  

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui 

doktrin-doktrin dasar Islam dan adat kebiasaan Muslim, akan tetapi mereka tidak 

terlalu memahaminya. Mereka menganggap bahwa semua wanita Muslim harus 

memakai hijab berwarna hitam yang menutupi seluruh badan
1
. Terlebih, mereka 

mengasumsikan bahwa Islam merupakan agama bagi orang-orang yang tinggal di 

daerah Arab atau padang pasir saja. Mereka tidak mengetahui bahwa saat ini 

Islam dan Muslim telah menyebar di berbagai penjuru dunia.   

Tendensi siswa dan mahasiswa mengenai Islam lebih terlihat saat 

dilakukan perbandingan persepsi antara citra Islam, Kristen dan Budha. Dari 

variabel-variabel pertanyaan yang diberikan, Islam dipersepsikan sebagai; 

terbelakang, doktrin yang ketat dan rigid, intoleran, kebiasaan yang aneh, tidak 

bebas, agresif, dan misterius. Menurut analisa yang dilakukan oleh Prof. Miura, 

pengetahuan siswa dan mahasiswa yang bias ini disebabkan oleh pendidikan yang 

mereka dapat saat di sekolah menengah pertama. Buku teks pelajaran geografi dan 

sejarah dunia sering menyebutkan bahwa orang-orang Baduin yang ada di Arab, 

tinggal di padang pasir, beragama Islam, dan memiliki doktrin-doktrin yang 

sangat ketat. Alasan lainnya adalah adanya gap informasi dalam dunia pendidikan 

dan media massa tentang masyarakat Muslim kontemporer.  

Selain faktor-faktor tersebut, tedapat beberapa faktor lain yang turut 

menjadi penyebab biasnya persepsi siswa dan mahasiswa Jepang. Oleh karenanya, 

dalam tesis ini, penulis hendak membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Matsumoto Taka’aki dan Prof. Miura Toru ditinjau dari fenomenologi persepsi. 

Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan cara pandang yang berbeda 

dalam melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi siswa 

dan mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim. Diharapkan, studi mengenai 

hubungan Jepang dengan dunia Islam ini dapat menjadi media persuasif antara 

                                                 
1
 Biasa dikenal sebagai burqa atau cadar. 
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Jepang terhadap negara-negara Islam dan mayoritas Muslim (termasuk Indonesia) 

dalam menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan melalui soft diplomacy. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dalam tesis ini, permasalahan yang diangkat antara lain; bagaimanakah 

persepsi siswa dan mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim berdasarkan 

penelitian Matsumoto Taka’aki dan Miura Toru? Apa saja faktor yang 

melatarbelakangi terbentuknya persepsi siswa dan mahasiswa di Jepang terhadap 

Islam dan Muslim tersebut? 

 

1.3 Kerangka Teori 

Untuk mempermudah pengamatan, dalam tesis ini akan digunakan 

pendekatan fenomenologi persepsi untuk memahami sekaligus menganalisis 

persepsi siswa dan mahasiswa di Jepang terhadap Islam dan Muslim. 

Fenomenologi adalah aliran dalam filsafat yang menekankan deskripsi terhadap 

struktur pengalaman yang menampakkan dirinya ke dalam kesadaran, tanpa ada 

bantuan teori atau asumsi-asumsi yang mendasarinya. Fenomenologi 

merefleksikan pengalaman langsung manusia, sejauh pengalaman itu secara 

intensif berhubungan dengan suatu objek. Dengan kata lain fenomenologi 

mempelajari fenomena yang tampak di depan manusia dan bagaimana 

penampakannya (Kuswarno, 2009).   

Fenomenologi juga berusaha untuk memahami fenomena (konteks 

kehidupan) melalui situasi tertentu. Tujuan utama fenomenologi yaitu untuk 

mempelajari bagaimana fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran, dan dalam 

tindakan, seperti bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara 

estetis (2009, Hal.2). Sedangkan tugas fenomenologi adalah menghubungkan 

antara pengetahuan ilmiah dengan pengalaman sehari-hari, dan dari kegiatan di 

mana pengalaman dan pengetahuan itu berasal. Dengan kata lain, mendasarkan 

tindakan sosial pada pengalaman, makna dan kesadaran (Kuswarno, 2009: Hal.17). 

Berdasarkan Husserl (Kuswarno, 2009: Hal.12), pokok-pokok pikiran dari 

fenomenologi mencakup; 1) fenomena adalah realitas sendiri yang tampak, 2) 

tidak ada batas antara subjek dengan realitas, 3) kesadaran bersifat intensional, 
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dan 4) terdapat interaksi antara tindakan kesadaran (noesis) dengan objek yang 

disadari (noema).   

Salah satu tokoh fenomenologi yang menonjol adalah Maurice Merleau 

Ponty (1908 – 1961), seorang ahli filsafat berkebangsaan Perancis.  Karyanya 

yang paling terkenal yaitu Phénoménologie de la perception atau Phenomenology 

of Perception (Paris: Gallimard, 1945). Inti dari pemikiran Merleau Ponty adalah 

fenomenologi bukan semata-mata kajian tentang bagaimana objek menampakkan 

diri ke dalam struktur kesadaran, tapi lebih tentang bagaimana objek itu secara 

perseptual berkembang seiring dengan berkembangnya pengalaman. Pengalaman 

perseptual yang berkembang adalah dasar dari semua pengetahuan (Hartanto, 

2004).  

Menurut Merleau Ponty, tubuh merupakan konstruksi dari kesadaran dan 

pikiran yang terakumulasi dalam pengalaman perseptual yang berkembang. 

Melalui proses pengalaman, manusia mengkonstruksikan dunia lewat persepsi. 

Hal ini bermakna bahwa semua pengetahuan, sains dan termasuk kepercayaan, 

berbasis pada dunia yang manusia serap. Berawal dari proses penyerapan terhadap 

realita empiris inilah, maka kemudian terbentuklah persepsi (Hartanto, 2004). 

Fenomena kesadaran terkait erat dengan mata dan pikiran. Manusia hanya dapat 

melihat sesuatu yang secara intensional manusia serap, atau dengan kata lain 

terdapat keterbatasan cakrawala dalam cara pandang manusia tentang realitas.  

Merleau Ponty mengkritik cara pandang kaum empiris yang berargumen 

bahwa kebenaran terbentuk lewat kesadaran berpikir (rasionalisme) atau persepsi 

yang manusia dapat lewat pengalaman (empirisme). Menurutnya, argumen ini 

akan membawa kepada experience error. Manusia tidak mengalami pengalaman 

kesan inderawi atomistik, tapi lebih pada pengalaman Gestalt yang dialami dalam 

pengalaman keseharian yang bersifat objektif bagi diri manusia sendiri. Manusia 

hanya menemukan atau mengetahui objek dalam konteks permukaan saja. 

Manusia menangkap benda pada dirinya sendiri lewat persepsi, tapi hal ini 

bukanlah representasi benda yang manusia pikirkan, melainkan hanya sebatas apa 

yang manusia lihat dan kenali (Hartanto, 2004). 

Untuk memahami pemikiran Merleau Ponty tentang fenomena persepsi 

dapat dijelaskan lewat proses penginderaan. Analogi yang digunakan adalah 
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apabila manusia melihat sebuah rumah, maka ia tidak melihat rumah tersebut 

secara keseluruhan, karena ada sisi rumah yang tidak dapat terlihat (sisi dalam 

atau belakang). Oleh karena itu, bagaimanakah manusia dapat menjelaskan bagian 

yang tidak terlihat tersebut? Apabila ia tidak membuktikan seluruh bagian dan sisi 

dari rumah tersebut dengan mengelilinginya, maka ia hanya berasumsi tentang 

bagian yang tak terlihat (persepsi). Maka dari itu, manusia memerlukan lebih 

banyak pengalaman untuk mengembangkan persepsinya. Dalam analogi ini, 

manusia perlu melihat keseluruhan sisi rumah untuk mendapatkan persepsi dan 

gambaran yang lebih jelas dan nyata.  

Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa persepsi selalu benar. Pengertian 

manusia terhadap bagian sebuah objek yang tidak dapat manusia serap itulah yang 

merupakan dasar dari persepsi. Dan hal ini berarti tidak ada asumsi dan pengertian 

persepsi yang bersifat universal, karena yang ada hanyalah persepsi yang manusia 

alami dalam kehidupan yang berkembang lewat pengalaman (Hartanto, 2004). 

Oleh karena itu, Merleau Ponty menekankan keutamaan pengalaman hidup agar 

pemikiran-pemikiran yang diserap dari pengalaman semakin bertambah. Dengan 

kata lain, kesadaran dapat dimengerti sebagai konstruksi perseptual yang disusun 

atas dasar investigasi fenomenologis melalui proses menyerap. 

Sebuah persepsi menurut Davidoff (Walgito, 1994) didefinisikan sebagai 

proses yang digunakan oleh invidu untuk memilih, mengorganisasi, dan 

menginterprestasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran 

dunia yang memiliki arti. Sedangkan menurut Horovitz (2000), persepsi 

didefinisikan sebagai anggapan yang muncul setelah melakukan pengamatan di 

lingkungan sekitarnya atau melihat situasi yang terjadi untuk mendapatkan 

informasi tentang sesuatu. Akan tetapi, terdapat kemungkinan bahwa sejumlah 

informasi yang diperoleh tidak disadari, dihilangkan atau justru disalahartikan. 

Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada 

rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan dan keadaan individu yang 

bersangkutan, sehingga proses terbentuknya persepsi dapat dipengaruhi oleh 

adanya stereotype dan prejudice.  

Menurut Horovitz, persepsi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu faktor 

psikologis (pengetahuan, kepercayaan), fisik (panca indera), dan citra objek yang 
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telah terbentuk. Sebagai tambahan, menurut Rahmat (1988) disebutkan bahwa ada 

dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor fungsional (bersifat personal 

dan berasal dari individu) dan faktor struktural (berasal dari luar individu). Faktor 

fungsional meliputi usia, pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif, masa lalu, 

kepribadian, kebutuhan individu, jenis kelamin dll. Sedangkan faktor struktural 

mencakup lingkungan keluarga, keadaan sosial, hukum-hukum yang berlaku, 

serta nilai-nilai dalam masyarakat.  

Terkait dengan penulisan tesis ini, penulis berfokus pada analisa persepsi 

siswa dan mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim dari faktor struktural. 

Hal ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan gambaran yang lebih umum 

daripada faktor fungsional. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

 Tujuan dari penulisan ini antara lain: 

1. Memaparkan persepsi siswa dan mahasiswa di Jepang terhadap Islam dan 

Muslim,  

2. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor pembentuk persepsi siswa dan 

mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim ditinjau dari fenomenologi 

persepsi. 

 

1.5 Signifikansi Tulisan 

Peristiwa 11 September 2001 dapat dikatakan sebagai salah satu titik balik 

bagi hubungan Islam dengan masyarakat dunia. Pasca 11 September, para Muslim 

menghadapi berbagai prasangka dan tuduhan yang menyebabkan tingkat frustasi 

mereka meningkat. Adanya bias persepsi dapat menyebabkan sikap counter-

productive diantara masyarakat dan para penegak hukum, yang justru dapat 

menyebabkan permasalahan semakin buruk, dan juga dapat menciptakan blind 

spots dalam proses pembuatan strategi keamanan suatu negara. 

Dengan kajian persepsi terhadap Islam dan Muslim di Jepang ini, 

diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dasar bagi perkembangan studi 

persepsi di masa depan, terutama sebagai strategi dalam mengembangkan 

diplomasi people to people. Dan juga sebagai salah satu bahan pertimbangan, baik 
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bagi Pemerintah Jepang maupun pemerintah negara-negara Islam dan mayoritas 

Muslim dalam membuat suatu kebijakan dan menjalin kerjasama dalam berbagai 

bidang. 

Ditinjau dari hubungan internasional, hubungan yang dijalin antara Jepang 

dengan negara-negara Islam dan mayoritas Muslim cenderung economic based 

relationship dibandingkan political based. Sumber energi yang dimiliki oleh 

negara-negara Islam terutama di Timur Tengah telah berpengaruh pada ekonomi 

dunia beberapa dekade terakhir dan kondisi ini akan masih berlangsung, paling 

tidak hingga satu abad mendatang. Dapat dikatakan bahwa tren sosial, politik dan 

ekonomi di dunia Islam masih akan berpengaruh pada perkembangan peradaban 

dunia pada abad 21 ini. Oleh karenanya, Jepang perlu mengambil langkah positif 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam dan Muslim dalam 

konteks sejarah, ide, serta situasi kontemporer di dunia Islam.  

Dari sisi domestik Jepang, walaupun untuk saat ini isu tentang Islam dan 

Muslim di Jepang belum signifikan, ada kemungkinan bahwa dalam beberapa 

dekade mendatang jumlah Muslim di Jepang akan terus bertambah, baik karena 

faktor kelahiran dan pernikahan di Jepang maupun kedatangan para pekerja dan 

pelajar Muslim dari luar Jepang. Dengan adanya penurunan populasi dan jumlah 

work force di dalam negeri Jepang. Hal ini akan mendorong imigran dari berbagai 

negara, termasuk dari negara-negara Islam dan mayoritas Muslim, untuk bekerja 

di Jepang dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, 

khususnya untuk Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di 

dunia dan negara asal populasi Muslim terbanyak di Jepang, tema mengenai 

bagaimana persepsi masyarakat Jepang menjadi penting.  

 

1.6 Ruang Lingkup 

 Tema penulisan ini berfokus pada analisa fenomenologi persepsi dari 

persepsi siswa sekolah (SMA dan Mahasiswa) di Jepang terhadap Islam dan 

Muslim. Analisa ini dilakukan terhadap dua hasil penelitian kuantitatif dari survey 

dan penyebaran kuesioner yang dilakukan oleh Matsumoto Taka’aki (siswa SMA 

di daerah Tokyo dan Kanagawa), yang dilanjutkan dan dilengkapi oleh penelitian 

dari Prof. Miura Toru terhadap mahasiswi di Ochanomizu University. 
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1.7  Metode 

Penulisan dalam tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

bersandar pada fenomenologi dan bersifat verstehen. Pendekatan kualitatif 

perhatian berfokus pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan 

pelaku itu sendiri. Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan 

tidak dikendalikan (uncontrolled), bersifat subyektif, dekat dengan data, bersifat 

deskriptif, dan induktif, serta berorientasi pada proses.  

Proses penelitian untuk penulisan tesis ini, menggunakan metode 

observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen dengan metode 

interpretasi. Sedangkan cara pengumpulan datanya, antara lain; 

1. Kajian kepustakaan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan dan mengolah 

data – data sekunder dengan content analysis (analisis isi), baik dari buku, 

artikel, hasil penelitian, jurnal dan beberapa publikasi yang relevan baik 

secara tercetak (hard file) maupun elektronik (soft file).  

2. Metode wawancara. Cara pengumpulan data ini digunakan untuk 

mendapatkan data dan informasi primer dari pihak-pihak yang terkait 

dengan penulisan tesis ini. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu 

secara langsung dan tidak langsung (komunikasi dua arah melalui surat 

elektronik). 

 

1.8 Sistematika Tulisan 

 Tesis ini akan dibagi menjadi lima bab dengan pembagian sebagai berikut;  

Bab 1 menjabarkan pendahuluan yang mencakup latar belakang tema 

penulisan, fokus permasalahan, kerangka teori, tujuan penulisan, signifikansi dan 

manfaat penulisan, ruang lingkup, metode penulisan, kajian literatur serta 

sistematika penulisan.  

Bab 2 menjabarkan sejarah masuknya Islam dan interaksi Muslim dengan 

masyarakat Jepang, serta kondisi dan perkembangan Islam dan Muslim di Jepang 

pada masa sekarang. Dalam bagian ini, turut dibahas pula tren dan perkembangan 

studi Islam di Jepang yang mengalami pasang surut sejak Perang Dunia II hingga 

pasca tragedi 11 September 2001. 
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Bab 3 memaparkan hasil penelitian dan data-data kuantitatif dari 

penelitian yang dilakukan oleh Matsumoto Taka’aki dan Prof. Miura Toru 

mengenai persepsi siswa dan mahasiswa Jepang tentang Islam dan Muslim. Selain 

itu, akan dilampirkan pula hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan 

September – November 2009 mengenai ada atau tidaknya kecenderungan sikap 

anti-Islam atau Islamophobia di Jepang. Untuk mendapatkan gambaran yang 

komprehensif mengenai persepsi terhadap Islam dan Muslim di Jepang, akan 

dipaparkan pula perbandingan dengan kondisi persepsi Islam dan Muslim yang 

terjadi di negara-negara Barat. 

Bab 4 berisi analisa dari hasil penelitian Matsumoto Taka’aki dan Prof. 

Miura Toru yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Analisa ini mencakup 

faktor-faktor struktural yang menjadi penyebab terbentuknya persepsi siswa dan 

mahasiswa Jepang dilihat dari kerangka fenomenologi persepsi. 

Bab 5 sebagai bab terakhir, berisi penutup dari tesis. Dengan adanya 

penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat 

Jepang kontemporer terkait tema penulisan yang mengkaji persepsi siswa dan 

mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim sebagai minoritas di Jepang. 
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BAB 2 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ISLAM,  

KOMUNITAS MUSLIM SERTA STUDI ISLAM DI JEPANG 

 

2.1 Konsep tentang Islam dan Muslim 

Sebelum membahas tentang persepsi siswa dan mahasiswa Jepang 

terhadap Islam dan Muslim, perlu dipahami dahulu konsep tentang Islam dan 

Muslim tersebut. Islam dan Muslim merupakan dua istilah yang saling berkaitan, 

dimana Islam merupakan agama dan ideologi sedangkan Muslim merupakan 

penganut agama Islam. Bagi para Muslim, Islam menjadi jalan hidup bagi mereka. 

Akan tetapi, apa yang dilakukan oleh penganutnya (dalam hal ini Muslim) tidak 

serta merta mencerminkan nilai-nilai maupun doktrin yang sebenarnya yang ada 

di dalam Islam, sehingga dalam memahami sesuatu, kita tidak dapat 

menggeneralisir tindakan yang dilakukan oleh Muslim. 

Islam merupakan agama monotheis yang berasal dari satu akar dengan 

agama Kristen dan Yahudi, yaitu dari Nabi Ibrahim. Para penganut agama Islam, 

Kristen dan Yahudi disebut sebagai People of the Book, yang mempercayai 

wahyu-wahyu Tuhan dan mendapatkan ajaran agamanya melalui nabi 
1
, serta 

dogma yang dituangkan dalam kitab suci. Agama-agama ini memiliki persamaan 

yaitu, penekanan pada tanggung jawab dan hak moral, serta pertanggungjawaban 

di Hari Keputusan yang menentukan kehidupan setelah mati, surga atau neraka 

(Exploring Islam Foundation, 2010).  

Khususnya untuk doktrin dalam agama Islam, antara lain adalah percaya 

hanya pada satu Tuhan, percaya pada Hari Keputusan, serta tanggung jawab 

pribadi untuk setiap perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing individu. 

Selain itu, semua nabi yang diakui dan disebutkan dalam agama Kristen dan 

Yahudi seperti Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, 

Musa, Daud, Sulaiman, serta Isa, diakui pula dalam Islam. Dan Nabi Muhammad 

merupakan nabi terakhir. Khususnya untuk Isa, dalam Islam dipercayai hanya 

sebagai salah satu nabi, bukan anak Tuhan (Exploring Islam Foundation, 2010).  

                                                 
1
 melalui Nabi Musa untuk agama Yahudi, Nabi Isa untuk Kristen, dan Nabi Muhammad untuk 

Islam. 



 

 

Universitas Indonesia 

 

13 

Terdapat lima pilar dalam agama Islam, antara lain; 1) Syahadat atau 

deklarasi atas kepercayaan, 2) Sholat atau ibadah, 3) Zakat sebagai bentuk 

kegiatan amal, 4) Puasa, sebagai salah satu metode pembersihan diri, dan 5) Haji 

atau ziarah suci ke Mekah, bagi Muslim yang mampu secara fisik dan financial 

(Exploring Islam Foundation, 2010). Posisi Islam tidak hanya sebagai agama saja 

tetapi juga menjadi bagian dari jalan hidup bagi para Muslim. 

Berdasarkan kajian demografi terhadap lebih dari 200 negara, ditemukan 

bahwa terdapat sekitar 1,57 miliar Muslim dari berbagai umur yang ada di dunia 

saat ini. Jumlah ini mewakili 23% dari estimasi total populasi dunia tahun 2009 

yang mencapai 6,8 milyar orang
2
.  

 

Gambar 2.1 Persentase Jumlah Pemeluk Agama di Dunia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: www.adherents.com (2005) 

 

Lebih dari 60% populasi Muslim dunia ada di Asia dan hanya sekitar 20% 

yang tinggal di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara. Namun, Timur Tengah 

                                                 
2
 Berdasarkan data dari www.adherents.com, estimasi jumlah Muslim dunia pada tahun 2005 

adalah sekitar 21% dari total populasidunia. 
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dan Afrika Utara memang merupakan regional yang memiliki presentase tertinggi 

dalam negara-negara mayoritas Muslim, dimana dari sekitar 20 negara yang ada 

di kawasan ini memiliki populasi Muslim sekitar 95% atau lebih di dalam 

negaranya (the Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life, 2009). 

Negara dengan populasi Muslim terbesar adalah Indonesia.  

 

Tabel 2.1. Negara-negara dengan Jumlah Muslim Terbesar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: The Pew Research Center, 2009 

 

Lebih dari 300 juta Muslim tinggal di negara dimana Islam bukan 

merupakan agama mayoritas. Populasi Muslim yang minoritas ini terkadang justru 

memiliki jumlah yang besar. Sebagai contohnya adah India, yang merupakan 

negara dengan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Kemudian, jumlah 

Muslim di China lebih banyak daripada yang ada di Suriah, dan Muslim di Rusia 

memiliki lebih banyak Muslim dibandingkan dengan kombinasi jumlah Muslim di 

Yordania dan Libya. Oleh karenanya, terdapat berbagai keragaman budaya 

Muslim dari Afrika Utara sampai Asia Tenggara dan dari Eropa sampai Amerika 

Latin.  
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Selain itu, dengan adanya bermacam interpretasi Muslim terhadap Islam, 

menciptakan beragam pendidikan keagamaan dan hukum Islam, termasuk Sunni, 

Syi’ah, dan tradisi mistisisme yang dikenal sebagai Sufisme. Dari total populasi 

Muslim, 87 – 90 % nya adalah Muslim Sunni, sedangkan sisanya 10 – 13 % 

adalah Muslim Syi’ah. Sebagian besar penganut Syi’ah (68 – 80%) tinggal di 

negara-negara seperti Iran, Irak, Pakistan dan India. Akan tetapi, walaupun 

terdapat keragaman, terdapat satu persamaan yang mempersatukan seluruh 

Muslim, yaitu kepercayaan terhadap satu Tuhan dan Muhammad adalah nabi atau 

utusan Tuhan yang terakhir. 

 

Tabel 2.2 Estimasi Populasi Muslim berdasarkan Regional 

Sumber: The Pew Research Center (2009) 

 

2.2 Sejarah Interaksi Masyarakat Jepang dengan Islam 

Islam pertama kali dikenal Jepang pada tahun 1877 sebagai bagian dari 

pemikiran agama Barat, yang hadirnya bersamaan dengan agama Kristen ke 

Jepang. Walaupun hanya sebatas pengetahuan ilmiah dan sejarah budaya suatu 

bangsa saja, penerjemahan riwayat hidup Nabi Muhammad dan Al Quran ke 

dalam bahasa Jepang, membantu Islam memposisikan diri sebagai bagian dari 

wacana pengetahuan intelektual dan akademis di Jepang.  

Terkait dengan sejarah kehadiran Islam dan Muslim di Jepang, sampai saat 

ini masih terdapat perbedaan di antara peneliti studi Islam di Jepang. Beberapa di 

antaranya menyebutkan bahwa Islam telah hadir di Jepang berabad-abad sebelum 

Restorasi Meiji pada tahun 1868. Namun belum ada bukti yang kuat mengenai 



 

 

Universitas Indonesia 

 

16 

pendapat tersebut. Oleh karenanya, di dalam sub bagian ini, akan dipaparkan dua 

pendapat utama mengenai sejarah kedatangan Islam di Jepang. Yang pertama 

adalah kehadiran pedagang dan pelaut Muslim Melayu, dan yang kedua adalah 

peristiwa tenggelamnya Kapal Ertrugul milik Ottoman Turki.   

 

2.2.1 Kehadiran Muslim Melayu di Jepang 

Seperti yang telah disebutkan di atas, salah satu pendapat utama mengenai 

kehadiran Muslim di Jepang adalah kehadiran Muslim Melayu. Pendapat ini 

dikemukakan oleh Michael Penn (Shingetsu Electronic Journal of Japanese-

Islamic Relations, Vol. 4) yang berpendapat bahwa Muslim telah datang di Jepang 

pada awal Meiji, beberapa tahun sebelum peristiwa tenggelamnya Kapal Ertrugul.  

Menurut Penn, interaksi langsung antara Jepang dengan negara Muslim di 

Asia Tenggara telah dimulai lebih awal dibandingkan dengan pendapat yang 

umum dikemukakan selama ini. Hal ini terlihat dari catatan aktivitas yang 

dilakukan oleh para Muslim Melayu yang datang ke pelabuhan Yokohama pada 

tahun 1870-an dan 1880-an. Sebagian besar Muslim Melayu tersebut merupakan 

pelaut yang ikut dalam kapal dagang milik Inggris dan Belanda. Walaupun begitu, 

belum ada bukti yang jelas mengenai kapan waktu yang pasti tentang hadirnya 

Muslim Melayu ke Yokohama. 

Bukti yang paling kuat mengenai hadirnya Muslim Melayu di Yokohama 

adalah laporan yang dikeluarkan oleh pengadilan Inggris dan Belanda yang ada di 

Jepang mengenai kasus kriminal yang terkait dengan Muslim Melayu. Pada Juni 

1872, dua orang Melayu bernama Abdul Saliman dan Ali Pie Pie ditahan karena 

bertarung dengan menggunakan senjata tajam. Mereka dinyatakan bersalah dan 

didakwa 7 hari penjara. Walaupun laporan yang disampaikan memuat berita yang 

tidak baik, namun laporan tersebut menjadi bukti tertulis yang cukup kuat 

mengenai kehadiran Melayu Muslim pada awal Meiji di Yokohama.  

Selain kasus ini, dari surat kabar pernah diberitakan pula tentang kasus 

yang terkait dengan Muslim, namun bukan bangsa Melayu. Pada saat itu, 

mayoritas Muslim yang ada, berasal dari India. Salah satunya adalah pedagang 

ekspor impor bernama Abdul Kadir. Dari catatan yang ada disebutkan bahwa 
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Kadir telah tinggal di Jepang sejak 1865, tiga tahun sebelum Restorasi Meiji. Ia 

terkait dengan dua kasus keuangan dengan pedagang lain.  

Sebagian besar Muslim Melayu dan Muslim dari daerah lain yang datang 

ke Jepang pada tahun 1870-an dan 1880-an, merupakan masyarakat kelas bawah 

(buruh). Namun, pada tahun 1883, Maharaja Sultan Johor yang bernama Abu 

Bakar mengunjungi Jepang. Maharaja Abu Bakar bersama 18 awaknya 

mengunjungi Nagasaki terlebih dahulu, sebelum melakukan pendaratan utama di 

pelabuhan Kobe pada 22 Mei 1883. 

Dominasi global dari kekuatan Eropa pada masa ini, menyebabkan 

hubungan antara Jepang dan dunia Muslim terhambat karena adanya perjanjian 

yang terkait dengan berbagai larangan. Oleh sebab itu, pada periode ini tidak ada 

satu pun negara Melayu merdeka yang menjalin hubungan perjanjian formal 

dengan Jepang. Dengan kata lain, tidak ada perwakilan Muslim di Jepang secara 

institusional. Namun, kehadiran Muslim secara individual di Jepang masih 

memungkinkan.  

 

2.2.2 Peristiwa Ertugrul dan Interaksi Muslim Turki Ottoman di Jepang 

Pendapat yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan dalam menandai 

kontak awal Muslim di Jepang adalah peristiwa tenggelamnya kapal Ertrugul 

milik Imperium Turki Ottoman. Pada tahun 1890, Abdul Hamid III
3

 yang 

merupakan pemimpin imperiun ini melakukan kunjungan ke Jepang untuk 

pertama kalinya. Bersama-sama dengan enam ratus pekerja dan tentara yang 

dipimpin oleh Laksmana Usman Pasha, Abdul Hamid III menuju Jepang dengan 

menaiki Kapal Ertrugul.  

Misi kapal Ertrugul beserta seluruh awak kapalnya menuju Jepang 

berjalan dengan lancar (1890). Akan tetapi, dalam perjalanan pulang menuju 

Istanbul, kapal Ertrugul mengalami musibah. Ertrugul tenggelam dikarenakan 

badai hebat yang melanda perairan Jepang yang berakibat pada tewasnya lebih 

dari 550 penumpang kapal. Penduduk Jepang yang tinggal di dekat lokasi 

tenggelamnya Ertugrul membantu korban yang selamat. Selama beberapa waktu, 

para awak kapal tersebut menetap untuk sementara dan berinteraksi dengan 

                                                 
3
 Abdul Hamid III memerintah pada periode tahun 1876 – 1909 
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masyarakat di sana. Dari sinilah warga Jepang setempat mengenal Islam serta 

kebudayaannya.  

Dari argumen yang dipaparkan Michael Penn dan deskripsi mengenai 

peristiwa kapal Ertugrul di atas, didapatkan pemahaman baru mengenai 

bagaimana dan kapan Jepang era modern pertama kali berinteraksi dengan Islam 

dan Muslim. Sebagian besar ahli studi Islam di Jepang beranggapan bahwa 

Muslim datang ke Jepang dimulai bersamaan dengan datangnya Kapal Ertugrul 

milik Ottoman pada tahun 1890. Namun, data-data yang dipaparkan oleh Penn 

menunjukkan bahwa para Muslim telah datang ke Jepang sejak awal periode 

Meiji. Para Muslim tersebut sebagian besar datang ke Jepang atas nama 

pemerintahan Kolonial Eropa (Inggris atau Belanda), dimana mereka bekerja 

sebagai awak kapal atau pedagang. Dengan kata lain, posisi mereka hanya sebatas 

awak kapal atau pedagang individual saja, yang tidak mewakili institusi atau 

negara Islam manapun.  

Turki Ottoman pun tidak terlalu berhasil menjalin hubungan diplomasi 

dengan Jepang, dikarenakan olek kompleksitas sistem perjanjian internasional 

pada masa itu. Sedangkan Maharaja Abu Bakar Johor tidak berusaha untuk 

menjalin hubungan perjanjian formal dengan Jepang karena dapat berpengaruh 

dan memprovokasi posisi politis pemerintahan kolonial Inggris.  

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa beberapa kontak personal 

antara para Muslim dan masyarakat Jepang telah ada pada awal era Meiji. Akan 

tetapi, dengan lemahnya bukti-bukti hubungan diplomatis dan institusional antara 

kedua belah pihak pada awal Meiji, menunjukkan betapa lemahnya posisi Muslim 

dan Jepang di dalam percaturan dunia pada saat itu, dimana Bangsa Eropa 

mendominasi atmosfir perdagangan dan politik internasional. 

 

2.3 Perkembangan Islam dan Komunitas Muslim di Jepang 

Setelah tenggelamnya Kapal Ertugrul, terdapat beberapa peristiwa yang 

memberi kesempatan pada Islam dan komunitas Muslim di Jepang berkembang. 

Pada tahun 1893, Pemerintah Jepang mengirimkan seorang utusan yang bernama 

Yamada ke Istanbul, sebagai bentuk kunjungan balasan atas kedatangan wakil 

Turki Ottoman ke Jepang. Setelah mempelajari Islam dan kebudayaannya di sana, 
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Yamada memeluk Islam, dan menetap di Turki. Yamada mengubah namanya 

menjadi Abdul Khalil.  

Di dalam negeri Jepang sendiri, pada era 1900-an sejumlah pedagang 

Muslim India mulai berdatangan dan menetap di beberapa kota di Jepang seperti 

di Tokyo, Yokohama dan Kobe. Mereka disebut-sebut sebagai komunitas Muslim 

pertama yang ada di Jepang. Namun, gelombang pendatang pertama Muslim yang 

hadir secara besar-besaran ke Jepang adalah pengungsi dari Uzbekistan, 

Kirghiztan, Kazakhstan, dan kaum Tartar Muslim yang melarikan diri akibat 

terjadinya Revolusi Bolshevik di Uni Soviet (Rusia) selama Perang Dunia I. 

Pemerintah kekaisaran Jepang kemudian bersedia menyediakan lahan bagi tempat 

tinggal mereka di beberapa kota seperti Tokyo, Nagoya dan Kobe. Dalam 

perkembangannya, mereka membentuk komunitas-komunitas Muslim.  

Perkembangan komunitas Muslim di Jepang dapat pula dilihat dari 

perkembangan jumlah masjid yang ada di Jepang. Periode tahun 1930 – 1940 

dapat dikatakan sebagai periode yang paling menggembirakan bagi komunitas 

Muslim di Jepang. Dua mesjid, antara lain; Mesjid Kobe (1935) dan Mesjid 

Tokyo (1938) didirikan dengan persetujuan pemerintah Jepang. Hal ini akan 

terkait dengan sejarah studi Islam di Jepang sebelum Perang Dunia II. Mesjid 

Kobe didirikan atas prakarsa Muslim India dan pembangunannya didanai oleh 

Komite Islam Kobe sejak 1928 hingga tahun 1935. Sedangkan Mesjid Tokyo, 

salah satu tokoh yang berjasa dalam usaha pembangunannya adalah Abdul Hayy 

Qurban Ali (pemimpin komunitas Muslim Tatar). Pada peresmian Mesjid ini, 

dihadiri perwakilan dari Arab Saudi, Yaman, dan Mesir. Pembangunan kedua 

masjid ini terkait dengan usaha Jepang dalam menarik simpati para Muslim, baik 

yang ada di Jepang maupun di negara-negara lain.  

Pada paruh pertama abad ke-20, hanya terdapat 2 masjid di Jepang, yaitu 

Masjid Tokyo dan Masjid Kobe. Namun, saat ini diperkirakan terdapat lebih dari 

40 buah masjid di seluruh penjuru Jepang
4
. Beberapa bangunan mesjid tersebut 

merupakn transformasi dari gedung atau toko tak terpakai yang disewa atau dibeli 

oleh komunitas Muslim untuk dijadikan masjid. Hal ini dikarenakan oleh 

mahalnya harga tanah dan biaya pembangunan gedung di Jepang (Penn, 2008). 

                                                 
4
 Jumlah ini tidak termasuk tempat-tempat ibadah para Muslim yang hanya berbentuk ruangan 

sederhana (ruang apartemen, ruang kelas, dll). 
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Seperti fungsi masjid di tempat-tempat lainnya di seluruh dunia, masjid di Jepang 

juga memiliki berbagai fungsi, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga 

sebagai sarana pendidikan dan sosial (perkumpulan, hari raya, dll).  

 

2.3.1 Demografi Muslim di Jepang 

Cukup sulit untuk memastikan jumlah pemeluk agama Islam di Jepang 

karena pemerintah Jepang tidak menanyakan agama seseorang secara individual 

dalam lembaran sensus ataupun data-data resmi pemerintah lainnya. Namun, 

diperkirakan jumlah Muslim imigran yang ada di Jepang saat ini adalah antara 

70.000 – 100.000 orang, dan Muslim Jepang sekitar 10.000 orang. Sebagian besar 

Muslim Jepang tersebut adalah wanita Jepang yang masuk ke dalam agama Islam 

karena alasan pernikahan dengan laki-laki Muslim (Sakurai, 2008).  

Komunitas Muslim di Jepang terdiri dari berbagai macam kelompok etnik, 

bangsa, sekte, bahasa, dan latar belakang ekonomi (Nakhle, 2008). Sebagian besar 

pemeluk Islam ini adalah para pelajar dan pekerja imigran dari negara Asia 

Tenggara, Asia Selatan dan Timur Tengah, dan hanya sedikit yang warga asli 

Jepang.  

Tabel 2.3. 

Komposisi Imigran Muslim di Jepang berdasarkan Kategori Visa 

 

Sumber: Sakurai Keiko (Asia Policy, 2008) 
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Berdasarkan data tahun 2004, pendatang terbanyak berasal dari Indonesia 

20.832 orang (35,6%), Bangladesh 9.469 orang (16,2%), Pakistan 8.180 orang 

(14%), Iran 5.349 orang (9,1%), dan Turki 2.402 orang (4,1%), (Kojima, 2006). 

Komunitas Muslim tersebut terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Tokyo, 

Nagoya, Kobe, dan Osaka. Data tersebut merupakan data imigran dari negara 

Islam atau mayoritas Muslim yang terdaftar secara resmi. Pada faktanya, jumlah 

tersebut mungkin lebih besar mengingat terdapat imigran Muslim yang tidak 

mendaftarkan dirinya secara resmi (overstayers). 

 

Grafik 2.1 

Jumlah Overstayers dari Negara Islam / Mayoritas Muslim di Jepang 

 

Sumber: Sakurai Keiko (Asia Policy, 2008) 
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Di bawah ini grafik perkiraan jumlah total Muslim imigran yang ada di 

Jepang dari tahun 1984 sampai 2004 
5
 :  

Grafik 2.2. 

Imigran Muslim dari Negara Islam dan Mayoritas Muslim di Jepang 

Periode 1980 – 2004
6
 

Sumber: Sakurai Keiko (Asia Policy, 2008) 

 

Kojima Hiroshi, direktur the Department of International Research and 

Cooperation at the National Institute of Population and Social Security Research 

(Tokyo), melakukan penelitian terkait populasi Muslim imigran di Jepang. Dari 

penelitiannya, dapat dilihat adanya peningkatan populasi Muslim imigran di 

Jepang. Pada tahun 1984 hanya 0.6% dari total orang asing yang ada di Jepang 

yang beragama Islam. Namun dalam jangka waktu 2 dekade, persentase ini 

meningkat menjadi 3.0 % (Kojima, 2006).  

 

 

                                                 
5
 Angka ini didapat dengan cara menganggap agama para pendatang (imigran) yang berasal negara 

Islam atau mayoritas Muslim adalah Islam. Tentu saja, tidak semua pendatang tersebut beragama 

Islam. Namun, untuk memperkirakan jumlah Muslim di Jepang, Kojima Hiroshi menggunakan 

metode ini.  Informasi lebih lengkap, lihat tabel estimasi populasi Muslim asing di Jepang pada 

lampiran. 
6
 Diasumsikan bahwa pendatang yang berasal dari negara-negara Islam atau mayoritas Muslim 

adalah beragama Islam. 
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Tabel 2.4 

Jumlah Muslim Jepang dari tahun 1984 - 2004 

Tahun Jumlah  Tahun Jumlah 

1984 5,341  1996 33,140 

1986 7,276  1998 40,515 

1988 10,019  2000 47,547 

1990 12,270  2002 53,568 

1992 20,871  2003 56,256 

1994 27,619  2004 58,587 

 

Sumber: Kojima Hiroshi (2006) 

 

Berdasarkan Kawakami Yasunori (2007) dalam tulisannya yang berjudul 

Local Mosques and the Lives of Muslims in Japan, sebelum tahun 1980-an, 

jumlah Muslim di Jepang relatif sedikit. Jumlah mereka mulai bertambah pada 

pertengahan 1980-an selama masa bubble economy. Pada saat itu, pemuda 

Muslim dari berbagai negara seperti Pakistan, Bangladesh dan Iran datang dan 

bekerja di perusahaan menengah kecil di Jepang yang kekurangan tenaga kerja. 

Namun, kemudian muncul kontoversi dengan adanya pekerja asing illegal, 

sehingga pemerintah Jepang membatasi izin masuk bagi penduduk Pakistan, 

Bangladesh dan Iran yang tidak memiliki visa. Hal ini sesuai dengan yang 

terpampang pada grafik di atas. 

Dapat dilihat bahwa imigran asal Indonesia yang terdaftar di Jepang, juga 

sempat mengalami peningkatan pada pertengahan 1980-an, namun kemudian 

sempat turun drastis pada akhir 1980-an. Kemudian, pada pertengahan 1990-an, 

jumlah imigran asal Indonesia kembali meningkat dengan adanya pengenalan 

sistem baru oleh Pemerintah Jepang, yang merekrut para trainee dari Indonesia 

untuk magang di perusahaan kecil dan menengah yang ada di Jepang (Kojima, 

2006).  

Pada tahun 1994,“Muslim Indonesia yang terdaftar di Jepang sebesar 

19,8% dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 35% dari total pendatang Muslim 

yang ada di Jepang. Sebaliknya, jumlah imigran dari Iran menurun drastis, yaitu 
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dari 29,4% pada tahun 1994 menjadi hanya 9,1% pada tahun 2004. Argumen 

Michael Penn (2006) terkait hal ini adalah dikarenakan munculnya permasalahan 

sosial dan tindak kriminalitas yang berasal dari komunitas Iran yang kemudian 

berpengaruh pada kebijakan imigrasi Jepang. 

Jika diurutkan, posisi imigran Muslim dari benua Asia terbanyak pada 

tahun 2004 adalah berasal dari Indonesia (35,6%), Bangladesh (16,2%), Pakistan 

(14%), dan Iran (9,1%). Posisi selanjutnya diikuti oleh Turki (4,1%), dilanjutkan 

dengan China, Malaysia, Filipina, India, Afganistan, Arab Saudi, dan Uzbekistan. 

Sedangkan untuk negara dari Afrika, persentase Muslim terbanyak berasal dari 

Mesir (2%), Nigeria, Maroko, Tunisia, Guinia, dan Senegal. Sedangkan Muslim 

dari benua Amerika dan Oseania yang datang ke Jepang jumlahnya sangat kecil.  

Setelah berakhirnya bubble economy pada tahun 1990, sejumlah Muslim 

imigran mendapatkan status residen dan ada pula yang mendapat residen legal di 

Jepang, dengan cara menikahi wanita Jepang. Walau tidak dapat dipastikan secara 

jelas, namun diperkirakan jumlah Muslim asing di Jepang akan terus bertambah 

dengan semakin bertambahnya pekerja maupun pelajar asing dari negara-negara 

Islam atau mayoritas Muslim. Namun hal ini akan sangat dipengaruhi dengan 

kebijakan imigrasi Jepang, terutama terkait dengan peraturan perekrutan pekerja 

asing. 

 

2.4 Perkembangan Studi Islam di Jepang 

Terdapat dua puncak dalam sejarah studi Islam di Jepang, yaitu pada masa 

sebelum perang dunia II dalam periode 1935 – 1945 dan periode pasca perang 

tepatnya saat Oil Shock tahun 1973
7
. Perkembangan studi Islam di Jepang ini 

merupakan bentuk dari kepentingan nasional Jepang pada masanya. Untuk 

mengetahui detail perkembangan studi Islam di Jepang, baik di masa setelah 

perang dunia II  maupun di masa kontemporer, berikut di bawah ini paparannya. 

 

 

                                                 
7
 Disebut pula sebagai Islamic Boom. Dikatakan sebagai Islamic Boom karena perkembangan studi 

Islam di Jepang dalam periode tersebut cukup signifikan, dilihat dari besarnya jumlah publikasi 

hasil penelitian Islam, banyaknya berbagai pameran tentang dunia Islam yang digelar di Tokyo 

dan Osaka, serta beberapa kongres Muslim yang diadakan di Jepang. Beberapa mahasiswa dan 

ahli pun dikirim ke Timur Tengah untuk mempelajari dan mengetahui geopolitik Muslim. 
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2.4.1 Studi Islam di Jepang Masa Sebelum Perang Dunia II 

Di akhir abad ke-19, terutama setelah Perang Rusia – Jepang pada tahun 

1904 – 1905, banyak intelektual Muslim di berbagai negara di Asia dan Afrika 

mulai tertarik pada kemunculan Jepang modern dan mengembangkan citra positif 

tentang Jepang dan masyarakat Jepang. Surat kabar di berbagai negara Muslim 

ikut merayakan kemenangan Jepang atas Rusia pada 1904 – 1905. Hal ini 

menginspirasi para Pan Islamis dan Pan-Turkish Tartar di Imperium Romanov 

Rusia, serta Pan Islamis di Mesir dalam melawan Inggris. Bagi banyak intelektual 

Muslim, kemenangan Jepang atas Rusia merupakan kemenangan atas despotisme 

Tsar. Selain itu, mereka beranggapan bahwa Jepang berhasil mengadopsi 

peradaban Barat tanpa meninggalkan budaya tradisionalnya. Dalam waktu yang 

singkat setelah Restorasi Meiji, Jepang berhasil menjadi salah satu negara paling 

maju di dunia (Komatsu, 2006).  

Baik para Pan-Asianisme Jepang maupun intelektual Muslim memiliki 

perhatian pada isu bagaimana menjadi bagian dari dunia modern namun tetap 

memelihara dan memegang budaya asli. Kedua pihak ini mengkritisi Eropanisasi 

atau pengimitasian budaya Eropa dalam kehidupan masyarakat secara berlebihan. 

Oleh karenanya, bagi aktivis Muslim, reformasi Jepang terlihat lebih sesuai 

sebagai model bagi dunia Islam dalam melakukan modernisasi. Jepang terlihat 

mampu mengelola Westernisasi tanpa melupakan tradisi mereka. 

Dengan munculnya Jepang sebagai the rising star of the East dan 

bersamaan dengan munculnya pemikiran tentang Pan-Asianisme Jepang, hal ini 

menarik perhatian para aktivis dan nasionalis Muslim dalam memperjuangkan 

emansipasi negara-negara Asia dan Afrika. Hal ini bersamaan dengan munculnya 

agenda Pan Islamis untuk emansipasi global dan kebangkitan Muslim dalam 

melawan Barat, seperti pergerakan intelektual Pan Islamis yang ada di Romanov 

Rusia, Turki Ottoman, Mesir, India, dan Iran. 

Para aktivis Muslim ikut bersimpati dengan pesan Pan-Asianisme Jepang. 

Mereka ingin bekerja sama dalam melawan kekuasaan dan hegemoni Barat. Dari 

sini, dapat dilihat adanya kesamaan dalam motif ideologi antara Pan-Asianisme 

Jepang dengan para aktivis Muslim, yaitu kolabolari dalam melawan kolonialisme 

Barat yang menjadi musuh bersama. Di sinilah titik yang menghubungkan sejarah 
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Jepang dengan dunia Islam, dimana antara nasionalisme Pan-Asianis Jepang 

memiliki kaitan dengan politik Islam (dalam kerangka Pan Islamis) antara tahun 

1900 – 1945.  

Adanya persamaan konsep dan ide ini menjelaskan mengapa organisasi 

sayap kanan seperti Kokuryukai (Black dragons) dan Genyosha (Great Ocean 

Society) yang merupakan pencetus ide Asianisme di era Meiji dan pejuang militan 

tentang hak Jepang di Asia mempelopori kontak dengan Muslim. Dengan alasan 

ini pulalah, selama era 1900 – 1945 para Muslim yang ada di Asia dan Afrika 

termotivasi dengan pernyataan yang menyatakan Jepang dapat menjadi the savior 

of Islam, pembela Islam dalam melawan imperialisme dan kolonialisme Barat. 

Hal ini mempercepat kontak antara Jepang dengan dunia Islam dari berbagai 

wilayah di Eurasia dan Afrika Utara.  

Para nasionalis Jepang mengambil kesempatan ini dengan menunjukkan 

sikap ingin bersahabat dengan dunia Islam dan membentuk aliansi untuk 

menciptakan Asia yang baru di bawah dominasi Jepang (Esenbel, 2004). Akan 

tetapi, menurut Sun Ge (dalam Esenbel, 2004), terdapat paradoks dalam konsep 

Pan Asianisme Jepang, karena mencakup dua hal yaitu rasa solidaritas dan 

keinginan untuk memperluas kekuasaannya. Hal ini baru disadari oleh negara-

negara di Asia setelah negeri mereka terokupasi oleh Jepang. 

Periode tahun 1920 – 1930 merupakan masa-masa di mana Jepang 

semakin tertarik terhadap dunia Islam, dengan maksud ekspansi, ekonomi dan 

budaya. Khususnya untuk wilayah Turkistan Timur, dan Yunnan yang merupakan 

bagian dari China, Jepang juga menunjukkan ketertarikannya. Oleh karenanya, 

Jepang mengundang pemimpin Muslim dan pelajar dari wilayah tersebut ke 

Jepang. Hal ini turut berpengaruh pada perkembangan studi Islam di Jepang, di 

mana Al Qur’an diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, berbagai organisasi 

masyarakat Islam didirikan, serta ditulisnya buku-buku dengan tema Islam dan 

Orientalis. Para mahasiswa Jepang dikirim ke Pakistan, Malaysia, dan Arab Saudi 

untuk mempelajari Islam. 

Perkembangan yang signifikan dalam kajian Islam dan Timur Tengah di 

Jepang dimulai pada pertengahan tahun 1930-an. Studi ini berkembang seiring 

dengan ekspansi militer Jepang ke negara-negara Asia. Hal ini menunjukkan 
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bahwa kajian tentang Islam dan informasi mengenai negara-negara mayoritas 

Islam di Asia (terutama China dan Asia Tenggara) menjadi sebuah kepentingan 

nasional Jepang pada saat itu.  

Kawamura Mitsuo (1987) dalam jurnal yang berjudul “A Short History of 

Islamic Studies in Japan; A Case of the 1930’s” memaparkan perkembangan studi 

Islam pada masa 1930-an. Salah satu institut penelitian yang dibentuk pada 

periode 1930-an adalah Isuramu Bunka Kenkyusho (Institute of Islamic Culture) 

pada Februari 1932, yang dibentuk oleh kelompok pertama pengkaji Islam, antara 

lain : Iida Tadasumi, Naito Tomohide, Okubo Koji dan Kobayashi Hajime. Jurnal 

yang mereka publikasikan berjudul Isuramu Bunka (Islamic Culture), namun 

hanya dipublikasikan satu edisi saja.  

Seiring dengan semakin dibutuhkannya informasi dan pengetahuan seputar 

Muslim Questions oleh pemerintah militer Jepang, organisasi ini terpecah menjadi 

dua organisasi baru, yaitu : 

1.  Isuramu Gakkai (Islamic Academy), dibentuk tahun 1935 oleh Okubo 

Koji, Kobayashi Hajime, Matsuda Hisao. 

2. Isuramu Bunka Kyokai (Association of Islamic Culture) yang dibentuk 

tahun 1937. Organisasi ini berada dibawah pengarahan Endo Ryusaku 

(Home Ministry), Sosa Tanetsugu (Navy Ministry), Kasama Akio (Foreign 

Ministry) dan Naito Tomohide. Jurnal yang dipublikasikan berjudul 

Isuramu Kaikyo Bunka (Islam-Islamic Culture) yang terbit sebanyak enam 

kali (Oktober 1937 – Januari 1939). 

 

Pada Februari 1939, Isuramu Bunka Kyokai berafilisasi dengan organisasi 

baru yang dibentuk oleh pemerintah militer Jepang, bernama Dai Nihon Kaikyo 

Kyokai (Great Japan Association of Islam) yang mulai dirintis sejak September 

1938. Sebagai presiden asosiasi ini adalah Jendral Hayashi Senjuro, seorang 

mantan perdana menteri. Pada Maret 1938, Okubo Koji bersama-sama dengan 

Kobayashi Hajime dan Matsuda Hisao mendirikan Kaikyoken Kenyusho (Institute 

of Islamic World). Organisasi ini disponsori oleh Pangeran Tokugawa Iemasa dan 

berada di bawah kontrol finansial dari Zenrin Kyokai (Association of Good 

Neighborhood).  
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Pada bulan Mei 1939, divisi penelitian dari Kementrian Luar Negeri 

mempublikasikan majalah 6 bulanan berjudul Kaikyo Jijo (Islamic Affairs) yang 

memberikan informasi seputar hubungan dengan Islam dan dunia Muslim. Sebuah 

mesjid di Tokyo juga dibangun dengan donasi dari Zaibatsu, dengan tujuan untuk 

menunjukkan kepada para Muslim di dunia bahwa Jepang memberikan perhatian 

kepada Islam.   

Pada bulan Agustus di tahun yang sama, Toa Keizai Chosakyoku (East 

Asian Economic Research Bureau of the South Manchurian Railway) yang 

dipimpin oleh Okawa Shumei menerbitkan majalah bulanan berjudul Shin Ajia 

(New Asia). Bulan September, Toa Kenkyusho (Institute of East Asia) didirikan 

sebagai organisasi penelitian yang dibentuk oleh Cabinet Planning Board yang 

ditujukan agar semua peneliti budaya dan alam di Asia Timur turut berkontribusi 

dalam ekspansi ke luar negeri yang dilakukan oleh imperial Jepang. Dalam hal ini, 

kajian tentang Islam dan Timur Tengah berkembang sangat pesat pada akhir 

periode 1930-an sebagai bentuk respon dari permintaan waktu.  

Begitu pula dengan berbagai universitas yang ada di Jepang, juga terkena 

imbas dari Islamic Boom ini. Pada tahun 1939 diadakan perkuliahan dan 

kurikulum tentang sejarah budaya Islam di Universitas Waseda untuk pertama 

kalinya di Jepang, kemudian Sejarah Islam juga menjadi bagian dari kurikulum di 

Tokyo University of Science and Literature. Namun, dengan berakhirnya perang 

pada tahun 1945, seluruh institusi penelitian ini ditutup dan kajian tentang Timur 

Tengah baru mulai dibahas lagi setelah 10 tahun kemudian.  

 

2.4.2 Ahli Studi Islam di Jepang Sebelum PD II 

Berdasarkan tulisan Esenbel, beberapa tokoh militer dan elit sipil Jepang 

yang memiliki agenda Pan-Asia dengan beberapa tokoh Muslim membentuk 

Islamic Circle di Jepang pada akhir periode Meiji. Hubungan ini memakan waktu 

yang panjang dengan interaksi melalui kontak personal, advokasi hubungan yang 

lebih dekat antara Jepang dengan orang-orang di dunia Islam yang dihegemoni 

oleh Barat.  

Salah satu tokoh intelektual nasionalis yang paling menonjol adalah 

Shumei Okawa (1886 – 1957). Okawa merupakan seorang pemikir sayap kanan 
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yang memainkan peran penting dalam studi Islam di Jepang pada era 1930 – 

1940an. Sebagai seorang nasionalis anti-kolonialisme, Okawa mengkritisi 

hegemoni kolonial Eropa dan tokoh yang mencetuskan nilai-nilai Pan-Asianisme. 

Selain itu sebagai seorang Pan Asianisme, Okawa juga dikenal sebagai ahli studi 

Islam di Jepang dengan karya-karyanya, antara lain; pada tahun 1942 buku 

Introduction to Islam (回教概論) dan  tahun 1950 terjemahan Al Quran dalam 

bahasa Jepang.  

Okawa dikenal sebagai master mind of Japanese fascism. Ia berpendapat 

bahwa misi Jepang adalah untuk membebaskan Asia dari kolonialisme Barat, 

termasuk dengan perang jika diperlukan. Pada akhir 1930-an dan awal 1940-an, 

hubungan ini bertransformasi menjadi strategi militer utama Jepang dimana 

pemerintah Jepang mulai mengimplementasikan kebijakan “Islam” nya dengan 

memobilisasi kekuatan Islam yang ada di Asia Timur, Asia Tenggara, dan Timur 

Tengah untuk melawan Inggris, Belanda, China, dan Rusia. Dalam konteks ini, 

Islam memainkan peranan yang penting dalam kebijakan internasional Pan Asia 

Jepang selama perang dunia II (Esenbel, 2004).  

Dalam tulisan Osawa Koji mengenai Islamic studies in the Early Showa 

period: Kaikyoken-Kenkyujo (Institute of Islamic Area) and Okubo Koji, 

dipaparkan mengenai peranan Okubo Koji (1887 – 1950). Okubo merupakan 

peneliti kajian Turki dan Islam. Ia mendirikan Kaikyoken Kenkyujo pada tahun 

1938 dengan alasan pentingnya penelitian sistemiatis dalam studi Islam bagi 

Jepang. Intitusi penelitian ini dirancang untuk membantu usaha perang, oleh 

karena itu Islam dipelajari. Pemerintah dan organisasi pemerintah terkait, selama 

periode imperialisme Jepang membutuhkan pengetahuan seputar Islam. Oleh 

karenanya sebagian besar peneliti studi Islam Jepang dikirim ke negara-negara di 

Asia Timur dan Asia Tenggara dimana para Muslim tinggal. Namun, dengan 

berakhirnya kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, maka organisasi ini 

dibubarkan.  

 

2.4.3 Studi Islam di Jepang Setelah Perang Dunia II 

Setelah Perang Dunia II, penelitian seputar Islam sempat diabaikan karena 

terkait dengan sejarah kelam imperialisme Jepang. Oleh karenanya, studi Islam di 



 

 

Universitas Indonesia 

 

30 

Jepang memudar setelah perang. Diperlukan waktu bertahun-tahun bagi studi 

Islam maupun komunitas Muslim untuk memulai aktivitasnya kembali. Namun, 

berbeda dengan periode sebelum dan selama Perang Dunia II, kajian Islam di 

Jepang setelah Perang Dunia II tidak memiliki alasan dan konten yang ideologis, 

tetapi lebih cenderung karena alasan praktis dan pragmatis, terutama dalam 

konteks hubungan Jepang dengan dunia Islam dan Muslim masa kini. Untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut 

di luar bahasan tesis ini. 

Sejumlah Muslim Jepang berkumpul dan mendirikan asosiasi Muslim 

pertama di Jepang pada tahun 1953, yang bernama Japan Muslim Association. 

Para pelajar Muslim dari berbagai negara Muslim seperti Turki, Pakistan, negara-

negara Arab, dan Indonesia tiba di Jepang pada masa akhir 1950-an dan awal 

1960-an. Mereka mendirikan organisasi pelajar Muslim pertama di Jepang.  

Setelah Perang Dunia II, muncul berbagai asosiasi, organisasi maupun 

lembaga di Jepang yang didirikan untuk mengkaji Islam dan dunia Muslim. Salah 

satunya adalah The Association for Islamic Studies in Japan (AISJ), yang 

merupakan asosiasi yang berbasis saintifik dan pendidikan (didirikan pada tahun 

1963). AISJ memiliki tujuan untuk mempromosikan penelitian terkait studi Islam 

dan menjalin kerjasama dengan berbagai intitusi yang ada di dunia Islam. Asosiasi 

ini menerbitkan jurnal biannual yang berjudul The World of Islam (dalam bahasa 

Jepang) dan mengadakan biannual symposium. 

Pada tahun 1973, Raja Faisal (Arab Saudi) membentuk sebuah tim yang 

terdiri dari para ahli studi Islam dari berbagai negara untuk mendirikan sebuah 

Islamic Center. Pendirian Islamic Center ini bersamaan dengan salah satu kondisi 

paling kritis di dalam sejarah Jepang, yaitu krisis minyak atau Oil Shock tahun 

1973. Negara-negara Timur Tengah mengembargo pasokan minyak mentahnya 

kepada negara-negara pendukung Israel. Krisis minyak ini menyebabkan 

terjadinya Islamic Boom yang kedua. Oleh karenanya, perhatian warga Jepang 

tercurah kepada Timur Tengah yang memiliki kultur Islam yang kental, 

dikarenakan sebagian besar negara pengekspor minyak merupakan negara Islam 

maupun mayoritas Muslim.  
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Selain itu, media massa Jepang melakukan publikasi secara besar-besaran 

mengenai dunia Muslim pada umumnya dan dunia Arab pada khususnya, setelah 

menyadari pentingnya negara-negara tersebut bagi ekonomi Jepang. Dengan 

publikasi ini, orang Jepang yang belum pernah mengetahui Islam sebelumnya, 

mendapat kesempatan untuk mengenal Islam. Bahkan, pernah tercatat ada banyak 

orang Jepang yang menjadi mualaf. Akan tetapi, dengan berakhirnya oil shock, 

kebanyakan orang Jepang yang pernah menjadi mualaf tersebut menghilang, tidak 

bertahan lama atau kembali pada kebiasaan semulanya, sehingga Islam pun 

dilupakan oleh masyarakat Jepang. Peristiwa internasional lain yang cukup 

berpengaruh pada perkembangan kajian Islam di Jepang adalah Revolusi Iran 

pada tahun 1979. Karena peristiwa ini, banyak kalangan intelektual Jepang yang 

tertarik pada kajian Islam, terutama mengenai Iran.  

Asosiasi para peneliti studi Islam di Jepang lainnya adalah Japan 

Association for Middle East Studies (JAMES) yang dibentuk tahun 1985. Asosiasi 

ini bertujuan untuk mempromosikan penelitian seputar Timur Tengah dengan 

kerangka kerja kajian wilayah, dan untuk mendorong pertukaran informasi antara 

anggota dengan para ahli dengan institusi maupun masyarakat yang memiliki 

ketertarikan terhadap Timur Tengah, baik di dalam maupun luar Jepang. Bentuk 

kegiatannya antara lain pertemuan dan konferensi secara berkal, seminar 

penelitian dan kuliah umum, publikasi berupa jurnal asosiasi yang berjudul 

Annals of Japan Association for Middle East Studies (AJAMES). 

 

2.4.4 Organisasi Studi Islam Masa Kontemporer 

Organisasi yang juga mengkaji dunia Islam dan Muslim masa 

kontemporer adalah Shingetsu Institute, yang dirintis oleh Michael Penn pada 

Agustus 2004. Institusi ini berfokus pada kajian hubungan antara dunia Islam 

dengan Jepang. Sebelum berpindah ke Tokyo, sampai awal tahun 2010 intitusi ini 

berpusat di Kitakyushu. Anggota dari Shingetsu Institute tidak hanya berasal dari 

para pemerhati hubungan Islam dan Jepang yang ada di Jepang saja, tetapi juga 

dari negara-negara lain.  

Secara berkala, institusi ini mengirimkan kepada para anggotanya artikel, 

tema diskusi dan debat, serta berita-berita terkini, terkait hubungan Jepang dengan 
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dunia Islam melalui Shingetsu Institute Newsletter. Untuk memperluas 

jaringannya, Shingetsu Institute juga menjalin kerjasama dengan PanOrient News, 

sebuah agen berita di Tokyo yang berfokus pada hubungan Jepang – Arab secara 

khusus, dan juga berita mengenai perkembangan kondisi Jepang pada umumnya.  

Selain berupa asosiasi peneliti dan lembaga independen, terdapat pula 

beberapa proyek penelitian studi dunia Islam dan Muslim yang disponsori oleh 

pemerintah Jepang. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih 

baik tentang Islam, baik di dunia Islam maupun non-Islam. Salah satunya adalah 

NIHU Program: Islamic Area Studies.  

Proyek ini didukung oleh the Japan Ministry of Education, Culture and 

Science, yang dimulai sejak April 1997 sampai Maret 2002. Ada tiga tujuan 

utama: 1) untuk menemukan pendekatan baru dalam kajian wilayah Islam melalui 

akumulasi data primer yang terkait dengan peradaban islam dan isu Muslim 

kontemporer, 2) mengembangkan sistem komputer yang sesuai dengan kajian 

wilayah Islam multilateral, dan 3) untuk mendukung dan mendorong 

pembentukan generasi baru para ahli dan peneliti yang diharapkan dapat 

mengembangkan studi ini di masa depan.  

Jaringan studi Islam di Jepang ini mencakup beberapa universitas ternama, 

antara lain :  

1. Center for Contemporary Islamic Area Studies, Institute of Islamic Area 

Studies, Waseda University atau  IAS Center General Office at Waseda 

University (WIAS), dengan tema penelitian Knowledge and Civilization of 

Islam, 

2. Department of Islamic Area Studies, Center for Evolving Humanities, 

Graduate School of Humanities and Sociology, The University of Tokyo 

atau IAS Center at the University of Tokyo (TIAS), dengan tema penelitian 

Thought and Politics in Islamic Areas-Comparison and Relations, 

3. Section for Islamic Area Studies, Institute of Asian Cultures, Sophia 

University atau IAS Center at Sophia University (SIAS), dengan tema 

penelitian Societies and Cultures in the Islamic World, 

4. Documentation Center for Islamic Area Studies, The Toyo Bunko atau IAS 

Center at the Toyo Bunko (Oriental Library) (TBIAS), dengan tema 
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penelitian Constructing a System of Collecting and Studying Source 

Materials for Islamic Area Studies, dan 

5. Center for Islamic Area Studies, Graduate School of Asian and African 

Area Studies, Kyoto University atau IAS Center at Kyoto University 

(KIAS), dengan tema penelitian International Organizations/Institutions 

in the Islamic World. 

 

Sebagai bentuk konkritnya, proyek Islamic Area Studies ini 

mempublikasikan hasil penelitian-penelitiannya, antara lain berupa: 

1. Seri “New Islamic Area Studies” (dalam bahasa Jepang), yang 

dipublikasikan oleh University of Tokyo Press.  

2. Publikasi “New Horizons in Islamic Studies and New Islamic Studies” 

(dalam bahasa Inggirs). 

3. Publikasi hasil penelitian berupa Newsletter melalui website berbahasa 

Jepang dan Inggris. 

4. Perluasan jaringan peneliti domestik dan internasional, dan 

5. Publikasi seri “Islam-Chi-no Tankyu” (dalam bahasa Jepang). 

 

Dalam pelaksanaannya, penelitian studi Islam di Jepang ini dibagi menjadi 

enam unit tema, antara lain; 

1. Pemikiran dan Politik di Dunia Islam, yang terdiri dari sub-unit :  

- Pemikiran dan pergerakan Islam kontemporer 

- Islam dan Hubungan Internasional 

- Hukum dan Masyarakat Islam 

2. Masyrakat dan Ekonomi dalam Dunia Islam, terdiri dari sub-unit : 

- Islam dan Perkembangan Sosial 

- Islam dan Perkembangan Ekonomi 

- Islam dan Pergerakan Populer di dunia Islam 

3. Negara-Bangsa, Regional dan Islam, terdiri dari sub-unit : 

- Negara-Bangsadan Identitas Muslim 

- Muslim Kontemporer dan Konflik Budaya 

- Sumber materi dan bahan untuk kajian dunia Islam kontemporer 
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4. Sistem Informasi Geografi untuk Kajian Wilayah Islam 

5. Sejarah dan Budaya Islam 

- Development of Art and Scholarship 

- Inter-Regional Interactions 

- The Potentials of Comparative Study 

6. Sumber materi dan bahan untuk kajian peradaban Islam 

 

Gambar. 2.2. NIHU Program Islamic Area Studies 

 

Sumber: website NIHU Program Islamic Area Studies (2010) 
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Selain jaringan universitas di atas, terdapat pula satu institusi di perguruan 

tinggi swasta Jepang yang mengkaji Islam, tidak hanya masalah sosial masyarakat 

dan politik saja, tetapi juga mengkaji doktrin teologi. Institusi tersebut adalah 

Doshisha School of Theology, Doshisha University di Kyoto yang sampai tahun 

2003 hanya berfokus pada kajian agama Kristen Protestan. Akan tetapi dalam 

perkembangannya institusi ini juga mengkaji agama monotheis lainnya, seperti 

Yahudi dan Islam.  
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BAB 3 

PERSEPSI SISWA DAN MAHASISWA JEPANG  

TERHADAP ISLAM DAN MUSLIM 

 

Setelah melihat sejarah dan perkembangan Islam dan komunitas Muslim 

di Jepang, dalam bagian ini akan dipaparkan bagaimana persepsi yang 

berkembang di tengah masyarakat Jepang, khususnya di kalangan siswa dan 

mahasiswa Jepang tentang Islam dan Muslim pasca tragedi 11 September 2001.  

Kajian mengenai persepsi masyarakat terhadap Muslim dan Islam di 

Jepang pada dasarnya masih sedikit dibahas oleh para peneliti studi Islam di 

Jepang. Pada tahun 2006 Japan Association for Middle East Studies (JAMES) 

mempublikasikan penelitian special issue dengan tema Perception of Islam in 

Japanese Schools, dengan harapan untuk mendapatkan kajian persepsi Islam di 

Jepang yang lebih objektif. JAMES sebagai salah satu lembaga kajian Islam di 

Jepang, mempublikasikan tulisan ini sebagai bentuk perhatian para peneliti Islam 

Jepang terhadap perkembangan studi Islam dalam konteks pasca 11 September.  

Aktivitas ini juga sebagai tindak lanjut dari pernyataan yang dikeluarkan 

oleh JAMES beberapa saat setelah tragedi 11 September terjadi; 

“We suggest that our attitude towards the Middle East and the Islamic 

World thus far, characterized by unconcern and inadequate 

understanding, may have played a part [in the tragedy]. And sadly, the 

event of September 11 may cause even more apathy and less 

understanding, instead of marking a change in attitude”. (Penn, Shingetsu 

Newsletter No. 261, 2006) 

 

Special issue ini terdiri dari dua tulisan; yang pertama, ditulis oleh 

Matsumoto Taka‟aki dengan judul Images of Islam among High School Students 

in Japan and Proposals for Correction of Student Misperceptions; From a 

Questionnaire Survey in Tokyo and Kanagawa Prefectures (dalam bahasa 

Jepang). Dan yang kedua adalah tulisan dari Prof. Miura Toru dengan judul 

Perceptions of Islam and Muslims in Japanese High Schools; Questionnaire 

Survey and Textbooks.  
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Dalam bab ketiga ini, akan dipaparkan hasil dua penelitian tersebut. Selain 

itu, penulis juga akan melampirkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan pada 

bulan September – November 2009 mengenai ada atau tidaknya kecenderungan 

dan perkembangan persepsi yang mengarah pada sikap anti-Islam dan 

Islamophobia di Jepang. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehfensif 

mengenai persepsi terhadap Islam dan Muslim, akan dipaparkan pula 

perbandingan dengan kondisi persepsi Islam dan Muslim yang terjadi di negara-

negara Barat (Amerika dan Eropa). 

 

3.1 Penelitian Matsumoto Taka’aki 

Penelitian yang dilakukan oleh Matsumoto Taka‟aki dilaksanakan pada 

April dan Mei 2003, dengan cara menyebarkan kuesioner ke dua puluh tiga 

sekolah menengah akhir (SMA), baik yang bersifat negeri, umum maupun swasta 

yang ada di daerah Kanagawa dan Tokyo. Sejumlah 1670 kuesioner yang telah 

diisi lengkap oleh siswa-siswa SMA tingkat pertama. Maksud dari dipilihnya 

siswa tingkat pertaama ini adalah untuk mengetahui apa dan bagaimana persepsi 

tentang Islam oleh siswa baru, serta sejauh mana pengetahuan mereka tentang 

Islam yang telah didapatkan dari jenjang sebelumnya. Diharapkan, dari penelitian 

ini didapatkan cara yang tepat untuk mengajarkan sejarah dan pengetahuan 

seputar Timur Tengah, dunia Islam dan Muslim. 

Dari hasil kuesioner tersebut, Matsumoto membagi siswa menjadi dua 

kelompok sebagai perbandingan. Kelompok pertama (Grup A) terdiri dari 648 

siswa, yang menjawab benar tiga pertanyaan dasar seputar Islam secara 

keseluruhan pertanyaan. Pertanyaan tersebut antara lain; 1) Siapakah nabi di 

dalam agama Islam ; 2) Di manakah tempat paling suci bagi para Muslim ; dan 3) 

Apakah nama kitab suci umat Islam. Sedangkan di kelompok kedua (Grup B), 

terdiri dari 1022 siswa yang tidak dapat menjawab dengan benar seluruh 

pertanyaan tersebut. Dari pengelompokan ini, Matsumoto berkesimpulan bahwa 

Grup A memiliki pengetahuan tentang Islam yang lebih banyak dibandingkan 

Grup B.  

Dari hasil survei ini ditemukan dua hal yang menarik; pertama, hampir 

seluruh siswa SMA memiliki persepsi tentang Islam sebagai agama yang sulit 
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tidak bebas,  banyak peraturan, agama yang aneh dan tidak dapat dipahami, tidak 

toleran dan agresif, serta agama yang dianut orang berjanggut yang tinggal di 

daerah gurun pasir. Yang perlu diperhatikan adalah gambaran negatif tentang 

Islam lebih umum terjadi di Grup A daripada di Grup B.  

Hasil kuesioner yang kedua menunjukkan bahwa Grup A memberikan 

jawaban benar lebih banyak daripada Grup B untuk pertanyaan seputar 

pengetahuan hukum Islam secara umum, di antaranya; 1) Apakah Muslim boleh 

menikahi empat istri ; 2) Apakah memakan babi termasuk tabu; 3) Bolehkah 

Muslim meminum alkohol; 4) Apakah Muslim melakukan ibadah beberapa kali 

dalam satu hari; dan 5) Apakah warga Muslim berpuasa selama sebulan. 

Akan tetapi, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti; 1) Apakah mayoritas 

Muslim dunia berasal dari Arab; 2) Apakah kebanyakan Muslim wanita menutup 

seluruh tubuhnya dengan pakaian hitam; serta 3) Apakah di negara seperti Mesir, 

Indonesia, Irak, Thailand, Mongolia dan India, masyarakat Muslim menjadi 

mayoritas, jawaban benar yang diberikan oleh Grup A lebih sedikit. Khusus untuk 

pertanyaan terakhir terkait agama di suatu negara, Grup A memberikan jawaban 

kecuali Mesir dan Indonesia. 

Setelah melihat seluruh hasilnya, Matsumoto berpendapat bahwa 

dibandingkan dengan Grup B, Grup A lebih terpengaruh oleh informasi satu arah 

tentang Islam yang tersebar di masyarakat Jepang. Program televisi di Jepang 

sering menggambarkan Muslim sebagai tentara yang berjanggut atau wanita 

bercadar dan berpakaian hitam yang tinggal di padang pasir yang ada di daerah 

Timur Tengah. Sebagian besar guru sekolah di Jepang sering menjelaskan Islam 

kepada siswanya mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan yang ada bagi 

Muslim. 

Sebagai kesimpulannya, hasil dari survei ini menunjukkan adanya 

paradoks dalam pengetahuan siswa SMA terhadap Islam dan Muslim. Semakin 

banyak informasi yang diperoleh siswa SMA tentang Islam, semakin negatif 

persepsi dari citra yang dimiliki. Citra negatif tentang Islam ini kemungkinan 

disebabkan oleh informasi satu arah, yang terbatas dan kurang akurat.  

Oleh karenanya, Matsumoto memberi rekomendasi tentang diperlukannya 

interaksi nyata antara masyarakat Jepang dengan Muslim, agar terhindar dari 
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pengaruh informasi satu arah yang banyak tersebar.  Dengan adanya interaksi ini, 

diharapkan dapat menjadi satu langkah lebih maju dalam mengatasi citra negatif 

tentang Islam, setelah menyadari adanya perbedaan jarak (gap) antara informasi 

yang tersebar dalam masyarakat Jepang dengan pengetahuan tentang Islam yang 

didapatkan langsung dari interaksi dengan para Muslim.  

 

3.2 Penelitian Miura Toru  

 Penelitian kedua untuk special issue jurnal JAMES ini ditulis oleh 

Profesor Miura Toru dari Universitas Ochanomizu, Tokyo. Penelitiannya 

melengkapi penelitian yang sudah dilakukan oleh Matsumoto Taka‟aki 

sebelumnya. Prof. Miura memulai tulisannya dengan memaparkan respon 

Amerika atas serangan 11 September 2001, berupa serangkaian peristiwa 

internasional yang melibatkan Timur Tengah khususnya serangan Amerika ke 

Afganistan dan Irak.  

Hal ini menarik perhatian masyarakat Jepang tentang Timur Tengah dan 

Islam. Ketertarikan ini dapat menjadi kesempatan untuk mempromosikan 

pemahaman yang lebih baik tentang Timur Tengah dan Islam, namun di sisi lain 

juga dapat menciptakan citra dan stereotip negatif yang lebih kuat. Beberapa 

waktu setelah peristiwa 911 terjadi, Prof. Miura, sebagai sekretaris jendral 

JAMES mendapatkan banyak telepon dari para jurnalis Jepang yang menanyakan 

perihal seputar Islam. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan 

apapun tentang Timur Tengah maupun Islam, dikarenakan masih sedikitnya  

informasi tentang tema ini baik di sekolah-sekolah Jepang maupun media massa.  

 Informasi dan kajian tentang Timur Tengah meningkat secara substansi di 

Jepang setelah terjadinya berbagai peristiwa internasional yang sangat serius 

seperti krisis minyak pada 1973, Revolusi Iran pada 1979, dan peristiwa 11 

September. Akan tetapi, walaupun terdapat perkembangan informasi secara 

kualitas dan kuantitas, citra Islam di Jepang tampaknya tidak banyak berubah. 

Untuk itu, dalam penelitian ini Prof. Miura ingin menganalisa secara mendalam 

tentang penyebab tidak berubahnya persepsi tentang Islam dengan cara 

membandingkan hasil penelitian persepsi yang dilakukan Matsumoto Taka‟aki 

terhadap 1670 siswa SMA (April – Mei 2003), dengan hasil penelitian yang 
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dilakukan olehnya terhadap 115 mahasiswi yang ada di Universitas Ochanomizu 

(Mei 2005).  

Prof. Miura menggunakan format pertanyaan yang sama dengan yang 

digunakan oleh Matsumoto untuk kuesioner yang disebarkan kepada para 

mahasiswi di Universitas Ochanomizu, sehingga perbandingan dapat dilakukan 

terutama untuk melihat apakah ada perubahan persepsi diantara siswa SMA 

dengan mahasiswa. Kemudian, setelah membandingkan hasil penelitiannya 

dengan Matsumoto, Prof. Miura melanjutkan paparan hasil penelitiannya dengan 

menganalisa buku teks sejarah dunia yang digunakan di SMA.  

 

3.3 Persepsi Siswa dan Mahasiswa Jepang terhadap Islam 

Dalam penelitian Matsumoto Taka‟aki dan Miura Toru, jumlah total 1670 

siswa SMA dan 115 mahasiswi yang menjadi responden, diambil dengan 

pertimbangan analisis, bukan pertimbangan representatif, yang sesuai dengan 

kebutuhan rencana analisis yang menentukan batas minimal besaran sampel 

penelitian mereka. Selain itu, besaran sampel penelitian ini bersifat kualitatif, 

bukan kuantitatif, sehingga ukuran sampel dianggap cukup besar karena mereka 

telah puas dengan data yang diperoleh, yang dianggap cukup kaya dan cukup 

meliputi dimensi yang diteliti. 

Dari penelitian Prof. Miura, dipaparkan perbandingan antara ketertarikan 

siswa SMA dengan Mahasiswa terhadap peristiwa 11 September. Disebutkan 

bahwa baik siswa SMA dan mahasiswi yang disurvei, memiliki ketertarikan yang 

tinggi, terhadap tema tersebut. Sebagai sumber utamanya, 92% siswa SMA dan 

78% mahasiswa mendapatkan informasinya dari televisi. Sedangkan sumber 

lainnya, adalah dari surat kabar dengan presentasi 4% di kalangan siswa SMA dan 

16% di kalangan mahasiswa.   

Tabel 3.1. Ketertarikan terhadap Peristiwa 11 September 

 Sangat 

Tinggi 

Tinggi Moderat Rendah Sangat 

Rendah 

SMA 11 % 33 % 40 % 12 % 4 % 

Universitas 15 % 41 % 31 % 12 % 1 % 

 

Diolah dari Fig.1 - Miura Toru, 2006 (AJAMES no.21-2, 2006) 
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Tabel 3.2. Sumber Media Massa 

Sumber Media SMA (%) Universitas (%) 

Televisi 92 78 

Surat Kabar 4 16 

Internet 2 2 

Sekolah / Kuliah 1 2 

Lainnya 1 2 

Total 100 100 

 

Diolah dari Fig.2 - Miura Toru, 2006 (AJAMES no.21-2, 2006) 

  

Sedangkan untuk kategori berita yang didapatkan dari media massa 

tentang Islam dan Muslim, presentase terbesar adalah seputar konflik dan 

permasalahan politik seperti perang dan bunuh diri (siswa SMA 38% dan 

mahasiswa 41%), yang terjadi di negara-negara Timur Tengah, negara-negara 

Islam atau mayoritas Muslim. Kategori berita lainnya adalah seputar kebiasaan 

khusus, kriminal, politik dan ekonomi, serta kehidupan sehari-hari. 

 

Tabel 3.3. Kategori Berita Media Massa tentang Islam 

Katagori Berita SMA (%) Universitas (%) 

Perang dan bom bunuh diri 38 41 

Tradisi / kebiasaan khusus 17 23 

Tidak ada gambaran 12 0 

Kriminal 11 16 

Politik / ekonomi 11 14 

Kehidupan sehari-hari 10 6 

Total 100 100 

 

Diolah dari Fig.4 - Miura Toru, 2006 (AJAMES no.21-2, 2006) 

 

Hal menarik lainnya dari penelitian Matsumoto Taka‟aki dan Prof. Miura 

Toru adalah para siswa dan mahasiswa juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan 

terkait pengetahuan umum tentang Islam dan Muslim, baik mengenai doktrin, 

kebiasaan, maupun masyarakatnya. Salah satu pertanyaannya adalah apakah 
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negara-negara seperti Mesir, Indonesia, Irak, Thailand, Mongolia dan India 

memiliki penduduk mayoritas Muslim atau tidak.  

Sekitar lebih dari 80% siswa SMA menjawab benar untuk Irak, Mongolia 

dan Thailand. Namun, untuk Mesir hanya 61% benar, India 48%, dan Indonesia 

42%. Besarnya persentase jawaban benar untuk Irak, dikaitkan dengan tingginya 

pemberitaan media massa mengenai situasi perang di Irak, sehingga citra 

mengenai hubungan antara Irak dan Islam sangat kuat terbentuk di dalam persepsi 

siswa. 

Selanjutnya, banyak siswa SMA yang mengaitkan Mesir dengan 

peradaban kunonya seperti piramida, firaun dan mumi. Mereka tidak banyak 

mengetahui perkembangan peradaban Islam di negeri ini, termasuk mengenai 

sejarah pergerakan Islam dan fakta bahwa mayoritas penduduk Mesir saat ini 

adalah Muslim
8
. Sedangkan mengenai Indonesia, mereka tidak mengetahui bahwa 

Islam telah menyebar hingga ke Asia Tenggara. Fakta mengenai Indonesia 

sebagai Negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia tampaknya tidak 

banyak diketahui oleh para siswa dan mahasiswa di Jepang
9
.  

Untuk India, menurut asumsi Matsumoto, sebagian besar siswa SMA 

mengaitkan sorban yang dikenakan oleh masyarakat India disalahartikan sebagai 

simbol Islam, begitu pula dengan janggut yang dipelihara oleh mayoritas laki-laki 

di India. Sebagai faktanya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2001 mayoritas 

masyarakat India beragama Hindu (80.5%) sedangkan Muslim hanya sebanyak 

13.4% dari total populasi India (Pew Research Center, 2009). 

 

Tabel 3.4.  Pengetahuan tentang Populasi Muslim (% Jawaban benar) 

 Mesir Indonesia Irak Thailand Mongolia India Rata-

rata 

SMA 61 42 93 82 88 48 69 

Universitas 77 58 100 95 90 87 83 

 

Diolah dari Fig.5 - Miura Toru, 2006 (AJAMES no.21-2, 2006) 

                                                 
8
 Muslim di Mesir sebanyak 94,6% dari total penduduknya (Pew Research Center, 2009). 

9
 Jumlah Muslim di Indonesia sekitar 88,2% dari total sekitar 230 juta penduduk Indonesia (Pew 

Research Center, 2009).  
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Mengenai pengetahuan dasar Islam, sebagian besar siswa SMA (44%) dan 

mahasiswa (63%) menjawab hal yang benar terkait larangan memakan babi, 

larangan meminum alkohol, ibadah lima kali sehari, dan puasa. Kebiasaan-

kebiasaan seperti itu terlihat aneh bagi masyarakat Jepang karena mengkonsumsi 

babi dan alkohol sudah menjadi bagian erat dari kehidupan sehari-hari mereka. 

Bahkan, acara meminum sake bersama (nomikai) sudah menjadi bagian penting 

dalam hubungan sosial karena kegiatan minum sake merupakan ajang untuk 

menjalin hubungan sosial yang lebih erat. Bagi Muslim yang menjalankan dogma 

agama secara ketat, biasanya memilih untuk menolak berpartisipasi dalam acara 

seperti ini. Hal ini berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya dari rekan pekerja 

lainnya yang dapat menyebabkan permasalahan dan kerugian serius lainnya, 

terutama jika terkait dengan bisnis. 

 

Tabel 3.5 Pengetahuan tentang Doktrin / Kebiasaan / Masyarakat Muslim  

(% Jawaban benar) 

Pengetahuan SMA Universitas 

Empat istri 51 75 

Hijab bagi wanita 17 20 

Ibadah lima kali sehari 93 97 

Kaligrafi 15 33 

Kepatuhan pada tokoh agama 33 49 

Kontribusi pada ilmu pengetahuan 16 66 

Mayoritas Arab 29 35 

Merokok 56 67 

Monoteisme 17 46 

Muslim di Eropa – Amerika 33 73 

Muslim di Jepang 23 34 

Puasa / Ramadhan 82 97 

Tidak memakan babi 83 94 

Tidak meminum alcohol 54 69 

Vegetarian 62 89 

Persentase rata-rata jawaban benar 44 63 

 

Diolah dari Fig. 6 - Miura Toru, 2006 (AJAMES no.21-2, 2006) 
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Hal lain yang membuktikan kurangnya pengetahuan siswa dan mahasiswa 

mengenai Islam dan Muslim dapat terlihat dari rendahnya presentasi jawaban 

benar (kurang dari 40%) dalam pertanyaan-pertanyaan seperti; apakah Arab 

merupakan negara dengan jumlah populasi Muslim yang paling banyak di dunia, 

apakah semua wanita Muslim memakai hijab berwarna hitam yang menutupi 

seluruh tubuhnya, apakah Islam memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan, serta pertanyaan mengenai persebaran populasi Muslim di Eropa, 

Amerika dan Jepang saat ini. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengetahui 

doktrin-doktrin dasar Islam dan adat kebiasaan Muslim, akan tetapi mereka tidak 

terlalu memahaminya. Mereka menganggap bahwa semua wanita Muslim harus 

memakai hijab berwarna hitam yang menutupi seluruh badan (burqa atau cadar). 

Terlebih, mereka mengasumsikan bahwa Islam hanya merupakan agama bagi 

orang-orang yang tinggal di daerah Arab atau padang pasir. Islam sebagai agama 

dan peradaban telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dari Timur Tengah 

menuju Asia Tengah dan Asia Tenggara di sebelah Timur, serta daerah Balkan 

dan Afrika di sebelah Barat. Bahkan di masa kontemporer ini, Islam juga telah 

menyebar ke negara-negara Barat, China dan Jepang. Dengan kata lain, Timur 

Tengah tidak bukanlah satu-satunya regional yang memiliki kaitan dengan dunia 

Islam. 

Analisa yang dilakukan oleh Prof. Miura menunjukkan bahwa 

pengetahuan siswa dan mahasiswa yang bias ini disebabkan oleh pendidikan yang 

mereka dapat saat di sekolah menengah pertama. Buku teks pelajaran geografi dan 

sejarah dunia sering menyebutkan bahwa orang-orang Baduin yang tinggal di 

Arab, tinggal di padang pasir, beragama Islam, dan memiliki doktrin-doktrin yang 

sangat ketat. Alasan lainnya adalah disebabkan oleh terbatasnya informasi dalam 

dunia pendidikan dan media massa tentang masyarakat Muslim kontemporer.  

Kecenderungan siswa dan mahasiswa mengenai Islam lebih terlihat saat 

dilakukan perbandingan persepsi antara citra Islam, Kristen dan Budha. Dari 

variabel-variabel pertanyaan yang diberikan, khususnya untuk Islam,  

mendapatkan persentase yang paling besar dalam hal ; terbelakang (53%), doktrin 
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yang ketat dan rigid (54%), intoleran (59%), kebiasaan yang aneh (72%), tidak 

bebas (70%), agresif (75%), dan misterius (69%).  

Dalam penelitian survei dan kuesioner dengan tema serupa sebelumnya, 

dilakukan oleh Prof. Takagi Kikuro terhadap 402 sampel mahasiswa di 9 

universitas (dilakukan pada awal tahun 2004). Disebutkan bahwa citra Islam 

adalah: 1) Agresif sebesar 45% ; 2) Agama para teroris sebesar 22% ; dan 3) 

Agama yang mengerikan sebesar 19% (Takagi 2004:12 dalam Miura 2005).  

 

Gambar 3.1 Imej tentang Islam
10

 

 

Sumber: Fig. 7-4 : Image of Islam (Miura Toru, 2006) 

 

Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Minoura dan 

Kunieda (2004) mengenai citra Afganistan di antara mahasiswa. Survei dilakukan 

pada tahun 2003 di lima universitas khusus wanita di Tokyo, dengan jumlah 

sampel total sebanyak 557 mahasiwa. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa 

                                                 
10

 Persentase di gambar ini menunjukkan rasio imej dan respon para siswa dan mahasiswa 

terhadap tema Islam, dibandingkan dengan Kristen dan Budha dari tiap item dalam kuesioner. 
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para mahasiswa yang disurvei memiliki persepsi negatif yang sangat kuat 

terhadap Afganistan; berbahaya, kacau, dan miskin (dalam Miura 2005). Menurut 

pendapat Prof. Miura, para mahasiswa tersebut hampir tidak memiliki 

pengetahuan apapun mengenai masyarakat Afganistan, kecuali hanya bahwa 

mereka adalah Muslim. Citra ini terbentuk oleh media massa terkait dengan isu 

Taliban di Afganistan pada tahun 2001. 

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif mengenai persepsi 

siswa SMA terhadap Islam dan Muslim, Matsumoto Taka‟aki turut menyertakan 

pertanyaan terkait pandangan siswa terhadap tiga agama, yaitu Islam, Kristen dan 

Budha. Dengan membandingkan bagaimana persepsi terhadap tiga agama tersebut, 

persepsi mengenai Islam menjadi lebih jelas.  

Berikut di bawah ini tabel jawaban para siswa SMA mengenai pandangan 

mereka terhadap Islam, Kristen dan Budha: 

 

Tabel 3.6. Perbandingan Citra antara Islam, Kristen dan Budha  

Bagi Siswa SMA (Mayoritas Jawaban) 

Islam Kristen Budha 

 Agama di daerah padang 

pasir 

 Membantu yang lemah  Toleran terhadap 

agama lain 

 Agresif, menakutkan  Dapat dimengerti  Tidak ada gambaran 

 Kebiasaan yang aneh  Dermawan  Damai 

 Aneh, misterius  Bebas  Doktrin fleksibel 

 Doktrin yang ketat  Progresif  

 Berjanggut  

 Persatuan yang kuat 

 Terbelakang 

 Tidak bebas 

 Tidak dapat dimengerti 

 Tidak toleran 

 

Diolah dari Fig.7-1 dalam Miura Toru, 2006 (AJAMES no.21-2, 2006) 

 

Untuk Kristen dan Budha, para siswa beranggapan bahwa agama-agama 

ini bersifat progresif, bebas, damai, dan dermawan. Citra Kristen yang progresif 

dan bebas sering diasosiasikan dengan kemajuan peradaban yang diraih oleh 

negara-negara Barat, dan juga kegiatan sosial yang banyak dilakukan oleh 

misionaris Kristen di Jepang. Citra seperti ini tampaknya muncul tanpa 
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mengindahkan sejarah kelam abad pertengahan Eropa. Sedangkan untuk Budha, 

citra yang toleran dan damai diperkirakan terkait dengan kegiatan sosial-budaya 

yang terjadi pada zaman Edo dan Meiji.  

Sebaliknya, para siswa tidak mengetahui bahwa Islam memiliki arti 

„damai‟ dan kedermawanan merupakan salah satu dari lima pilar Islam yaitu zakat 

(Miura, 2006). Citra Islam sebagai „terbelakang‟ muncul karena aspek-aspek 

seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan keamanan di negara-

negara Islam dan mayoritas Muslim yang terjadi saat ini, mengalami banyak 

permasalahan seperti konflik sipil militer dan kemiskinan, sehingga sejarah 

kejayaan peradaban Islam pada abad pertengahan, tidak banyak diketahui oleh 

siswa.   

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa siswa yang memiliki 

pengetahuan dasar tentang Islam yang lebih baik, memiliki pandangan yang lebih 

negatif tentang Islam dibandingkan dengan siswa yang hampir tidak mengetahui 

apapun tentang Islam. Prof. Miura berargumen bahwa salah satu penyebabnya 

adalah kurang lengkapnya informasi tentang Islam dan dunia Muslim modern 

dalam buku teks yang dipakai di sekolah menengah.  

Ada empat mata pelajaran yang diajar di tingkat sekolah menengah terkait 

dunia Islam, antara lain pelajaran sejarah dunia, geografi, dunia kontemporer, 

serta agama dan etika. Yang paling berpengaruh adalah pelajaran sejarah dunia, 

mengingat kuantitas pengajaran yang lebih banyak daripada pelajaran lainnya. 

Prof. Miura menganalisa buku teks pelajaran sejarah dunia sejak Perang Dunia II. 

Buku teks yang diteliti adalah buku yang diterbitkan oleh Yamakawa Publishers, 

Sanseido Publishers, dan Jikkyo Publisher.  

Hasil dari pengujian materi dari buku teks tersebut menunjukkan bahwa 

buku-buku tersebut sebenarnya memberikan deskripsi dan informasi yang cukup 

berimbang mengenai sejarah Islam di abad pertengahan, walaupun untuk sejarah 

modernnya kurang lengkap. Prof. Miura berkesimpulan bahwa secara umum 

walaupun buku teks tersebut sudah memberikan informasi yang objektif tentang 

dunia Islam, hal tersebut tidak mengubah persepsi negatif siswa terhadap Islam. 

Salah satu alasannya adalah; 
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“The gap between the school textbook and information on the 

contemporary Muslim world in the mass media -- in other words, a gap 

between scholarship and Japanese society. The scholars have been 

isolated from the mass media, insisting on accurate knowledge to 

understand Islam and the Middle East, while journalists are in turn 

isolated from scholarship even when it is in Japan. School teachers are 

isolated from them both and have no way to bridge the gap of the two 

worlds. The stereotyped images and knowledge are therefore reproduced 

in each world.” (Miura 2006; Hal. 188) 

 

 Seperti yang terlihat dari hasil kedua survei, persepsi negatif tentang Islam 

dan Muslim disebabkan oleh informasi tentang konflik politik yang disampaikan 

oleh media massa, terutama berita televisi. Menurut Prof. Miura, walaupun surat 

kabar dan televisi tidak hanya memberikan informasi mengenai situasi poilitik, 

tetapi juga tentang isu khusus seperti kehidupan sosial dan budaya Muslim, 

namun tampaknya informasi mengenai politik dan konflik lebih berkesan dan 

mempengaruhi para siswa dan masyarakat.  

 Dalam jurnal yang ditulisnya, Prof. Miura juga menceritakan 

pengalamannya dalam memberikan kuliah tentang Masyarakat dan Budaya Islam 

di universitasnya. Ia memutarkan video amatir singkat yang direkamnya sendiri 

tentang bandara Dubai dan kota Damaskus. Para mahasiswa diminta untuk 

memberikan kesannya setelah melihat video tersebut. Sebagian besar jawaban 

menyebutkan bahwa mereka terkesan dengan pembangunan di kota-kota Arab 

yang semakin maju dan berkembang. Dan masyarakatnya mengenakan pakaian 

yang tidak berbeda dengan masyarakat Jepang pada umumnya. Secara tidak 

sadar, mereka memiliki persepsi bahwa semua Muslim Arab adalah orang-orang 

yang tinggal di padang pasir dan memakai sorban serta burqa. 

 Gap kedua adalah terkait dengan isi buku teks. Di dalam buku, dipaparkan 

tentang kuatnya persatuan Muslim di dunia Islam Muslim dalam dimensi ideologi 

dan politik. Hal ini menimbulkan citra Islam sebagai agama yang ketat dan 

bersatu. Selain itu,adanya perbedaan yang cukup jauh antara sejarah kemajuan 

Islam di masa pra-modern dengan kemunduran Timur Tengah di masa modern. 
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Menurut Prof. Miura, dengan semakin ditekankannya paparan mengenai 

kemajuan di masa pra-modern, maka siswa semakin menaruh perhatian pada 

kemundurannya. Para siswa berpikir bahwa Jepang dapat maju dan sukses karena 

mengikuti pola modernisasi Barat di zaman modern ini.   

 

3.4  Hasil Penelitian Lapangan terhadap Imigran Muslim di Jepang 

 Pada bagian ini, penulis hendak memaparkan hasil penelitian lapangan 

yang dilakukan pada September – November 2009 mengenai ada atau tidaknya 

kecenderungan persepsi masyarakat Jepang pada umumnya terhadap 

Islamophobia, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa maupun Amerika 

Serikat. Agar mendapatkan pandangan dua arah, penulis melakukan penelitian 

lapangan dengan mewawancarai Muslim imigran dan Muslim Jepang untuk 

mengetahui pengalaman mereka selama tinggal di Jepang.  

Hasil wawancara dengan beberapa orang Muslim imigran yang ada di 

Jepang menunjukkan bahwa mereka jarang mendapatkan perlakuan negatif dari 

masyarakat Jepang, seperti diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

tidak ditemukan pola umum yang mengarah pada adanya Islamophobia dalam 

masyarakat Jepang.  

Satoshi Ikeuchi, seorang peneliti studi Islam di Tokyo University, 

berpendapat: 

“I don’t see any anti-Muslim sentiment in Japan before and after 9/11, 

even though some Japanese Islamist claims it. In general, Japanese public 

don’t have direct contact with Muslims and see them as “minority”. 

Importance of minority rights and necessity of mutual understanding and 

respect is the predominant norm among Japanese”. (Kontak personal via 

email, 19 Oktober 2009) 

 

Salah satu narasumber imigran Muslim di Jepang yang penulis 

wawancarai bernama Ibu Lita
11

. Selama tinggal di Jepang, Ibu Lita tidak pernah 

                                                 
11

 Ibu Lita adalah Muslimah Indonesia yang menikah dengan orang Jepang dan telah tinggal di 

Beppu, Oita selama 18 tahun. Di kalangan komunitas Muslim di Oita, Ibu Lita dikenal sebagai 

perintis dan Muslimah pertama yang tinggal di kawasan ini. Wawancara personal dilakukan pada 

04 Oktober 2009.  
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mengalami pengalaman buruk yang ekstrim selama berinteraksi dengan 

masyarakat Jepang. Walaupun setelah tragedi 9/11, tidak ada perlakuan kasar 

yang ia terima. Sesaat setelah peristiwa 9/11 terjadi, ada beberapa petugas 

intelijen yang menelepon dan bertanya seputar Islam. Namun, menurut beliau 

pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk normal dan dapat diterima.  Kondisi dan 

lingkungan di area Beppu – Oita semakin berubah saat sebuah universitas 

internasional bernama Ritsumeikan APU (Asia Pasific University) yang didirikan 

pada awal 2000-an. Hampir 80% dari total mahasiswanya merupakan mahasiswa 

asing. Sejak saat itu, masyarakat di Beppu menjadi terbiasa dengan kondisi yang 

multikultur dengan berbagai orang asing dari bermacam negara, termasuk para 

Muslim dan budaya Islam. Semakin banyak mahasiswa Muslim yang datang dan 

belajar di APU.  

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hanik, Muslimah Indonesia yang 

menikah dengan Muslim Jepang dan telah tinggal di Fukuoka selama 7 tahun. Ia 

menyebutkan bahwa selama tinggal di Jepang, ia belum pernah mengalami 

pengalaman buruk ekstrim terkait identitasnya sebagai seorang Muslimah. 

Menurut pendapatnya, sebagian besar orang Jepang tidak peduli dengan agama 

atau kepercayaan yang dipeluk orang lain termasuk dengan ritualnya.  Sejauh 

orang asing tersebut menunjukkan sikap yang baik dan memahami budaya Jepang 

dengan baik, masyarakat akan melakukan hal yang serupa. Sebagai contoh; sejauh 

para Muslim menjaga kebersihan, ketertiban, dan kerapihan fasilitas umum, 

masyarakat Jepang tidak akan melakukan komplain (wawancara pribadi, 03 

Oktober 2009).  

Saeed, imigran Muslim asal Pakistan yang bekerja di perusahaan Jepang di 

Oita, merupakan presiden dari Asosiasi Muslim Beppu. Saeed telah menetap di 

Jepang sejak tahun 2000. Selama 9 tahun tinggal di Beppu, Saeed yang juga 

merupakan lulusan Ritsumeikan APU, merasakan perubahan yang cukup 

signifikan bagi komunitas Muslim yang ada di Beppu seiring dengan semakin 

bertambahnya jumlah Muslim yang belajar dan bekerja di daerah ini.  

Menurut pendapat Saeed, sebelum serangan 9/11, tidak banyak orang 

Jepang yang mengetahui tentang Islam dan Muslim. Namun, setelah tragedi ini 

terdapat publikasi yang gencar dari media massa Jepang terkait Islam, sehingga 
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secara berangsur-angsur banyak orang Jepang yang lebih familiar dengan berita 

seputar Islam dan Muslim, walaupun dengan perspektif yang negatif.  Akan tetapi 

hingga saat ini, sebagai seorang Muslim, Saeed belum pernah mengalami 

diskriminasi ataupun perilaku negatif dari masyarakat Jepang (Wawancara 

pribadi, 04 Oktober 2009). 

Berbeda dengan pengalaman-pengalaman di atas, seorang wanita Muslim 

asal Indonesia yang telah tinggal di Jepang selama 7 tahun (saat ini bekerja di 

Osaka) menceritakan bahwa ia pernah diteriaki sebagai teroris oleh seorang 

remaja Jepang di Stasiun Osaka. Perlakuan remaja itu mungkin disebabkan oleh 

jilbab yang dipakai oleh wanita Indonesia tersebut. Karena ia dapat berbahasa 

Jepang, maka ia berusaha untuk menjelaskan kepada remaja tersebut untuk tidak 

melakukannya (wawancara pribadi, 01 November 2009). 

Walaupun dalam beberapa kasus terdapat pengawasan yang cukup tinggi 

terhadap imigran asing, terutama dari Timur Tengah dan negara-negara Islam, 

dari undang-undang maupun peraturan yang terkait dengan pencegahan terorisme 

di dalam negeri Jepang, tidak tampak adanya kecenderungan yang mengarah pada 

Institutional Islamophobia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Islamophobia 

saat ini belum terjadi di dalam masyarakat Jepang. Akan tetapi, potensinya di 

masa depan tetap ada, sehingga diperlukan persiapan sedini mungkin untuk 

mencegah hal tersebut terjadi. 

 

3.5  Persepsi tentang Islam dan Muslim di Dunia Barat 

Walaupun Jepang tergolong sebagai negara maju dan memiliki hubungan 

yang dekat dengan dunia Barat, fenomena seputar Islam dan Muslim yang terjadi 

di Jepang berbeda dengan yang ada di negara-negara Barat tersebut. Dunia Barat 

dan dunia Islam telah memiliki sejarah yang panjang sejak berabad-abad yang lalu, 

terutama sejak Perang Salib. Oleh karenanya, hubungan yang kurang baik di 

antara keduanya telah terjadi jauh sebelum peristiwa 11 September. Hal ini seperti 

yang disebutkan dalam buku I.K. Khan ; 

“Europe has been in direct contact with the Islamic world; it has 

competed with Islam and attempted to build its own history by dominating 

it. Consciously or unconsciously, Europeans have been unable to throw off 
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their colonialist mentality in their understanding of Islam. It will be 

difficult for them to break out of their habit of dealing, from an 

ethnocentric view point, only with that part of Islam that has been 

absorbed by Europe”. (2006, Hal. 331) 

 

Dominasi dan kemajuan di dunia Barat serta kemunduran peradaban Islam 

membuat persepsi yang menyebar di dalam masyarakat dunia menjadi berbeda. 

Islam yang dianggap sebagai “oriental”, digambarkan sebagai irasional, 

fundamentalis, dan fanatik. Sebaliknya, dunia Barat digambarkan sebagai rasional, 

individual, dan civilized tolerance (Aldridge, 2000; hal. 134). Konflik di antara 

dua pihak ini mendorong terbentuknya sikap anti-Barat di dunia Islam, serta sikap 

anti-Islam dan Islamophobia di dunia Barat.   

 Islamophobia dapat didefinisikan sebagai perasaan negatif seperti rasisme 

dan xenophobia terhadap Islam dan Muslim. Barry van Driel (2004) 

mendefinisikan Islamophobia sebagai an irrational distrust, fear or rejection of 

the Muslim religion and those who are (perceived as) Muslims (dalam Maruyama, 

2007). Empat komponen utama dari Islamophobia adalah exclusion, 

discrimination, violence, dan prejudice. 

Kehadiran Muslim di negara-negara Eropa telah mengubah penampakan 

demografi dan keagamaan dunia Barat. Imigran Muslim mulai datang ke Eropa 

dalam jumlah yang besar sejak tahun 1950-an dan 1960-an. Saat ini diperkirakan 

terdapat sekitar 38 juta Muslim (estimasi 2009) atau 5,2 % dari total populasi 

Eropa, yang tersebar dan menetap di berbagai negara Eropa. Populasi Muslim 

Eropa ini merupakan 2,4 % dari total Muslim dunia (Pew Research Center, 2009).  
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Gambar 3.2 Komponen Islamophobia 

 

Sumber: The Runnymade Trust, 1997 

 

Dibandingkan pada tahun 1950, jumlah Muslim di Eropa hanya sekitar 

800.000 orang. Setiap tahunnya, diperkirakan satu juta imigran Muslim datang ke 

Eropa dari berbagai negara Muslim. Selain itu, tingkat kelahiran Muslim Eropa 

tiga kali lebih besar dibandingkan tingkat kelahiran penduduk Eropa lainnya
12

 

(dalam Erdenir, 2005). Oleh karenanya, diperkirakan pada tahun 2050 jumlah 

Muslim di Eropa mencapai 20% dari total penduduk Eropa (Erdenir, 2005).  

Walaupun negara-negara Eropa membuka kesempatan bagi para Muslim 

untuk datang dan menjadi penduduk tetap di dalam negerinya, sejumlah laporan 

mengindikasikan bahwa politisi, media massa dan masyarakat umum di Eropa 

sulit menerima Muslim dan juga kebudayaan yang dibawanya. Menurut laporan 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (the European Network 

against Racism and the Runneymade Trust), Islamophobia telah menyebar di 

dataran Eropa (Kucukcan, 2009). 

 

 

                                                 
12

 Dikutip dari Ömer Taspinar, “Europe‟s Muslim Street,” Foreign Policy, March 2003, p.77 
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Tabel 3.7. Jumlah Populasi Muslim di Eropa berdasarkan Negara 

 

Sumber: The Pew Research Center (2009) 

 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Deutsche Welle pada tahun 2006 

kepada 1.076 masyarakat Jerman, dipaparkan hasil mengenai persepsi orang 

Jerman terhadap Islam: 

Tabel 3.8. Persepsi Masyarakat Jerman terhadap Islam 

No Image Percentage 

1.  Discrimination toward women 91% 

2.  Driven by fanaticism 83% 

3.  Intolerant 71% 

4.  Undemocratic  61% 

 

Diolah dari Ian Traynor, The Guardian, 2008 

 

Survei serupa juga dilaksanakan oleh YouGov Plc GB untuk mendapatkan 

persepsi masyarakat Inggris (umur 18 tahun ke atas). Total besaran sampel survei 
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ini adalah sebesar 2152 orang dewasa, yang disurvei secara online pada waktu 

antara 19 – 21 Mei 2010. Dengan bekerja sama The Exploring Islam Foundation 

(2010), survei persepsi publik terhadap Islam, Muslim dan Nabi Muhammad ini 

menghasilkan bahwa terkait dengan pengetahuan tentang Islam, sekitar 60% dari 

total sampel mengatakan bahwa mereka tidak banyak mengetahui tentang Islam, 

17% mengatakan tidak tahu sama sekali dan 33% mengatakan ingin tahu lebih 

banyak tentang Islam. Sedangkan sebagai sumber informasinya, 57% 

mendapatkannya dari berita televisi, 41% dari surat kabar, dan hanya 3% yang 

mendapatkan informasi tentang Islam dari Organisasi Muslim. 

Berikut di bawah ini tabel paparan hasil persepsi tentang Islam di Inggris: 

 

Tabel 3.9. Persepsi tentang Islam di Inggris 

No Persepsi (%) 

1.  Islam mendorong pengekangan terhadap wanita 69 

2.  Keterkaitan Islam dengan ekstrimisme 58 

3.  Keterkaitan Islam dengan terorisme 50 

4.  Tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa Muslim 

memberikan dampak positif bagi masyarakat Inggris 

41 

5.  Islam mempromosikan persamaan dan keadilan 16 

6.  Keterkaitan Islam dengan perdamaian 13 

7.  Keterkaitan Islam dengan keadilan 6 

8.  Islam mempromosikan perlindungan terhadap lingkungan 

secara aktif 

6 

 

Diolah dari The Exploring Islam Foundation (2010) 

 

Isi dan bahasa dari pemberitaan media cenderung menggambarkan Islam 

secara negatif, seperti konflik dan kekerasan di Timur Tengah serta isu-isu yang 

terkait dengan terorisme dan ekstrimisme. Semua hal ini menggiring opini publik 

yang ada di Barat mengarah ke Islamophobia. Peter Gottschalk dan Gabriel 

Greenberg dalam buku mereka yang berjudul Islamophobia: Making Muslims the 

Enemy, mengaitkan Muslim dan dunia Islam dengan kekerasan (misal: Osama bin 

Laden, tragedi 9/11, pembom bunuh diri di Palestina), ide-ide dan praktik yang 
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dikaitkan dengan opresi atau tekanan (jihad, hijab/jilbab, hukum Islam) dan 

tempat-tempat  sebatas Timur Tengah (misal: Arab Saudi, Irak, Iran).  

Selain itu, Islam juga dikaitkan dengan dogmatisme, fundamentalisme, 

ekstrimisme, kekerasan serta otoritarianisme di dalam konteks politik dan publik 

(dalam Kucukcan, 2009). Sedangkan hasil survei di Amerika Serikat 

menunjukkan bahwa tingkat Islamophobia di negara ini semakin meningkat 

dibandingkan setelah terjadinya tragedi 9/11
13

. Berdasarkan polling yang 

dilakukan oleh Washington Post – ABC News, disebutkan bahwa 58% dari total 

1000 responden (masyarakat Amerika) yang diwawancarai percaya bahwa 

terdapat lebih banyak ekstrimis di dalam Islam dibandingkan dengan yang ada di 

dalam agama lain.  

Perbandingan persepsi masyarakat tentang agama-agama juga dilakukan 

oleh the Gallup World Religion Survei yang melakukan survei melalui wawancara 

telepon terhadap 1.002 sampel acak representatif orang dewasa (umur di atas 18 

tahun) di Amerika Serikat, yang dilakukan pada 31 Oktober sampai 13 November 

2009. Para responden mendapatkan pertanyaan seputar opini mereka terhadap 

agama Budha, Kristen, Islam dan Yahudi. Agama yang paling mendapatkan 

penerimaan terbesar adalah agama Kristen (66 %), dan sebaliknya sebanyak 31% 

responden menyatakan Islam sangat tidak diterima (31 %). 

 

Tabel 3.10 Opini Responden terhadap Agama 

Agama Sangat 

Diterima 

Cukup 

Diterima 

Tidak 

dapat 

diterima 

Sangat 

tidak 

diterima 

Tidak tahu  

Budha 20 % 38 % 14 % 21 % 7 % 

Kristen 66 % 25 % 4 % 4 % 1 % 

Islam 9 % 33 % 22 % 31 % 5 % 

Yahudi 25 % 46 % 10 % 15 % 4 % 

 

Diolah dari the Gallup World Religion Survei (2009) 

 

                                                 
13

 Perkiraan Jumlah Muslim di Amerika Serikat tahun 2009 adalah 2.454.000 orang atau 0,8 % 

dari total penduduk Amerika Serikat (Pew Research Center, 2009; halaman 25) 
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Selain itu, Islam dianggap mendorong sikap kekerasan dalam melawan 

non-Muslim. Sejak Januari 2002, angka ini meningkat dari yang sebelumnya 14% 

menjadi 32%. Para analis menganggap bahwa hal ini disebabkan oleh politisi dan 

pemberitaan media massa, serta sejumlah kejadian seperti; perang di Irak dan 

Afganistan, kemengangan HAMAS dalam pemilu Palestina, serta protes keras di 

dunia Muslim dalam kasus kartun Nabi Muhammad oleh surat kabar Denmark.  

Sedangkan di Australia, jumlah Muslim di Australia  saat ini diperkirakan 

sekitar 1,7 persen dari total 22 juta warga Australia. Ketegangan antaragama 

beberapa kali terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Sentimen anti-Muslim 

berkobar di selatan Sydney pada bulan Desember 2005 ketika massa kulit putih 

Australia menyerang warga Australia kelahiran Libanon ada dalam upaya untuk 

memurnikan Australia (Republika Online, 20 Mei 2010).  

Dalam beberaka kasus, sikap anti-Islam dan Islamophobia di dunia Barat 

bahkan telah merambah ke tataran Institutional Islamophobia. Institutional 

Islamophobia didefinisikan sebagai undang-undang, kebiasaan dan praktik yang 

secara sistematis merefleksikan dan membuat pembedaan di dalam masyarakat 

antara Muslim dan non-Muslim. Apabila aspek-aspek tersebut ada di dalam suatu 

undang-undang institusional, maka institusi tersebut dapat dikatakan 

Islamophobic (diadaptasi dari pernyataan the Commission for Racial Equality).  

Konsep dari pembedaan sistemik di dalam masyarakat menyengkut secara 

keseluruhan, baik sikap, perilaku dan asumsi di dalam budaya, kebiasaan dan 

rutinitas dari suatu organisasi. Suatu sikap disebutkan sebagai tindakan 

membedakan, apabila Muslim (baik secara individu maupun komunitas), tidak 

mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan standar dan profesional dari 

organisasi atau institusi.  

Contoh dari Institutional Islamophobia yang pernah terjadi adalah kasus 

tentang tiga orang Muslimah dikeluarkan dari sekolahnya di Creil, Perancis 

karena menggunakan hijab. Peristiwa ini terjadi pada Oktober 1989, Sejak saat itu, 

headscarf affair menjadi topik dalam perdebatan nasional karena dianggap 

sebagai sikap diskriminasi dan rasis. Pada akhirnya, undang-undang pelarangan 

penggunaan kerudung atau hijab serta simbol-simbol keagamaan di instansi 

publik di Perancis resmi diterapkan sejak tahun 2004. Begitu pula dengan Belgia, 
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rancangan undang-undang pelarangan penggunaan cadar atau burqa telah 

disahkan oleh parlemen Belgia pada tahun 2010 ini. Dan terdapat kemungkinan 

bahwa hal serupa akan terjadi di negara-negara Barat lainnya. Oleh karena itu, 

jelas terlihat bahwasanya sikap dan aksi anti-Islam di dunia Barat sangat terasa.  
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BAB 4 

FAKTOR PEMBENTUK PERSEPSI SISWA DAN MAHASISWA JEPANG 

TERHADAP ISLAM DAN MUSLIM 

 

Pada bab ini penulis hendak memaparkan analisa dari fenomena yang 

terpaparkan dalam hasil penelitian Matsumoto Taka’aki dan Miura Toru, yang 

mencakup faktor-faktor pembentuk persepsi serta hal-hal yang membedakannya 

dengan kondisi di negara-negara Barat. Faktor pembentuk persepsi siswa dan 

mahasiswa Jepang terhadap Islam dan Muslim tidak hanya disebabkan oleh 

adanya gap antara buku teks pelajaran dan media massa saja, tetapi juga faktor 

lainnya. 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, persepsi adalah 

anggapan yang muncul setelah melakukan pengamatan di lingkungan sekitarnya 

atau melihat situasi yang terjadi untuk mendapatkan informasi tentang sesuatu. 

Pengertian manusia terhadap bagian sebuah objek yang tidak dapat manusia serap 

itulah yang merupakan dasar dari persepsi. Persepsi suatu subjek terhadap sesuatu, 

berkembang seiring dengan berkembangnya pengalaman. Namun, kebenaran 

tidak selalu didapatkan dari pengalaman karena ada kemungkinan experience 

error.   

Ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi. Pertama adalah faktor 

fungsional yang bersifat personal dan berasal dari individu itu sendiri, seperti; usia, 

pengalaman, proses belajar, kebutuhan, motif, masa lalu, kepribadian, kebutuhan 

individu, jenis kelamin, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang kedua adalah 

faktor struktural yang berasal dari luar individu, seperti; lingkungan keluarga, 

keadaan sosial, hukum dan kebijakan yang berlaku, serta nilai-nilai dalam 

masyarakat.  

Dalam bab ini, penulis tidak membahas faktor fungsional tetapi lebih 

memfokuskan pada analisa fenomena persepsi siswa dan mahasiswa dari faktor 

struktural yang ada di Jepang. Menurut Prof. Yoshimura Shintaro, seorang ahli 

studi Iran Modern di Hiroshima University, terdapat dua faktor kunci dalam 

pembentukan persepsi tentang Islam dan Muslim di Jepang, yaitu pendidikan dan 

media massa (wawancara pribadi, 13 Oktober  2009). Selain itu, nilai-nilai sosial 
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dan budaya yang berlaku di dalam masyarakat serta faktor demografi yang ada di 

Jepang saat ini. Berikut di bawah ini penjelasan dari tiap faktor pembentuk 

persepsinya. 

 

4.1. Minimnya Pendidikan Multikultur di Sekolah 

Dalam paparan sebelumnya, telah disebutkan bahwa tema tentang Islam 

relatif jauh dari pemikiran masyarakat Jepang, sehingga pengetahuan seputar 

dunia Islam tidak banyak diketahui oleh mereka. Minimnya pengetahuan ini dapat 

terlihat dari dominasi imej Timur Tengah dalam demografi Muslim dunia di 

dalam benak masyarakat dunia.  

Sebagian besar orang Jepang, berpikir bahwa Islam merupakan agama 

yang hanya dianut oleh orang-orang yang tinggal di Timur Tengah. Oleh 

karenanya, mereka berpikir bahwa penampakan fisik semua Muslim di dunia 

seperti orang-orang yang ada di Timur Tengah. Mereka tidak mengetahui bahwa 

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan 

memiliki penampakan fisik oriental yang banyak dimiliki oleh orang-orang di 

Asia Timur.   

Yoshie Okuno (50 tahun), seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di 

Hiroshima, menyampaikan pendapatnya tentang Muslim dan Islam. Menurutnya, 

tema ini sangat jauh dari pemikirannya, sehingga Mrs. Okuno tidak tahu seperti 

apa dunia Islam yang sebenarnya. Baik di SMP, SMA maupun Universitas, Mrs. 

Okuno tidak pernah memiliki kesempatan sekalipun untuk berinteraksi secara 

langsung dengan Muslim. Baginya, citra para Muslim mengarah pada orang-orang 

yang ada di Timur Tengah, dimana para wanitanya menutupi seluruh badan 

mereka, dan para laki-lakinya menggunakan penutup kepala khusus (sorban). 

Akan tetapi, para Muslim yang ia lihat di seputar Hiroshima University – Higashi 

Hiroshima campus, memiliki perawakan dan wajah Asia yang hampir serupa 

dengan orang Jepang
14

. Oleh karenanya, Mrs. Okuno cukup terkejut dengan 

kenyataan ini (wawancara pribadi, 11 Oktober 2009).  

Hideki Maruyama (2007) memaparkan beberapa alasan mengenai hal ini, 

antara lain; 1) Terbatasnya interaksi langsung antara masyarakat Jepang dengan 

                                                 
14

 Setelah dikonfirmasi, para Muslim yang dilihat Mrs. Okuno adalah para mahasiswa Muslim asal 

Indonesia dan Malaysia. 
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para Muslim, sehingga informasi akurat tentang Islam dan Muslim relatif sulit 

didapatkan; 2) Fungsi sekolah dalam mendidik siswa, termasuk tentang perbedaan 

dan keunikan budaya di dunia tidak diprioritaskan dalam sekolah-sekolah di 

Jepang ; dan 3) Orang tua siswa, turut berperan dan memberi pengaruh dalam 

pendidikan siswa, dimana orang tua Jepang pada umumnya lebih memperdulikan 

performa dan kemampuan akademik dalam bidang matematika, sains dan bahasa, 

daripada tema yang lebih umum seperti life skills. 

Menurut Maruyama (2007), pendidikan yang ada di sekolah serta para 

tenaga pendidik (guru), belum membagi dan mengakumulasikan pengalaman 

yang cukup kepada para siswa. Untuk mengenal dan memahami kebudayaan yang 

berbeda, termasuk budaya Islam. Oleh karenanya, Maruyama menyarankan 

pengembangan sistem pendidikan Jepang dengan lebih memperhatikan 

pendidikan multikulturalisme dan pemahaman internasional agar dapat 

memperkaya pengalaman, kepribadian dan life skills para generasi muda Jepang. 

Hal ini menjadi sangat penting, mengingat pendidikan berpengaruh besar dalam 

proses perkembangan sosial masyarakat di tengah dunia yang semakin 

berkembang dan berubah dengan cepat.  

Hal yang perlu diusahakan dalam mengembangkan studi multikultural 

adalah tambahan kesempatan bagi para siswa dan juga tenaga pendidik untuk 

berdiskusi tentang perbedaan budaya dan agama. Diskusi ini tidak hanya seputar 

perbedaan budaya yang ada di sekitar mereka (di dalam negeri Jepang), tetapi 

juga dengan kebudayaan yang ada di negara lain, misalnya melalui tatap muka 

langsung dengan para native speaker karena media massa seringkali memberikan 

informasi yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Diharapkan, dengan 

mendidik para pelajar untuk mengetahui dan memahami perbedaan budaya, 

mereka dapat menyadari bahwa terdapat banyak orang dengan berbagai latar 

belakang budaya di dunia ini, terlebih di dunia yang semakin mengglobal.   

Nakazono Kenshi (28 tahun), pertama kali mendapatkan pengetahuan 

tentang dunia Islam saat menempuh jenjang SMP dari pelajaran sejarah dunia. 

Dari pelajaran tersebut, ia mendapatkan informasi bahwa Islam adalah suatu 

agama yang berkaitan dengan Timur Tengah dan padang pasir. Kemudian, dengan 

adanya publikasi besar-besaran dari media massa tentang dunia Islam pasca 9/11, 
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persepsinya terhadap Islam terkait dengan terorisme. Namun, persepsi ini 

mengalami perubahan ketika ia mengikuti kegiatan konferensi antar budaya dan 

agama yang diadakan di Manila. Melalui konferensi ini, ia mendapatkan 

kesempatan untuk berinteraksi dan berdiskusi secara langsung dengan peserta 

Muslim. Dari diskusi ini, ia berkesimpulan bahwa pada dasarnya semua agama 

(termasuk Islam) memiliki visi yang sama dalam perdamaian dunia. Sejak saat itu, 

ia mencoba untuk lebih terbuka dalam melihat perbedaan budaya dan agama 

(wawancara pribadi, 02 Oktober 2009). 

Tren Islamophobia  yang merebak di negara-negara Barat memberi 

pelajaran bagi Jepang dan negara-negara lain di dunia untuk mencegah terjadinya 

segala bentuk xenophobia dan rasisme, yang dimulai dari adanya mis-persepsi dan 

informasi yang tidak berimbang. Rekomendasi yang diberikan adalah promosi 

pendidikan inklusif yang mencakup pengembangan kurikulum, pengembangan 

jaringan dan relasi antar tenaga pendidik, serta pendekatan bottom – up 

(Maruyama, 2007).  

Selain itu, diperlukan pula pengembangan sumber daya manusia bagi para 

tenaga pendidik (guru) di sekolah-sekolah Jepang. Pertukaran guru bisa dilakukan 

dengan skema mengundang guru dari negara-negara Islam dan mengirim guru 

Jepang ke negara tersebut. Dengan cara ini, mereka bisa mentransfer pengalaman 

dan pengetahuan mereka kepada para siswa. Selain itu, hal ini dapat membantu 

pengembangan kurikulum karena mis-persepsi disebabkan oleh terbatasnya 

pengetahuan kebanyakan guru Jepang tentang Islam. Skema lain berupa studi tur 

dan kunjungan ke komunitas Muslim agar para siswa dapat berinteraksi secara 

langsung dan menyerap informasi dari sumber primer. Diharapkan, dengan 

adanya toleransi terhadap perbedaan budaya dapat memfasilitasi saling pengertian 

antar masyarakat. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Satomi Ogata, seorang peneliti studi 

Islam di Kyushu International University – Kokura (wawancara pribadi, 03 

Oktober 2009). Terkadang, walaupun buku teks yang digunakan untuk belajar 

sudah baik, apabila guru tidak dapat memberikan informasi dan pengetahuan 

tentang isu multikultural secara berimbang dan benar, kemungkinan terjadinya 

mis-persepsi dalam proses transfer informasi kepada siswa sangat tinggi. Jika 
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memungkinkan, di sekolah-sekolah tingkat pertama dan atas, terdapat pendidikan 

multikultural dengan menghadirkan pembicara native. Jika mereka mendapatkan 

informasi yang lebih berimbang secara langsung dari native speaker, hal ini 

memungkinkan adanya perubahan sikap dalam menghadapi perbedaan budaya 

dan agama, yang dapat mendorong terciptanya masyarakat Jepang yang toleran di 

masa depan.Hal ini akan memberikan kesempatan kepada para siswa untuk 

memahami orang lain yang berasal dari negara dan budaya yang berbeda. 

Semakin banyak pengalaman yang didapat, akan semakin banyak informasi yang 

diserap.  

Oleh karenanya, sektor pendidikan merupakan salah satu kunci untuk 

menciptakan pemahaman yang lebih baik bagi para generasi muda Jepang tentang 

pentingnya mengetahui dan mengenal berbagai budaya dunia. Hal ini akan 

membantu terbentuknya masa depan Jepang yang lebih beragam dan lebih toleran 

dengan keragaman.  

 

4.2 Konsep Agama di Jepang 

Faktor struktural lain yang dapat mempengaruhi persepsi siswa SMA dan 

mahasiswa terhadap Islam dan Muslim adalah konsep agama yang berkembang 

dalam masyarakat Jepang. Konsep keagamaan di Jepang berbeda dengan konsep 

keagamaan dari agama-agama besar dunia, sehingga pemahaman orang Jepang 

terhadap agama berbeda dengan orang-orang dari negara lainnya. Sebagian besar 

generasi muda Jepang tidak mempercayai agama apapun. Mereka berpikir bahwa 

semua agama adalah sama, sehingga tidak diperlukan kepercayaan pada satu 

agama spesifik. Oleh karena itulah, dalam masyarakat Jepang terdapat 

kecenderungan sinkretisme.  

Mayoritas masyarakat Jepang seringkali mencampurkan elemen-elemen 

yang ada di dalam agama Shinto, Budha, dan Kristen, sehingga ritual ibadah bisa 

dilakukan dimanapun, di kuil Shinto, kuil Budha, atau gereja, tanpa terlalu 

memikirkan tuhan atau dewa apa yang mereka sembah di tempat tersebut. Maka, 

bukan hal yang aneh apabila orang Jepang melakukan ritual berbagai agama 

selama hidupnya, seperti upacara siklus kehidupan di kuil Shinto, white wedding 

di gereja, perayaan Natal dan Valentine, serta peryayaan obon dan upacara 
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kematian di kuil Budha. Dengan kata lain, sikap ini menunjukkan bahwa konsep 

dan pemahaman keagamaan masyarakat Jepang lebih pragmatis, berbeda halnya 

dengan konsep agama besar dunia yang doktrinal. 

Prof. Toshimaro Ama dari Meiji Gakuin University, membagi agama 

menjadi dua kategori, yaitu revealed religion dan natural religion. Contoh 

revealed religion antara lain; Kristen, Islam, Yahudi, dan Budha. Sedangkan 

natural religion yang merupakan kepercayaan masyarakat dengan nilai-nilai 

tradisional dan folklore, contohnya adalah Shinto. Dalam bukunya yang berjudul 

Why are the Japanese non-Religious? Japanese Spirituality: Being non-Religious 

in a Religious Culture, Prof. Toshimaro Ama menyebutkan; 

“Since the Japanese religious mind is rather complex, it cannot be easily 

compared with Christianity or Islam; misunderstanding often occurs due 

to the confusion between recealed and natural religion. Examples of 

revealed religions include Christianity, Buddhism, Islam, and Japanese 

new religions, which are revealed through texts, preached about by 

certain people, and manage by profitable organizations. By contrast, it is 

hard to define natural religion or to ascertain precisely when it emerged, 

who preached about it, or how it was adopted into lives of the people.” 

(Ama, 2005: Hal. 3) 

 

Oleh karenanya, apabila orang Jepang menyebut dirinya tidak beragama, 

hal ini merujuk pada kepercayaan mereka terhadap nenek moyang yang tidak 

memiliki doktrin-doktrin khusus. Kondisi mayoritas orang Jepang seperti ini, 

digolongkan Prof. Ama sebagai mushuukyou atau tidak beragama.  

Shinto yang berarti jalan dewa, merupakan kepercayaan yang menjadi 

mayoritas di Jepang. Selain itu, Shinto memiliki sejarah panjang yang mengakar 

kuat dalam budaya dan keseharian masyarakat Jepang. Dasar pemikiran 

kepercayaan dalam Shinto adalah percaya pada banyak dewa (polytheism) yang 

berfokus pada kekuatan dan spirit alam serta penghormatan terhadap arwah nenek 

moyang.  

Sebagai agama folklore, Shinto tidak memiliki panutan seperti nabi-nabi 

dalam agama lain dan juga tidak memiliki kitab suci. Kitab seperti Nihongi dan 
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Kojiki hanya berisi catatan tentang mitologi Jepang saja. Oleh karenanya, Shinto 

tidak digolongkan sebagai agama, tetapi hanya sebagai satu sistem kepercayaan. 

Pemikiran Shinto pada mulanya tumbuh pada zaman pra-sejarah Jepang, dimana 

Shinto merupakan agama yang menghormati alam dan mengkeramatkan tempat-

tempat tertentu. Yang dipuja dalam Shinto adalah kami atau dewa. Shinto sendiri 

berarti jalan dewa-dewa. Oleh karenanya, semua hal ini menghasilkan sebuah 

agama politheis yang cukup kompleks.  

Shinto merupakan keyakinan yang terbentuk karena adanya pengaruh 

Budha. Shinto baru muncul setelah Budha masuk ke Jepang. Pengenalan Budha 

dilakukan China pada abad ke enam, bersamaan dengan pengadaptasian tulisan 

China yang menandai dimulainya periode penting perkembangan budaya di 

seluruh kepulauan Jepang, sehingga Butsudo atau jalan Budha disebut sebagai 

kepercayaan dari luar.  

Agama Budha datang melalui kerajaan di bagian selatan Semenanjung 

Korea Baekje, dimana raja Baekje mengirimkan gambar Budha dan beberapa 

sutra kepada kaisar Jepang. Aristrokrat Jepang membangun banyak patung dan 

kuil Budha di Nara, serta di ibukota Jepang kuno di Kyoto. Pemikiran 

kepercayaan Shinto sangat sekuler, dalam arti hanya bersifat kepercayaan 

keduniawian. Sedangkan dalam Budha Hinayana, terdapat kepercayaan tentang 

adanya kehidupan setelah mati (akhirat) dan surga. Oleh karenanya, dalam praktik 

keagamaan Jepang, terjadi Shinbutsu shugo yang merupakan penyatuan antara 

Shinto dan Budha. Maksudnya, ada dualisme pada orang Jepang dimana dewa 

Budha disamakan dengan dewa Shinto (Honji suijyaku).  

Jepang memiliki tradisi mengadakan Matsuri yang dirayakan di seluruh 

bagian Jepang, dan diikuti oleh hampir seluruh masyarakat Jepang, minimal 

sebagai penonton. Kegiatan matsuri disponsori oleh sekolah, suatu kota atau 

kelompok lainnya, namun yang paling sering adalah kuil Shinto. Kegiatan 

perayaan yang ditampilkan secara umum (termasuk Matsuri) tersebut, sebenarnya 

merupakan kegiatan keagamaan. Namun, sebagian besar orang Jepang 

menganggap bahwa festival ini lebih seperti perayaan budaya daripada kegiatan 

keagamaan. Apabila terdapat orang Jepang yang melaksanakan kegiatan 

keagamaan, biasanya terkait dengan hubungan keluarga, yang wajib dan harus 
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menghormati nenek moyang mereka, sehingga mereka melakukan praktik 

keagamaan seperti pembersihan kuburan, dan bersama-sama dengan anggota 

keluarga terdekat untuk pergi ke kuil untuk mendoakan saudara/keluarga yang 

sudah meninggal. 

Di lain sisi, untuk menghormati dan menjaga keharmonian komunitas, 

banyak masyarakat Jepang yang lebih memilih bentuk pemujaan terhadap nenek 

moyang, karena hal ini dianggap tidak pernah mengancam kepentingan mereka. 

Menurut Yanagita Kunio (1875– 1962), kebudayaan Jepang selalu mengutamakan 

kaidah harmoni dalam komunitas, yaitu value of just being ordinary (Ama, 2005). 

Pendapat ini didukung oleh Ian Reader and George J. Tanabe, Jr., dua ahli yang 

mempelajari tentang agama di Jepang selama bertahun-tahun (Penn, 2008). 

Mereka berpendapat bahwa partisipasi orang Jepang dalam kegiatan keagamaan 

biasanya dengan maksud untuk memperoleh keberuntungan dan keuntungan 

duniawi. Jimat dan benda-benda sejenisnya sudah menjadi bagian dari kehidupan 

keagamaan orang Jepang; Rather than being (say) „Buddhist‟ or „Shinto, Japanese 

people really are members of a common Japanese religion centered on practical 

benefits (Ama, 2005). 

Menurut Azusa Okuno (24 tahun), seorang pekerja di perusahaan 

konsultan asing di Tokyo, orang Jepang secara umum tidak terlalu memperhatikan 

dan tertarik dengan tema keagamaan, bukan hanya agama di Jepang, melainkan 

juga agama-agama lain di dunia. Salah satu alasannya adalah mereka tidak terlalu 

banyak memiliki kesempatan untuk membicarakan agama atau kepercayaan yang 

dianut.  

Walaupun praktik religius orang Jepang sudah terlihat sebagai hal yang 

sudah umum, orang Jepang pada umumnya akan beranggapan bahwa orang yang 

memiliki ketertarikan mendalam terhadap suatu agama dan melakukan diskusi 

keagamaan atau kepercayaan adalah orang yang aneh dan perlu dicurigai. Bagi 

sebagian masyarakat Jepang, topik-topik seperti agama dan politik merupakan 

tema-tema yang kurang lazim untuk didiskusikan serta menimbulkan rasa tidak 

nyaman, sehingga mereka melakukan pembatasan dalam membahas isu-isu ini. 

Biasanya, diskusi hanya dilakukan di dalam pemikiran mereka sendiri atau 

didiskusikan dengan keluarga atau teman terdekat saja. Adanya berbagai skandal 
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dan insiden terkait organisasi keagamaan berkontribusi pada ketidakpopuleran 

agama di Jepang. Sebagai contohnya, terdapat skandal dimana beberapa 

kelompok dilaporkan melakukan pemaksaan kepada anggotanya untuk 

memberikan donasi, melakukan kegiatan-kegiatan supernatural, bahkan cuci otak.  

Selain itu, dari perspektif negara, Jepang merupakan negara sekuler yang 

memisahkan segala bentuk keagamaan dengan urusan pemerintah. Pasca Perang 

Dunia II, agama terbagi menjadi dua lingkungan yaitu lingkungan kepercayaan 

pribadi dan lingkungan praktik sosial. Kepercayaan pribadi memang dijamin 

kebebasannya oleh Negara melalui konstitusi Kekaisaran Jepang, akan tetapi 

sikap sosial atau ekspresi dari kepercayaan pribadi diatur secara ketat karena 

dapat menjadi ancaman bagi nasionalisme Jepang. Dengan kata lain, setiap orang 

bebas untuk melakukan apapun terkait agama, asalkan hal tersebut tidak 

mengganggu orang lain dan tidak melanggar peraturan pemerintah.  

Maruyama (2007) menambahkan bahwa pandangan masyarakat Jepang 

terhadap agama secara umum berfokus pada konsep cinta dan perdamaian (tanpa 

memiliki konsep tentang keadilan yang kuat), sehingga aksi kekerasan yang 

didukung oleh filosofi atau ideologi keagamaan dipandang sebagai perilaku 

abnormal. Oleh karenanya, berbagai aksi serangan teror yang diliput oleh media, 

dipandang masyarakat Jepang bersumber dari ajaran Islam itu sendiri. Terlebih, 

ada pula stereotip negatif tentang Islam, dimana Islam dianggap sebagai inferior 

religion dan Kristen sebagai superior religion karena keberhasilan ekonomi dan 

kemajuan yang ada di negara-negara Barat, serta pesatnya westernisasi di dunia.  

 

4.3 Kebijakan Imigrasi Jepang 

Keberadaan Muslim di Jepang tergolong sangat minoritas, sehingga 

kesempatan untuk dapat berinteraksi secara langsung dengan mereka, baik bagi 

siswa dan mahasiswa Jepang maupun masyarakat Jepang pada umumnya, sangat 

terbatas. Walaupun ada beberapa skema yang memberikan kesempatan bagi para 

pelajar untuk mengenal dan berinteraksi dengan orang dan budaya dari negara lain 

(seperti skema pertukaran pelajar atau pertukaran kebudayaan), hal ini pun masih 

terbatas. Salah satu penyebab keterbasan ini adalah kebijakan imigrasi yang 

diterapkan oleh Pemerintah Jepang. Kebijakan imigrasi suatu negara merupakan 
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penentu bagi terbuka atau tidaknya suatu negara terhadap kedatangan imigran dari 

negara lain.  

Pada dasarnya, Jepang bukanlah negara yang immigration-friendly. 

Berdasarkan analisa dari the Center for Global Development yang berpusat di 

Washington, terkait perkembangan negara-negara anggota OECD (Organization 

for Economic Co-operation and Development), nilai total indeks komitmen untuk 

perkembangan atau CDI (Commitment to Development Index) yang dimiliki 

Jepang menempati posisi terbawah. Survey yang dilakukan dari tahun 2001 – 

2007 ini menunjukkan bahwa CDI Jepang dalam bidang migrasi hanya 1.5 dari 

skala 10 (dalam Haffner, et.al. 2009; Hal. 184).  

Indeks ini menunjukkan bahwa dalam konteks migrasi, Jepang tidak 

terintegrasi ke dalam komunitas global. Selain itu, terkait dengan kebijakan 

perekrutan pekerja asing, Jepang menerapkan peraturan yang sangat ketat dengan 

cara hanya menerima pekerja asing yang memiliki keahlian khusus atau 

kemampuan teknik. Dengan kata lain, Jepang sangat membatasi pasar tenaga 

kerjanya, terutama sektor unskilled job, kepada pekerja asing (Sellek, 2001: Hal. 

2). Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, Jepang mulai bekerja sama dengan 

beberapa negara dengan skema economic partnership agreement, dimana salah 

satu bentuk kerjasamanya adalah pengiriman tenaga kerja (perawat dan caregiver) 

ke Jepang. Oleh karenanya, Jepang merupakan negara yang memiliki proporsi 

warga asing terendah dibandingkan dengan negara-negara industri maju lainnya, 

seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru (Sellek, 2001: Hal. 

1).  

Sebagian besar negara maju di Eropa dan Amerika Utara memiliki 

kebijakan imigrasi yang lebih longgar dengan memberikan kesempatan kepada 

para imigran untuk bisa masuk ke negaranya, mendapatkan status permanent 

resident, bahkan kewarganegaraan. Hal ini berbeda dengan Jepang yang tidak 

dengan mudah memberikan hak dan kesempatan kepada orang asing untuk masuk 

ke Jepang dan menetap. Orang asing yang diperbolehkan menetap di Jepang 

adalah mereka yang memiliki visa permanen. Orang asing yang ingin 

mendapatkan izin permanen tersebut harus mendapatkan izin dari Ministry of 
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Justice, dan harus memenuhi syarat the Immigration Control Act, Article 22, 

Paragraph 1, Item 2 (Sellek, 2001).  

Berdasarkan data dari Ministry of Justice Jepang, pada akhir tahun 2007 

diperkirakan sekitar 1,97 juta imigran asing atau sekitar 1,6% dari total populasi 

Jepang yang teregistrasi (legal) di Jepang
15

. Berikut di bawah ini komposisi 

imigran asing legal terbesar yang ada di Jepang: 

 

Tabel 4.1 Registered Foreigners by Nationality (2007) 

Nationality Number of Immigrant 

China  

(including Taiwan, Hongkong & Macau) 606,889 

Korea 593,489 

Brazil 316,967 

Philippines 202,592 

Peru 59,696 

U.S.A. 51,851 

 

Sumber : Judicial System and Research Department, Minister‟s Secretariat, Ministry of Justice, 

Japan (2007) 

 

Sedangkan jumlah warga negara asing yang memasuki Jepang (termasuk 

yang baru maupun returnee), mengalami peningkatan secara substansial. Jumlah 

total orang yang masuk pada tahun 1990 hanya sekitar 3,5 juta orang, namun pada 

tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 7,45 juta orang, termasuk sekitar 2 

juta warga Korea, 1,32 juta warga China Taiwan, 780.000 warga RRC, 250.000 

warga China Hong Kong dan 221.000 warga Filipina (Kashiwazaki and Akaha, 

2006). Sedangkan imigran dari negara-negara Islam dan mayoritas Muslim yang 

ada di Jepang, menempati posisi di bawah negara-negara tersebut. Jika 

dibandingkan dengan Spanyol, jumlah orang asing mencapai 10% populasi. 

Bahkan di Uni Emirat Arab jumlah orang asing mencapai 85% dari total 

populasinya (Haffner, et.al. 2009; Hal. 191).  

Jumlah Muslim di Jepang hanya berkisar antara 70.000 – 100.000 orang, 

atau hanya berkisar 0,08 persen dari total populasinya, sedangkan di Eropa 

diperkirakan terdapat sekitar 23 juta Muslim atau 4,5% dari total populasi Eropa 

                                                 
15

 Jumlah ini tidak termasuk warga negara asing yang illegal (overstay, dll) 
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(Erdenir, 2005). Namun, Michael Penn memprediksikan bahwa di masa depan 

mungkin jumlah Muslim dan isu Islam di Jepang akan semakin berkembang, akan 

tetapi perkembangan itu sangat lambat (wawancara pribadi, 06 Oktober 2009). 

Perkembangan Islam akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah Jepang, 

terutama dalam bidang imigrasi. Jika parlemen Jepang meloloskan kebijakan-

kebijakan yang mendukung imigrasi terbuka, kemungkinan akan ada lebih banyak 

pekerja imigran Muslim yang datang ke Jepang. Hal ini akan memberikan 

kesempatan pada pekerja dan orang-orang dari negara Islam dan mayoritas 

Muslim yang ada di Asia untuk memasuki Jepang.  

 

4.4 Pemberitaan Media Massa Jepang tentang Dunia Islam 

Dalam paparan bab ketiga, telah disebutkan oleh Prof. Miura bahwa media 

massa memiliki peran yang sangat krusial dalam pembentukan persepsi 

masyarakat Jepang terhadap Islam dan Muslim. Beberapa kelompok dalam 

masyarakat Jepang sangat tidak mengetahui tentang Islam dan Muslim 

dikarenakan oleh terbatasnya interaksi langsung dengan orang yang memiliki latar 

belakang budaya berbeda, termasuk budaya Islam. Hal ini menyebabkan 

ketidakseimbangan informasi tentang Islam dan Muslim. Mereka hanya 

mendapatkan informasi satu arah dari media massa.Untuk mendapatkan informasi 

tentang Islam dan Muslim, masyarakat Jepang melakukan pengamatan di 

lingkungan sekitarnya dengan melihat situasi yang terjadi di dunia melalui media 

massa.  

Menurut Yeseul Christeena Song dalam tulisannya yang berjudul The 

Everyday Life of Muslims in Japan (Hurights Osaka), setelah tragedi 11 

September yang menewaskan 24 warga Jepang, persepsi masyarakat Jepang 

terhadap Islam semakin kurang baik. Terlebih, dibandingkan dengan informasi 

yang disebarkan oleh masjid dan asosiasi Muslim yang ada di Jepang, mayoritas 

masyarakat Jepang lebih banyak menerima informasi seputar dunia Islam dari 

media massa.  

Kategori berita yang didapatkan siswa dan mahasiswa dari media massa 

(televisi) tentang Islam dan Muslim sebagian besar merupakan tentang perang dan 

serangan bom bunuh diri (siswa SMA 38%, mahasiswa 41%). Hal ini 
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menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh media massa lebih berfokus 

pada hal-hal terkait kekerasan dan politik, sedangkan informasi mengenai 

keseharian Muslim tidak terlalu banyak.  

Dalam beberapa sisi, pemberitaan tentang keseharian Islam lebih 

menonjolkan hal-hal yang berbeda dari Islam dan Muslim (seperti perbedaan 

pandangan dan konflik antara Sunni dan Syiah). Pemberitaan surat kabar arus 

utama tersebut hanya berfokus pada tiga tema, yaitu fundamentalisme Islam 

(isuramu genrishugi, イスラム原理主義), ekstrimisme Islam (isuramu kagekiha, 

イスラム過激派) dan konflik keagamaan (shûkyô shôtotsu, 宗教衝突).  

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Yoshimura 

Shintaro, seorang ahli studi Iran dari Hiroshima University. Disebutkan bahwa 

media massa kerap menjadikan Osama bin Laden sebagai perwakilan dari Muslim 

dunia. Media massa juga berulang kali menggunakan istilah seperti 

fundamentalisme Islam, terorisme Islam, radikalisme Islam, ekstrimisme Islam 

serta istilah-istilah lain yang berkonotasi negatif dan cenderung peyoratif.  

Padahal, dalam beberapa konteks, penggunaan istilah tersebut kurang 

tepat. Sebenarnya, istilah fundamentalisme pertama kali muncul karena adanya 

gerakan agama Kristen Protestan di Amerika Serikat. Gerakan ini 

mempublikasikan pamflet (1910 – 1915) yang berisi ajakan kepada masyarakat 

Amerika untuk kembali pada ajaran dan doktrin yang diklaim sebagai ajaran 

Kristen yang sebenarnya. Alan Aldridge menjelaskan bahwa “fundamentalism is 

the original sense of the term is a formal belief-system predicated on an assertion 

that the Bible is without error and its truths balid for all eternity” (Aldridge, 

2000; Hal. 123). Oleh karenanya, istilah ini kurang tepat untuk digunakan pada 

gerakan kontemporer Islam. Pun tidak semua masyarakat Jepang mengerti 

maksud dari istilah radikalisme maupun fundamentalisme dalam agama 

(wawancara pribadi, 04 Oktober 2009).  

Kajian mengenai pemberitaan media massa tentang Islam juga dilakukan 

oleh Gallup World Religion Survey mengenai Religious Perceptions in America. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberitaan tentang Islam dalam berita di 
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televisi Amerika Serikat (periode 01/2007 - 08/2009)
16

 jarang memaparkan 

kehidupan keseharian Muslim. Justru, porsi pemberitaan terbesar memuat nilai-

nilai kekerasan. Hal ini dapat ditunjukkan dari nada dalam pemberitaan televisi 

yang semakin memburuk (lihat grafik): 

 

Grafik 4.1 Pemberitaan Islam dalam Televisi Amerika 

Sumber: Gallup World Religion Survey, 2009 

 

Terlepas dari pengaruh Barat dalam melihat Islam, terdapat satu hal yang 

perlu diperhatikan oleh para Muslim dan dunia Islam. Pada faktanya, dunia Islam 

gagal menjadi inspirasi dan role model bagi Jepang dalam melakukan 

pembangunan dan kemajuan dalam berbagai hal. Berbagai kemunduran, konflik 

dan kemiskinan yang melanda dunia Islam sejak abad 19 serta kemajuan Barat 

pada masa itu, menjadikan Jepang menggunakan pola Barat dalam melakukan 

transformasi pasca Restorasi Meiji (Shingetsu Newsletter, November 2009).  

Namun, ada satu hal yang menarik dari penelitian yang dilakukan Alice 

Allan dari Australia National University. Ia melakukan penelitian terhadap artikel 

surat kabar dari empat surat kabar ternama Jepang seperti; the Yomiuri Shimbun, 

Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun, dan Nihon Keizai Shimbun yang terbit sejak 

tahun 1999 sampai 2005.  

                                                 
16

 Penelitian ini didasarkan pada  9.268 pernyataan dalam tiga saluran berita malam utama di 

Amerika Serikat pada periode 01/2007-08/2009 (Gallup World Religion Survey, 2009). 
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Walaupun surat kabar bukan merupakan sumber utama dalam memberikan 

informasi seputar dunia Islam dan Muslim di Jepang, dari media cetak tersebut 

dapat dilihat bagaimana representasi media massa terhadap Islam dan Muslim. 

Surat kabar Jepang merupakan sumber yang cocok untuk mengkaji fenomena ini 

dikarenakan kehadirannya di dalam masyarakat Jepang yang cukup berpengaruh. 

Tulisannya mengusung argumen bahwa serangan 11 September meningkatkan 

pemberitaan tentang Islam dalam media cetak arus utama.  

Berikut di bawah ini grafik headline topic dalam surat kabar utama di 

Jepang:  

Grafik 4.2 Headline Topic dalam Surat Kabar Jepang 

Sumber: Alice Allan (2006) 

 

Menurut Allan, setelah 11 September pemberitaan dan representasi Islam, 

mulai meningkat dan bervariasi. Dalam berbagai editorial surat kabar, representasi 

Islam mulai berkembang dari yang hanya sekedar stereotip fundamentalisme dan 

ekstrimisme Islam, menjadi diskusi yang memperdebatkan dan menentang 

stereotip tersebut. Walaupun Islam masih direpresentasikan dalam konteks konflik 

dan kekerasan, terdapat variasi tema bahasan tentang Islam dalam sejumlah artikel 

surat kabar (per Agustus 2002), antara lain; politik, agama dan kebudayaan. Akan 

tetapi, bagaimanapun representasi media massa terhadap Islam dan Muslim masih 
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cenderung bias, sehingga persepsi yang berkembang masih dipengaruhi oleh 

prejudice dan stereotyping.  

 

4.5  Kondisi Sosial dan Budaya Jepang 

Anwar Abdul Malik dan Edward Said dalam buku I.K. Khan yang 

berjudul Islam in Modern Asia, menyebutkan bahwa berkembangnya persepsi 

yang kurang baik tentang Islam dalam masyarakat Jepang disebabkan oleh adanya 

bias kebudayaan : 

“The average Japanese supposes Islam to be the religion of devout 

nomads, and an irrational obstacle to modernization. This way of thinking 

is due to cultural bias. The Japanese perception of Islam is strongly 

colored by prejudice. It is seen as representing an anti-modernist, 

obscurantist way of thought and as totally alien to Japanese culture.”  

(Khan, 2006: Hal. 331) 

 

Namun, argumen tersebut dibantah oleh para peneliti studi Islam di Jepang. 

Menurut mereka, cara Jepang melihat Islam berbeda dengan Barat karena Jepang 

dipandang memiliki posisi yang lebih objektif dalam melihat dunia Islam dan 

Muslim mengingat interaksi antara Jepang dengan dunia Muslim lebih sedikit 

dibandingkan dengan Eropa yang memiliki sejarah panjang dan rumit dengan 

dunia Islam. Berikut pendapat para peneliti tersebut: 

“…we Japanese have the comparative advantage of greater distance and 

are in a position to examine and evaluate from the perspective of world 

history. We can do this fairly and without prejudice, without forcing our 

own position on anyone.” (Khan, 2006: Hal. 331-332) 

 

Menurut Michael Penn (wawancara pribadi, 06 Oktober 2009), citra Islam 

dan Muslim di dunia menjadi negatif dikarenakan oleh kepentingan politik dari 

negara-negara Barat. Hal ini menciptakan mis-persepsi dan prejudice di kalangan 

masyarakat dunia. Akan tetapi, walaupun Jepang dikategorikan sebagai negara 

maju dan memiliki hubungan dekat dengan negara Barat, masyarakat Jepang 

relatif tidak familiar dengan isu Muslim dan dunia Islam. Bagi mereka, perilaku 
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dan sikap sosial seseorang lebih diutamakan, daripada sekedar melihat latar 

belakang agamanya. Maka dari itu, ketika orang Jepang bertemu dengan orang 

asing, pada umumnya mereka lebih tertarik pada asal negara orang tersebut 

daripada identitas keagamaannya.  

Adapun jika terdapat perbedaan sikap atau diskriminasi terhadap Muslim 

imigran, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak menyukainya karena latar 

belakang agama, namun lebih dikarenakan oleh status mereka sebagai “orang 

asing”. Islam dan Muslim menjadi bagian dari budaya asing yang ada di Jepang. 

Dalam praktik sehari-hari, jarang ditemukan orang Jepang yang melakukan 

perlakuan diskriminatif secara mencolok terhadap orang asing. Secara 

penampakan luar, mereka dapat bersikap baik, walaupun tidak ada seorang pun 

yang mengetahui apa yang sebenarnya ada di dalam pemikiran mereka.  

Imigran Muslim di Jepang sebenarnya tidak mendapatkan perlakuan yang 

berbeda jika dibandingkan dengan orang asing dari negara lain yang ada di Jepang. 

Hampir semua imigran di Jepang pernah menghadapi berbagai bentuk 

diskriminasi. Seperti di dalam masyarakat lainnya, bagi siapa saja yang dapat 

beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam lingkungan baru, jauh lebih 

dapat diterima oleh masyarakat jika dibandingkan dengan orang yang kurang 

adaptif. Begitu pula halnya di Jepang, pada dasarnya masyarakat Jepang tidak 

memiliki sikap diskriminasi khusus terhadap para Muslim. Sejauh para Muslim 

tersebut tidak secara terang-terangan atau terbuka dalam membawa agamanya di 

muka umum, permasalahan budaya seperti cultural barriers bisa diminimalisir 

(Song, 2008). 

Akan tetapi, dalam beberapa kasus terdapat perlakuan diskriminatif orang 

Jepang terhadap Muslim, terutama apabila Muslim tersebut adalah orang asli 

Jepang (Ogata, personal interview 2009). Namun, terdapat perdebatan mengenai 

pertanyaan terkait apakah sikap diskriminatif tersebut disebabkan oleh citra Islam 

yang tersebar di tengah masyarakat Jepang, ataukah karena penampilan orang 

Jepang yang berbeda itulah dianggap aneh. Menurut Mrs. Ogata, kondisi ini akan 

berbeda apabila Muslim tersebut berasal dari negara lain. Perbedaan budaya dari 

orang asing yang ada di Jepang dianggap sebagai sesuatu hal yang wajar, 

sehingga terdapat pengecualian.  
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Tidak seperti di Eropa atau Amerika, Muslim di Jepang tidak mengalami 

ancaman kekerasan, keamanan personal ataupun vandalisme terhadap tempat 

tinggal. Permasalahan yang dialami Muslim di Jepang lebih pada proses adaptasi 

dalam kehidupan sosial sehari-hari. Tantangan tersebut mencakup kesulitan dalam 

penguasaan bahasa Jepang, kebiasaan, budaya, dan pelaksanaan ibadah Muslim 

baik dari segi terbatasnya maupun dari waktu pelaksanaannya. Selain itu, sulitnya 

menemukan makanan halal dikarenakan masyarakat Jepang secara umum masih 

tidak terlalu memperhatikan makanan seperti apa yang dipilih oleh Muslim. 

Kemudian, dalam penggunaan hijab atau kerudung oleh wanita Muslim. Secara 

umum, masyarakat Jepang menganggap bahwa hijab merupakan simbol dari 

penekanan dan pengekangan terhadap hak wanita. 

Permasalahan lain adalah terkait larangan meminum alkohol. Meminum 

minuman beralkohol seperti sake, merupakan suatu hal yang biasa di Jepang 

bahkan dalam konteks sosial kebiasaan ini sangat diperlukan. Alkohol 

memberikan peran sosial yang penting di Jepang dimana kegiatan meminum sake 

merupakan ajang untuk santai, berbagi pemikiran bersama dan untuk menjalin 

hubungan sosial yang lebih erat. Seorang Muslim atau orang yang tidak minum, 

memilih untuk menolak berpartisipasi dalam acara ini, yang berakibat pada 

timbulnya rasa tidakpercaya dari rekan pekerja lainnya yang dapat menyebabkan 

permasalahan dan kerugian serius lainnya, terutama jika terkait dengan bisnis. 

Persepsi yang kurang baik terhadap Muslim tidak sepenuhnya dikarenakan 

prejudice yang dimiliki masyarakat Jepang. Ada beberapa kritikan kepada para 

Muslim dalam menjalankan kehidupannya di Jepang. Khususnya untuk para 

Muslim imigran, mereka memiliki perbedaan dalam hal latar belakang etnis, 

budaya, kebiasaan, dan asal negara, sehingga mereka cenderung berkelompok 

pada etnis dan asal negara mereka.  

Hal ini berpengaruh pada kurangnya koordinasi dan persatuan antara 

Muslim yang ada di Jepang dalam bersosialisasi dengan masyarakat Jepang. 

Faktor-faktor tersebut menyebabkan hubungan mereka dengan masyarakat Jepang 

cukup sulit. Para Muslim diharapkan lebih aktif untuk berinteraksi dan 

menyesuaikan diri dengan kebiasaan di Jepang yang tidak bertentangan dengan 
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nilai-nilai agama, misalnya dalam hal kerapihan, kedisiplinan, kebersihan dan 

ketertiban. 

 

4.6   Situasi dan Kondisi Keamanan Domestik Jepang 

 Sampai saat ini, belum pernah ada serangan teroris di Jepang yang 

mengatasnamakan Islam radikal. Sebagian besar serangan teroris terjadi di 

negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Hal ini 

berpengaruh pada kondisi dan persepsi siswa dan mahasiswa pada khususnya, 

serta masyarakat Jepang pada umumnya. Namun, apabila serangan tersebut 

terjadi, kemungkinan munculnya persepsi buruk dan ketakutan kepada Muslim 

dan Islam akan meningkat.  

 Yongwook (2005) menyebutkan ada dua jenis terorisme yang mungkin 

dapat terjadi di Jepang. Yang pertama adalah terorisme lokal yang dilakukan oleh 

kelompok keagamaan lokal tertentu, dan yang kedua adalah organisasi teroris 

internasional yang memiliki jaringan global seperti Al Qaeda dan juga jaringan 

regional seperti Jamaah Islamiyah. Serangan teroris terbesar yang pernah terjadi 

di Jepang adalah serangan dari kelompok teroris lokal bernama Aum Shinrikyo 

yang dipimpin oleh Asahara Shoko pada Maret 1995. Kelompok ini menyebarkan 

gas beracun sarin di stasiun kereta bawah tanah Tokyo. Aksi ini menewaskan 12 

orang dan sekitar 5000 orang dilarikan ke rumah sakit. Tragedi serangan gas ini 

tercatat sebagai aksi terorisme terbesar yang pernah terjadi di dalam negeri 

Jepang. Kelompok teroris lokal lain yang pernah ada di Jepang bernama the Red 

Army. Kelompok ini didirikan oleh the Red Army Faction dari Communist League 

(Mizukoshi, 2003). The Red Army menjalin hubungan dengan kelompok teroris 

internasional di Timur Tengah, khususnya Lebanon. Mereka bertanggung jawab 

atas peristiwa the Lord Airport Massacre pada Mei 1972.  

 Walaupun sampai saat ini belum ada lagi serangan teroris yang 

menggemparkan dalam negeri Jepang, bukan berarti kemungkinan dan potensi 

serangan tidak ada.  Berdasarkan informasi yang ditulis dalam salah satu surat 

kabar Jepang, Osama bin Laden pernah menyebutkan akan menjadikan Jepang 

sebagai salah satu sasaran. Penyebabnya adalah dukungan Jepang terhadap AS.  
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Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Junichiro Koizumi, mengumumkan 

bahwa pemerintah Jepang akan mendukung AS sepenuhnya dengan menawarkan 

bantuan dan kerjasama melawan terorisme. Bersama-sama dengan negara-negara 

maju lainnya, Jepang memperbaiki semua kebijakan terkait pencegahan terorisme, 

seperti sumber keuangan teroris, kontrol imigrasi, aviation security, custom 

control, kontrol ekspor, serta police and law enforcement cooperation. Akibatnya, 

melalui Al Jazeera pada 18 Oktober 2003, pemimpin Al Qaeda ini 

menyampaikan; “We reserve the right to retaliate, at an appropriate time and 

place, against all countries that take part in this unjust war, specifically Britain, 

Spain, Australia, Poland, Japan and Italy."  

Jepang masih menggunakan kedekatan hubungannya dengan AS serta 

aliansi keamanan AS-Jepang sebagai kunci keamanan nasionalnya, sehingga 

kerangka kebijakan keamanan luar negeri dan dalam negerinya tidak akan terlalu 

berbeda dengan kerangka kebijakan AS (Yongwook, 2005). Melihat kedekatan 

hubungan antara Jepang dan AS tersebut, potensi serangan teroris di dalam negeri 

Jepang cukup memungkinkan. Sebelum pengiriman tentara Jepang ke Samawa, 

Irak pada Februari 2004, muncul seruan dari Al Qaeda yang mengancam akan 

menyerang pusat kota Tokyo apabila Jepang mengirim tentara ke Irak. Akan 

tetapi, Jepang tetap mengirimkan 550 pasukan angkatan daratnya ke Irak dalam 

misi rekonstruksi. Untuk mewaspadai hal tersebut, Jepang menerapkan sejumlah 

kebijakan dan sistem keamanan untuk pencegahan aksi terorisme dan pencegahan 

kemungkinan adanya serangan dari kelompok militan dan teroris internasional. 

Salah satu bentuknya adalah peningkatan pengawasan terhadap imigran yang 

berasal dari Negara-negara Islam seperti Timur Tengah, Pakistan atau Negara 

mayoritas Muslim lainnya. 

Dari beberapa responden Muslim Indonesia yang diwawancarai penulis, 

pasca 9/11 mereka pernah mendapatkan pengalaman diawasi, diikuti, dan ditanyai 

berbagai pertanyaan seputar Islam dan terorisme oleh pihak keamanan Jepang. 

Tidak hanya secara individual, pengawasan juga dilakukan dalam aktivitas-

aktivitas komunitas Muslim seperti Sholat Jumat, dan perayaan Idul Fitri. 

Walaupun perlakuan tersebut kurang disukai, namun para Muslim imigran 
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tersebut mencoba untuk selalu terbuka dan menjawab segala pertanyaan dari 

pihak keamanan. 

Pasca 9/11, ada beberapa kasus terkait imigran Muslim yang dicurigai 

memiliki kaitan dengan jaringan teroris internasional. Pada tahun 2003, seorang 

imigran yang dicurigai sebagai anggota dari kelompok esktrimis Pakistan 

bernama Sipah-e-Sahaba Pakistan (SSP), masuk ke Jepang. SSP merupakan satu 

dari tujuh kelompok esktrimis yang disebutkan oleh Presiden Pakistan Pervez 

Musharraf sebagai organisasi teroris. Kepolisian Jepang memperingatkan bahwa 

ekstrimis ini mungkin membaur ke dalam komunitas Muslim yang ada di Jepang 

untuk menyebarkan ide-ide radikal dan menyerang Jepang.  

Pada bulan Mei tahun 2004, polisi Jepang menangkap beberapa orang 

asing yang terkait dengan aktifitas Lionel Dumont, seorang berkebangsaan 

Perancis yang memiliki jaringan dengan Al Qaeda. Ia masuk ke Jepang dengan 

menggunakan paspor palsu pada tahun 2002, dan tinggal di Jepang selama 

setahun. Lionel Dumont diduga sebagai anggota Al Qaeda pertama yang 

ditemukan di Jepang. Ia menggunakan paspor palsu, dan memanipulasi 

identitasnya sehingga dapat berulang kali masuk dan keluar Jepang. Dumont 

termasuk dalam daftar pencarian orang secara Internasional tahun 1999, karena ia 

melarikan diri dari penjara Sarajevo.  

Selain itu, ia juga didakwa oleh pengadilan Perancis karena melakukan 

sejumlah kejahatan. Dumont dicurigai hendak mendirikan cabang Al Qaeda di 

Jepang dan berencana melakukan serangan teroris. Bahkan ia disebut-sebut 

sebagai anggota senior Al Qaeda. Kemungkinan Dumont melakukan pencucian 

uang dilihat dari rekaman perjalanannya menuju Eropa dan Asia (terutama 

Malaysia) sebelum meninggalkan Jepang pada September 2003. Dumont dapat 

dengan mudah keluar masuk karena ia memiliki paspor Perancis serta perawakan 

fisik Eropa, sehingga tidak terlalu dicurigai oleh pihak imigrasi.  

Kasus lain terkait dugaan terorisme yang terjadi di Jepang adalah kasus 

penangkapan seorang warga negara Bangladesh bernama Islam Mohamed Himu. 

Ia ditangkap oleh polisi Jepang pada 26 Mei 2004. Himu dituduh memiliki 

hubungan dengan Lionel Dumont dan diduga kuat terkait dengan Al Qaeda. Berita 

penangkapan ini tersebar di beberapa media massa Jepang dengan judul headline 
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Japan's first suspected Islamic terrorist. Namun, setelah diinvestigasi oleh tim 

kepolisian Jepang, ternyata terbukti bahwa ia tidak memiliki kaitan dengan Al 

Qaeda.  

Berdasarkan paparan di atas, walaupun terdapat beberapa kasus yang 

mengindikasikan pada potensi serangan terorisme, sampai saat ini belum pernah 

ada serangan teroris yang mengatasnamakan Islam di Jepang, sehingga persepsi 

dan sikap yang berkembang di dalam masyarakat Jepang terhadap Islam  dan 

Muslim berbeda dengan yang terjadi di negara Barat.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Peristiwa 11 September 2001 dapat dikatakan sebagai salah satu titik balik 

bagi hubungan Islam dengan masyarakat dunia. Pasca 11 September, para Muslim 

menghadapi berbagai prasangka dan tuduhan yang menyebabkan tingkat frustasi 

mereka meningkat. Adanya bias persepsi dapat menyebabkan sikap counter-

productive diantara masyarakat dan para penegak hukum, yang justru dapat 

menyebabkan permasalahan semakin buruk, dan juga dapat menciptakan blind 

spots dalam proses pembuatan strategi keamanan suatu negara. 

Dari penelitian Matsumoto Taka’aki dan Miura Toru dengan analisa buku 

teksnya, ditunjukkan bahwa para siswa dan mahasiswa hanya mendapatkan 

sedikit informasi yang objektif tentang Islam dan kehidupan para Muslim, 

sehingga persepsi mereka terhadap Islam dan Muslim cenderung negatif. Namun, 

walaupun persepsi tentang Islam dan Muslim yang berkembang di masyarakat 

tidak terlalu baik, belum ada kecenderungan terhadap sikap anti-Islam atau 

Islamophobia dalam masyarakat Jepang. Begitu pula dengan kondisi di dalam 

kalangan Muslim di sana, sampai saat ini belum terdapat indikasi adanya sikap 

ekstrim yang mengarah pada tindakan terorisme yang dapat mengancam 

masyarakat Jepang.  

Berdasarkan teori fenomenologi persepsi yang disampaikan oleh Merleau 

Ponty, manusia hanya mengetahui objek dalam konteks permukaan saja. Manusia 

menangkap suatu objek pada dirinya sendiri lewat persepsi, tapi hal ini bukanlah 

representasi objek yang manusia pikirkan, melainkan hanya sebatas apa yang 

manusia lihat dan kenali. Melalui proses pengalaman, manusia 

mengkonstruksikan dunia lewat persepsi. Pengertian manusia terhadap bagian 

sebuah objek yang tidak dapat manusia serap itulah yang merupakan dasar dari 

persepsi.  

Dengan menganalisa fenomena persepsi siswa dan mahasiswa Jepang 

terhadap Islam dan Muslim berdasarkan kerangka persepsi tersebut, didapatkan 

beberapa faktor struktural yang berpengaruh besar dalam membentuk persepsi 

siswa dan mahasiswa Jepang. Faktor struktural tersebut antara lain mencakup; 1) 
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minimnya pendidikan multikultur di sekolah-sekolah Jepang, 2) konsep agama 

yang berlaku di Jepang, 3) kebijakan imigrasi di Jepang yang non-immigration 

friendly, 4) pemberitaan media massa Jepang tentang dunia Islam, 5) kondisi 

sosial dan budaya Jepang, serta 6) situasi dan kondisi keamanan domestik Jepang. 

Oleh karena kondisi dan situasi yang ada di Jepang inilah, tren persepsi dan sikap 

yang ada di masyarakat Jepang berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara 

Barat.  

Untuk saat ini, memang masih sulit untuk memprediksikan berapa 

pertambahan jumlah Muslim di Jepang, baik yang imigran maupun asli Jepang, 

karena hal tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan imigrasi dan 

kebijakan-kebijakan Pemerintah Jepang lainnya yang berkaitan dengan negara-

negara Islam dan Muslim. Selain itu, generasi kedua Muslim yang ada di Jepang 

saat ini, sebagian besar masih sangat muda dan baru menginjak usia remaja. 

Namun, masyarakat Jepang sebagai tuan rumah perlu untuk bersikap lebih 

terbuka, menerima dan mengakomodasi para Muslim yang ada di Jepang, sebagai 

bentuk persiapan untuk menghadapi masyarakat multikultural dalam era yang 

semakin mengglobal ini.  

Dalam segi pendidikan, pihak sekolah perlu memberikan kesempatan 

kepada para siswa dan pengajar untuk mendapatkan pelajaran dan pengalaman 

langsung mengenai keberagaman budaya yang ada di dunia, karena media massa 

seringkali memberikan informasi yang berbeda dengan kenyataan yang ada. 

Dengan adanya studi lapangan dan interaksi langsung para siswa dan mahasiswa 

dalam mengenal dan memahami kebiasaan para Muslim di Jepang, dapat 

membawa perubahan sikap para siswa karena manusia memerlukan lebih banyak 

pengalaman untuk mengembangkan persepsinya. Selain itu, diperlukan pula 

kerjasama antara sekolah, orang tua siswa dan komunitas yang tinggal di sekitar 

sekolah tersebut untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.  

Sebagai masukan untuk para Muslim yang ada di Jepang, untuk 

mengurangi prejudice ataupun mengantisipasi sikap-sikap anti-Islam diperlukan 

tidak hanya interaksi pribadi secara langsung tetapi juga perlu menawarkan 

informasi dan pendidikan yang akurat tentang ajaran Islam serta budaya dan 

kebiasaan Muslim. Dan diperlukan pula koordinasi serta adaptasi yang lebih baik 
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antar-komunitas Muslim yang selama ini masih bersifat ekslusif (berbasis asal 

negara), terutama dalam melakukan interaksi sosial dengan masyarakat Jepang.  

Untuk tingkat pemerintah, perlu ditekankan bahwa tindakan kriminal 

maupun aksi terorisme yang dilakukan oleh Muslim, merupakan aksi yang 

bersifat individual/personal, bukan aksi Islam secara umum. Kemudian, dalam 

cakupan yang lebih luas, diperlukan kerjasama internasional antara institusi 

pemerintah dan pendidikan yang ada di Jepang dengan dunia Islam untuk 

memfasilitasi pertukaran intelektual dan kebudayaan.  

Begitu pula dengan pihak media massa, diperlukan pula dialog dan 

kerjasama antara para pelaku media, jurnalis serta akademisi dan peneliti untuk 

membantu mengembangkan pemahaman internasional yang lebih baik dan 

memberikan keseimbangan dalam pemberitaan sehingga objektivitas dan kualitas 

informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat menciptakan suasana yang 

lebih kondusif di era global ini. 

Dengan kajian persepsi terhadap Islam dan Muslim di Jepang ini, 

diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dasar bagi perkembangan studi 

persepsi di masa depan, terutama sebagai strategi dalam mengembangkan 

diplomasi people to people. Dan juga sebagai salah satu bahan pertimbangan, baik 

bagi Pemerintah Jepang maupun pemerintah negara-negara Islam dan mayoritas 

Muslim dalam membuat suatu kebijakan dan menjalin kerjasama dalam berbagai 

bidang. 
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Lampiran I 

 

Rangkuman Hasil Wawancara Tahap I 

Deskripsi : 

Dalam lampiran I ini berisi rangkuman hasil wawancara Tahap I yang terdiri dari 

7 responden. Wawancara dilakukan di beberapa tempat di daerah Kyushu, pada 

periode 1 - 6 Oktober 2009. beberap wawancara dilakukan dalam bahasa 

Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Jepang, namun keseluruhannya telah 

dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris. 

 First interview 

Day, date  : Thursday, Oct 1
st
 2009 

Name of interviewee  : Satomi Ogata 

Description  : Lecturer in Kyushu Kokusai Daigaku,  

  Specialization; Islamic Studies in South East Asia  

Place   : Kyushu Kokusai Daigaku 

Content of interview : 

- It is difficult to find out exactly how does the perception of Japanese society 

toward Islam and Muslim, because the Japanese social characteristic, 

mentioned as “Honne” and “Tatemae”. The Japanese mind and outward 

behavior would be different. 

- There are some cases where Japanese people actually discriminate others. For 

example, a Japanese Muslim/Muslimah would be avoided by another Japanese 

because they think that the appearance of that Japanese Muslimah who are 

wearing hijab is uncommon “view” in Japan. It was not because of she is a 

Muslim, but because of she is a Japanese with “strange” performance. This 

condition would be different if that Muslimah are come from another country 

(gaikokujin), because the Japanese people would make an excuse for foreigner.  

- In Fukuoka, there is a masjid (mosque) which was newly opened in this year 

( April 2009 ). This masjid is located in near Kyushu University. Before the 

opening, actually there were some objections from the Japanese people lived 

near the Masjid. They were worried it would be disturbing the area, regarding 

the parking, the cleanness, strange voice (adzan), and some negative issues 

about Islamic world. But, the masjid committee tried to convince them 

through discussion, and they made promises/guarantee that they would not 

disturbing the society (no adzan outside, parking in proper/right place, and no 

dangerous activities). 



 

Universitas Indonesia 

- Related the news about Islam and Muslim in mass media, it depends on who 

are the news‟ writer, is the scholar pro or contra with Islamic issues.  

- Some part of Japanese society really doesn‟t know about Islam or Muslim, 

due to the limitation of Japanese direct interaction with people from other 

cultures, including Islamic culture. So, it creates unbalanced information about 

Islam and Muslim (they only know from mass media / one way information). 

- As an Islamic studies‟ scholar, Ogata-sensei tried to introduce the real Islam 

and Muslim culture through her lectures in university and seminar/conferences. 

- Ogata-sensei gives some suggestions for a better mutual understanding among 

Japanese about another culture : 

a. Since the content of information in Japanese high school textbook 

sometimes doesn‟t represent another culture in a right way, it is highly 

needed for the government and teacher/educator to make a review on 

Japanese textbook (inter-cultural education, world history, world 

geography, shakaika, etc) to give a proper and better explanation about 

another culture, including Islam. Compared with television or newspaper, 

it would be more effective by using school textbook to introduce “new” 

cultures, because almost Japanese will pass the junior/senior high school 

stages. Not every Japanese often watches the television, so does with 

newspaper. Only certain groups who read the newspaper (not everyone). 

b. If possible, in every junior and senior high school there is a cross-cultural 

education with real native foreigner. It will give a good chance for the 

students to understand another people from another country and culture. 

Sometimes, although the textbook is already good, if the teacher does not  

a proper information and knowledge about the multi-cultural issues, it is 

highly possible there will be a misperception on transferring the 

information to the students. 

- Related to my research, Ogata-sensei suggests me to make and spread short 

questionnaire about the perception toward Islam and Muslim, from the 

citizens and students (junior, senior high school, university) in Higashi 

Hiroshima area (at least 400 respondents). 

 

 Second interview 

Day, date  : Friday, Oct 2
nd

 2009 

Name of interviewee  : Nakazono Kenshi (former student of Fukuoka Daigaku 

Place   : Fukuoka University 

Content of interview : 

- Nakazono-san explained that he firstly knew about Islam when he was in 

junior high school from world history class. From that class, he got the 
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information that Islam is something related with Middle East and desert. Then, 

with the mass publication from mass media about Islam post 911, the 

perception toward Islam was related with terrorism. But, this perception 

became changed when he was joining a cross cultural and religions conference 

in Manila, the Philippine (2008). Through this conference, he got a chance to 

have a same group with another participant who is Muslim, and they were 

doing many discussions and talks. From this discussion, he concluded that 

actually every religion (including Islam) has a same vision about world peace. 

And since then, he tried to be more open about the Islamic world issues. 

- In this interview, he also explained about the recent condition in Japan. Most 

of young Japanese are not believe in any religion. Then, they think that all the 

religions are the same, so no need to have a specific religion. In Japanese 

constitution itself, there is no description, theme or rules about religion. 

Everyone is free to doing anything related to religion, as long as it not 

disturbing the others and not against the governments rules. In other words, 

the Japan government separates the religious matter with daily life matter 

(secular). It can be seen from the national holiday in Japan. There is no single 

religious national holiday in Japan; even it is Christmas or Buddha‟s birthday.  

- As the reference, the major mass media in Japan, especially in Fukuoka are 

Yomiuri Shinbun, Asahi Shinbun, Mainichi Shinbun, Nishi Nihon Shinbun 

(local Fukuoka).  

 

 Third interview 

Day, date  : Saturday, Oct 3
rd

 2009  

Name of interviewee  : Ibu Hanik  

Place   : Fukuoka 

Content of interview : 

- Hanik-san is an Indonesian who is married with Japanese husband. She shared 

about her experience on cross-cultural marriage, and also her experience 

during her stays in Japan. So far, there is no particular negative experience 

(discrimination) toward her as a Muslim, even after the 911. At first, it was 

normal that she met with some difficulties to understand each other with 

Japanese society. But step by step, the society starting to appreciate and 

understand her, both as an Indonesian and as a Muslim (such as halah 

food/drink, hijab, prayers, etc).  

- She said that, basically, Japanese doesn‟t see someone (gaikokujin) from their 

religion. As long as the foreigners can show a good behavior toward others, 

and also can appreciate/understand Japanese culture well, the society will do 

the same thing. 
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- Regarding the issue about the perception of Japanese toward Islam and 

Muslim, she mentioned that mostly Japanese doesn‟t care with the other‟s 

religion and its faith/ritual. For the example ; as long as the Muslim who are 

going to Masjid can parking their vehicle nicely, keep the cleanness of the 

public facilities, avoiding to make a disturbance/conflict with the others, that‟s 

doesn‟t matter. 

 

 Fourth interview 

Day, date  : Sunday, Oct 4
th

 2009 

Name of interviewee  : Ibu Lita 

Description  : Indonesian with Japanese husband  

  Already stayed in Japan for 18 years 

Place   : Beppu – Oita 

Content of interview : 

Lita-san already stayed in Japan for more than 18 years. Among the Muslim 

community in Beppu – Oita, she known as the first Muslim in this area, so she 

know very well about the development of Islam and Muslim community in Beppu 

– Oita.  

During her stay in Japan, there is no extreme/bad experience that she accepts 

from the Japanese society. At first, of course there was some misunderstanding 

between her and local community because of different custom. But step by step, 

they can accept and understand, furthermore the society appreciates Lita-san as a 

Muslim with Islamic culture. Even after 911 attack, there were no “rude” 

questions about Islam and terrorism and bad behavior toward her. Yet, soon after 

911, actually there was an intelligent/government officer who phoned and asked 

her about Islamic issues. But she thought that these questions were still „normal‟ 

and can be accepted.  

The condition and the environment in Beppu area gradually changed since the 

establishment of an international university named Ritsumeikan Asia Pacific 

University (APU) in early 2000. Nowadays, it‟s become a common view for 

Beppu citizens to meet with foreigner from many countries, including Muslim 

from Islamic country. They are become more open toward “new” culture, since 

they have a direct experience to interact with foreigners.  

With the APU‟s presence, it also influences the development of Islam and 

Muslim community in Beppu. There are more and more Muslim students come to 

study at APU. The mutual understanding between the Muslim community and the 

local society/APU‟s officers can be seen in some matters, such as; 

- The presence of Masjid Beppu – Oita, which opened in 2008. Compared with 

another area where the Muslim community existed, the development and 
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establishment of Masjid Beppu is faster, since it only takes 7 years, while in 

another area such as Fukuoka (where there are more Muslim) takes more 

times to built Masjid An Nur – Fukuoka.  

- At first, the APU‟s officer didn‟t allow any kinds of religious activities in 

campus area. But since the number of Muslim student are bigger and bigger in 

these several years, they allowed to give a special space for Muslim students 

to do daily prayer. This space is not so big and located in public area (corridor 

in second floor of cafeteria/canteen‟s building). For bigger occasion such as 

Friday prayer, the officers allowed the student to borrow the university‟s hall.  

- Another APU‟s regulation related Muslim and Islam culture is the providing 

of Halal food in cafetaria. 

 

 Fifth interview 

Day, date  : Sunday, Oct 4
th

 2009 

Name of interviewee  : Chieko Masuda (Japanese, studying at Ritsumeikan APU 

– Beppu) – 21 years old 

Place   : Beppu – Oita  

Content of interview : 

- Masuda-san is fourth year student, studying at APU. She shared about her first 

experience interact with Islam. At first, she knew about Islam when she was in 

junior high school, on geography class (Middle East). Her perception toward 

Islam; desert, camel, not eat pork, strict religion. But at that time she doesn‟t 

really care about it. When she was in the third year (2001), she just heard 

about the terrorism issue and negative image of Islam from mass media, and 

since then continuing to have a one way/one side perspective about Islam. 

- And then, when she was in senior high school, her class got a chance to accept 

a foreign student from Indonesia (AFS program). This foreign student is a 

Muslim, so Masuda-san knows more about Islam and Muslim‟s daily life from 

that Indonesian student.  Because of it, Masuda-san begins to change her 

perspective about Islam.  

- Her knowledge about Islam and Muslim getting more and more since she 

continued her study in Ritsumeikan APU. In APU, she met many Muslims 

from various countries, and started to get real information and interaction from 

the Muslim directly. 

- When I asked her about which mass media that gives a lot of information 

about Islamic world, she mentioned NHK. As a national television channel 

which provides educational and news program, NHK gives many information 

related the Islamic world. The news can be negatives or positives.  
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- From the mass media, there is a common word to be used for explain Islam 

among the society; Isuramu kagekiha (Islam extremist). It affected the 

perception of Japanese toward Islam, and it gives a negative impact on Islam‟s 

image. 

- Although the Japanese society has a negative perception toward islam and 

Muslim (caused by mass media), the Japanese behavior outward toward them 

still the same. When I asked Masuda-san, why, she answers that maybe it 

caused by the “hone” and “tatemae”. Moreover, the issue of Islam and Muslim 

in Japan is not so significant, especially if it compared with the Korean or 

Chinese immigrant issue. And someone‟s religion background not become an 

important thing, since in Japan religion‟s issue not become a priority.  

- But it would be different if the Muslim is Japanese. In Japan, there is a 

proverb about the society‟s pressure/demand toward another Japanese to 

maintain uniformity in all parts of life. So, it gives more pressure for Japanese 

Muslim. 

- In the end of the interview, Masuda-san said that she is really thankful to 

study in APU, so that she can get a chance for experiencing a direct 

interaction and gaining mutual understanding with many cultures from many 

countries, including Islam and Muslim.  

 

 Sixth interview 

Day, date  : Sunday, Oct 4
th

 2009 

Name of interviewee  : Saeed (Pakistan) 

Place   : Masjid Beppu – Oita  

Content of interview : 

- Saeed-san is a Pakistani worker, worked in Japanese Company in Oita. He is 

the former student of APU. Now, he becomes the president of Beppu Muslim 

Association. He is already stayed in Japan for 9 years (since 2000). He told me 

the story about the development of Muslim students in APU. In the early 

establishment of APU, there only 13 Muslim students who celebrating the Eid. 

But now, there are more than 250 Muslim students who attend the Eid prayer 

this year.  

- Beppu Muslim Association (BMA) still on the process on managing and 

maintaining the Muslim community in Japan. But, they are trying to hold 

some activity such as regular seminars, and two way discussions between 

Japanese - Islamic scholar and the Japanese society. The Japanese can ask 

anything to the speaker regarding Islam as a religion and cultures.  

- Regarding the 911 issue, in his opinion before the 911 attacks , not so many 

Japanese people know about Islam or Muslim. But, after the attack and mass 
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publication from the media, many Japanese gradually more familiar with 

Islam and Muslim, although in negative perspective. The national TV program, 

NHK, 2 years ago aired a documentary related with Islamic world. They 

introducing about the calculation of Hilal (Islamic lunar calendar) before and 

after the Ramadhan (fasting month). 

- After the 911, there was some police officer phoned and asked him and 

several Muslim students. But it was still can be acceptable. Until now, he 

never experiencing a discrimination (as a Muslim) or negative behavior from 

Japanese society. 

- Related with APU, since the leadership of APU‟s president named Mr. Monte 

Kasim, Muslim students get more acceptance such as special space for prayer 

in campus area, and also the providing of Halal food in cafeteria.  

 

 Seventh interview 

Day, date  : Tuesday, Oct 6
th

 2009 

Name of interviewee  : Michael Penn 

Place   : Kitakyushu University, Kokura 

Content of interview : 

 Mr. Michael Penn originally came from The USA, now working as 

English lecturer and Middle East Area Studies in Kitakyushu University. Mr. 

Penn is also a scholar and the Executive Director of Shingetsu Institute which 

specialized on Japan – Islamic World Relations, based in Kitakyushu. Through 

this interview, he gave me a lot of information regarding Islamic studies and 

development in Japan.  

 First of all, he explained about the reason of the establishment of the 

institution and also his interest on Japan-Islamic world relations. As an American, 

he criticized the major opinion of American Society toward Islam and Muslim 

world. To create a better mutual understanding and avoiding the war, he tried to 

promote the studies of Islamic world. It is important to know that more than 20% 

of world populations are Muslim, and Islam become one of the major cultures in 

the world. When he got a chance to work in Japan, he tried to start his dream to 

make a better understanding through academic world. So that, in year 2004, he 

and his colleagues establish Shingetsu Institute. 

 The image of Islam and Muslim in the world become negative because of 

the political matter and political interest of Western country. It creates a 

misperception and prejudice among the society in the world. But in Japan, 

although they are categorized as developed country and have a strong ally with 

western country, they are relatively unfamiliar with Islamic issues. For them, the 

social behavior, social gratitude and manner of someone become more priority 



 

Universitas Indonesia 

and concern rather than their religion background. So, when they meet a foreigner, 

they more curious on the origin of that person, rather than the religion identity. 

 If there is a discrimination or different behavior toward immigrant Muslim, 

it doesn‟t mean that Japanese hating the them because of the religion, but more 

caused by they are “foreigner”. Islam and Muslim become the part of foreign 

culture and foreign people. Practically, it is rare to find out Japanese doing 

discrimination rudely toward foreigner. They still can behave outward nicely, 

while no one know what they are thinking in their mind. It is mentioned as the 

concept of honne and tatemae. 

 The main source of information and news in Japan is NHK. NHK provides 

many documentary programs. If there is news which becomes a headline, it means 

that the news itself has a journalistic matters or extreme situations. The positive 

side is when some news becomes headline; there will be a deeper exploration and 

more explanation about that matter. It will be good for the exploration of Islamic 

world issues. So, it can be mentioned that after 911 the publication in Japan‟s 

mass media about Islam become more published. But in his opinion, actually the 

911 issues is not has a lot of influence on the development of Islam and Muslim in 

Japan. This growth already started in the early 1990‟s, where there were some 

increases on the number of immigrant Muslim worker.   

 Generally, it can be told that the development of Islam in Japan is very 

slow. It caused by the Japanese characteristic which is difficult to accept foreign 

cultures. They are demanding uniformity in daily life, and reject the differences. 

So that, there will be hard discrimination toward Japanese converter/Muslim to 

socializing with others in Japan. But, what we can see now is the number of 

Islamic infrastructure such as masjid. In 10-15 years ago, the number of masjid 

was really small, but now there are more than 50 masjids which already build and 

some of others still on the process and progress. It caused by the greater number 

of Muslim immigrant in Japan nowadays (the biggest community is come from 

Indonesia). 

 As the prediction, in the future perhaps the number of Muslim and Islamic 

issues will be bigger, but it really slow, and the Islam development will depends 

on the Government rules on immigration. If Japanese parliamentary passes the 

more open immigration rules, there will be more Muslim immigrant worker come 

to Japan. But, there is a rejection from the society toward foreigner. Since Japan 

have to realize the fact that in some decades, the number of Japan population will 

be older and the number of work force will be smaller, there will be hard 

confrontation between the economic reasons (government) versus cultural reason 

(Japanese society).  

With the new leadership in Japan now, Prime Minister Hatoyama planning to 

make an Asian Community in next 20 years later, which means Japan will be a 

more open country. It gives a chance for workers and citizens in major Muslim 

countries in Asia, can entered Japan. But, however, it is still too early to predict 

that will Japan can be a multicultural country or not. 
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Lampiran II 

 

Teks Wawancara Tahap II 

Deskripsi : 

Lampiran II ini berisi teks wawancara Tahap II (secara verbatim) yang terdiri dari 

4 responden dari berbagai kalangan. Wawancara dilakukan di beberapa tempat di 

daerah Hiroshima Prefecture pada periode 11 - 13 Oktober 2009. Wawancara 

dilakukan dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang, namun dalam teks ini telah 

dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris. 

 

 First Interview 

Place  : Takehara, Fukuyama – Hiroshima Prefecture 

Day/Date : Sunday / Oct 11
th

, 2009 

Interviewee : Marina Okuno (16) 

Profession : Senior high school student 

Interview : The conversation of interview sometimes using Japanese word, 

but in this script I translated them into English. Me, as the interviewer will be (Q), 

and the interviewee will be (A). 

The interview started with the introduction and gratitude from the interviewer.  

(Q) Hajimemasho. Thank you very much for your time. I would like to know your 

perception toward Islam and Muslim. First, do you know about Islam? 

(A) Yes 

(Q) Since when do you know about Islam? 

(A) Since first year in junior high school from geography class. 

(Q) In your opinion, what kind of religion is Islam? 

(Because sometimes I‟m asking her in English, she could not understand how to 

answer) 

(A) I don‟t know so much, so I cannot answer. 

(Then, I try to change the question) 

(Q) What did you learn about Islam from the class in school? 

(A) Islam is cannot eat some kind of food 
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(Q) Do you know about Muslim? 

(A) No 

(Then, I try to explain her about what Muslim is) 

(Q) Muslim is the people with Islam as the religion. So, Islam is the religion, and 

Muslim is the Islam‟s believers. (I continued the next question) 

Have you ever met a Muslim before? 

(A) No. It is my first time to meet a Muslim (she means me, the interviewer). 

(Q) When you meet a Muslim, how do you feel? 

(A) Hm….about that, it is a bit strange to meet them, because the religion is 

different.  

(Q) Before you met a Muslim (me), what do you think about Islam and Muslim? 

(A) They cannot eat some kind of food, so I think it is difficult for them. 

(Q) Do you what was happened in September 11
th

, 2001? 

(A) Yes. There was terrorist attack. 

(Q) Where did you get the information about that? Is it from television, newspaper 

or heard from friends? 

(A) I got from television, newspaper and also from friends.  

(Q) From which channel/name of newspaper? 

(A) Fuji terebi and mainichi shinbun. 

(Q) How about your friends? Was that from discussion, class, or informal talks? 

(A) Yes. Actually, my birthday is on September 11. And when we were gathering, 

somehow we were talking about the terror. 

(Q) Are you afraid with that terrorist attack? 

(A) Yes 

(Q) Do you know the issues about negatives image about Islam related to the 

terrorist attack? 

(A) No, I don‟t know. 

(Q) Ok. I think that‟s all of my interview questions. Thank you very much for 

your time. 

 

 Second Interview 



 

Universitas Indonesia 

Place  : Takehara, Fukuyama – Hiroshima Prefecture 

Day/Date : Sunday / Oct 11
th

, 2009 

Interviewee : Azusa Okuno (24) 

Profession : Worker (in Tokyo) 

Interview : The conversation in interview using English. Me, as the 

interviewer will be (Q), and the interviewee will be (A). 

(Q) Thank you very much for your time. Ok, let we start it. I would like to ask 

you about the Japanese perception toward Islam and Muslim post 911. So, I want 

to know your opinion, experience, or anything else. Just feel free. Thank you. 

(Start the question) 

 Do you know about Islam? 

(A) Yes 

(Q) Since when do you know about Islam? I mean, firstly you know about it. 

(A) I cannot remember the exact time. But, maybe like my sister, I learn about 

Islam in junior high or high school, in history or geography class, maybe. 

(Q) What kind of information did you get when you were in junior high school? 

(A) I don‟t know. Maybe I learn Islam as a cultural difference, not like religious 

different. More on cultural 

(Q) Did you ever meet a Muslim? And when was that? 

(A) Yes, when I was a university student, I went to Jogjakarta, Indonesia. And I 

think that was the first time. 

(Q) Before you meet the Muslim directly, what was your perspective and opinion 

about Islam and Muslim? 

(A) I‟m not quite sure.  But, I think they are wearing jilbab/hijab like you (she 

means me), doing prayer to the God, and have some rules. But I wasn‟t quite sure. 

So, when I went to Jogjakarta for the first time, I was really shocked because it 

really different with our culture and maybe religion, but I thought I could accept it. 

So that‟s why I went there. 

(Q) Can you mention 5 words that reflect Islam images in your mind? 

(A) For me : jilbab, prayer, masjid/mosque, family, and the last one is pork. 

(Q) You said that when went to Indonesia, you met many people that have 

different cultures with yours (including Islam and Muslim). How was your feeling 

when you did interaction with Muslim for the first time? 
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(A) I felt that I have nothing to cling to, but they have. They have “something” in 

their mind, something that they can consult anytime, like mental power or calm, 

but I thought that I didn‟t have, so sometimes I envy them and sometimes I 

thought that some of them might feel like kyokutsu (?). 

 I was a Christian junior high school student, since I was I child, I was grew up in 

many religions environment, it is really weird. I went to Buddhist kindergarten, 

and then Christian junior high school, senior high school and Christian university, 

and then went to Islamic country for the research. But the biggest thing I found 

out, I can‟t accept any of them (religion).  

They have each religion, but I‟m a kind of acceptor, so I like most of them.  

(Q) Before you came to Indonesia and met with Muslim, what is your image 

about Islam? 

(A) Maybe I don‟t know anything. I‟m a bit scared because of the 911 matter. 

(Q) Where do you get the information about 911 attacks? 

(A) I still remembered that on the day 911 happened, I was at cram school and 

studied there and it finished, and I came out. And mom, pick me out there and 

said something unbelievable happened. And we are hurried to come back to home 

and watch the TV, and I saw the scene that twin tower was full of smoke and 

collapsed. And I said, “Oh God! What happened in the world, who did this?” 

And then after it, the news said that maybe the main person who occurred this is 

Osama bin Laden. And after that, some people criticized Islam, so I thought why? 

For what reason they hit the building and attack the people? Why US and why 

people in US did what? I wasn‟t sure. 

But before that I never thought of Islam and after that I come to think, they have 

kind of different ideas with people in US. But maybe each of them is different 

from ours. So, I was really curious.  

(Q) Ok. Then, from which television channel you get the information about 911 

and Islamic issues? 

(A) I‟m not sure. At 911 day, most of the channel aired the news of terror. So, I 

wasn‟t sure. But, maybe NHK. 

(Q) How about after the 911? I mean, have you ever heard again about the news 

related Islamic issues after that? 

(A) After the 911, the Islamic terrorism started in some points, like in Bali. So, 

when I first time to go to Jogjakarta, many friends here try to stop me to go there, 

because there might be terrorism or something will happen there. So, I wondered 

whether I should stop to go there or not. But, since I am a person that likes to 

going around, so I went there.  I really want to check with my own side, not by the 

other side. I just want to check with my side. So, I went there and nothing 

happened. And it changed my standard like when I want to go somewhere, I don‟t 
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consult any news in Japan. Because they always cling to the broadcast, very over 

reactive. So, I don‟t consult them. 

(Q) Do you have any suggestion to make a better understanding about Islamic 

issues in Japan or anywhere? 

(A) I think Japanese people are not so aware with their own religion, not only for 

other people or foreign people religion, but also our religion. We don‟t have much 

occasion to talk our religion or religious believe.  

The first thing we should make effort is to make more occasion to talk about our 

religion or cultural differences, still not so many people have many occasion to 

meet someone like you or someone from abroad. So, if we educate children to 

learn about the cultural differences and let them aware that there are so many 

kinds of people in the world, and they might come and you might go. They will 

curious about the situation. 

(Q) I‟m interested when you said that people might come and go. Related to 

recent condition in Japan, we know that there are some foreign immigrants in 

Japan, including Muslim. What do you think about that? 

(A) Do you mean Muslim immigrant? I just very curious, because there are not so 

many masjid/mosque and usually like you, they have own community and own 

network here, and they can live. But we don‟t know how you live here. And you 

know that our government has very strict policy for immigrant. So, I‟m curious 

how they can come, how they survive here. 

(Q) Ok. And then, have you ever met a Japanese Muslim? 

(A) No, not yet. But once, I heard about a Japanese Muslim women married with 

Indonesian man. But she doesn‟t live in Japan, she‟s in Jakarta.  

(Q) If, when you are in the city on walking around and you meet a foreign Muslim 

woman wearing hijab/jilbab or a Muslim man with beard, what do you feel?  

(A) Before I went to Jogja, I might be a bit scared. But now, I think when I meet 

someone wearing jilbab, I will thing that “I know you might be funny, I know you 

are same with us”. I just want to be their friend. 

(Q) And how about if you meet with Japanese Muslim women wearing jilbab?  

(A) For me, I will think that it must be hard (taihen) for her. If I find a Japanese 

women and married with muslim man, I might think “Aa…you must be love him 

so much”. 

(Q) Comparing to Muslim immigrant wearing jilbab, is there any differences on 

your feeling when you saw a Japanese Muslim woman? 

(A) Usually, you and other Muslim people try to learn about your religion since 

you are child, right? But for Japanese Muslim, I think they are not Muslim since 

child, and come to accept as Muslim after they grew up. So, I think they are 

wonderful (sugoi). For me, even other religion such as Christian, Buddhist, and 
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other kinds, to accept those religions is a kind of special matter.  And if I marry 

with Muslim man and he ask me to wear jilbab, and try me to not to eat pork, I 

will be a bit shocked again. Because, I love pork, and I think it‟s so hot to wear 

jilbab. So, it will take time in our practical life. 

(Q) Related to my experience, when I went around in Japan, if I ask someone for 

help, usually they are kindly helps me. But, you said before that if you saw a 

Muslim, you feel a bit afraid. Usually, if we are afraid, we just try to run away or 

try to not interact with them. Why Japanese people like that? 

(A) According to 911 perspective, we think that Islam is a religion only for 

Middle East. We are not sure that Indonesia is the largest Muslim population in 

the world. So, maybe some of us think Islam and Muslim more like people in 

Middle East. But you and other Indonesian people have a more oriental look.  

(Q) I think that‟s all the questions. Thank you very much for your time. 

 

 Third Interview 

Place  : Takehara, Fukuyama – Hiroshima Prefecture 

Day/Date : Sunday / Oct 11
th

, 2009 

Interviewee : Yoshie Okuno (50) 

Profession : Worker 

Interview : The conversation in interview using Japanese. But, I was helped 

by Ms. Azusa to translate the conversation.  

Me, as the interviewer will be (Q), and the interviewee will be (A). 

(Q) Hajimemasho. Thank you very much for your time, Mrs. Yoshie. I would like 

to know your opinion related Islam and Muslim. First question, do ever heard 

about Islam before? 

(A) Yes 

(Q) Since when did you know it? 

(A) When I was first year student in junior high school, at geography class. 

(Q) In your opinion, what are the images of Islam? 

(A) In Japan, there are not so many religions, and since the number of Muslim in 

Japan is so limited, so we don‟t know much about Islam.  

From the geography class, we learned the world map which described about the 

area parts of world‟s religion such as Christian, Islam, or Buddhist etc. So, in my 

memory the image of Islam is the part of world map, and that‟s all. I don‟t have 
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any chance to meet real Muslim in my life. And still many religions are accepted 

in Japan. 

(Q) Beside as the part of world map, what is your opinion about Islam? Please 

mention it in 5 words. 

(A) Prayer, masjid/mosque, women wearing special style, have strict rules, and 

fasting.  

(Q) Have you ever meet a Muslim? When? 

(A) In Saijo, I ever saw women who were wearing special style, but only saw 

them from far away, not did interaction / conversation since there were no chances. 

So, this is my first time to have chance to communicate with real Muslim (she 

means me). 

(Q) What do you feel when you meet Muslim for the first time? 

(A) A bit nervous (doki-doki). I mean the image of Muslim and Islam is a far 

country. Indonesia is also the part of Asia, but still Islam is a far image. So, I think 

I don‟t know about what kind of “world” Islam is. In junior high school, senior 

high school and college, I didn‟t have any chance to know directly about Islam 

and Muslim. 

For me, the image of Muslim is looks like the Muslim people in Middle East, 

where the women covering up whole their body, the man wearing special 

hat/clothes in their head. But, people I met in Saijo are more like us, Asian people. 

So, I wondered where they are come from.  

(Q) Do you know and remember about what was happened in 911? 

(A) Yes, from the television I saw two buildings which were collapsed.  

(Q) When you saw that, how was your feeling? And since then, do you have any 

bad images toward Islam? 

(A) I cannot imagine what radical Muslim think about. And actually, I don‟t 

understand what the meaning of radical in religion is. 

(Q) Is there any difference on your perception before and after 911? 

(A) Yes. Before the 911, for me Islam was like a fairy tale and a story from far 

world. But after that, even though there are radical people I found out what they 

think in the real and what they try to do to the society. So, Islam for me became a 

real one, not only the story anymore. 

(Q) Do you feel afraid toward most of the Muslim? 

(A) I didn‟t have any image that Indonesian people are Muslim. For me, I think 

Islam is only for the Muslim people who live in Middle East, and in there, they 

are fighting like in Iraq. 

(Q) Have you ever meet with Japanese Muslim? 
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(A) Not yet.  

(Q) If you meet a Japanese Muslim, what do you think? 

(A) In Japan, we cannot recognize what kind of religion she or he believes by 

their posture. So, therefore we don‟t have much chance to talk about our religion, 

such as a talk “My religion is……and yours is……”. But, since in such situation, 

we cannot recognize what they think about. 

(Q) If we compared between Immigrant Muslim and Japanese Muslim, when you 

saw them, do you have different feeling toward each? 

(A) Yes. I think for immigrant Muslim, most of them already become Muslim 

since they are born. But for Japanese Muslim I think they don‟t. So, I‟m curious 

with what they are thinking in their mind and why they are become Muslim.  

(Q) Do you afraid if you meet with immigrant Muslim or Japanese Muslim in 

Japan because of the 911 issue? 

(A) In television, I watched the news about suicide bombing by Muslim, 

sometimes I feel afraid. But, most of terrorist attack was happened in western 

countries, such as US, UK, etc. And since recently there are no suicide bomb or 

terrorist attack by radical Muslim in Japan, I don‟t really scared. But if there is 

attack in Japan, I might be scared with the Muslim.  

Suicide bombing can be occurred not only by Muslim, but also by Japanese, 

because there are some crimes that conduct by Japanese who killed many people 

in one attack. So, the crime or terror can be conduct by the Japanese.  

After the World War II, in Japan, we as common people don‟t have any big 

problem such as coup de etat, war or other destructive situation. So, we are in the 

situation of “heiwa boke”, and we almost forget that we had a bad history about 

war in past time. Although nowadays the situations in the world still have some 

wars, but because we are live in separate island (islanders), we are still in peace 

situation.  

(Q) Ok, I think that‟s all. Thank you very much for answering all my questions. 

 

 Fourth Interview 

Place  : Faculty of Integrated Arts and Sciences, Hiroshima University 

Day/Date : Tuesday / Oct 13
th

, 2009 

Interviewee : Prof. Yoshimura Shintaro 

Profession : Scholar on Islamic studies (especially Modern Iranian Studies and 

International Relations) 

Interview : The conversation in interview using English.  Me, as the 

interviewer will be (Q), and Prof. Yoshimura will be (A). 
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Before starting the interview, I introduce myself and give a brief explain about my 

research program in Hiroshima University. 

(Q) Thank you very much for replying my email and giving your time, Sir. 

(A) Your welcome. You have explained about your theme in email. Your research 

theme is interesting, but I think it is difficult to conduct.  

In my opinion, the main points are education and mass media. I think Japanese 

people have negative image toward Islam and Muslim. So, today I also invite my 

student to come here.  She is studying about Japanese Media, especially Japanese 

Media as a very big influence in making the Japanese people perception toward 

Islam and the Middle East.  

(Q) Yes. I also found out an article in CiNii about a research conducted by 

Matsumoto Taka‟aki sensei and Toru Miura sensei about the perception of high 

school student toward Islam. So, I‟m interested with how Japanese scholar‟s 

opinion who specialized in Islamic studies. Since you are Islamic studies scholar, 

I want to know your opinion. 

(A) Yes. Actually I also have an article about your research theme written by 

Miura Toru. Have you read it? 

(Q) Oh. Which article sensei? 

(And then Prof. Yoshimura looking for the book. The book titled Journal of 

Japanese Association on Middle East Studies, which is also included Miura Toru-

sensei article about Japanese high school student perception, written in English.  

Then, Prof. Yoshimura let me copied the part of article. ) 

I think in making Japanese perception toward Islam, I think there are two channels 

that are very important, they are; education and mass media. And her (Prof. 

Yoshimura student, named Moritaka-san), on researching the Japanese Media as I 

told you before, and the another one is a student coming from Syria. He is 

researching on the Japanese Media too, especially he focusing on the mis-

interpretation or translation of Arabic word into Japanese word. But, now he is on 

the class so he cannot come here. But if you like, I can contact him. 

And what question do you have? 

(Q) Actually, I think there would be some different opinion toward Islam between 

the mass media, general society, and also Japanese scholar on Islamic studies.  So, 

I want to know your opinion as Islamic scholar. Since when you start to concern 

on Islamic studies? 

(A) When I was an undergraduate student, I was interested on Sufism in India. 

Especially a sufi named Nizamuddin Aulia, whose thumb in New Delhi and I 

visited Danda (?) the shrine. And then, until recent I went to Pakistan and 

Afghanistan. And I encounter the cudeta in 1978. When I visited Afghanistan, I‟m 

interested became changed, from Sufism into the contemporary politics or 

International Relations of Afghanistan, but I couldn‟t visit Afghanistan because 
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the Soviet invasion in 1979. And my supervisor advised me to change from 

Afghanistan into Iran. And now, more than 25 years, I have research on Iran and 

modern history of Iran. 

(Q) Since you already researching about Islamic studies for more than 25 years, 

how is your perception toward Islam itself during your study and research? 

(A) It is very difficult. In this university, I‟m lecturing about Islam and Middle 

East. The point which I emphasized on is that “Islam is one” but Islam mean 

Islam all over the world. There are 1,3 billion Muslim in the world.  Each of every 

Muslim has Islam. But basic teaching of Islam is one. But, every Muslim has an 

understanding of Islam. For example, the religious scholar or Ulama. Ulama has 

an understanding Islam as religion which academic connotation. For example they 

want to know a lot about Islam what kind of believe or teaching God / Allah gave 

to human being. But, ordinary people especially rural people, they do not have so 

much interest in Islam. They want to live along Islam, and then you know that so 

many understandings of Islam in the world. That is the point. But a lot of Japanese 

people didn‟t think or haven‟t though such as think. All Muslim are one. For the 

example, especially after 911, Islam is religion encouraging terrorism. But in my 

lecture, I sought such a misunderstanding of Japanese people on Islam or Muslim. 

That is the point.  

And the other point, Islam is very advance religion, especially in our thinking, the 

human being. Human being is created by the God. And then, Islam ignores the 

differences of races, gender, and so on. That is very important, which means the 

equality of human being in all over the world. Of course, almost all students don‟t 

know such as thing.  

(Q) Is there any significant development on this issue before and after 911? 

Because I think there are a lot of publications from the mass media in Japan, so 

there are many people (including scholar) who are interested with Islam. 

(Prof. Yoshimura asking his student about my question). How do you think about 

911, is there any difference before and after 911? 

Moritaka-san : I think many Japanese people don‟t know about Islam before 911.  

(A) Prof. Yoshimura : you mean that ignorance or no interest in Islam. Because 

Islam or Muslim is very far from Japanese people. 

Moritaka-san : But after 911, we know about Islam but in negative image, so 

many Japanese people have negative images about Islam. I think. 

(Q) Is it mean that, maybe, in one side Islam has a negative image between 

Japanese, but in other side, Islam become “familiar and popular” among them 

although in negative perspective? 

(A) For example: Osama bin Laden become the representative of Muslim, in 

Japanese view after 911. And Al Qaeda is symbolic organization of Muslim all 

over the world. As you that mass media have repeatedly use the word Islamic 

fundamentalism, Islamic terrorism, Islamic terrorist, Islamic extremism, and 
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Islamic extremist, especially adjective of Islam put after the word on the negative 

image such as terrorist, terrorism, fundamentalism, fundamentalist, and so on.   

(Q) Do you think that the Japanese Mass Media‟s perspectives on Islam become 

like that because of the influence of western mass media? 

(A) Yes. Especially they are quoting from western mass media and Japanese mass 

media reported a lot of information without inserting two events or interpretation. 

And then, she (Moritaka-san) wrote a graduate thesis about Japanese Mass Media 

about Islam, especially related to the 911. She starts the program from April this 

year.  

(Q) From my previous interview, I got the information that the mass media 

perspective is depends on who are the writers. Maybe if the writer is supporting 

Islam, they will give a positive image about Islam. But, in the contrary if the 

writer is contra to Islam, they will makes a negative image.  

In recent Japanese, are both of them are balanced? Or more on negative issue? I 

read from the Islamic Center website, which mentioned that they are ever been 

interviewed by Japan mass media to explain about Islam and Masjid in Japan. I 

think that thing is good one, because they can balance the society‟s opinion 

through more objective perspective.  

But in your opinion, is the information in Japanese society still more on negative 

issues? 

(A) Of course as you know the mass media tend to conceive their prejudice 

toward Islam itself. But, relying on western mass media they report the incident in 

Middle East, and the work of Islamic terrorist, indirectly which convey the 

message that Islam is very dangerous religion. And sometimes they invite scholars, 

including me to say about Islam. And then most of Japanese scholars write an 

article concerning Islam especially in the progressive or aspect of Islam as if it 

balances the prejudice of mass media toward Islam. And I think it is interesting, 

there are balances. They report very bad aspects of Islam especially in the event 

which according the Middle East. And on the other hand they invited us to write 

an article about the real situation or understanding of Islam, and Muslim in the 

world. They balance. I think it is very interesting. 

(And then, Prof. Yoshimura gave me an article written by him several years ago, 

on 2002).  

In this article, I introduce a lot of progress aspects of Islam in Japanese society, 

but of course in education and mass media, most of Japanese people have a 

stereotype image of Islam and negative image of Islam. And it is difficult for us to 

change the Japanese perception toward Islam. 

(Q) When I‟m doing my field research in Kyushu area, I interviewed some 

Immigrant Muslim. It is interesting that most of them said they have no 

discrimination or another bad experience from the Japanese society. If compare 

with the other country such as in US and UK, most of them also have bad images 
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about Islam and Muslim, and they also doing discrimination / vandalism toward 

Muslim. Why in Japan the number of discrimination cases not so much? 

(A) Hm…in Hiroshima, if you rent a house, the owner don‟t like to you room a 

house to live in. Because they think that religion is, they don‟t want to involve in 

religious work. That is the first one. And second is Muslim or Islam, I don‟t know, 

they don‟t want to know Islam or Muslim much more.  

Third one, Muslim is very fundamentalist and if we involve in their activity, we 

maybe involve in very dangerous incidental. Sometime they show their prejudice 

toward Muslim. Of course as you know, immediately after 911, the US attacks the 

Afghanistan. For the first time the Japanese people know the name of Taliban in 

Afghanistan.  

And one representative of city council in Higashi Hiroshima asked a student from 

Bangladesh that, “Are you Taliban?” And then that was criticized a lot in the mass 

media. Sometimes in mass media they are exited and very reasonable reaction 

toward prejudice. But they have covered over prejudice toward Islam and Muslim. 

Especially they are relying on western media, not relying on Al Jazeera. I think 

the situation is different from your country. 

(Q) The number of discrimination in Japan was not so big toward Muslim. Why 

they can keep to not showing their prejudice by direct attitude toward Muslim? 

(A) I think it is related to Japanese mentality. For example, the Japanese don‟t 

express their opinion very clearly. As you know, I will give you example. I will 

ask her (Moritaka-san), where are you going? (doko e iku n desu ka). She will 

answer, “From somewhere” (chotto soko made).  

Not concretely and clearly they don‟t reply the question. That is one aspect of 

Japanese mentality in expressing their opinion. But they have covered their 

prejudice toward Islam and Muslim, although they don‟t express the prejudice and 

discrimination. 

(Q) How about if that Muslim is Japanese? When I went to Kyushu, I met a 

Japanese Muslim. She ever experienced a bad situation, when a drunken man 

scolded at her because she is wearing hijab/jilbab. The drunken man said, “You 

are Japanese, but why you are wearing that?” 

From that situation, I think that for Japanese people there will be a more open 

expression toward Japanese Muslim.  

(A) I think in precarious situation, of course the Japanese will show their 

prejudice very clearly. But, in daily life I don‟t think so. They are not showing any 

prejudice, although they have prejudice in their heart.  

I‟m also a Japanese Muslim, but Shi‟ah. Do you know shi‟ah, and what kind of 

difference between Shi‟ah and Sunni?  

(Q) Yes, I know.  
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(A) My wife is Iranian, and she is also a Muslim, of course. And then, of course 

more than I am, she has encountered with Japanese prejudice or discrimination for 

20 years.  

(Q) This is the last question. What is your prediction or opinion toward the 

development of Islamic studies in Japan in the future? Is it will develop, stag, or 

decrease? 

(A) No, of course. As a researcher on Islamic and Iranian studies, I participated in 

a lot of seminars or institute‟s activity. I have some bright future in Islamic studies 

in Japan. Sometime I was invited to South Korea, to lecture on Islam or Middle 

East. I think we can make up some very strong relations among scholars, 

especially in East Asia, such as China, South Korea and also Japan.  

Once a year, there also an international symposium held in Japan, Korea or China. 

So, I have bright perspective in future in this field.  

(Q) I think that‟s all. Thank you very much for your time, sensei. 

(A) Is that enough? If you have another question, you can come to my office again, 

or ask me through email. 

(Q) Hai, iro-iro doumo arigatou gozaimashita sensei. 
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Lampiran III 

 

Hasil Survey Angket Penelitian Matsumoto Taka’aki 

 

Deskripsi: 

Dalam bagian ini, dilampirkan hasil survey angket penelitian yang dilakukan oleh 

Matsumoto Taka‟aki. Data-data tersebut merupakan bagian dari jurnal yang 

berjudul “Nihon no Kokosei ga Idaku Isuraamu-zo to sono Zesei ni Muketa 

Torikumi (Images of Islam among High School Students in Japan and Proposals 

for Correction of Student Misperceptions; From a Questionnaire Survey in Tokyo 

and Kanagawa Prefectures), yang dipublikasikan oleh Annals of the Japan 

Association for Middle East Studies, Vol. 21, No. 2, March 2006.  

Diunduh dari NII-Electronic Library Service: 

 http://ci.nii.ac.jp/vol_issue/nels/AN10183797/ISS0000414037_en.html 
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