
BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan melakukan perjalanan dari 

rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau bersantai (Kusmayadi & 

Sugiarto, 2000, 4). Sedangkan pariwisata menurut Soekadijo (1996, 25) ialah 

suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya 

dan memiliki berbagai aspek: sosiologis, psikologis, ekonomis, ekologis, dan 

sebagainya.  

Nash (2007, 2) dalam bukunya yang berjudul The Study of Tourism: 

Anthropological and Sociological Beginnings, berpendapat sebagai berikut: 

  Tourism has become one of the world’s largest “industries” in a comparatively 

 short  time. 

 Pernyataan Nash juga didukung hasil penelitian World Travel & Tourism 

Council (WTTC 2012) sebagai berikut: 

   Travel & Tourism continues to be one of the world’s largest industries. The total 
  impact of the industry means that, in 2011, it contributed 9% of global GDP, or a           
  value of over US$6 trillion, and accounted for 255 million jobs. Over the next ten       
  years this industry is expected to grow by an average of 4% annually, taking it to       
  10% of global GDP, or some US$10 trillion. By 2022, it is anticipated that it will                                  
    account for 328 million jobs, or 1in every 10 jobs on the planet. 

Melihat pariwisata sebagai industri dunia yang besar, maka banyak hal yang 

menjadi keuntungan jika industri ini dikembangkan, misalnya: dapat 

meningkatkan kesempatan berusaha, penerimaan retribusi dan pendapatan daerah, 



penerimaan pajak, pendapatan nasional, dan penerimaan devisa bagi negara (Yoeti 

1996).  

 Pembangunan sektor pariwisata menjadi sangat penting terlebih karena 

telah terjadi pergeseran negara tujuan wisata internasional dari negara maju ke 

negara-negara di Asia dan membuat peluang besar bagi pengembangan pariwisata 

di Indonesia (Bappenas 2011). Sektor pariwisata akan berkembang optimal jika 

didukung infrastruktur dan promosi yang optimal pula (Beritasatu 2011).  

 Promosi menurut Belch (2009, 18) adalah: 

    Coordination of all seller-initiated efforts to set up channels of information and  

   persuasion in order to sell goods and services or promote an idea. 

Promosi dilihat sebagai elemen dalam kegiatan pemasaran yang digunakan untuk 

berkomunikasi dengan customer dan alat untuk mencapai tujuan komunikasi suatu 

organisasi adalah dengan menggunakan bauran promosi (Belch 2009).  

 Promosi yang merupakan bentuk komunikasi pemasaran digunakan untuk 

merebut minat pembeli (Wahab 1992). Namun promosi pariwisata Indonesia 

dalam merebut minat para wisatawan dinilai masih kurang. Hal ini didasarkan 

pada pendapat Mari Elka Pangestu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

yang menyatakan bahwa:  

    Ada yang kurang dalam promosi pariwisata Indonesia dikarenakan dari tahun ke 
   tahun lebih dari 25 persen turis mancanegara yang datang ke Indonesia hanya                                  
   mengunjungi Bali (Venue 2011).  

 Hal ini juga didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik (2009) yang 

mengungkapkan bahwa sejak tahun 1998-2008, jumlah kedatangan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia menurut pintu masuk yang terbanyak adalah Bandara 



Ngurah Rai, Bali yang dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 1.1 Jumlah Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Pintu Masuk 

Tahun 
Bandara 

Jumlah Soekarno 
Hatta  

Ngurah 
Rai  Polonia  Batam  Bandara 

Lainnya 
1997 1,457,340 1,293,657 174,724 1,119,238 1,140,284 5,185,243
1998 883,016 1,246,289 70,441 1,173,392 1,233,278 4,606,416
1999 819,318 1,399,571 76,097 1,248,791 1,183,743 4,727,520
2000 1,029,888 1,468,207 84,301 1,134,051 1,347,770 5,064,217
2001 1,049,471 1,422,714 94,211 1,145,578 1,441,646 5,153,620
2002 1,095,507 1,351,176 97,870 1,101,048 1,387,799 5,033,400
2003 921,737 1,054,143 74,776 1,285,394 1,130,971 4,467,021
2004 1,005,072 1,525,994 97,087 1,527,132 1,165,880 5,321,165
2005 1,105,202 1,454,804 109,034 1,024,758 1,308,303 5,002,101
2006 1,147,250 1,328,929 110,405 1,012,711 1,272,056 4,871,351
2007 1,153,006 1,741,935 116,614 1,077,306 1,416,898 5,505,759

2008 1,464,717 2,081,786 130,211 1,061,390 1,496,393 6,234,497

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia 2009 

Melihat hal tersebut, jika promosi hanya dapat merebut minat para wisatawan 

terhadap Bali maka program komunikasi pariwisata ke depannya tidak akan sesuai 

dengan pesan dalam kampanye Wonderful Indonesia yang sejak tahun 2011 

diperkenalkan. Pesan yang ingin disampaikan melalui kata wonderful yaitu, 

Indonesia ingin menunjukkan sebagai negara yang luar biasa dalam hal kesatuan 

berbagai elemen pariwisata di Indonesia, seperti elemen yang tercakup dalam 

people, culture, national beauty, natural resources, dan opportunity investment 

(Okezone 2011).  

 Dalam mengkomunikasikan Wonderful Indonesia secara menyeluruh dan 

agar promosi tidak hanya terfokus pada destinasi di Bali saja, maka promotional 

tools yang digunakan perlu terintegrasi satu sama lain. Internet marketing menjadi 

alat promosi yang dinilai dapat mengeksekusi elemen-elemen dalam promotional 



mix, seperti yang diutarakan Belch (2009, 23) bahwa Internet merupakan: 

 Marketing communication tool in its own right as it is a medium that can be 

used to execute all of the elements of the promotional mix. 

Karena itu, keberadaan Internet dapat menjadi pendukung dalam menghasilkan 

aktivitas yang efektif dan efisien dari bauran promosi lainnya, seperti direct 

marketing, personal selling, dan public relations (Belch 2009). Internet dinilai 

menjadi lahan yang baik untuk promosi (Promosi Efektif dengan Web [2003], 

213), dikarenakan beberapa hal berikut: 

 Internet dapat diakses selama 24 jam sehari, 365 hari dalam satu tahun, dan 
biaya yang dikeluarkan adalah sama bahkan tidak peduli dari manapun lokasi  
aksesnya; adanya kesempatan untuk menciptakan hubungan pemasaran langsung satu 
per satu dengan konsumen; iklan dan isinya dapat diperbaiki, ditambah, atau diubah 
setiap waktu danoleh karenanya beritanya selalu diperbarui. 

 
 Keuntungan lainnya dari penggunaan Internet adalah jangkauannya luas. 

Berdasarkan data dari Internet World Stats (2012), jumlah pengguna Internet telah 

menjangkau dua milyar pengguna pada tahun 2011.   

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 1.1 Pengguna Internet Tahun 2011 
Sumber: www.internetworldstats.com/stats.htm 2012 

 

 



I.2. Identifikasi Masalah 

 World Travel Organization (WTO) 2001 mencatat bahwa penggunaan 

Internet telah menjadi media utama dalam mencari informasi tentang destinasi 

pariwisata (Putera dan Laksani 2010, 9).  Pernyataan ini didukung pernyataan 

WTO (E-Business for Tourism [2001], 1) mengenai Internet yaitu: 

    Tourism and the Internet are ideal partners. For consumers, when they are                                  
      planning a  trip to a new destination, they face the problem of making a costly                                  
    purchase without  immediate access to relevant information to greater variety and              
   depth than has been  available previously, about destinations throughout the world;          
   and to book quickly and  easily. 
 
Hal ini juga dikarenakan promosi melalui Internet lebih mudah, hemat, dan 

efektif, selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan sektor ekonomi riil yang 

ada di masyarakat (Indonesia Travel Business Blog 2012).  

 Melihat sektor pariwisata yang termasuk ke dalam salah satu industri 

terbesar di dunia (Nash, 2007), maka pariwisata dijadikan salah satu peluang 

dalam menyejahterahkan masyarakat suatu negara sehingga setiap negara 

berlomba-lomba dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaannya 

(Perpustakaan Pusat Unikom 2006). Karena itu, pesan dalam suatu promosi perlu 

utuh, jelas, serta dilakukan terus menerus, seperti yang dilakukan Malaysia 

dengan “Malaysia Truly Asia” sejak tahun 1999 hingga melekat di dunia 

internasional sebagai negeri pariwisata (Venue 2011). Sama halnya dengan 

Malaysia, Indonesia juga perlu mengkomunikasikan beragam budaya dan 

keunikan yang dimiliki oleh setiap daerah di Indonesia (Bataviase 2009). 

Meskipun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terpusat di Bali (BPS 2009), 

pemerintah terus melakukan berbagai program promosi dalam meningkatkan 



kinerja kepariwisataan Indonesia, seperti menyelenggarakan program Visit 

Indonesia 2009 dengan tema “Marine & MICE”(Kemenparekraf 2012), hingga 

pada kampanye Wonderful Indonesia yang dimulai sejak tahun 2011. 

 Dalam mengkomunikasikan Wonderful Indonesia perlu dilihat bagaimana 

pesan tersebut dapat sampai ke target pasar pariwisata Indonesia dan agar sesuai 

dengan konsep dalam kampanyenya tersebut. Salah satu cara komunikasi yang 

dibahas adalah promosi melalui Internet. Dalam melakukan promosi, terdapat 

elemen-elemen yang perlu diperhatikan pada setiap perencanaan yang telah 

dibuat. Elemen-elemen tersebut adalah SOSTAC™, yang dimulai dari proses 

menganalisis situasi, menentukan tujuan-tujuan, membuat strategi hingga pada 

taktik, dan bagaimana kegiatan promosi yang dilakukan dapat dikontrol serta 

dievaluasi. 

Karena itu, penelitian ini didasari keinginan peneliti untuk mempelajari 

Internet marketing sebagai salah satu alat bauran promosi yang digunakan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam kampanye Wonderful 

Indonesia. Dengan mengetahui bagaimana penggunaan Internet dalam promosi 

pariwisata sebagai strategi untuk mempromosikan Wonderful Indonesia yang 

dilakukan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka dapat dianalisa 

kembali apa yang menjadi kekurangan maupun kelebihan dalam menunjukkan 

Indonesia sebagai negara yang luar biasa dalam hal kesatuan berbagai elemen 

pariwisata seperti yang tercermin dalam Wonderful Indonesia dari sisi promosi 

Internet yang dilakukan. 

 



I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka Peneliti merumuskan 

masalah penelitian yang akan diteliti yaitu: bagaimana SOSTAC™ diterapkan 

terhadap strategi dalam kampanye Wonderful Indonesia melalui Internet 

marketing? 

 

I.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian adalah 

untuk menganalisis SOSTAC™ terhadap strategi dalam kampanye Wonderful 

Indonesia melalui Internet marketing yang dilakukan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. 

 

I.5. Kegunaan Penelitian 

I.5.1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan dalam memperkaya 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang Internet marketing dalam 

kegiatan promosi  pariwisata Indonesia. 

I.5.2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi 

tentang kegiatan promosi pariwisata Indonesia dan untuk menjadi tinjauan 

bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia dalam 

perencanaan promosi pariwisata ke depannya melalui penggunaan Internet. 



I.5.3. Kegunaan Sosial 

Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan agar segenap lapisan 

masyarakat ikut ambil bagian dalam mendukung promosi pariwisata 

Indonesia dan semakin bangga atas Tanah Air. 

 

I.6. Sistematika Penelitian 

1)  Peneliti membagi karya penelitian ini ke dalam enam bab, yaitu BAB I 

 PENDAHULUAN. Pada bab pertama Peneliti menjelaskan mengenai latar 

 belakang penelitian dan alasan mengapa Peneliti tertarik untuk mengambil  

 topik tentang Internet marketing dalam strategi promosi Wonderful Indonesia.  

 Bab ini juga akan menjelaskan mengenai rumusan masalah, identifikasi  

 masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.  

2)  Pada BAB II OBJEK PENELITIAN akan dibahas oleh Peneliti mengenai  

 ruang lingkup dari penelitian, yaitu Internet sebagai media promosi, tentang  

 pariwisata Indonesia, Wonderful Indonesia, Kementerian Pariwisata dan  

 Ekonomi Kreatif. 

3)  BAB III TINJAUAN PUSTAKA. Peneliti akan menjelaskan mengenai  

 Marketing Komunikasi dimana di dalamnya terdapat kegiatan promosi dan  

 akan menjelaskan alat bauran promosi, Internet marketing, serta SOSTAC™  

 dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian. 

4) BAB IV METODOLOGI PENELITIAN. Pada bab ini akan diuraikan metode 

 operasionalisasi konsep, motode penelitian yang digunakan, metode  



 pengumpulan data, metode analisis data, dan segala yang terkait dengan  

 metode penelitian. 

5) Pada BAB V PEMBAHASAN, akan diuraikan secara rinci mengenai proses 

 pengumpulan data yang dilakukan oleh Peneliti selama pengamatan, analisis  

 data, serta hasil penelitian. Dalam bab ini juga terdapat hasil wawancara yang  

 telah dilakukan oleh Peneliti.  

6) Pada akhir penelitian ini, yaitu BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN,  

 Peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran yang menjelaskan  

 keseluruhan dari apa yang sudah diteliti oleh Peneliti dan juga dilengkapi  

 dengan saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

 Peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




