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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dunia internasional merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh negara 

untuk melakukan praktik hubungan internasional, baik itu membentuk hubungan 

bilateral, multilateral maupun regional. Disamping itu pula, banyak interaksi 

terjadi di dunia internasional seperti diplomasi, perdagangan internasional, kerja 

sama diberbagai bidang yaitu sosial, pendidikan, budaya, politik, hukum, 

ekonomi, pariwisata dan yang lainnya. Dibalik semua interaksi yang terjadi 

tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah negara memiliki maksud 

tersendiri untuk kepentingan negaranya. Setiap negara di dunia tentunya ingin 

mendapatkan perhatian dan ingin mempertahankan posisinya di dunia 

internasional termasuk Indonesia. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah 

bagaimana mendapat perhatian dari dunia internasional dan bagaimana pula terus 

mempertahankan posisi di dunia internasional dengan bersaing dengan negara-

negara lain? Indonesia perlu menunjukkan keunggulannya dibandingkan negara 

lain dalam berbagai aspek. 

Presiden-presiden Indonesia terdahulu telah mengupayakan agar Indonesia 

yang merupakan negara baru merdeka saat itu, mendapat perhatian dari dunia 

internasional. Berbagai kerja sama internasional seperti bilateral, multilateral dan 

regional pun satu-satu terus dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri 

Indonesia dengan membangun Kedutaan Besar Indonesia di berbagai negara dan 

mengeluarkan kebijakan luar negeri yang dapat terus meningkatkan hubungan 
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Indonesia dengan negara lain. Citra Indonesia bukan hanya dibangun oleh 

ideologi negara dan sistem politik yang menganut bebas aktif tetapi ditentukan 

oleh sikap dan tindakan yang nyata dari pemerintah serta rakyat Indonesia yang 

kemudian disiarkan oleh media dan diketahui oleh dunia internasional. Hal inilah 

yang disebut dengan image building atau brand Indonesia ke dunia internasional. 

Perlu diketahui adalah seberapa pentingkah imagebuilding atau nation 

branding itu dalam dunia hubungan internasional. Karena nation branding adalah 

salah satu tindakan nyata oleh pemerintah untuk merumuskan identitas Indonesia 

sehingga mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, sehingga tentunya 

memudahkan Indonesia untuk mengembangkan negara dan masyarakatnya. 

Memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia luar dapat dilakukan dari 

berbagai aspek seperti politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, pengembangan 

pariwisata, pendidikan, seni dan kebudayaan. Namun, dari semua upaya yang 

dilakukan pemerintah tidak semua berakhir dengan baik.  Berbagai persoalan 

politik, keamanan dan ekonomi yang dialami Indonesia telah menciptakan citra 

negatif di dunia internasional, sehingga menyulitkan Indonesia dalam mencapai 

tujuan nasional negaranya. Contohnya yaitu berbagai travel ban dan travel 

warning yang dikeluarkan sejumlah negara di dunia karena masalah keamanan 

yang ada di Indonesia sehingga Indonesia dikenal sebagai negara anarkis, penuh 

kekerasan dan mendiskriminasi orang asing.
1
 

Travel warning adalah pemberitahuan dari sebuah negara kepada 

masyarakatnya untuk berhati-hati ketika mengunjungi suatu negara lain yang 
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tidak aman.
2
 Contohnya yaitu Australia dan beberapa negara Eropa khususnya 

dalam hal ini negara Inggris yang memberikan peringatan kepada warga 

negaranya untuk tidak ke Indonesia dikarenakan masalah terorisme. Dengan 

diberlakukannya kebijakan travel warning ke Indonesia, kunjungan wisman akan 

lebih mengalami penurunan dan berpengaruh pada industri masyarakat lokal 

dalam bidang pariwisata. Hal ini berdampak buruk dan berpengaruh pada 

perekonomian Indonesia. Melihat bahwa sektor pariwisata sangat berperan dalam 

peningkatan devisa negara. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia untuk menghilangkan pandangan yang tidak benar 

tersebut tentang Indonesia kepada dunia internasional. Hal ini ditunjukan dengan 

memperlihatkan bahwa Indonesia dan rakyatnya memiliki hukum dan ramah 

terhadap orang asing.  

Nation branding dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan suatu 

bangsa untuk mendefinisikan dirinya kepada rakyatnya sendiri maupun kepada 

dunia internasional dengan cara menunjukkan keunggulan nilai-nilai atau budaya 

yang dimilikinya dengan maksud mencapai tujuan politik luar negeri dan 

diplomasi secara umum. Oleh karena itu, nation branding merupakan penampilan 

karakter bangsa yang kemudian membangkitkan kepercayaan dan ketertarikan 

dari masyarakat internasional sehingga dapat melakukan kerja sama dan 

pembentukan organisasi internasional lainnya untuk menciptakan perdamaian 

dunia. Sehingga, dapat dikatakan bahwa nation branding bukan hanya berbicara 

tentang penggunaan slogan atau retorika verbal belaka. Dalam hubungan 
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internasional, konsep diplomasi publik sering digunakan oleh Indonesia dalam 

memperkenalkan identitasnya kepada dunia. Diplomasi publik menurut J. B. 

Manheim diartikan sebagai “efforts by the government of one nation to influence 

public or elite opinion in a second nation for the purpose of turning foreign policy 

of the target nation to advantage”.  

Membangun identitas yang baik di dunia internasional, Indonesia harus 

mampu melepaskan diri atau mengatasi berbagai isu yang mengancam nama 

baiknya di dunia internasional, yang juga dapat merusak nama baik Indonesia 

sebagai negara yang ramah, toleran, moderat dan cinta damai. Contoh ancaman 

yang dapat merusak citra Indonesia yaitu rangkaian pengeboman yang dilakukan 

sejumlah kelompok teroris di berbagai daerah yang ada di Indonesia.
3
 Sejak 

peristiwa pengeboman oleh jaringan terorisme kunjungan wisatawan mancanegara 

ke Indonesia bisa dikatakan berkurang. Dalam beberapa tahun belakangan, terjadi 

banyak aksi terorisme yang mengancam keamanan di Indonesia.  

Dari rangkaian pengeboman ini, pemerintah tentunya tidak tinggal diam, 

berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk membongkar jaringan terorisme dan 

melumpuhkan sejumlah pelaku teroris. Langkah yang ditempuh pemerintah untuk 

mengatasi masalah terorisme tersebut yaitu melakukan kerja sama dengan civil 

society dengan mengadakan interfaith dialog yang bisa meyakinkan dunia 

internasional bahwa Indonesia mampu mengatasi masalah yang mengancam 

keamanan negaranya dan juga menunjukan kehidupan toleran yang hidup dalam 

masyarakat Indonesia.  
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Tantangan yang kemudian dihadapi oleh Indonesia yaitu identitas apa 

yang ingin ditunjukkan kepada dunia internasional? Seperti diketahui bahwa 

sebuah brand yang akan dibanggakan haruslah sesuatu yang unik, menarik dan 

merepresentasikan identitas dari brand tersebut. Brand yang dibawa Indonesia 

kepada dunia internasional yaitu identitas sebagai negara demokrasi sekaligus 

negara hukum, sumber daya alam dan keindahan alam, negara dengan penduduk 

yang beraneka latar belakang, ideologi Pancasila dan nilai moral yang dianut 

masyarakatnya. Dalam hal ini, negara adalah aktor penting untuk mempromosikan 

identitas Indonesia tersebut. Jika pemerintah tidak mengambil langkah yang tepat 

untuk menunjukan bahwa identitas bangsa Indonesia mencerminkan nilai-nilai 

baik, maka akan muncul banyak kelompok yang menghancurkan Indonesia baik 

dari dalam, maupun luar negeri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 

berfokus pada salah satu identitas Indonesia yang perlu dibanggakan dan menjadi 

nation-branding yaitu keindahan alam dan dunia pariwisata Indonesia.  

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keindahan alam 

yang melimpah dan membuatnya menjadi destinasi pilihan wisatawan dari 

mancanegara. Latar belakang Indonesia yang merupakan negara kepulauan dari 

Sabang sampai Merauke, diapit oleh dua samudera yaitu Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik serta dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia 

membuatnya memiliki keindahan alam seperti pegunungan, keindahan bawah 

laut, hutan, lembah, pantai dan bukit serta pulau-pulau yang tersebar seluruh 

Indonesia patut untuk dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang membuatnya memiliki banyak sekali 
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keberagaman adat dan budaya, suku, bahasa dan kepercayaan. Namun, dari hal-

hal inilah yang membuat Indonesia menjadi unik dengan semboyan “Bhinneka 

Tunggal Ika” yaitu “Berbeda-beda tetapi Tetap Satu”.  

Kekayaan alam meliputi laut, pantai, pegunungan dan beraneka ragam 

budaya di Indonesia inilah yang melatarbelakangi meningkatnya kunjungan 

wisatawan dari mancanegara. Keberagaman adat yang ada di Indonesia serta sikap 

toleransi dan kebersamaan yang dianut masyarakat khususnya yang berada di 

daerah pariwisata menambah ketertarikan wisatawan asing untuk berkunjung ke 

Indonesia. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan asing 

yaitu Bali, Raja Ampat, Taman Nasional Komodo, Gunung Bromo, Gunung 

Rinjani, Danau Toba, Bunaken, Borobodur, dan Kepulauan Riau. 

Oleh karena itu, pembangunan pariwisata terus dikembangkan oleh 

pemerintah Indonesia maupun industri lokal untuk menambah daya tarik tempat 

wisata sehingga semakin banyak wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. 

Promosi pariwisata pemerintah melalui Wonderful Indonesia dan Pesona 

Indonesia sangat membantu industri pariwisata meningkatkan kunjungan turis di 

Indonesia. Logo Wonderful Indonesia dipromosikan ke banyak negara seperti 

Malaysia, Singapura, Australia, China, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, 

Belanda, Timur Tengah dan banyak negara lain. Logo Wonderful Indonesia 

dipasang di banyak transportasi umum, digital screen pusat kota, poster dan 

banner di gedung-gedung dan masih banyak lagi. 

Disamping itu pula, upaya pemerintah untuk meningkatkan pesona 

keindahan alam Indonesia dapat dilihat dari mempercepat penyelesaian proyek 
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infrastruktur khususnya di bandara internasional yang ada di Indonesia. Dengan 

begitu, pemerintah percaya bahwa akan meningkatkan aksesibilitas dan 

mendukung peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia. Upaya lain yaitu pengembangan di sektor budaya dengan 

mempertunjukan atraksi budaya di daerah perbatasan. Langkah yang ditempuh 

pemerintah lainnya yaitu memperkuat investasi sumber daya manusia dan 

kegiatan usaha masyarakat yang mengelolah tempat wisata tersebut. 

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menganalisis upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nation branding 

pariwisata dan mempromosikannya ke dunia luar serta mengetahui bagaimana 

koordinasi antar instansi pemerintah tersebut? Upaya dan koordinasi inilah yang 

menjadi judul dari penelitian ini. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah disebutkan di atas, penulis ingin 

fokus kepada dua hal dan merumuskannya ke dalam dua pertanyaan masalah. 

Penulis ingin mendalami upaya yang sedang dan telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk mempromosikan dan meningkatkan pariwisata Indonesia kepada dunia 

internasional. Penulis juga ingin mencari tahu kerja sama dari instansi pemerintah 

yang terkait untuk meningkatkan industri pariwisata melalui promosi nation 

branding pariwisata Indonesia tersebut. Ada pun rumusan masalah tersebut yaitu 

sebagai berikut. 
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1. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun nation 

branding pariwisata Indonesia ke dunia internasional dan meningkatkan 

industri pariwisata di Indonesia periode 2009 - 2018? 

2. Bagaimana kerja sama instansi-instansi pemerintah dalam membangun nation 

branding pariwisata Indonesia dan meningkatkan industri pariwisata di 

Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, ada beberapa tujuan yang ingin 

penulis capai dengan melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis 

menjabarkan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Mendapatkan solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun 

nation branding pariwisata Indonesia dan meningkatkan pembangunan 

industri pariwisata di Indonesia tahun 2009-2018.  

2. Memperjelas kerja sama yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah 

terkait untuk membangun nation branding pariwisata dan meningkatkan 

pariwisata Indonesia serta kunjungan wisatawan mancanegara. 

 

1.4.     Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

1. Menambah pengetahuan tentang praktik diplomasi yang dilakukan 

pemerintah Indonesia untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia 

kepada dunia internasional.  
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2. Mendapatkan informasi tentang dinamika industri pariwisata di Indonesia 

dari tahun 2009 sampai tahun 2018. 

3. Merumuskan solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan pembangunan sektor pariwisata. 

4. Memperluas pemahaman tentang promosi pariwisata Indonesia kepada 

negara-negara internasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. 

5. Mengetahui koordinasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah  atau swasta 

terkait untuk mempromosikan dan meningkatkan industri pariwisata 

Indonesia.  

 

1.5.  Sistematika Penulisan 

Pada BAB I dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang alasan 

pemilihan judul secara terperinci dan terstruktur dimana setiap variabel saling 

terkait dengan variabel selanjutnya. Di awal latar belakang, penulis 

menggambarkan tentang pentingnya mendapat perhatian dan citra yang baik di 

dunia internasional dengan membawa nation branding yaitu identitas Indonesia 

seperti pariwisata. Selanjutnya, penulis menerangkan mengenai beberapa masalah 

yang melemahkan citra Indonesia seperti terorisme dan travel warning. Dan 

setelah itu menggambarkan keindahan alam Indonesia serta apa saja yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mempromosikan keindahan alam dan 

meningkatkan pembangunan pariwisata. Kemudian, penulis masuk ke alasan 

mengapa judul ini diangkat yaitu mengetahui upaya dan koordinasi yang 

dilakukan pemerintah Indonesia untuk mempromosikan dan meningkatkan 
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pariwisata Indonesia. Setelah latar belakang, penulis menyantumkan dua rumusan 

masalah, dua tujuan dan lima kegunaan dari penelitian serta sistematika penulisan 

penelitian ini.  

Pada BAB II penulis menelusuri jurnal-jurnal yang membahas tentang 

penelitian ini dan dibagi ke dalam beberapa kategori. Kategori tersebut antara lain 

nation branding Indonesia, identitas internasional, diplomasi publik, kondisi 

pariwisata Indonesia, upaya dan koordinasi pemerintah terkait khususnya 

Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri untuk peningkatan 

pariwisata Indonesia. Selanjutnya pada bab ini penulis mencantumkan kerangka 

teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Konstruktivisme sedangkan, 

terdapat beberapa konsep yang penulis angkat yaitu tentang nation branding, 

pembentukkan identitas, diplomasi publik, peranan ide, kepentingan terkait 

identitas nasional, soft power, dan koordinasi dalam pemerintahan. 

Pada BAB III membahas tentang metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis yaitu analisis kebijakan dan tindakan. Pendekatan ilmiah yang digunakan 

untuk penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimana penulis mencari data-data 

dari jurnal, kebijakan, studi kepustakaan, laporan dan sumber lainnya yang 

relevan. Untuk teknik pengumpulan data, penulis data sekunder dari bahan-bahan 

bacaan serta penelusuran daring (online). Selanjutnya teknis analisis data yang 

digunakan yaitu mindmap untuk mencari pola keterkaitan antar variabel dan time 

allocation analysis untuk membandingkan tiap kebijakan dan koordinasi yang 

dikeluarkan pemerintah. 
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Pada BAB IV penulis kemudian menjawab pertanyaan masalah dengan 

menjelaskan tentang hasil penelitian yang didapatkan baik dari data sekunder. 

Pembahasan dimulai dari menjelaskan masalah identitas yang kurang baik dilihat 

oleh dunia pada masa pemerintahan Soeharto dan kemudian bagaimana upaya 

membangun kembali identitas pada masa Presiden SBY dan Jokowi. Selanjutnya, 

pemerintah menggunakan salah satu instrumen identitas untuk memperlihatkan 

keunggulan Indonesia yaitu pariwisata. Dari pariwisata tersebut dapat terlihat 

koordinasi yang dilakukan pemerintah dengan negara luar untuk promosi 

pengembangan pariwisata Indonesia. 

Pada BAB V yaitu penutup, penulis akan merangkum semua isi dari 

penelitian ini dimana semuanya memiliki hubungan saling keterkaitan. Disamping 

itu pula, penulis akan menegaskan kembali jawaban atas pertanyaan masalah. 

Selanjutnya, saran-saran akan penulis berikan dalam hal mengembangkan 

penelitian ini menjadi suatu sumber bacaan yang bermanfaat.  

 

 

 


