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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di dunia globalisasi saat ini, pembangunan pada skala internasional 

maupun di dalam suatu negara menuntut adanya peran pemerintah daerah 

yang lebih besar bahkan menjadi ujung tombak. Tujuan-tujuan yang ingin 

dicapai baik tujuan nasional maupun tujuan daerah mengharapkan adanya 

peran pemerintah daerah yang lebih aktif. Sampai saat ini disadari berbagai 

pihak, bahwa pencapaian tujuan pembangunan negara sebagian besar berada 

di pundak Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kenyataan 

menunjukkan bahwa dari sisi pengeluaran, pemerintah daerah lebih 

mengedepankan biaya untuk pengeluaran  rutin dibandingkan pengeluaran 

untuk kebutuhan masyarakat daerahnya. 

Pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri untuk mencapai tujuan akhir 

dari visi maupun misi yang ada tanpa pemimpin-pemimpin daerah yang ada di 

setiap provinsi dan juga kota maupun kabupaten. Maka dari itu, peran dari 

pemerintah daerah sangat diharapkan agar dapat membantu pemerintah pusat 

untuk membangun daerah serta negara yang lebih baik. Pemerintah daerah 

sudah diberikan tanggung jawab dan kekuasaan untuk mengurus daerahnya 

masing-masing menggunakan strategi maupun inovasi-inovasi yang dianggap 

sebagai kebutuhan daerahnya. Agar pemerintah daerah juga dapat bekerja 
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maksimal, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pihak swasta serta 

masyarakat1. 

Dalam penelitian kali ini, pemerintah daerah Sulawesi Utara menggunakan 

penggunaan soft power untuk mencapa adanya peningkatan wisatawan 

internasional di Sulawesi Utara. Pengertian dari soft power itu sendiri 

merupakan strategi untuk mempengaruhi negara lain melalui daya tarik atau 

atraksi yang dimiliki negara tersebut tanpa menggunakan paksaan2 atau 

ancaman. Kekuatan  lunak ini bisa  bersumber dari nilai-nilai, budaya, maupun 

kebijakan suatu daerah. Menggunakan hati dan pikiran dianggap salah satu 

kunci keberhasilan bersatunya negara-negara di dunia tanpa menimbulkan 

ancaman. 

Salah satu studi dalam hubungan internasional memberikan teori yang 

sejalan dengan penggunaan soft power untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu 

teori liberalisme. Liberalisme melihat bahwa adanya kerja sama antara 

pemerintah, masyarakat, maupun institusi-institusi dunia dapat menciptakan 

tatanan internasional yang baik tanpa menimbulkan konflik satu sama lain. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam 

menggunakan soft power adalah melalui pengembangan pariwisata daerah 

untuk meningkatkan kunjungan wisatawan internasional. Pariwisata menjadi 

salah satu sektor unggulan yang dampaknya cukup berpengaruh bagi suatu 

                                                                 
1
 Enceng, BI Liestodono, and MW Purwaningdyah, “Meningkatkan Kompetensi Aparatur 

Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance,” Jurnal Kebijakan dan Manajemen 

PNS 2 (2008): 33–43. Diakses 24 Januari 2020 
2
 Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The ANNALS of the American Academy 

of Political and Social Science, 616(1), 94–109. https://doi.org/10.1177/0002716207311699. 

Diakses 27 Agustus 2019 
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daerah dan dipilih menjadi salah satu leading sector pengembangan daerah. 

Tahun 2019 ini,  Kementerian Pariwisata Indonesia menargetkan kunjungan 

wisatawan mancanegara sebanyak 18.000.000 orang. Untuk mencapai target 

nasional tersebut, perlu adanya kerja sama antara semua pihak baik 

pemerintah maupun pihak non-pemerintah. Maka dari itu Pemerintah Daerah 

Sulawesi Utara ikut berpartisipasi untuk mencapai target tersebut dengan 

dirancangnya strategi-strategi maupun kebijakan daerah Sulawesi Utara.   

Daya tarik yang dimiliki Sulawesi Utara melalui budaya, kuliner, destinasi 

wisata, serta keramahan masyarakat mendatangkan turis mancanegara maupun 

turis nusantara ke daerah ini. Sektor pariwisata menjadi salah satu kekuatan 

lunak yang digunakan Sulawesi Utara  dalam menjaring kerja sama dengan 

berbagai pihak. 

Gambar 1.1.1 Perbandingan Data Kunjungan Turis Mancanegara di 

Sulawesi Utara  Tahun 2018-2019 
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Sumber: Imigrasi Bandara Sam Ratulangi  

 

 Dari data tersebut terlihat bagaimana perubahan jumlah kedatangan turis 

mancanegara melewati jalur udara di tahun 2018 dan tahun 2019. Total 

kedatangan turis dari bulan Januari-September 2018 berjumlah 101.298 orang 

di dominasi oleh turis dari negara Cina sedangkan di bulan Januari-September 

2019, total kunjungan berjumlah 101.632 orang dan masih di dominasi 

wisatawan dari negara Cina. Berdasarkan jumlah tersebut kunjungan 

wisatawan ke Sulawesi Utara naik 0,3%. Berdasarkan data diatas, penulis 

melihat kunjungan wisatawan internasional  di dominasi oleh masyarakat dari 

negara Cina dibandingkan dengan negara-negara lainnya.  

Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara membuat Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah semakin meningkatkan kerja sama untuk 

menjadikan Indonesia sebagai salah satu pintu pariwisata dunia. Indonesia 

sebagai negara yang memiliki beragam budaya, suku, serta lokasi-lokasi 

wisata yang menakjubkan sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan 

untuk diketahui masyarakat mancanegara.  

Lokasi-lokasi wisata yang cukup instagramable dan memiliki 

pemandangan yang menarik perhatian sangat amat dicari oleh masyarakat di 

zaman modern ini. Lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat 

menghilangkan stress maupun untuk bersenang-senang sejenak dari pekerjaan 

dan kesibukkan merupakan tempat yang diharapkan oleh semua generasi 

masyarakat.   
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Melihat pentingnya peran Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dengan 

Pemerintah Pusat maka Sulawesi Utara ingin memberikan kontribusi agar 

dapat meningkatkan kunjungan wisatawan serta membantu masyarakat 

daerah. Tidak hanya Bali yang bisa diandalkan namun daerah lain pun tentu 

saja bisa ikut berkontribusi mengembangkan daerahnya serta memanfaatkan 

kekayaan dan keberagaman yang dimiliki. Pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah mulai memaksimalkan daerah yang terlihat memiliki 

peluang di beberapa sektor khususnya sektor pariwisata.   

 Salah satu daerah yang dianggap memiliki potensi pariwisata yang tinggi 

adalah Sulawesi Utara didukung oleh meningkatnya kunjungan turis 

mancanegara ke Sulawesi Utara merupakan salah satu jalan yang bisa 

digunakan untuk memperkenalkan Indonesia di dunia Internasional.  

Pembangunan di bidang ilmu pariwisata merupakan salah satu topik yang 

berhubungan dengan hubungan internasional. Negara-negara tidak hanya 

membahas mengenai pendekatan melalui militer atau pun ekonomi, namun 

bisa juga melalui pariwisata. Di dalam ilmu hubungan internasional berkaitan 

dengan penggunaan soft power negara yang bisa melahirkan kerja sama 

maupun keuntungan-keuntungan dari pariwisata itu sendiri.  

Pariwisata yang dimiliki Sulawesi Utara mendapat penghargaan dari 

Majalah Tempo Jakarta dan Frontier Consulting Group yaitu penghargaan 

Platinum kategori Provinsi Kecil Terbaik Sektor Investasi dan penghargaan 

Gold kategori Provinsi Kecil Terbaik Sektor Pariwisata. Mendapatkan 

penghargaan ini, menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah Sulawesi Utara 
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menjadi daerah yang mampu untuk menarik investor serta mengembangkan 

pariwisatanya3. 

Tidak hanya dua penghargaan tersebut, kementerian pariwisata Indonesia 

menobatkan Sulawesi Utara sebagai Rising Star sektor pariwisata Indonesia. 

Alasan Sulawesi Utara dinobatkan sebagai Rising Star karena mampu 

mendorong pertumbuhan kinerja pariwisata hingga 600 persen dalam empat 

tahun terakhir4. 

Melihat potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia khususnya di daerah 

Sulawesi Utara yang semakin dibenahi, topik pariwisata menjadi topik 

penelitian yang menarik untuk diteliti. Penanganan untuk memajukan 

pariwisata sangat luas, maka dari itu penulis berfokus pada peran dari 

pemerintah daerah wilayah Sulawesi Utara dalam meningkatkan kunjungan 

turis khususnya dari negara Cina. Penulis berfokus pada kunjungan turis Cina 

karena jika dilihat secara geografis, posisi negara Cina berdekatan dengan 

Sulawesi Utara yang berarti wisatawan memakan waktu lebih sedikit 

dibandingkan dengan berkunjung ke Pulau Bali. Posisi geografis tersebut 

dimanfaatkan oleh pemerintah Sulawesi Utara untuk mengundang masyarakat 

dari negara tirai bambu ini.  

Dalam mewujudkan peningkatkan kunjungan wisatawan inetrnasional ke 

Indonesia, penting adanya peran pemerintah daerah yang bekerja sama dengan 

                                                                 
3
 Lodie Tombeg, “Pacu Investasi dan Pariwisata Sulut Olly Sabet Dua Penghargaan Sekaligus”, 

https://manado.tribunnews.com/2019/07/25/pacu-investasi-dan-pariwisata-sulut-olly-sabet-dua-

penghargaan-sekaligus. Diakses 10 September 2019 
4
 Guntur Sakti, “Siaran Pers : Sulut Dinobatkan Sebagai “The Rising Star” Sektor Pariwisata”,  

http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-sulut-dinobatkan-sebagai-the-rising-star-sektor-

pariwisata. Diakses 10 September 2019 

https://manado.tribunnews.com/2019/07/25/pacu-investasi-dan-pariwisata-sulut-olly-sabet-dua-penghargaan-sekaligus
https://manado.tribunnews.com/2019/07/25/pacu-investasi-dan-pariwisata-sulut-olly-sabet-dua-penghargaan-sekaligus
http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-sulut-dinobatkan-sebagai-the-rising-star-sektor-pariwisata
http://www.kemenpar.go.id/post/siaran-pers-sulut-dinobatkan-sebagai-the-rising-star-sektor-pariwisata
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pemerintah pusat. Karena pemerintah daerah merupakan eksekutor 

perwujudan visi maupun misi dari  pemerintah pusat. Maka dari itu disadari 

bahwa adanya peran penting dalam pemerintahan daerah provinsi Sulawesi 

Utara untuk berpartisipasi dalam mendatangkan wisatawan-wisatawan 

mancanegara untuk saat ini khususnya dari negara Cina.   

 Topik ini penting untuk dibahas karena belum banyak penelitian yang 

membahas mengenai peran pemerintah daerah Sulawesi Utara khususnya 

dalam menggunakan soft power yaitu melalui pariwisata. Selain itu juga 

penulis berasal dari daerah Manado, Sulawesi Utara maka penulis ingin 

memberitahukan masyarakat melalui penelitian ini mengenai peran yang 

dimiliki oleh pemerintah Sulawesi Utara dalam mengembangkan daya tarik 

daerahnya.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Menggunakan soft power dalam mengembangkan pariwisata yang  memanfaatkan sumber 

daya di daerah Sulawesi Utara, menciptakan keinginan pihak dalam negeri maupun luar negeri 

untuk membentuk kerja sama guna mempererat hubungan yang sudah ada maupun hubungan 

baru yang ingin dibangun. Menjadikan Sulawesi Utara sebagai salah satu destinasi super 

prioritas oleh Presiden Indonesia saat ini yaitu Bapak Joko Widodo5, akan berdampak bagi 

destinasi-destinasi wisata negara yang tidak hanya berpusat dalam beberapa daerah yang sudah 

cukup dikenal lokasi wisatanya seperti Candi Borobudur ataupun Bali.  Dengan demikian perlu 

adanya peran dari Pemerintah Daerah untuk bekerja sama dan mengembangkan daerahnya.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa 

pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apa latar belakang pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam menggunakan soft power di 

bidang pariwisata? 

2. Bagaimana strategi terbaru pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam menggunakan soft 

power di bidang pariwisata?  

 

1.3 Tujuan  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang 

ingin dicapai sebagai berikut:  

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai latar belakang pemimpin daerah Sulawesi Utara 

dalam menggunakan soft power di bidang pariwisata daerah. 

                                                                 
5
Sindo news, “KEK Likupang Sulut Masuk 5 Destinasi Super Prioritas”, 

https://ekbis.sindonews.com/read/1421106/34/kek-likupang-sulut-masuk-5-destinasi-super-prioritas-1563343711. 

Diakses 5 September 2019 

https://ekbis.sindonews.com/read/1421106/34/kek-likupang-sulut-masuk-5-destinasi-super-prioritas-1563343711
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2. Untuk mengetahui strategi-strategi Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam merespon 

dinamika kunjungan turis mancanegara.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: 

 Manfaat dari segi ilmiah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi-informasi mengenai peran 

pemerintah daerah Sulawesi Utara secara keseluruhan dan mendetail bagi para 

pembaca. 

2. Memberikan referensi-referensi baru bagi pembaca yang ingin membahas 

pariwisata melalui peran pemerintah daerah. 

3. Memberikan pengertian kepada para pembaca mengenai peran pemerintah daerah 

di dalam hubungan internasional melalui strategi dan kerjasama dengan aktor 

negara maupun aktor non-negara.  

 

Manfaat dari segi praktis: 

1. Memberikan sumbangan berupa ide atau pemikiran bagi pemerintah daerah  yang 

berguna untuk meningkatkan kerja sama di masa yang akan datang. 

2. Sebagai bahan evaluasi atau bahan masukan kepada pemerintah daerah Sulawesi 

Utara dalam meningkatkan sektor pariwisatanya.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Bab I: Latar Belakang  
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Dalam bab pertama, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dari 

penelitian ini. Dimana penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana peran 

pemerintah daerah Sulawesi Utara dalam menggunakan soft power khususnya di bidang 

pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan internasional. Bab ini merupakan 

awal dari isi penelitian ini. Penulis menjelaskan masalah apa yang ada dalam penelitian 

ini dan juga alasan mengapa penelitian ini penting untuk dibahas. 

 

 Bab II: Kerangka Berpikir 

Dalam bab kedua, penulis akan menggunakan beberapa jurnal dan penelitian yang 

sudah pernah dilakukan oleh beberapa akademis sebelumnya. Jurnal yang penulis 

gunakan adalah mengenai peran pemerintah daerah dalam beberapa bidang, strategi 

pemerintah dalam menangani permasalahan kemanusiaan, serta strategi pemerintah 

dalam mengembangkan ekonomi daerah. Penulis menggunakan jurnal tersebut karena 

sejalan dengan penelitian ini yang berfokus pada peran apa saja yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah untuk daerahnya. 

Dalam bab ini juga penulis menggunakan teori dan konsep yang berhubungan 

dengan penelitian. Teori dalam hubungan internasional yang digunakan adalah 

liberalisme, sedangkan konsep-konsep yang penulis gunakan untuk mendukung argument  

dalam penelitian ini yaitu konsep soft power, pariwisata, wisatawan internasional, dan 

pemerintah daerah. 

 

 Bab III: Metode Penelitian 
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Dalam bab ketiga, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. 

Dimana penelitian kualitatif merupakan sebuah studi yang meneliti hubungan,  kegiatan, 

aktivitas, situasi, maupun hal-hal material. Penulis menggunakan pendekatan ini karena 

penulis memperoleh data melalui metode wawancara, triangulasi serta melalui pustaka 

dan bacaan akademik.  

 

 Bab IV: Hasil dan Pembahasan 

Dalam bab keempat, penulis akan menyajikan hasil dari penelitian yang sudah 

ditelusuri oleh penulis melalui beberapa media dan narasumber yang ada. Di dalam bab 

ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang dari para pemimpin Sulawesi Utara 

beserta strategi pemerintah daerah yang terbaru melalui formal dan informal event, serta 

kerja sama-kerja sama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan internasional.  

 

 

Bab V: Penutup 

Dalam bab kelima, penulis akan memberikan kesimpulan yang berisi hasil akhir 

dari keseluruhan bab serta saran untuk akademis berikutnya yang ingin membahas 

mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam dunia internasional.  

 


