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BAB I 

Pendahuluan 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepuluan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 

pulau besar dan pulau kecil yang menyebar di sekitar katulistiwa yang mempunyai 

cuaca tropis. Posisi Indonesia sangat strategis, terletak di antara dua benua, yaitu 

benua Asia dan benua Australia atau Oceania. Wilayah Indonesia terbentang 

sepanjang 3977 mil dinatara samudera Hindia dan samudera Pasifik 

(tabloiddiplomasi.org, 2015). Kondisi alam yang mayoritas adalah lautan 

menjadikan Indonesia negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 

ribu km
2 

dan panjang pantai sekitar 81 ribu km
2
 atau hampir 25% panjang pantai 

di dunia. Dalam hal ini Indonesia terkenal dengan kekayaan wisata alam laut. 

Selain itu Indonesia memiliki budaya yang beraneka ragam yang bisa menjadi 

potensi wisata tersendiri. Terdapat 350 etnis suku dengan 483 bahasa dan budaya. 

Dari jumlah tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki budaya 

yang paling beraneka ragam didunia diakui oleh UNESCO (Sulistyo, 2015:1). 

Objek wisata alam dilengkapi dengan warisan budaya yang mencerminkan 

sejarah Indonesia yang dinamis dan keragaman etnis. Indonesia adalah salah satu 

negara yang memiliki daya saing pariwisata cukup tinggi, itu sebabnya Indonesia 

memiliki rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara yang baik. pada tahun 

2011 rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai angka 

4,39% dibandingkan pergerakan rata-rata pertumbuhan wisatawan mancanegara 

lainnya yang mencapai 3,47% (Sulistyo, 2015:2). 

Sektor pariwisata telah mengambil peran penting dalam studi Hubungan 

Internasional dengan mencapai kepentingan nasional setiap negara dunia. Dimana 

dalam kerjasama pariwisata setiap negara dapat melakukan kerjasama bilateral 

maupun multilateral dengan cara negara melalui perwakilan resmi dan actor-aktor 
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lain yang berusaha untuk menyampaikan dan mengkordinasikan. Dengan ini 

dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan 

cara pandang, lobby, kunjungan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait 

(Aldrian, 2016:1). Oleh karena itu, sektor pariwisata menghasilkan devisa yang 

cukup tinggi dalam perekonomian bangsa-bangsa di dunia, hal ini terwujud 

dengan meningkatkanya kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa dunia yang 

semakin baik dan maju karena sektor pariwisatanya.  

Dengan demikian, banyak negara yang telah menempatkan sektor 

pariwisata ini sebagai sektor andalan dalam meningkatkan perekonomian 

nasionalnya. Salah satunya Indonesia, dimana beberapa tahun ini Indonesia 

sedang berupaya dalam meningkatkan peran dan perhatiannya di sektor pariwisata 

guna meningkatkan perekonomian Indonesia untuk pengentasan kemiskinan, 

menekan angka pengangguran, dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Dalam 

hal ini sektor pariwisata menghasilkan devisa yang cukup tinggi dalam 

penerimaan devisa negara. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1: Penerimaan Devisa Pariwisata Dibandingkan Dengan Sektor 

lainnya Pada Tahun 2011-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Laporan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia 2014 (diolah oleh  

  Penulis) 

Dari tabel tersebut diketahui bahwa selama tahun 2011 hingga 2012 

industri pariwisata selalu berada di posisi lima besar dalam menyumbang devisa 
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nasional. Pada 2013, industri pariwisata naik satu peringkat yaitu berada di 

ranking empat setelah minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit 

dengan nilai sebesar US$10.054,15 juta. Sedangkan pada tahun 2014 posisi 

industri pariwisata dalam penyumbang devisa nasional masih tetap bertahan di 

posisi ke empat dengan nilai sebesar US$ 8.222,3 juta. Walaupun devisa 

pariwisata menurun tetapi deivisa pariwisata tetap bertahan di posisi ke empat 

(Laporan Kementrian Pariwisata Indonesia, 52:2014). 

Dalam hal ini pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan strategis untuk 

meningkatkan sektor pariwisata Indonesia, yaitu dibentuknya program Rencana 

Strategis (Renstra) Pariwisata Indonesia yang program-programnya dibentuk oleh 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kemenparekraf 

secara resmi terbentuk berdasarkan Perpres No.92/2011. Terbentuknya 

Kemenparekraf ini adalah menyusun program renstra pariwisata Indonesia 

diantaranya dalam pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran 

pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya, 

pengembangan ekonomi kratif berbasis media, desain dan iptek, pengembangan 

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, pengawasan dan peningkatan 

akuntabilitas aparatur kemenparekraf, dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya kemenparekraf, sarana dan prasaranan aparatur 

kemenparekraf dan juga mengembangkan kerjasama lainnya antar state maupun 

non-state terkait industri pariwisata (Renstra Kemenparekraf, 2012:xv). Melalui 

renstra kemenparekraf tersebut kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

terus meningkat, dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 2: Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2010-2014 

No Tahun Jumlah 

1 2010 7.002.944 

2 2011 7.649.731 

3 2012 8.044.462 

4 2013 8.802.129 

5 2014 9.435.411 

Sumber:Badan Pusat Statistik (diolah oleh penulis) 
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 Berdasarkan tabel tersebut bahwa pada tahun 2011 jumlah kedatangan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia adalah 7.649.731 jiwa atau tumbuh 9,2% 

dari tahun 2010 yaitu sebesar 7.002.944 jiwa. Tahun 2012 dan 2013 wisatawan 

mancanegara kembali meningkat sebesar 8.044.462 jiwa menjadi 8.802.129 jiwa 

atau pertumbuhannya naik menjadi 9,42 %. Berdasarkan data terakhir yang 

tersedia yaitu tahun 2014, jumlah kedatangan wisatawan internasional tetap 

mengalami peningkatan hingga 9.435.411 jiwa atau tumbuh 7,2%. Berdasarkan 

data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dari sisi pertumbuhan 

kedatangan wisatawan internasional tidak selalu mengalami peningkatan, namun 

jumlah kedatangan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun (indonesiainvestments.com, 2016). 

 Dalam hal tersebut salah satu rencana strategis yang dibuat oleh 

kemenparekraf untuk program kerja 2012-2014 yang akan dibahas oleh penulis 

adalah rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata. Dimana rencana 

strategis pengembangan pemasaran pariwisata bertujuan untuk menarik wisatawan 

secara efektif dalam pemasaran ke negara yang ditargetkan. Wisatwan sangatlah 

penting bagi kemajuan pariwisata, karena merupakan target utama dan penghasil 

devisa bagi sektor pariwisata. Pemasaran pariwisata Indonesia menggunakan 

branding atau nama promosi yang ditetapkan pada tahun 2011 oleh Menteri 

Pariwisata yaitu Jero Wacik yang bernama Wonderful Indonesia yang 

menggantikan branding Visit Indonesia Year. Wonderful Indonesia memiliki arti 

bahwa Indonesia dalam hal: Wonderful Natural Beauty, Wonderful Culture, 

Wonderful People, Wonderful Food dan Wonderful Value Of Money. 

Pengembangan pemasaran pariwisata merupakan program utama Direktorat 

Jendral pemasaran pariwisata yang bertujuan agar meningkatnya kuantitas 

kunjungan wisatawan dengan melakukan pemasaran Pariwisata Indonesia yang 

efektif dan efisien dan mendukung citra Indonesia, serta sebagai jembatan utama 

untuk mengundang para wisatawan ke Indonesia. Salah satunya adalah wisatawan 

Jepang ke Indonesia (Renstra Kemenparekraf 2012:142).   

 Jepang merupakan salah satu wisatawan terbanyak ke Indonesia. Hal ini 

dikarenakan faktor destinasi wisata alam dan budaya Indonesia yang dapat 
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menarik para wisatawan Jepang. Indonesia juga termasuk negara yang terkenal 

dalam perjalanan paket wisata yang cukup murah, dari akomodasi, transportasi 

dan buah tangan. Selain itu wisatawan Jepang sangat tertarik dengan kuliner di 

Indonesia, dimana kuliner di Indonesia disajikan dengan beraneka bumbu yang 

sangat khas dari berbagai daerah wisata. Vincent Jemadu sebagai Direktur 

Promosi Pariwisata Indonesia untuk wilayah Amerika, Asia dan Pasifik 

mengatakan bahwa sasaran destinasi wisata yang paling diminati wisatawan 

Jepang yang utama salah satunya adalah Bali, karena karakteristik wisatawan Jepang 

yaitu menyukai wisata alam, budaya serta sport. Jepang sangat berminat diving sport, 

kemudian Yogyakarta lebih kepada kebudayaan, dimana wisatawan Jepang menyukai 

culture dan nature (lifestyle.okezone.com, 2015). 

 Oleh karena itu, pemerintah Indonesia lebih meningkatkan kerjasama 

pariwsata  dengan Jepang. Dimana didalam renstra pengembangan pariwisata, 

Jepang sebagai salah satu fokus primer pasar pariwisata Indonesia di bagian 

kawasan Asia Timur (Renstra Kemenparekraf, 2012:42). Jepang juga sebagai 

salah satu  negara utama renstra pengembangan pemasaran pariwisata dari enam 

belas negara (Rencana Strategis Kemenparekraf, 2012:xv). Selain itu Jepang 

memiliki jumlah populasi penduduk yang cukup besar sejumlah 127,3 juta, yang 

rata-rata mempunyai pendapatan perkapita tertinggi dibandingkan negara Asia 

lainnya yaitu sekitar US$ 34,189 (The Japan Foundation. 2005:iv). Wisatawan 

Jepang juga terkenal dalam memiliki karakteristik yang paling ramah dan royal 

dalam membelanjakan uangnya disaat berlibur (japanesestation.com,2012). Hal 

ini membuat pemerintah Indonesia sangat tertarik untuk meningkatkan wisatawan 

Jepang agar terus dapat memberikan devisa bagi ekonomi Indonesia dalam 

berwisata. Maka dalam hal ini Jepang menjadi wisatawan mancanegara 5 besar 

terbanyak ke Indonesia yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 3: Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut 

Ranking Tahun 2010-2014 (juta jiwa) 

Rank Negara 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Singapore 1.373 1.505 1.565 1.634 1.739 

UPN "VETERAN" JAKARTA



6 
 

 

2 Malaysia 1.277 1.302 1.335 1.430 1.485 

3 Australia 0.771 0.931 0.961 0.997 1.128 

4 Tiongkok 0.469 0.574 0.686 0.807 0.926 

5 Jepang 0.418 0.412 0.450 0.491 0.525 

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah Oleh Penulis) 

 Terlihat dari tabel diatas, wisatawan Jepang mengalami penurunan pada 

tahun 2010-2011. Dalam hal ini berbagai strategi yang telah dilakukan pemerintah 

Indonesia untuk meningkatkan wisatawan Jepang, yaitu melalui rencana strategi 

pengembangan pemasaran pariwisata. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, 

maka penulis merumuskan masalah, yaitu :  “Bagaimana Implementasi 

Rencana Strategis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pemerintah 

Indonesia Dalam Meningkatkan Wisatawan Jepang 2012-2014?” 

1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk menjelaskan bagaimana dinamika sektor pariwisata 

Indonesia, dan menjelasakan rencana strategis pengembangan 

pemasaran pariwisata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan 

wisatawan Jepang periode 2012-2014. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi rencana strategis 

pengembangan pemasaran pariwisata pemerintah Indonesia untuk 

meningkatkan wisatawan Jepang periode 2012-2014 dan 

bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menghadapi 

hambatan tersebut. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini 

adalah untuk memberikan informasi dan data di dalam program 

studi Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi 

Politik Internasional mengenai potensi dan eksistensinya 

pariwisata Indonesia. 

b. Secara praktis dapat memberikan maanfaat dalam program studi 

Hubungan Internasional terutama konsentrasi Ekonomi Politik 

Internasional mengenai bagaimana berjalannya implementasi 

program rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata 

pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan Jepang 

periode 2012-2014. Serta mengetahui apa saja hambatan-

hambatan yang pemerintah Indonesia hadapi. 

1.5 Tinjauan Pustaka  

 Untuk menjawab rumusan permaslahan penelitian ini, penulis melakukan 

tinjauan terhadap karya akademis atau penelitian yang memiliki kemiripan dan 

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun beberapa tulisan yang dijadikan 

tinjauan bagi penulis antara lain yaitu : 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh  Erlita Meilinawati ditahun 2010, dari 

Universitas Muhammadiyah dengan Judul Diplomasi Kebudayaan Indonesia 

Terhadap Jepang Melalui Pariwisata. Studi kasus : Two Way Tourism. 

Menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Jepang mempunyai hubungan 

persahabatan yang sangat erat dan berlandaskan hubungan kerjasama, seta 

pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan 

sebagainya. Di Indonesia ada sekitar 11.000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang 

terdapat lebih 24.000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang 

beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 perusahaan, di mana bekerja 

300.000 orang Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terdapat lebih dari 85.000 
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orang yang belajar Bahasa Jepang. Hubungan antara Jepang dan Indonesia 

semakin memantapkan sifatnya sebagai mitra strategis diberbagai lapisan bidang. 

Didalam penelitian Erlita dijelaskan bahwa banyak negara-negara yang 

berusaha untuk mendapatkan pengakuan melalui jalan diplomasi kebudayaan ini, 

termasuk yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang. Kedua Negara 

melaksanakan diplomasi dengan menggunakan diplomasi kebudayaan. Diplomasi 

kebudayaan dianggap oleh banyak kalangan sebagai media sangat potensial 

karena semua masyarakat luas dapat berperan di dalamnya. Oleh karena itu, anyak 

daerah Indonesia yang membangun pariwisata khususnya di bidang pariwisata 

budaya. Pembangunan pariwisata pada hakekatnya adalah upaya untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah yang 

berupa obyek dan daya tarik wisata yang terwujud, antara lain kekayaan alam 

yang indah, keragaman flora dan fauna, keanekaragaman bentuk kesenian atau 

tradisi serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pariwisata merupakan bentuk 

ekspor yang dianggap menguntungkan terutama bidang ekonomi nasional. 

Mulai tahun 2009, Jepang membuat kebijakan yang lebih progresif terkait 

dengan pariwisata. Kebijakan tersebut diberi nama “Two Way Tourism” yang 

digalakkan pemerintah Jepang dalam upayanya mendorong 20 juta masyarakat 

Jepang mengunjungi obyek wisata dunia, termasuk Indonesia. Dan menargetkan 

kedatangan 20 juta wisatawan mancanegara ke Jepang. Berbeda dengan Jepang, 

Indonesia juga memiliki program “Visit Indonesia Year” yang menargetkan tujuh 

juta wisatawan asing datang ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia 

memanfaatkan kampanye Two Way Tourism Jepang untuk meningkatkan dan 

menarik minat wisatawan Jepang untuk berkunjung ke Indonesia dengan cara 

membuat strategi pemasaran pariwisata dalam taglinenya Visit Indonesia Year. 

Program Visit Indonesia Year terdiri dari yakni, pemasaran pariwisata kebudayaan 

Indonesia yang di pamerkan di Jepang dan aktivitas lainnya yang menarik 

perhatian wisatawan Jepang ke Indonesia. Dengan ini pemerintah Indonesia 

mampu memanfaatkan kampanye Two Way Tourism untuk kepentingan ekonomi 

Indonesia. Karena wisatawan menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi 

pemasukan devisa negara. 
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Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut 

menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memanfaatkan kampanye pemerintah 

Jepang dalam pariwisata yaitu “Two Way Tourism” untuk meningkatkan 

wisatawan Jepang. Dengan ini pemerintah Indonesia melakukan diplomasi 

kebudayaan dengan kegiatan pemasaran VIY  yang dinilai sebagai cara yang baik 

untuk bekerjasama dengan Jepang karena diplomasi kebudayaan dianggap sebagai 

media sangat potensial karena semua masyarakat luas dapat berperan di dalam 

sektor pariwisata dengan melalui program Visit Indonesia Year. Sedangkan 

penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Implementasi rencana strategis 

pengembangan pemasaran pariwisata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan 

wisatawan Jepang 2012-2014. 

Yang kedua, jurnal yang ditulis oleh Annisa Yuliastiti ditahun 2014, dari 

Universitas Indonesia yang berjudul “Strategi Menarik Wisatawan Jepang ke 

Indonesia”. Didalam penelitian Annisa dijelaskan bahwa pariwisata merupakan 

industri yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan suatu negara. 

Indonesia merupakan negara yang berpotensi untuk menjadi objek wisata. 

Masyarakat Jepang adalah masyarakat yang sangat menyukai wisata berdasarkan 

karakteristik masyarakat, kebudayaan dan latar belakang perkembangan sejarah 

masyarakatnya. Dengan adanaya simbiosis mutualisme antara pariwisata 

Indonesia dan wisatawan asal jepang, pemerintah Indonesia melakukan strategi 

yang baik dalam menarik wisatawan Jepang. 

 Masyarakat Jepang lebih sering beriwisata keluar dibandingkan dengan 

jumlah masyarakat yang masuk ke negara Jepang baik untuk melakukan 

pariwisata ataupun kegiatan lainnya. Hal ini terbukti dari data Japan National 

Tourism Organization bahwa Jepang urutan ke 15 di dunia dalam masyarakat 

yang sering berwisata keluar (outbound travelers). Dan urutan ke 28 di dunia 

dalam masyarakat yang berkunjung ke Jepang dalam berwisata (inbound 

travelers). 

 Didalam penelitian jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa adanya 

karakteristik wisatawan Jepang yang berbeda dengan negara lain seperti salah satu 

contohnya yaitu memiliki keingintahuan yang sangat tinggi oleh wisatawan 

UPN "VETERAN" JAKARTA



10 
 

 

Jepang, karena Jepang secara geografis merupakan negara dengan pulau yang 

terisolasi, dan Jepang telah menutup diri selama 250 tahun hingga 1868. Wisata 

keluar negeri telah ditutup setalah perang dunia kedua hingga 1964. Dengan 

demikan masyarakat Jepang memiliki keinginan yang tinggi untuk melakukan 

wisata agar mengetahui ataupun sesuatu lainnya diluar negeri.  

 Sedangkan penjelasan strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang 

pertama adalah dilakukan pemasaran berorientasi terhadap produk. Kedua adalah 

pemasaran yang berorientasi pada penjualan dengan menggunakan teknologi agar 

wisatawan Jepang mengetahui lebih dalam lagi potensi wisata Indonesia. Ketiga 

adalah pemasaran yang berorientasi terhadap konsumen dengan memahami 

karakteristik wisatawan Jepang. Keempat adalah pemasaran yang berorientasi 

kepada konsumen dengan memperhatikan aspek lingkupan, sosial dan budaya. 

 Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada 

fokus pembahasannya, dimana jurnal tersebut membahas strategi menarik 

wisatawan Jepang dalam 4 kegiatan pemasaran yang berbeda dengan kegiatan di 

program renstra pengembangan pemasaran di tahun 2012-2014, serta tidak ada 

tahun yang ditargetkan untuk menarik wisatawan Jepang. Sedangkan penelitian 

yang diteliti oleh penulis adalah Implementasi rencana strategis pengembangan 

pemasaran pariwisata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan 

Jepang 2012-2014. 

 Yang ketiga, jurnal yang ditulis oleh Gusti Idrasih ditahun 2016, dari 

Universitas Riau yang berjudul Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye 

Wonderful Indonesia Dalam Menigkatkan Pariwisata Indonesia di Dunia 

Internasional Tahun 2011-2015 menjelaskan bahwa Wonderful Indonesia dalam 

meningkatkan pariwisata Indonesia di dunia internasional selama rentang tahun 

2011-2015. Perkembangan pariwisata Indonesia mengalami peningkatan dari 

tahun ke tahun. Hal ini tentu menjadi prestasi bagi pemerintah dan pihak-pihak 

yang telah berkontribusi dalam mengupayakan pengembangan di bidang 

pariwisata. Strategi utama dalam meningkatkan indusri pariwisata Indonesia 

adalah penerimaan devisa dari para wisatawan nusantara maupun wisatawan 

mancanegara. Dimana Upaya pengembangan pemasaran pariwisata yang telah 
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dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentu dilatarbelakangi oleh hal-hal yang 

kemudian menjadi tantangan dan peluang yang harus dihadapi. 

Diplomasi merupakan usaha suatu negara untuk memperjuangkan 

kepentingan nasional di kalangan masyarakat internasional. Diplomasi 

kebudayaan merupakan bagian dari Soft Diplomacy yang dapat diartikan sebagai  

usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui 

dimensi kebudayaan. Diplomasi Kebudayaan mencakup kesenian, pariwisata, 

olahraga, tradisi, teknologi hingga pertukaran ahli dan lain sebagainya. Dari 

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa diplomasi yang dilakukan dalam upaya 

mencapai kepentingan nasional di bidang pariwisata juga merupakan bagian dari 

diplomasi kebudayaan yang merupakan bentuk dari soft diplomacy. 

Konsep mengenai Multi Track Diplomacy sebenarnya merupakan sebuah 

ekspansi dari paradigma track-one (government) dan track-two (non government) 

yang telah membentuk kajian bidang ini dalam beberapa dekade terakhir. Dalam 

hal ini pemerintah merancang serangkaian upaya yaitu meningkatkan fasilitas 

bebas visa bagi para wisatawan mancanegara yang ditartgetkan, memperbaiki 

kualitas destinasi wisata melalui pembangunan sarana pariwisata dan 

peningkatakan kapasitas sumber daya manusia. Hal yang menjadi kunci utama 

adalah pemasaran pariwisata Indonesia melalui nation branding yang bernama 

Wonderfull Indonesia yang di cetuskan pada tahun 2011 oleh Jero Wacik. Dimana 

Wonderfull Indonesia ini akan di kampanyekan melalui diplomasi multitrack ke 

negara-negara yang ditargetkan sesuai rencana strategi pengembangan pemasaran 

pariwisata Indonesia. 

Implementasi diplomasi Indonesia melalui kampanye Wonderful Indonesia 

seperti diplomasi Indonesia melalui government, Peluncuran Wonderful Indonesia 

diumumkan secara resmi dalam forum internasional, yaitu pada Forum Menteri 

Pariwisata ASEAN pada 17-18 Januari 2010 di Kamboja.  Pemerintah Indonesia 

memproduksi sebuah film petualangan yang berjudul “Kohlanta” dengan 

menggaet produser film terbesar di Eropa, yaitu di Perancis. Film ini akan 

menggambarkan keindahan alam Raja Ampat di Papua Barat. Pada tanggal 29 

Desember 2011, Kemenparekraf menggelar “Malam Apresiasi Wonderful 
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Indonesia” 2011 di Ballroom Grand Sahid Hotel Jakarta pada Kamis malam, 29 

Desember 2011. Acara ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan 

penghargaan kepada para pelaku bisnis, pemerintah daerah, dan stakeholder 

pariwisata yang berjasa dalam memajukan kepariwisataan Indonesia. 

Kemenparekraf bersama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 

London berupaya menjaring wisatawan asal Inggris dalam sebuah pameran 

pariwisata terbesar kedua di dunia World Tourism Market (WTM) 2012 dan 

pemasangan logo Wonderful Indonesia pada 250 taksi hitam yang menjadi ikon 

populer di London yang dikenal dengan nama “black cab”. 

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada 

fokus pembahasannya, dimana jurnal tersebut membahas pengaruh diplomasi 

indonesia melalui kegiatan kampanye Wonderful Indonesia dalam menigkatkan 

pariwisata Indonesia di dunia internasional. Sedangkan penelitian yang diteliti 

oleh penulis adalah Implementasi rencana strategis pengembangan pemasaran 

pariwisata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan Jepang 2012-

2014. 

1.6 Kerangka Pemikiran 

1.6.1 Kepentingan Nasional 

Setiap negara mempunyai kepentingan nasional yang dituju dimana 

kepentingan nasional tersebut berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita suatu 

bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Menurut 

K.J Holsti (Holsti 1983:151) Kepentingan nasional dapat diartikan suatu 

kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara yang 

bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu bangsa. Kepentingan 

nasional dapat didefinisikan dalam tiga kalsifikasi yaitu pertama sesuatu yang 

dianggap paling penting bagi negara dan menyangkut eksistensi suatu negara, 

kedua adalah biasanya menyangkut kebutuhan memperbaiki derajat perekonomian 

dan yang ketiga adalah merupakan sesuatu yang bersifat ideal, misalnya keinginan 

mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Dalam kepentingan nasional peran 

“pemerintah negara” sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan 
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peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat 

dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kebaikan 

bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. 

Sedangkan menurut Budiono Kusumohamidjojo (Budiono. 1987:36) 

kepentingan nasional berkaitan erat dengan kesejahteraan perkeonomian dan 

keamanan suatu negara yang harus dicapai dengan memperjuangkan di dalam 

forum hubungan internasional, yang tidak lain adalan forum interaksi masyarakat 

Internasional. Kepentingan nasional juga dapat melukiskan aspirasi negara dan 

kepentingan nasional dapat dipakai secara operasional yang dapat dilihat dalam 

aplikasinya pada kebijaksanaan-kebijaksanaan yang aktual serta rencana-rencana 

yang dituju. Dengan demikian baik kebijakasanaan maupun rencana yang dituju 

berorientasi kepada kepentingan nasional. 

Dari teori kepentingan nasional di atas, pada dasarnya kepentingan suatu 

bangsa-bangsa tidak terlepas dari peningkatan ekonomi dan keamanan suatu 

negara. Setiap negara di dunia mempunyai tujuan untuk memajukan dan 

mengembangkan ekonomi negaranya. Tujuan tersebut untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik secara keseluruhan atau individu 

yang dapat dicapai melalui jangka pendek maupun jangka panjang. Pariwisata 

merupakan sektor andalan bagi perekonomian Indonesia. Dimana pariwisata 

mempunyai posisi nomor empat ditahun 2014 dalam penerimaan devisa negara 

dibandingkan sektor lainnya. Sektor pariwisata dibeberapa tahun kebelakangan ini 

menjadi perhatian bagi perekonomian dunia, karena sektor pariwsata 

merukapakan sektor yang tidak mudah runtuh disaat ada krisis ekonomi, maka 

dari itu banyak negara dunia yang sedang memperhatikan dan meningkatkan 

sektor pariwisatanya, termasuk Indonesia. 

Wisatawan merupakan asset penting bagi sektor pariwisata dalam 

penerimaan devisa negara. Dimana wisatawan akan mengeluarkan uangnya untuk 

keperluan selama erlibur di Indonesia. Dalam hal ini kemenparekraf 

mengeluarkan rencana strategis dalam meningkatkan wisatawan mancanegara 

salah satunya adalah wisatawan Jepang yang termasuk wisatawan lima besar 
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pengunjung terbanyak ke Indonesia, yaitu melalui pengembangan pemasaran 

pariwisata. 

1.6.2 Kerjasama Bilateral 

Hubungan bilateral dalam hubungan internasional selalu berada dalam dua 

konteks, yaitu kerjasama dan konflik. Kedua konteks hubungan bilateral ini 

berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan dinamika hubungan bilateral itu 

sendiri. Pola interaksi hubungan bilateral dalam koteks kerjasama dapat dilihat 

dengan adanya bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral dapat pula 

diartikan dengan adanya kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua 

negara dan faktor yang berdekatan secara geografis ataupun yang jauh disebrang 

lautan untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu yang telah disepakati 

bersama. Menurut pendapat Kusumohamidjojo (1987:86) dalam bukunya 

hubungan internasional dalam kerangka suatu analisis mengatakan bahwa 

Hubungan internasional terselenggarakan sebagai interaksi antar dua negara atau 

lebih, dimana negara-negara itu mengandalkan diri pada politik luar negeri yang 

mengabdi pada kepentingan nasional dan dapat menimbulkan sikap kooperatif 

karena membawa dampak yang menguntungkan bagi negara-negara yang 

melakukan kerjasama, dibandingkan hanyan mengandalka kekuatan sendiri suatu 

negara. 

Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatu 

kerjasama berdasarkan pada konteks yang berbeda. Kebanyakan transaksi dan 

interaksi kerja sama terjadi secara langsung di antara dua negara yang 

mengandung kepentingan nasional bersama (Holsti: 1983:210). Hubungan 

bilateral juga dapat diartikan keadaan yang menggambarkan adanya hubungan 

yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak  

atau dua negara dengan harapan memecahkan masalah sosial, ekonomi dan 

politik. Dalam hal ini Indonesia dengan memperjuangkan kepentingan 

nasionalnya salah satunya melakukan kerjasama bilateral. Dimana pemerintah 

Indonesia dalam meningkatkan wisatawan Jepang melakukan kerjasama bilateral 

dalam rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata. Terjadinya 
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kerjasama ini dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama untuk mencapai 

kepentingan nasionalnya. 

1.6.3 Rencana Strategis  

Dalam meningkatkan sektor pariwisata, pemerintah Indonesia membuat 

rencana strategis pembangunan kepariwisataan yang dibentuk oleh 

Kemenparekraf berdasarkan Perpres No. 92/2011, yang merupakan referensi 

utama bagi seluruh unit kerja di dalam Kemenparekraf dalam melaksanakan 

program dan kegiatan tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. Dengan 

mempertimbangkan lingkungan strategis global dan berbagai arah kebijakan 

pembangunan untuk destinasi pariwisata (Renstra kemenparekraf: 2012:xv). 

Rencana merupakan konsep untuk mencapai tujuan atau rancangan awal apa-

apa saja yang akan dilakukan oleh sebuah instansi. Perencanaan dapat membantu 

dalam melakukan evaluasi sekalipun dalam perjalanannya mengalami kendala, 

dan hambatan, hal tersebut sangat membantu sebuah instansi dalam mencapai 

tujuan. Sedangan strategi atau strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan 

instansi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan sebuah instansi, strategi 

memberikan kekuatan bagi instansi untuk menghadapi lingkungan jangka 

panjang. Dari masing-masing definisi antara rencana dan strategis, maka secara 

keseluruhan renacana strategis adalah konsep untuk mencapai tujuan baik jangka 

panjang maupun jangka pendek. 

Sedangkan pendefinisian rencana strategis pariwisata Kemenparekraf 

adalah sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kemeparekraf 

yang harus dijalankan pada periode 2012-2014, sehingga dapat memperoleh 

dampak yang signifikan dan hasil yang maksimal. Selain itu rencana strategis ini 

diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi menyusun rencana strategis 

pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta instansi pemerintah lainnya 

yang terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dengan demikian Indonesia 

Kreatif dan Wonderful Indonesia bisa terealisasikan (Rencana strategis 

kemenparekraf: 2012:xvi). Dengan penjelasan tersebut bahwa Kemenparekraf 

berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di Indonesia melalui rencana 

UPN "VETERAN" JAKARTA



16 
 

 

strategi Kemenparekraf sesuai target negara yang difokuskan, khususnya 

meningkatkan wisatawan mancanegara, salah satunya yaitu meningkatkan 

wisatawan Jepang pada rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata 

oleh kemenparekraf. 

1.6.4 Wisatawan 

Menurut Oka wisatawan dapat diartikan sebagai seseorang, tanpa 

membedakan ras, kelamin, bahasa dan agama, yang memasuki wilayah suatu 

negara dimana orang itu biasanya tinggal dan berada disitu tidak kurang dari 24 

jam dan tidak lebih dari 6 bulan. Wisatawan mempunyai tujuan perjalanannya 

yang dapat digolongkan kedalam dua klasifikasi yaitu pertama pesiar adalah 

keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan dan olahraga. Yang 

kedua adalah hubungan dagang seperti bisnis, keluarga, konperensi dan suatu 

missi tertentu (Yoeti, 1982:124). 

Sedangkan dalam Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1969 Bab I Pasal I 

tertulis bahwa wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat 

tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dan 

kunjungan itu. Menurut P.W Ogilivie seseorang ahli kepariwisataan di Inggris 

menyatakan wisatawan adalah semua orang yang memenuhi dua syarat yaitu 

bahwa mereka meninggalakan rumah kediamannya untuk jangka waktu kurang 

dari satu tahun dan kedua bahwa sementara mereka pergi, mereka mengeluarkan 

uang di tempat yang mereka kunjungi dan tidak mencari nafkah di tempat tersebut 

(Yoeti, 1982:129).  

Dalam hal ini wisatawan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pariwisata 

sehingga pariwisata dapat berjalan apabila wisatawan yang berkunjung terus 

meningkat. Karena wisatawan merupakan faktor penting dalam penerima devisa 

bagi sektor pariwisata untuk pembangunan perekonomian suatu negara. Dengan 

ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan wisatawan salah satunya wisatawan 

Jepang dalam rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata. 
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1.7 Alur Pemikiran 

 

 

 

 

1.8 As 

 

 

 

 

 

1.8 Asumsi 

 Dalam penelitian ini setelah penulis menjabarkan berdasarkan latar 

belakang dan rumusan masalah maka penulis menarik asumsi bahwa: 

1. Rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata pemerintah 

Indonesia menjadi andalan untuk meningkatkan wisatawan mancanegara, 

salah satunya wisatawan Jepang. 

2. Rencana strategis pengembangan pemasaran pariwisata adalah bentuk 

kebijakan Indonesia untuk meningkatkan wisatawan mancanegara, salah 

satunya wisatawan Japang. 

3. Kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang bertujuan untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan antar dua negara tersebut. 

 

 

 

Dinamika Sektor Pariwisata Indonesia  

Rencana Strategis Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Dalam Meningkatkan Wisatawan Jepang 

Implementasi Rencana Strategis Pengembangan 

Pemasaran Pariwisata Dalam Meningkatkan Wisatawan 

Jepang  
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1.9 Metode Penelitian 

 Metodologi penelitian adalah membahas tentang konsep teori berbagai 

metode yang dipakai dalam penelitian. Dalam hal ini jenis metodologi penelitian 

yang diambil adalah kualitatif dengan proses penelitian ini menyusun asumsi 

dasar dan aturan berfikir dalam penelitian yang pengelolahannya dilakukan 

melalui analisis. 

1.9.1 Jenis Penelitian 

 Dalam menunjang penelitian ini, digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, menurut Burhan Bungin (2003:83) dalam penelitian 

kualitatif dikenal dengan strategi analisis deskriptif. Jenis penelitian yang akan 

dilakukan bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena-

feneomna yang ada secara sistematis, aktual dan akurat mengenai realita, kejadian 

serta hubungannya. Karena dalam penelitian ini, penulis berusaha 

mendeskripsikan fenomena penguatan kerjasama bilateral pariwisata Indonesia 

dengan Jepang dalam implementasi rencana strategis pengembangan pemasaran 

pariwisata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan wisatawan Jepang.  

1.9.2 Teknik pengumpulan data 

 Untuk mendapatkan data dalam upaya pengumpulan data penelitian maka 

dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari beberapa 

sumber yang terbagi dalam dua jenis, yaitu data primer dan data skunder. Data 

primer adalah data-data yang secara langsung penulis dapatkan dari wawancara, 

dokumen resmi maupun tidak resmi, serta dari instansi terkait menangani masalah 

ini. Wawancara ini melibatkan narasumber yaitu dari Kementrian pariwisata 

Indonesia bagian Asisten Seketariat Deputi pengembangan pemasaran pariwsata 

pasar Jepang. 

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian yang 

diambil dari berbabgai penelitian terdahulu baik yang berupa buku-buku, artikel-

artikel yang bersal dari berbagai jurnal ilmiah studi Hubunagn Internasional, 

majalah dan surat kabar serta artikel-artikel yang terdapat dalam situs internet. 
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Untuk data-data sekunder ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan 

adalah Internet Research dan Documentary Research yang berhubungan dengan 

Pariwisata Indonesia seperti Rencana Strategis Kementrian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif, Laporan Kinerja Kementrian Pariwisata Indonesia dan Badan 

Pusat Statistik dan Kerjasama Indonesia dengan Jepang Dalam Pariwisata dan 

Sosial-Budaya. 

1.9.3 Teknik Analisis data 

 Teknik analisis data dilakukan dalam penulisan ini untuk menganalisis 

masalah atau fenomena yang terjadi dalam penelitian yang bersifat deskriptif 

analisis. Dalam hal ini dijelaskan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian 

ditemukan kedalam kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis.  

 Analisis data dilakukan dengan kerangka pemikiran yang digunakan agar 

data yang diperoleh dari pengamatan dapat dijelaskan secara jelas. Data yang 

diperoleh dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta wawancara yang 

kemudian diklasifikasikan dan dikumpulkan untuk digunakan dalam proses 

penyusnan penelitian serta menjawab pertanyaan penelitian. Ruang lingkup 

pembahasan penelitian ini dibatasi hanya pada hubungan Indonesia dan Singapura 

dalam bidang pariwisata. Isu-isu yang akan dikupas dan dibahas difokuskan pada 

pariwisata dalam pendektatan ekonomi politik internasional. 

1.10 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab pertama akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

 

BAB II : DINAMIKA PARIWISATA INDONESIA  DALAM  

MENINGKATKAN WISATAWAN JEPANG 

Bab kedua akan membahas kondisi pariwisata Indonesia dan kerjasama pariwisata 

Indonesia dengan Jepang dalam meningkatkan wisatawan Jepang, serta rencana 
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strategis pengembangan pemasaran pariwisata pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan wisatawan Jepang. 

 

BAB III: IMPLEMENTASI RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN 

PEMASARAN PARIWISATA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN 

WISATAWAN JEPANG 

Bab ketiga akan membahas mengenai implementasi rencana strategis 

pengembangan pemasaran pariwisata pemerintah Indonesia dalam meningkatkan 

wisatawan Jepang dan hambatan. 

BAB IV: PENUTUP 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran bagi penulis. 
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