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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setelah Konvensi Wina pada tahun 1961, diplomasi menjadi suatu aktivitas yang penting 

dalam hubungan internasional. Diplomasi berperan sebagai wadah aktualisasi hubungan antar 

negara di kancah politik internasional yang dimanfaatkan negara-negara di dunia untuk 

menyampaikan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional suatu negara merupakan misi 

diplomatik bagi negara dalam lingkup praktik internasional (Prayuda & Sundari).  

Kepentingan nasional sendiri merupakan suatu hal penting dalam agenda hubungan 

internasional dan politik global. Suatu negara memiliki kepentingan nasional dalam bidang politik, 

ekonomi, sosial, budaya, maupun dalam bidang lainnya. Secara lebih terperinci, kepentingan 

nasional tersebut dapat terefleksi dalam bentuk yang lebih spesifik. Seperti halnya kepentingan 

nasional Indonesia untuk menjalin hubungan diplomatis dengan negara Dunia Ketiga pada 

Konferensi Asia – Afrika. 

Dalam kerangka diplomasi secara tradisional ini, aktor yang melakukan diplomasi dikenal 

sebagai seorang diplomat. Suatu negara mengirimkan diplomat sebagai representasi yang 

mewakili kepentingan negara. Di era tradisional, peran diplomat sangat tersentralisasi pada 

perwakilan resmi pemerintahan. Sehingga, tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam kepentingan 

nasional suatu negara bergantung penuh pada kedua tangan seorang diplomat yang diutus untuk 

bertugas dan menjalankan misi diplomatik.  

Dalam meraih kepentingan nasional tersebut, negara melakukan diplomasi baik itu dalam 

bentuk bilateral (hubungan antara dua negara) atau multilateral (hubungan antara negara-

negara/banyak negara). Dalam bentuk bilateral, kepentingan yang ingin disampaikan secara 

langsung ditunjukkan kepada negara tujuan. Sehingga arus informasi dan komunikasi berjalan 

lebih cepat. Masing-masing negara akan berupaya memahami negara lain dan melihat potensi 

peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi. 
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Sementara dalam bentuk multilateral, umumnya negara-negara akan tergabung dalam suatu 

forum yang diagendakan secara periodical (berkala) maupun secara annual (tahunan). Forum 

tersebut akan menjadi wadah tempat bertemunya kepentingan-kepentingan tiap negara yang 

tergabung dalam inisiasi maupun organisasi yang terkait. Jenis diplomasi multilateral dalam 

hubungan internasional mencirikan adanya aliansi dan koperasi.  

Di samping diplomasi, kepentingan, dan bentuk jaringan yang diciptakan oleh negara-

negara pada era tradisional, seiring dengan perkembangan tren hubungan internasional, diplomasi 

tradisional mulai berkembang ke arah yang lebih kontemporer. Sehingga karakter diplomasi 

tradisional yang mengandalkan seorang aktor diplomatik berupa negara atau perwakilan khusus 

negara tidak lagi menjadi satu-satunya hal yang bisa dipilih. Pada era diplomasi kontemporer, aktor 

diplomasi semakin berkembang dan cara-cara untuk diplomasi semakin kompleks. 

Pada kerangka diplomasi di era kontemporer, di berbagai belahan dunia banyak 

bermunculan istilah-istilah diplomasi lainnya seperti Diplomasi Ekonomi, Diplomasi Parlemen, 

Diplomasi Militer, Diplomasi Publik, Diplomasi Budaya, Citizen Diplomacy, Cyber Diplomacy, 

Diplomasi Digital, gastrodiplomacy, dan lain sebagainya (Cordean, 2017). Umumnya, pada era 

diplomasi kontemporer dapat terlihat bahwa penamaan istilah diplomasi secara jelas diikuti oleh 

bidang atau tujuan atau cara diplomasi yang terkait di dalamnya. 

Adanya perkembangan kompleksitas dalam ranah diplomasi negara-negara di dunia 

tersebut salah satunya dilatar belakangi oleh realita bahwa kunci utama dari diplomasi merupakan 

‘komunikasi’ dan ‘negosiasi’. Sehingga, ketika tren komunikasi di seluruh dunia berkembang 

menjadi semakin kompleks, maka diplomasi dan perangkat negara yang bertugas juga harus 

mampu menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Dengan demikian, tujuan diplomatis dan 

kepentingan nasional suatu negara dapat tetap tercapai dan terlaksana. 

Salah satu perkembangan yang pengaruhnya dirasa sangat masif adalah dalam hal 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan tersebut menyentuh berbagai 

ranah dalam kehidupan secara masif. Dalam menjalankan politik luar negeri, diplomasi juga ikut 

terpengaruh akan hadirnya era digital tersebut.  
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Aktivitas diplomasi di era kontemporer ini, bukan lagi hanya melibatkan negara sebagai 

aktor yang bertugas memperjuangkan kepentingan nasional. Melainkan juga melibatkan 

organisasi, individu yang berpengaruh, bahkan masyarakat secara umum. Aktor diplomasi tidak 

lagi tersentralisasi pada negara atau perwakilan negara yang ditunjuk atau ditugaskan langsung. 

Seluruh warga negara dapat memiliki akses untuk menjamah area diplomasi secara luas dan tak 

terbatas. Meskipun demikian, tetap terdapat perbedaan yang signifikan antara diplomasi yang 

dilakukan oleh utusan negara dengan diplomasi yang dilakukan oleh publik secara luas. 

Dalam hal ini, maka penting untuk mengkaji tentang istilah Diplomasi Publik. Bentuk 

Diplomasi yang aktornya merupakan publik atau masyarakat secara luas adalah Diplomasi Publik. 

Namun demikian, diplomasi publik juga melibatkan aktivitas penyampaian informasi dan 

penjualan citra positif, seperti halnya diplomasi tradisional maupun diplomasi yang dilakukan oleh 

utusan negara. 

Seiring dengan masifnya era digital dari adanya perkembangan teknologi dan informasi, 

Diplomasi Publik juga ikut menyesuaikan dengan era digital. Sebab, diplomasi harus selalu 

beradaptasi dan berubah dengan bentuk komunikasi tertentu dan lingkungannya (Hocking, 

Melissen, Riordan & Shar, 2012, P.33). Dalam hal ini, lahirlah istilah Diplomasi Digital sebagai 

refleksi dari Diplomasi Publik yang melibatkan perangkat dan platform digital untuk 

memperjuangkan tujuan-tujuan diplomatis suatu negara. 

Apabila dicermati dengan seksama, agenda Diplomasi Digital sering kali juga menjadi 

kesempatan suatu negara, pemimpin negara, maupun tokoh untuk dapat menjalin hubungan dan 

berkolaborasi dengan warga negaranya secara luas untuk menjunjung misi diplomatis.  

Seperti contohnya, Indonesia melalui platform sosial media Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker RI) yang secara interaktir memberikan informasi mengenai 

pekerja migran Indonesia dan memberikan ajakan untuk cermat dalam menjadi seorang pekerja 

migran. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia 

(Sipmi). Dengan demikian, tujuan diplomasi Indonesia untuk menjaga kesejahteraan pekerjanya 

di negara host dapat didukung dengan literasi digital masyarakat Indonesia itu sendiri. 
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Mengenai Diplomasi Publik pada era digital yang masif, Corneliu Bjola dan Ilan Manor 

(2019) mengungkapkan bahwa masa depan Diplomasi Publik di era digital akan cerah. Hal ini 

dikarenakan teknologi digital menciptakan peluang besar diplomasi publik untuk membangun 

jembatan yang lebih kuat, lebih beragam, dan lebih tahan lama antara komunitas offline dan online.  

Penggunaan Diplomasi Digital memang merupakan barang baru dalam politik 

internasional. Namun, biar pun demikian, negara-negara di dunia sudah berlomba-lomba dengan 

sangat sengit untuk semakin ‘melek’ terhadap praktik Diplomasi Digital. Hal ini dikarenakan 

bahwa memang pengaruh dan dampak yang bisa dihasilkan dari Diplomasi Digital kepada 

kepentingan suatu negara sangatlah jelas dan dapat terukur. 

Untuk saat ini, pemerintah negara yang paling aktif dalam praktik Diplomasi Digital adalah 

Amerika Serikat (AS),  terutama secara khusus dalam hal pemanfaatan platform media sosial. 

Kemudian pada urutan kedua negara yang paling aktif dalam Diplomasi Digital adalah Inggris. 

Sementara dalam urutan ketiga diduduki oleh Australia (BIDD, 2014).  

Sedangkan untuk Indonesia sendiri, berdasarkan pada survey dari Digital Diplomacy 

Review di tahun 2017, Indonesia pernah menempati posisi ke - 38 dari 209 negara yang ikut dalam 

survey tersebut. Urutan yang diduduki oleh Indonesia tersebut dapat diraih berdasarkan fakta 

bahwa penggunaan perangkat digital kini menjadi alat yang penting untuk melakukan aktivitas 

diplomasi suatu negara. Hal ini mendorong Indonesia dalam hal pemanfaatan Diplomasi Digital 

sebagai ranah untuk mengembangkan citra positif suatu negara kepada publik di negara lain. 

Dalam konteks Diplomasi secara kontemporer, berbagai cara dan seni untuk membentuk 

dan mempromosikan citra suatu negara di luar negeri sering disebut sebagai Nation Branding. 

Seiring dengan perkembangan digitalisasi dan kehadirannya (presence) dalam kehidupan saat ini, 

perangkat digital telah dapat membuktikan diri sebagai media yang kuat untuk melakukan Nation 

Branding (AKTAŞ, 2021).  

Oleh karenanya, negara-negara di dunia memanfaatkan Diplomasi Digital untuk 

melakukan Nation Branding pada berbagai komoditas dan identitas kompetitif yang dimiliki. Hal 

ini sangat umum untuk dilakukan oleh tiap negara di era digital, tidak terlepas dari susunan 

greografis maupun kekuatan politik negara tersebut di tingkat global. 
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Sebagaimana negara-negara lain di dunia, pemanfaatan Diplomasi Digital untuk 

meningkatkan Nation Branding juga dilakukan oleh Indonesia. Indonesia melakukan praktik 

Diplomasi Digital untuk mencapai kepentingan nasional dalam berbagai tujuan. Seperti untuk 

tujuan ekonomi, investasi, maupun aliran kerja sama multilateral untuk perusahaan multinasional. 

Selain itu, praktik Diplomasi Digital juga dilakukan Indonesia dalam bidang sosial, 

budaya, kemanusiaan, bahkan lingkungan. Di samping pada bidang-bidang yang telah disebutkan, 

Indonesia juga menggunakan praktik Diplomasi Digital dengan kerangka Nation Branding untuk 

berbagai sektor pariwisata yang ada di tanah air. Salah satu contohnya adalah dalam membangun 

Nation Branding sektor pariwisata halal atau komoditas Muslim Friendly Tourism.  

Dalam Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the 

Organization of Islamic Cooperation (COMCEC) dijelaskan bahwa istilah Muslim Friendly 

Tourism disamakan dengan Halal Tourism yang didefinisikan sebagai kegiatan untuk bepergian 

kepada suatu daerah tujuan dengan tidak mengorbankan keyakinannya. Dalam kata lain, pada saat 

bepergian untuk berwisata, seorang wisatawan muslim tetap menjaga nilai-nilai keyakinan mereka 

(COMCEC, 2016).   

Indonesia menyadari bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang berpeluang bagus 

untuk menunjang kepentingan nasionalnya baik dari segi ekonomi, politik, maupun budaya. Sektor 

pariwisata sendiri telah menunjukkan pertumbuhan yang cepat di dunia. Pertumbuhan sektor 

pariwisata adalah 3.8% per tahunnya (UNWTO Tourism Highlight, 2018).   

Sektor pariwisata tidak dapat dipungkiri memang dapat membantu menstimulasi 

pembangunan ekonomi suatu negara. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara 

mempromosikan pariwisata unggulan melalui FDI (Foreign Direct Investment). Secara lebih 

lanjut, ini juga akan dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat seiring adanya ekspansi 

infrastruktur pariwisata (Xu, 2017). 

Khusus dalam bidang pariwisata halal, secara global perjalanan (travel) untuk pariwisata 

halal telah menjadi salah satu penggerak ekonomi yang secara langsung juga menciptakan ikatan 

budaya pada masyarakat. Dengan berdasarkan pada Pew Research, 1 dari 3 orang yang lahir antara 
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tahun 1990 dan 2030 adalah Muslim (Pew Research Center Forum on Religious and Public, 2014). 

Dengan demikian, populasi Muslim meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030 (COMCEC).  

Dengan adanya peningkatan jumlah muslim di dunia, akan menjadi peluang untuk 

terbukanya pariwisata halal yang lebih luas dan masif. Sebab, preferensi para wisatawan juga akan 

meningkat kepada sektor - sektor pariwisata halal yang dapat dieksplorasi di seluruh dunia. 

Terutama eksplorasi pariwisata halal yang terdapat di negara-negara muslim. 

Wisata halal sendiri telah muncul sebagai fenomena baru yang dibentuk oleh 

pertumbuhan industri halal dan menjadi sumber pendapatan negara yang sangat krusial (DİKER, 

YILDIRIM, & TABATABAEİNASAB, 2018). Oleh karenanya, negara-negara di dunia, 

berlomba-lomba untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata halal tersebut untuk keperluan 

atraksi wisatawan dan pendorong investasi. 

Terlebih khusus lagi untuk negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), 

mereka secara sistematis berusaha untuk mengelola pariwisata halal negaranya dengan 

menyesuaikan pada tren yang berkembang dengan tetap mempertimbangkan unsur hiburan. Hal 

tersebut menjadi poin utama yang penting untuk digarisbawahi oleh negara-negara lain yang 

tengah mengembangkan pariwisata halalnya. Adalah bahwa pariwisata halal harus 

mempertimbangkan unsur hiburan yang tetap menghormati nilai-nilai masyarakat muslim. 

Selaras dengan pernyataan dari Global Islamic Economy Report yang menjelaskan bahwa 

wisata halal yakni wujud upaya menjalankan nilai-nilai Islam tanpa mengurangi unsur hiburan 

yang diinginkan wisatawan Muslim (Dinar Standard, 2019). Sehingga, wisatawan dapat tetap 

menikmati suasana berwisata tanpa perlu khawatir mengenai ketaatan (obedience) terhadap 

keyakinan yang dianut. Karena Muslim Friendly Tourism menawarkan konsep yang inovatif. 

Di samping itu, Global Travel Muslim Index (GMTI) menerangkan pula bahwa dimulai 

sejak tahun 2014 pariwisata halal saat ini mengalami suatu pergeseran (shifting) tren yang 

signifikan. Pergeseran tersebut yakni dalam segi pelaksanaan dari “Halal Travel 1.0” yang 

merupakan pariwisata halal tradisional, ke “Halal Travel 2.0” yang lebih aktif dengan melibatkan 

sentuhan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Augmented Reality (AR) dan Virtual 

Reality (VR). 
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Adanya pergeseran tren pariwisata halal tersebut tidak lain merupakan suatu dampak dari 

adanya peningkatan penggunaan platform digital di berbagai negara-negara di dunia oleh publik 

secara luas. Hal ini mendorong sektor pariwisata juga menyesusaikan dengan pasar pariwisata 

halal yang dituju, yakni wisatawan muslim secara khusus dan wisatawa lainnya secara umum. 

Kehadiran era digital ini kemudian mendorong pemanfaatan media dan platform digital 

untuk dapat digunakan oleh negara-negara di dunia untuk mempromosikan pariwisata halalnya 

agar lebih mudah mencapai publik mancanegara.  

Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa wisatawan muslim di seluruh dunia ketika 

ingin menjelajahi destinasi wisata baru cenderung untuk mencari perjalanan yang otentik, unik, 

dan memiliki ciri khas tertentu sehingga akan menciptakan pengalaman yang bermakna setelah 

pulang dari perjalanan tersebut. Dalam proses pencarian pariwisata halal yang otentik dan unik 

tersebut, para wisatawan umumnya mencari informasi terlebih dahulu melalui perangkat digital. 

Dalam pengelolaan Muslim Friendly Tourism sebagai komoditas pariwisata suatu 

negara, diperlukan kolaborasi antar elemen yang saling mendukung. Sebab Muslim Friendly 

Tourism mencakup banyak hal seperti hotel, makanan, akses tempat ibadah, toilet, ruangan, dan 

lain sebagainya.  

Sehingga banyak hal yang harus dipersiapkan oleh suatu negara ketika ingin 

meningkatkan Nation Branding komoditas Muslim Friendly Tourism. Baik itu dari segi amenitas, 

layanan, maupun informasi yang ditampilkan harus sesuai dengan nilai-nilai ramah muslim. 

Berbagai upaya pengelolaan pariwisata halal di era digital telah dilakukan oleh negara-

negara yang mengusung konsep Muslim Friendly Tourism. Salah satu contohnya adalah Malaysia 

yang secara lebih serius telah membentuk Islamic Tourism Center (ITC) sebagai suatu lembaga 

dukungan Kementerian Pariwisata Malaysia untuk mengelola Muslim Friendly Tourism. Dari ITC 

ini pula dapat tergambarkan mengenai kesiapan dan keseriusan Malaysia dalam mengelola 

pariwisata halal negaranya.  

Berbicara mengenai Indonesia, sejak beberapa tahun belakangan pariwisata halal mulai 

dilirik oleh pemerintah untuk dikembangkan. Khususnya pada tahun 2015 setelah muncul 
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pernyataan langsung dari Menpar Arief Yahya untuk mengembangkan pariwisata halal. Indonesia 

kemudian mengembangkan pariwisata yang berkonsep halal tersebut dengan memanfaatkan 

identitasnya sebagai negara dengan penduduk muslim tertinggi di dunia. Hal ini tentu dapat 

menjadi keuntungan bagi Indonesia dalam membangun Nation Branding negaranya.  

Membangun citra Indonesia dalam bidang pariwisata bukanlah pekerjaan yang berat 

bagi Indonesia, sebab Indonesia secara luas memang sudah dikenal oleh dunia akan kekayaan alam 

dan keragaman budayanya. Sehingga dari tahun ke tahun, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia 

terus meningkat.  

Di samping itu, dengan identitas sebagai negara berpenduduk muslim tertinggi di dunia, 

pariwisata halal Indonesia juga mulai dikenal oleh dunia terbukti dengan diraihnya penghargaan 

World Halal Travel Awards tahun 2015.  

Ini menjadi suatu harapan dan peluang Indonesia agar bisa semakin eksis dalam 

memperkenalkan pariwisata halalnya melalui kerangka Muslim Friendly Tourism di berbagai 

platform dan media digital yang tengah digandrungi pada periode tahun tersebut. 

Namun biarpun demikian, hingga saat ini kunjungan wisatawan asing ke Indonesia 

untuk perjalanan pariwisata halal masih berada di belakang negara-negara islam dan negara 

anggota OKI lainnya. Meskipun Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di 

dunia, namun Malaysia masih lebih unggul dalam hal kunjungan pariwisata halalnya. 

Oleh karena itu, Indonesia terus melakukan promosi pariwisata halal salah satunya 

melalui upaya Diplomasi Digital. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan Nation Branding 

Indonesia dalam komoditas Muslim Friendly Tourism. Dengan demikian, Indonesia mampu 

meningkatkan kunjungan wisatawan asing untuk menikmati pariwisata halal yang ada di Indonesia 

Dalam membahas penelitian ini, penulis akan melakukan serankan tinjauan terdahulu 

(previous studies) terhadap berbagai studi dengan topik yang relevan. Adapun hasil studi yang 

dipilih adalah penelitian, jurnal, skripsi, maupun tesis ilmiah yang secara konteks dan substansi 

memiliki keterkaitan dengan Diplomasi Digital, Nation Branding, dan Muslim Friendly Tourism 

Indonesia.  
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Literatur tersebut memberikan sumbangsih terhadap penelitian penulis dalam 

memperdalam pemahaman mengenai topik yang dibahas. Di samping itu juga memberikan 

dukungan informasi serta referensi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian ini.  

Tinjauan literatur yang pertama dilakukan penulis adalah terkait Diplomasi Digital. Studi 

milik Nadine Strauß dkk. (2015) dengan judul “Digital Diplomacy in GCC Countries: Strategic 

Communication of Western Embassies on Twitter” menjelaskan bahwa dengan adanya Diplomasi 

Digital, maka hal tersebut semakin mendorong adanya komunikasi internasional yang lebih luas 

dengan melibatkan khalayak umum lintas batas. Hal ini pada akhirnya mendorong strategi 

komunikasi untuk diadopsi, contohnya pada media sosial Twitter oleh kedutaan besar Barat yang 

aktif di negara-negara dari Gulf Cooperation Council (GCC). 

Dalam studi ini juga diungkapkan bahwa media sosial yang saat ini populer digunakan 

telah menjadi suatu saluran yang kuat untuk diplomasi digital. Akan tetapi hal tersebut hanya 

berlaku apabila peluang dan keuntungan dapat dimanfaatkan secara baik. Salah satunya adalah 

dengan mengadopsi komunikasi strategis dalam praktik Diplomasi Digital.  

Dalam situasi tersebut, diplomasi digital juga sangat mungkin untuk menciptakan berbagai 

tantangan baru dalam praktik hubungan internasional. Seperti dalam penelitian milik Justinek, G., 

Carli, S., & Omahna, I. (2019) yang berjudul “Digital Diplomacy in Practice: A Case Study of the 

Western Balkan Countries”, menunjukkan fakta mengenai praktek Diplomasi Digital dan 

bagaimana implikasinya dalam dunia yang semakin tanpa batas. 

Dalam studi tersebut, diungkapkan bahwa hadirnya era komunikasi massa yang bersifat 

global telah membuat para pelaku kebijakan seperti pemerintah dan aktor-aktornya ikut masuk ke 

dalam lingkaran diplomasi digital. Dalam hal tersebut, mereka berhadapan dengan berbagai 

tantangan salah satunya adalah tentang bagaimana para diplomat dipaksa untuk membaur dalam 

komunikasi massa dengan para publik atau khalayak umum. Ini menjadi tantangan karena 

berkaitan erat dengan reputasi suatu negara perwakilan dan bagaimana ia mengambil keputusan. 

Di samping terdapat tantangan, Diplomasi Digital juga telah menjadi alat yang sangat 

strategis dalam hal membangun hubungan dan memperkuat citra suatu negara di kancah global. 

Hal tersebut dapat dilihat dari studi milik Dinanda Diadeska (2020) yang berjudul “Analisis 

http://www.upnvj.ac.id/
http://www.library.upnvj.ac.id/
http://www.repository.upnvj.ac.id/


 

Sulistia Wargi, 2022 

Analisis Nation Branding dalam Diplomasi Digital Indonesia 

Studi Kasus: Upaya Kementerian Pariwisata untuk Mempromosikan Muslim Friendly Tourism pada Periode Tahun 2015 – 2019 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional 

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]  

Jejaring Sosial Dalam Mengetahui Kekuatan Diplomasi Digital Indonesia Di Kawasan Amerika 

Selatan”.  

Studi tersebut menjelaskan tentang penggunaan teknologi digital dalam upaya untuk 

meraih tujuan Diplomasi Publik. Aktivitas tersebut yang kemudian disebut dalam studi ini sebagai 

Diplomasi Digital, menjadi suatu kekuatan Indonesia untuk mempertahankan hubungan dengan 

negara-negara di Amerika Selatan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pembentukan reputasi dan 

citra negara. 

Secara khusus, pembentukan image atau citra yang dipromosikan negara dalam kerangka 

hubungan internasional dapat dilihat dari kacamata Nation Branding. Nation Branding dalam 

hubungan internasional diprakarsai oleh seorang Brand Consultant asal Inggris yakni Simon 

Anholt dan beberapa tokoh lainnya yang juga ikut berpengaruh, seperti Wally Olins. 

Beberapa penelitian terdahulu terkait Nation Branding adalah penelitian milik 

Muhammad Yamin dan Ade Kristiawan yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul “Implementasi 

Konsep Nation Branding Anholt dalam Penyelenggaraan Asian Games Jakarta-Palembang 2018.”  

Dalam karya tulis ini dijelaskan bahwa penyelenggaran Asian Games Jakarta-Palembang pada 

tahun 2018 dapat dijadikan sebagai salah satu momentum untuk meningkatkan visibilitas, reputasi, 

serta pengakuan dari masyarakat global.  

Dengan menggunakan konsep Nation Branding Hexagon dari Simon Anholt yang terdiri 

dari aspek masyarakat, pariwisata, ekspor brand, kebijakan pemerintah, investasi dan imigrasi serta 

budaya dan warisan, penelitian ini menunjukkan hasil  positif dari adanya momen Asian Games 

2018. Hasil positif tersebut adalah terbentuknya citra positif Indonesia di mata publik, khususnya 

negara peserta Asian Games 2018. 

Penelitian lainnya terkait  Nation Branding adalah milik Ying-Chan Liu, I-Jing Li, Shang-

Yun Yen dan Peter J. She (2018) dengan judul “What Makes Muslim Friendly Tourism? An 

Empirical Study on Destination Image, Tourist Attitude and Travel Intention”. Karya tulis tersebut 

membahas tentang keterkaitan antara Muslim Friendly Tourism (MFT) dan sikap wisatawan 

terhadap destinasi, citra destinasi, dan niat perjalanan dalam industri pariwisata.  Studi tersebut 

menjelaskan bahwa memang membentuk citra negara sangat penting dan salah satunya bisa 
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dicapai dengan memanfaatkan perangkat digital sesuai dengan potensi yang dimiliki suatu negara, 

dalam hal ini potensi Indonesia adalah dalam hal Muslim Friendly Tourism.  

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa citra destinasi berpengaruh positif 

terhadap sikap wisatawan. Pembentukkan citra destinasi ini didukung oleh berbagai hal penting 

seperti tempat ibadah dan sertifikasi halal di hotel. Dari literatur ini, memberikan kontribusi 

pandangan kepada penulis mengenai hal-hal apa saja yang dapat mendukung citra suatu negara 

dalam Muslim Friendly Tourism. Secara tidak langsung literatur ini juga memberikan pemahaman 

yang mendalam mengenai apa itu esensi dari Muslim Friendly Tourism sebagai salah satu bidang 

destinasi pariwisata 

Sektor pariwisata halal memang merupakan sektor yang memiliki potensi besar, oleh 

karena itu Indonesia tidak ingin ketinggalan untuk ikut serta mengembangkannya. Salah satu cara 

yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengemasnya dalam konsep Muslim Friendly Tourism. 

Penelitian terdahulu yang membahas mengenai Muslim Friendly Tourism pernah dibuat oleh 

Cecep Nanang Solehudin Agustika Ratu (2018) “Pariwisata Halal Sebagai Instrumen Diplomasi 

Publik Indonesia (Era Presiden Joko Widodo tahun 2014—2017)” menjadi literatur keempat yang 

diambil penulis dalam penelitian ini. Dalam skripsinya tersebut, ia menjelaskan bahwa sektor 

pariwisata halal memiliki potensi yang besar oleh karenanya Indonesia juga ikut berusaha 

mengembangkan sektor tersebut.  

Dengan menggunakan strategi marketing sebagai instrumen diplomasi publik, Indonesia 

menggunakan sektor pariwisata halal untuk mencapai kepentingan nasionalnya pada bidang 

ekonomi dan politik. Penelitian yang berfokus pada era pemerintahan Presiden Jokowi tahun 

2014—2017 ini menggunakan instrumen klasifikasi diplomasi publik milik Mark Leonard. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian antara upaya diplomasi publik Indonesia dalam 

hal pariwisata halal dengan klasifikasi diplomasi publik yang ditawarkan oleh Mark Leonard, 

yakni dengan melalui strategi marketing yang diimplementasikan dalam manajemen berita, 

komunikasi strategis, dan pembangunan hubungan. 

Penulis menemukan poin yang menarik dari penelitian milik Cecep Nanang Solehudin 

tersebut, yakni dalam hal marketing dan media. Bahwasannya memang diplomasi publik penting 
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untuk mempertimbangkan kedua hal fundamental tersebut. Terlebih di era digital saat ini. 

Penelitian tersebut memiliki kesamaan sudut pandang dalam hal melihat upaya yang dilakukan 

melalui promosi Muslim Friendly Tourism. Namun, terdapat perbedaan signifikan yakni dalam 

penekanan poin media, marketing, dan digitalisasi. Penelitian penulis kali ini akan lebih 

menekankan pada pembahasan diplomasi digital ketimbang diplomasi publik itu sendiri. 

Penelitian lain berkaitan dengan topik tersebut adalah karya tulis milik Lukmanul Hakim 

(2021) yang langsung membahas mengenai digitalisasi wisata halal melalui aplikasi smartphone. 

Dari penelitian tersebut didapat kesepahaman bahwa memang platform digital merupakan alat 

penting dalam promosi pariwisata halal dengan judul “Digitalisasi Wisata Halal Melalui Aplikasi 

Smartphone di Masa Pandemi Covid-19” menjadi literatur pilihan keenam penulis pada skripsi ini.  

Dalam penelitian milik Lukmanul Hakim tersebut, dijelaskan bahwa pariwisata halal 

Indonesia merupakan salah satu potensi yang diminati oleh para wisatawan mancanegara termasuk 

pada saat pandemi Covid-19 muncul dan penggunaan internet semakin meningkat. Ia menilai 

bahwa platform digital sangat diperlukan untuk menunjang kunjungan wisata halal ke Indonesia. 

Di dalam platform digital itu pula, diperlukan adanya informasi yang lengkap terkait 

tempat penginapan, fasilitas, serta makanan yang diberi label Halal Tourism. Dari penelitiannya 

ini, didapatkan kesimpulan bahwa penguatan infrastruktur digital dapat mendorong branding 

wisata halal salah satunya melalui kampanye “Halal Lifestyle Literacy”. 

Selanjutnya, studi dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang ditulis oleh 

Muhammad Suradin (2018) menjadi literatur  yang memberikan sumbangsih pemikiran pada 

penelitian penulis. Jurnal tersebut berjudul “Halal Tourism Promotion in Indonesia: An Analysis 

on Official Destination Websites” yang mengkaji konten website resmi DMOs (Destination 

Management Organizations) dengan berpatokan pada rencana nasional pariwisata halal Indonesia.  

Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa situs DMOs halal masih banyak dibayangi 

oleh atribut destinasi selain islam. Hal ini salah satunya disebabkan karena citra islam di pariwisata 

Indonesia masih belum cukup kuat. Terbukti dengan lebih populernya pariwisata seperti candi 

yang melambangkan agama hindu dan budha, serta Bali yang telah lebih dulu terkenal di 

mancanegara. Namun dengan pentingnya pengembangan pariwisata halal, maka pengelolaan dari 
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situs DMOs harus ditindaklanjuti dan disesuaikan kembali dengan rencana pariwisata nasional 

Indonesia sehingga peluang untuk pariwisata halal tidak akan terabaikan. 

Pariwisata halal apabila dikelola dengan baik maka bisa menjadi salah satu peluang bisnis 

yang berkelanjutan, hal ini diangkat dalam penelitian milik Tetty Yulianty (2020) yang ditulis pada 

tahun 2020 dengan judul “Model Wisata Halal Sustainable di Indonesia”. Disertasi yang disusun 

oleh Tetty Yulianty ini memberikan pembuktian bahwa pariwisata halal Indonesia dapat 

dijalankan secara berkelanjutan (sustainable). Dari penelitiannya ini, didapatkan hasil bahwa 

aspek regulasi dan sertifikasi merupakan dua hal yang sangat berpengaruh dalam keberlanjutan 

pariwisata halal di Indonesia.  

Selain dua aspek fundamental tadi, dari hasil penelitian yang dilakukan, ia menemukan 

adanya 12 poin penting yang mendukung keberlanjutan pariwisata halal Indonesia. Poin-poin 

tersebut yakni; Sumber Daya Manusia, daya tarik alam dan budaya, sikap SDM, kuliner, 

infrastruktur, media sosial dan internet. Dengan harmonisasi berbagai aspek tersebut, diharapkan 

pariwisata halal Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan pada akhirnya mampu 

mendukung perekonomian Indonesia.  

Dari hasil penelitian milik Tetty Yulianty tersebut, memberikan kontribusi pemikiran 

terhadap penulis bahwa memang dalam mengembangkan pariwisata halal diperlukan upaya-upaya 

konkret yang harmonis dari berbagai pihak dan stake holder. Hal yang sangat menarik bagi penulis 

adalah adanya temuan bahwa perat media sosial dan internet juga sangat berpengaruh bagi 

sustainability dari pariwisata halal Indonesia.  

Sehingga apabila hal tersebut dimanfaatkan dengan seksama, maka dapat pula mendukung 

daya saing Indonesia dalam bidang Muslim Friendly Tourism di antara negara-negara OKI, seperti 

yang tertuang dalam penelitian milik Intan Komalasari (2017) dengan judul “Upaya Indonesia 

Meningkatkan Daya Saing Muslim Friendly Tourism (MFT) di antara Negara-negara OKI”. 

Dalam penelitian ini, ia menjelaskan bahwa Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan 

keunggulan daya saing Muslim Friendly Tourism hingga mengeluarkan anggaran khusus yang 

mencapai sekitar USD 200 Miliar pada tahun 2020. Namun demikian, Indonesia masih berada di 

grup B yang merupakan kelompok negara dengan predikat keunggulan di bawah negara lain.  
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Penelitian tersebut memberikan kontribusi bagi skripsi penulis dalam hal melihat posisi 

Indonesia di antara negara-negara lain terkait dengan eksistensi pariwisata halalnya. Dalam 

penelitian tersebut dijelaskan bahwa pariwisata halal telah menjadi pembahasan penting di antara 

negar-negara OKI sejak tahun 2000. Indonesia sebagai anggota negara OKI, tidak ingin tertinggal 

dari peluang wisata halal. Oleh karena itu, sejak 2012 saat Indonesia melakukan soft launching 

Indonesia Halal Tourism hingga saat ini, Indonesia terus berusaha meningkatkan daya saing 

pariwisata halal nya di tingkat global. Ambisi ini untuk merubah posisi Indonesia pada Grup B 

menjadi Grup A leading country dalam MFT OKI.  

Promosi Muslim Friendly Tourism ini tidak akan terlepas dari pembangunan image atau 

citra negara. Identitas negara Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim tertinggi di dunia 

dapat menjadi potensi promosi Muslim Friendly Tourism Indonesia seperti yang tertuang dalam 

penelitian Aan Jaelani (2017) dengan judul “Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and 

Prospect” yang dimuat dalam Munich Personal RePEC Archive pada tahun 2017.  

Dalam karyanya ini, ia menjelaskan bahwa industri pariwisata halal telah memberikan 

kontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia.  Seiring dengan perkembangan ekonomi 

islam global, pariwisata halal juga mengalami metamorphosis yang membutuhkan penyesuaian 

modern mulai dari atraksi pengunjung, hotel, hingga pada proses pemasaran (marketing).  

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa pariwisata halal telah menjadi bagian dari industri pariwisata nasional yang menempatkan 

Indonesia sebagai pusat dari pariwisata halal dunia di masa yang akan datang. 

Literatur ini memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis dalam hal melihat 

bagaimana peluang dan prospek pariwisata halal Indonesia ke depannya. Sejalan dengan hal 

tersebut, memang diperlukan ‘pengemasan’ yang autentik baik itu dari segi pelayanan (service) 

maupun dari segi pemasaran (marketing).  

Sehingga tujuan dan ambisi Indonesia untuk menempatkan negaranya sebagai pusat 

pariwisata halal dunia dapat tercapai. Penelitian lain yang membahas mengenai citra Indonesia 

dalam mempromosikan pariwisata halal juga ditemukan dalam penelitian milik Hendry 
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Ferdiansyah (2020) Journal of Sustainable Tourism Research tahun 2020 dengan judul 

“Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism”.  

Penelitian tersebut melihat bahwa dalam membangun promosi dan pemasaran destinasi 

halal perlu dilakukan komunikasi strategis dan terorganisir. Hal ini dapat didukung dengan 

mengaplikasikan konsep Smart Tourism yakni dengan mengkolaborasikan unsur informativeness, 

accessibility interactivity, personalization untuk para wisatawan Muslim. 

Dalam penelitian ini juga, peneliti mengharapkan penghargaan yang pernah diraih 

Indonesia sebagai “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019 bukan hanya 

menjadi momentum semata. Namun benar-benar menjadi identitas Indonesia yang dapat 

digunakan untuk membangun pariwisata halal di Indonesia secara berkelanjutan. 

Literatur tersebut memberikan pandangan kepada penulis bahwa memang peran dari 

komunikasi strategis di era digital sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan promosi atau 

bahkan diplomasi pariwisata halal Indonesia. Namun tentunya, komunikasi strategis tersebut akan 

lebih baik apabila terlebih dahulu dilengkapi dengan analisis mendalam mengenai identitas 

kompetitif Indonesia itu sendiri.. Ia menjelaskan bahwa promosi citra Indonesia untuk menarik 

wisatawan menikmati destinasi Muslim Friendly Tourism Indonesia dapat didukung oleh 

penerapan konsep Smart Tourism.  

Sejalan dengan penelitian tersebut, karya tulis milik Mevlüt AKYOL dan Özgür KILINÇ 

(2014) juga menunjukkan bahwa kehadiran internet mempermudah aktifitas promosi pariwisata 

halal Mevlüt AKYOL dan Özgür KILINÇ yang diterbitkan di International Periodical For The 

Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Summer 2014, dengan judul 

“Internet and Halal Tourism Marketing”. Karya tulis ini diterbitkan pada tahun 2014 di Ankara, 

Turki. 

Penelitian ini melihat bahwa karakteristik individu di setiap negara seperti karakter yang 

berkenaan dengan agama dan kepercayaan telah memberikan impact terhadap bagaimana cara 

mereka mengkonsumsi produk dan jasa. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana tindakan mereka 

akan dilakukan atau tidak akan dilakukan. Dalam konteks ini, adanya konsep halal telah 
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memberikan pengaruh kepada seorang individu tentang bagaimana ia menentukan pilihan. 

Termasuk pilihan ketika berwisata dan bepergian. 

Adanya peran internet, dapat membentuk wadah promosi yang penting dalam upaya 

mendukung pariwisata halal suatu negara. Sebagai contoh, di Turki, promosi hotel ramah muslim 

telah dilakukan secara masif melalui web site dan media sosial. Mengingat saat ini “online 

research” telah menjadi aktivitas yang dilakukan oleh para wisatawan. Jadi, strategi 

memperkenalkan pariwisata halal paling efektif adalah melalui platform digital. 

Dari karya tulis tersebut, terlihat bahwa memang terdapat kesepakatan mengenai 

pentingnya platform digital untuk memperkenalkan pariwisata halal. Namun memang dari 

penelitian tersebut terdapat faktor pembeda yang jelas, yakni dari segi latar tempat. Penelitian 

tersebut mengkaji pariwisata halal di Turki yang lebih memfokuskan pada kajian mengenai hotel.  

Dengan berangkat dari tinjauan penelitian terdahulu tersebut, secara keseluruhan hal yang 

dibahas penulis untuk dapat mengisi kekosongan sekaligus memberikan sumbangsih akademik 

terhadap literatur terdahulu adalah mengenai bagaimana pembahasan mengenai Muslim Friendly 

Tourism itu dijadikan sebagai Nation Branding dalam era digital. Karena secara spesifik, belum 

ada penelitian yang membahas khusus mengenai Diplomasi Digital dalam komoditas Muslim 

Friendly Tourism Indonesia.  

Maka dalam penelitian skripsi ini, penulis mengangkat judul “Analisis Nation Branding 

dalam Diplomasi Digital Indonesia, Studi Kasus: Upaya Kementerian Pariwisata untuk 

Mempromosikan Muslim Friendly Tourism periode Tahun 2015 – 2019”.  

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan identitas Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim tertinggi di dunia, 

pariwisata halal Indonesia mulai dikenal oleh dunia terbukti dengan diraihnya penghargaan World 

Halal Travel Awards tahun 2015. Namun biarpun demikian, hingga saat ini kunjungan wisatawan 

asing ke Indonesia untuk perjalanan pariwisata halal masih berada di belakang negara-negara islam 

dan negara anggota OKI lainnya.  
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Di Asia Tenggara sendiri, Malaysia masih lebih unggul dari pada Indonesia. Tidak dapat 

dipungkiri memang ketika mendengar kata Indonesia, pariwisata yang lebih dikenal adalah sektor 

pariwisata lain seperti candi, pantai, pedesaan, dan pariwisata laut.  

Setelah diraihnya predikat World Halal Travel Awards tahun 2015, Menpar Arief Yahya 

mengatakan bahwa Indonesia perlu lebih serius lagi untuk mengembangkan pariwisata halalnya 

untuk dapat memimpin pariwisata halal dunia.  

Oleh karena itu, Indonesia melalui Kementerian Pariwisata bertekad meningkatkan Nation 

Branding komoditas Muslim Friendly Tourism salah satunya melalui upaya Diplomasi Digital. 

Dari upaya tersebut, pada tahun 2019, Indonesia berhasil meraih predikat negara dengan pariwisata 

halal terbaik versi Global Muslim Travel Index (GMTI) dan menyetarakan posisinya dengan 

Malaysia.  

Berdasarkan pada hal tersebut, penulis merumuskan pertanyaan penelitian berupa 

“Bagaimana Upaya Diplomasi Digital yang dilakukan Kementerian Pariwisata dalam 

meningkatkan Nation Branding komoditas Muslim Friendly Tourism Indonesia selama 

tahun 2015 – 2019?”  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis susun tersebut, maka tujuan 

utama dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Diplomasi Digital 

yang telah dilakukan Indonesia selama tahun 2015 – 2019 dalam meningkatkan Nation Branding 

komoditas Muslim Friendly Tourism. 

Dari tujuan tersebut, penulis dapat memberikan uraian Tujuan Penelitian ke dalam tujuan 

praktis dan tujuan teoritis sebagai berikut: 

1.3.1. Tujuan Praktis 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini secara praktis adalah untuk memberikan 

deskripsi secara menyeluruh mengenai upaya Diplomasi Digital yang dilakukan oleh 

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia dalam hal Nation Branding 

komoditas Muslim Friendly Tourism.  
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Dengan demikian, skripsi ini secara praktis dapat memberikan pandangan dan 

pemahaman mengenai apa saja upaya yang telah dilakukan Indonesia melakui 

Kementerian Pariwisata RI dalam kurun waktu periode tahun 2015 – 2019. Dengan 

mengingat bahwa dalam kurun waktu tahun tersebut pariwisata halal Indonesia telah 

mengalami kenaikan ranking yang sangat signifikan dalam rating GMTI. 

1.3.2. Tujuan Teoritis 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini secara teoritis adalah untuk memberikan sudut 

pandang baru terhadap Muslim Firendly Tourism di Indonesia dengan memfokuskan pada 

upaya Diplomasi Digital. 

Dengan mengingat realita bahwa Diplomasi Digital telah menjadi suatu praktik 

yang umum untuk dilakukan negara-negara demokrasi di dunia dalam upaya memperoleh 

kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, tujuan untuk memberikan sudut pandang kajian 

Muslim Friendly Tourism Indonesia pada fokus Diplomasi Digital dapat menjadi hal yang 

krusial. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun oleh penulis, 

maka dengan adanya penelitian skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

bentuk manfaat akademis dan manfaat praktis yang meliputi: 

1.4.1. Manfaat Akademis  

Secara akademis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

berupa sumbangsih literatur terkait Muslim Friendly Toursim, Diplomasi Digital dan 

Nation Branding Indonesia.  

Di samping itu, diharapkan pula penelitian ini memberikan kontribusi ilmu 

pengetahuan bagi civitas universitas, khususnya kepada mahasiswa Hubungan 

Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) dan juga 

penstudi HI lainnya. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis 

berupa pendeskripsian studi kasus mengenai upaya Diplomasi Digital Indonesia untuk 

meningkatkan Nation Branding dalam komoditas strategis Muslim Friendly Tourism.  

Sehingga, penelitian skripsi ini dapat dijadikan rujukan atau sumber informasi dan 

inovasi bagi masyarakat Indonesia secara luas di era digital, serta menumbuhkan rasa cinta 

tanah air dan kebanggaan terhadap identitas bangsa.  

1.5. Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun penelitian Skripsi ini, penulis berupaya untuk dapat  memberikan 

pembahasan, data, dan analisis secara komprehensif agar dapat mencapai tujuan dan 

manfaat dalam penelitian Skripsi ini 

Oleh karena itu, dalam membuat alur penyusunan penelitian Skripsi dengan judul 

“Analisis Nation Branding dalam Diplomasi Digital Indonesia, Studi Kasus: Upaya 

Kementerian Pariwisata untuk Mempromosikan Muslim Friendly Tourism pada periode 

Tahun 2015 – 2019” ini, penulis akan membahasnya ke dalam enam (6) bab yang 

pembagiannya adalah sebagai berikut: 

- BAB I: PENDAHULUAN 

Pada Bab 1, penulis memaparkan Pendahuluan penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, serta 

sistematika penelitian.  

Bagian Pendahuluan merupakan bagian yang fundamental dalam menyusun 

penelitian Skripsi. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis secara 

komprehensif mencoba menguraikan pemetaan alur berpikir dan arah tujuan 

pembahasan agar pembaca atau pihak yang menggunakan penelitian Skripsi ini 

dapat menangkap poin utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 
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Pada Bab 2, penulis menguraikan Tinjauan Pustaka yang meluputi teori serta 

konsep yang digunakan pada penelitian ini. Adapun teori dan konsep tersebut 

adalah Diplomasi Digital, Nation Branding, dan Muslim Friendly Tourism. 

Pada bab ini pula penulis menggambarkan Kerangka Pemikiran yang akan 

digunakan sebagai dasar  alur berpikir penelitian Skripsi ini. 

- BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab 3, penulis menjelaskan tentang Metode Penelitian atau teknis 

penelitian yang dilakukan yakni berupa objek penelitian, jenis penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisa data. 

- BAB IV: PEMBAHASAN 

Bab 4 ini akan dijelaskan mengenai Pembahasan dari penelitian Skripsi yang 

disusun oleh penulis. Bab ini secara umum menjelaskan objek kajian penelitian 

secara lebih komprehensif dengan menguraikan fakta-fakta umum mengenai 

Diplomasi Digital, Nation Branding, dan Muslim Friendly Tourism. Fakta-

fakta khusus juga ikut dimuat dalam bagian pembahasan untuk memperkuat 

penjelasan mengenai objek penelitian. 

- BAB V: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

Bab 5 akan memaparkan Hasil Penelitian dan Analisis pada Upaya Diplomasi 

Digital untuk Meningkatkan Nation Branding komoditas Muslim Friendly 

Tourism selama kurun waktu 2015 – 2019.  

Adapun Hasil Penelitian yang dimaksud adalah berupa penelitian/riset dan 

wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada narasumber (Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI). Sementara untuk analisis, penulis 

menggunakan kerangka berpikir dari The Hexagon of Competitive Identity 

dari teori Nation Branding milik Simon Anholt. 

- BAB VI: PENUTUP 
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Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat kesimpulan akhir dari penelitian Skripsi yang telah 

dirampungkan. Penulis menyertakan pula saran secara praktis dan teoritis atas 

topik penelitian Skripsi yang dilakukan. 

Pada bagian Saran secara Teoritik atau Akademis, penulis berusaha 

mengutarakan hal-hal penting yang digarisbawahi untuk dikembangkan oleh 

peneliti berikutnya atau pihak yang memang memiliki ketertarikan pada topik 

yang terkait. 

Sementara untuk Saran secara Praktis, penulis memberikan rekomendasi saran 

kepada pemangku kepentingan terkhusus Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif RI (Kemenparekraf RI). 

Sistematika penulisan dalam penelitian skripsi ini menjadi gambaran umum agar 

pembaca mendapatkan informasi awal mengenai pembahasan dan analisis yang akan 

dijelaskan dalam Skripsi ini. 
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