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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan 

berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Di sekitar obyek wisata berdaya tarik 

tinggi, penduduk setempat sibuk dalam berbagai kegiatan produktif seperti 

menyediakan penginapan, menjual produk kerajinan dan seni, menyewakan jasa 

transportasi, membuka rumah makan, dan banyak kegiatan ekonomi lokal yang 

lain. Dengan ciri di atas, industri pariwisata diandalkan untuk menyerap banyak 

tenaga kerja. Lagi pula, corak permintaan yang sangat beragam membuat industri 

ini terpecah-pecah (fragmented industry), dengan ragam pemain pasar yang sangat 

bervariasi.  

 Negara besar dengan kepulauan yang luas ini memiliki banyak keunggulan 

untuk ditawarkan, dari keindahan alam, peninggalan sejarah serta keragaman 

budaya. Warisan alam yang membanggakan merupakan kombinasi yang unik dari 

iklim tropis dengan kepulauan luas yang terdiri dari 17.508 pulau, 6.000 

diantaranya yang berpenghuni, dan garis pantai terpanjang ketiga di dunia (54.716 

km) setelah Kanada dan Uni Eropa (CIA). Dan merupakan negara yang terletak di 

antara pulau-pulau dengan paling padat penduduknya. Pantai di Bali, situs 

menyelam di Bunaken, Gunung Bromo di Jawa Timur, Danau Toba, Raja Ampat 

dan berbagai Taman Nasional di Sumatera hanya beberapa contoh dari tujuan 

indah yang populer. Obyek wisata alam dilengkapi dengan warisan budaya yang 

kaya yang mencerminkan sejarah Indonesia yang dinamis dan keragaman etnis. 

Satu fakta yang mencontohkan kekayaan ini adalah bahwa 719 bahasa hidup yang 

digunakan di seluruh nusantara (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia). 

Candi Prambanan dan candi Borobudur, Yogyakarta, Toraja, Minangkabau, dan 

tentu saja Bali, dengan banyak perayaan Hindu yang merupakan beberapa tujuan 

populer untuk pariwisata budaya.  
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 Pariwisata Indonesia merupakan komponen penting dari perekonomian 

Indonesia serta sumber signifikan dari pendapatan devisa negara. Seperti terlihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 1 Penerimaan Devisa Pariwisata Dibandingkan dengan Komoditi 

Ekspor Lainnya (2011-2013) 

 
 Sumber : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 

 

Tercatat pada tahun 2012 sektor pariwisata menyumbang devisa sekitar US$ 

9 juta, naik 6,03 persen dari tahun 2011, dan melampaui US$ 10 juta pada tahun 

2013. Sektor pariwisata sebagai peringkat ke-4 terbesar di antara sektor ekspor 

barang dan jasa (Hasanudin 2013, hlm. 1).  

Di www.indonesia.travel.id (2013) disebutkan bahwa pada tahun 2014, 9,4 

juta pengunjung internasional masuk ke Indonesia, tinggal di hotel selama rata-

rata 7,5 malam dan menghabiskan rata-rata US$ 1.142 per orang selama 

kunjungan mereka, atau US$ 152,22 per orang per hari. Kemudian di 

www.indonesiainvestments.com (2013) disebutkan bahwa Singapura, Malaysia, 

Tiongkok, Australia, dan Jepang merupakan lima sumber pengunjung terbanyak 

ke Indonesia. Singapura merupakan negara pemboros utama untuk Indonesia di 

sektor pariwisata. Sejak 2011 tercatat angka kunjungan wisatawan mancanegara 

dari Singapura ke Indonesia mengalami peningkatan, setelah tahun sebelumnya 

yang mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada tabel berikut.  
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Tabel 2 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut 

Tempat Tinggal Tahun 2007-2014 (juta jiwa) 

COUNTRY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SINGAPORE  1.35 1.40 1.37 1.27 1.51 1.56 1.63 1.74 

MALAYSIA  0.90 1.11 1.17 1.27 1.30 1.33 1.43 1.48 

AUSTRALIA  0.31 0.45 0.58 0.77 0.93 0.96 1.00 1.12 

TIONGKOK 0.23 0.33 0.40 0.47 0.57 0.68 0.80 0.93 

JAPAN  0.51 0.54 0.47 0.41 0.42 0.45 0.50 0.52 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Singapura menjadi negara pemboros 

utama pariwisata Indonesia. Sekitar 59% dari semua pengunjung bepergian ke 

Indonesia untuk liburan, sementara 38% untuk tujuan bisnis, dan 3% untuk 

kepentingan politik.  

Pada 2012, menurut perjalanan World Travel & Tourism Council pariwisata 

memberikan kontribusi total 8,9% dari PDB dan didukung 8% dari total lapangan 

kerja di Indonesia (World Travel & Tourism Council). Dan pada tahun 2015, 

berdasarkan survei World Economic Forum, Indonesia mendapat Perjalanan dan 

Indeks Daya Saing Pariwisata dengan skor 4,04 dan peringkat di nomor 50, (naik 

dari nomor 70 pada tahun 2013, nomor 74 tahun 2011 dan nomor 81 tahun 2009) 

dari 141 negara (World Economic Forum, 2015).  

Belajar dari keberhasilan negara tetangga, seperti Thailand, Singapura dan 

Malaysia, yang berhasil memperoleh manfaat dan dieksploitasi sektor pariwisata 

melalui promosi yang intensif, pemerintah Indonesia awal 90-an meluncurkan 

upaya terpadu untuk mempromosikan pariwisata Indonesia di seluruh dunia. 

Kampanye terintegrasi pertama diciptakan sebagai Visit Indonesia Year 1991 

(Presidential Decree Number, p.31). Orde Baru Indonesia meresmikan Visit 

Indonesia Year yang merupakan tahun serangkaian untuk mempromosikan 

Indonesia kepada industri pariwisata dunia (Parpostel Annual Report, p. 31).  

Visit Indonesia Year 1991 diumumkan oleh Soeharto pada awal tahun pada masa 
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kekuasaannya, dan itu merupakan Keputusan Presiden yang membuat 

pengoperasian fungsi tahunan dalam proses pemerintahannya. Sebagai bagian dari 

perencanaan lima tahunan 1994/1995-1999/2000, pemerintah mencapai target 6,5 

juta wisatawan asing, membawa US$ 9 miliar pada valuta asing, dengan 

84.200.000 wisatawan domestik menghabiskan Rp 9 triliun. Pariwisata juga 

menghasilkan 900.000 lapangan kerja baru (Department of Information, Republic 

of Indonesia, pp. 65, 174). 

Kemudian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, menyatakan 

Visit Indonesia Year 2008. Visit Indonesia Year 2008 secara resmi diluncurkan 

pada tanggal 26 Desember 2007 oleh Jero Wacik. Sosok Visit Indonesia Year 

2008 merupakan branding yang mengambil konsep Garuda Pancasila sebagai cara 

hidup bangsa Indonesia. 5 komponen pancasila diwakili oleh 5 garis warna yang 

berbeda dan melambangkan Persatuan Indonesia. Promosi besar Visit Indonesia 

Year 2008 tersebut diluncurkan sekaligus untuk memperingati 100 tahun 

Kebangkitan Nasional Indonesia pada tahun 1908.  

Program Indonesia Visit Year 2008 ini memperoleh dukungan dari United 

Nations-World Tourism Organization (UN-WTO). UN-WTO untuk sekian 

kalinya memberi bantuan teknis kepada Indonesia termasuk ketika muncul 

musibah bom Bali maupun gempa bumi Yogyakarta, yang berupa strategi 

komunikasi dengan membuat media center yang menginformasikan kondisi 

teraktual mengenai suatu kejadian ke seluruh dunia. Media center ini dinilai 

cukup efektif dalam upaya mendukung program tersebut. Komunikasi mempunyai 

peranan yang sentral dalam pariwisata, karena dengan informasi yang cepat dan 

akurat akan menjadi semacam guideline bagi wisatawan di seluruh dunia untuk 

datang ke destinasi. Dengan mendapatkan informasi yang cepat dan akurat, 

wisatawan segera menentukan untuk datang ke suatu negara (destinasi) yang akan 

dikunjungi. 

Namun pada bulan Januari 2011, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero 

Wacik mengumumkan bahwa branding Visit Indonesia Year dihentikan dan 

berubah menjadi Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia memiliki konsep 

yang menyoroti keindahan alam, budaya, makanan, dan persaingan harga. Setelah 
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kampanye diluncurkan, Indonesia melaporkan peningkatan pengunjung asing ; 

dari 7.002.944 pada tahun 2010, untuk 7.649.731 pada tahun 2011; dan 8.044.462 

pada 2012 (BPS). Menteri Kebudayaan dan Pariwisata menambahkan bahwa 50 

persen dari pendapatan dihasilkan dari sekitar 600 pertemuan, konvensi dan 

pameran yang berlangsung di berbagai tempat di seluruh negeri tahun 2011 (The 

Jakarta Pos, 2010). 

Berbagai strategi telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Singapura. Meskipun begitu, pada 

tahun 2009-2010 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Singapura 

mengalami penurunan. Baru pada tahun 2011, Indonesia dapat menaikkan 

kembali jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Singapura. 

I.2  Rumusan Masalah 

Dengan melihat angka kunjungan wisman Singapura yang mengalami 

kenaikkan pada tahun 2011-2014, maka muncul pertanyaan: Bagaimana Strategi 

Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara Singapura pada Tahun 2011-2014? 

I.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui secara lebih mendalam Kerjasama Bilateral yang dilakukan 

Indonesia dengan Singapura guna mencapai kepentingan nasional dalam 

instrumen pariwisata melalui promosi dengan branding Wonderful 

Indonesia.  

b. Menganalisis implementasi program-program Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif sebagai strategi promosi pariwisata melalui branding 

Wonderful Indonesia di Singapura pada tahun 2011-2014. 
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I.4 Manfaat Penelitian  

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis, penelitian ini memberikan suatu informasi dan data 

dalam Ilmu Hubungan Internasional untuk memahami perihal potensi 

pariwisata Indonesia dan eksistensinya di mancanegara. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam 

pengembangan studi Hubungan Internasional mengenai strategi pemerintah 

Indonesia dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara 

Singapura ke Indonesia. 

 

I.5 Tinjauan Pustaka 

 

Penelitian ini akan membahas mengenai letak signifikansi penelitian 

terlebih dahulu dengan topik bahasan dalam penelitian ini yang berjudul “Strategi 

Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Singapura 

Melalui Wonderful Indonesia Periode 2011-2014”, sebagai berikut: 

Pertama, sebuah skripsi dari “Sri Wahyuni Rasulong. ASEAN Tourism 

Forum dan Peningkatan Pariwisata Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam 

Makassar, 2014.” yang menjelaskan mengenai peranan dari ASEAN Tourism 

Forum yang menghasilkan ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP). Dijelaskan 

bahwa dalam pertemuan antara para Menteri Pariwisata ASEAN itu dikatakan 

sangat mempengaruhi perkembangan pariwisata negara-negara ASEAN yaitu 

Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam. Karena dalam forum inilah semua 

Menteri Pariwisata ASEAN, para ketua Organisasi Pariwisata Nasional ASEAN 

(NTOs), Asosiasi Tour dan Travel dan beberapa kepala negara bidang pariwisata 

dari negara-negara yang mempunyai kerjasama dengan ASEAN di bidang 

pariwisata dapat berkumpul untuk membahas, merencanakan dan mengevaluasi 

kinerja dan arahan strategis dari ATSP untuk peningkatan pariwisata negara-

negara ASEAN. Dengan adanya forum ini para aktor pelaksana dapat 

mendiskusikan bersama aktifitas yang akan dilakukan dan diterapkan di negara 

masing-masing anggota. Setiap negara anggota akan mengacu pada ATSP dalam 
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menjalankan sektor pariwisatanya. Negara anggota inilah yang berinisiatif untuk 

mengimplementasikan kegiatan dari arahan tersebut. Terjadi peningkatkan 

pariwisata ASEAN khususnya Indonesia, Thailand dan Brunei Darussalam. 

Peningkatan tersebut dapat dilihat dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke 

negara-negara ini dan juga dari peningkatan infrastruktur dan beberapa faktor 

yang menjadi daya tarik negara-negara ini untuk dikunjungi, hal itu terlihat dari 

Tour and Travel Competitiveness Index yang dikeluarkan di World Economic 

Forum. 

Selain itu juga dijelaskan bahwa peluang Indonesia, Thailand dan Brunei 

Darussalam dalam kerjasama ASEAN Tourism Forum yaitu ASEAN merupakan 

kawasan yang menjadi salah satu kawasan untuk tujuan utama wisatawan. Ketiga 

negara tersebut memiliki produk pariwisata yang sangat baik untuk di 

promosikan, seperti sumber daya alam dan keragaman budayanya yang akan 

menjadi keunikkan tersendiri bagi ketiga negara ini. Dan dengan akan 

diterapkannya visa tunggal bagi seluruh negara ASEAN, Hal tersebut dapat 

menjadi faktor pendorong yang sangat penting bagi pariwisata ketiga negara ini 

agar lebih meningkat setiap tahunnya. Sedangkan tantangan yang dihadapi adalah 

bagaimana ketiga negara ini mengemas produk-produk pariwisata mereka dengan 

baik dan dipromosikan kepada dunia secara baik pula agar dapat mengundang 

wisatawan untuk datang ke negaranya masing-masing. Selain itu menjaga 

keamanan negara masing-masing agar dapat membuat wisatawan merasa lebih 

nyaman dan aman berada di negara tujuan. Dan lebih memanfaatkan kerjasama 

antara negara-negara ASEAN ini lebih maksimal, mengimplementasikan ATSP 

dalam sektor pariwisatanya. 

Skripsi ini terdapat tiga aktor yakni Indonesia, Thailand dan Brunei 

Darussalam. Dan pada penelitian ini kerangka garis merahnya menggunakan 

ASEAN Tourism Forum. Sedangkan pada penelitian penulis lebih spesifik yakni 

pada Indonesia dan dengan fokus penelitian lebih mengerucut yakni pada program 

promosi Indonesia dengan Wonderful Indonesia dan hubungannya dengan 

Singapura.  
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Selanjutnya yang kedua yakni skripsi “Claudio Edo Cahya Dwi H. Strategi 

Pemasaran Obyek Wisata Daerah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan 

Mancanegara (Studi Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Batu. 

Universitas Brawijaya, 2014.” Skripsi ini menjelaskan tentang strategi pemasaran 

obyek-obyek wisata dan kebudayaan daerah yang sudah diterapkan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

mancanegara, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan 

strategi pemasaran obyek-obyek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Claudio 

dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam strategi pemasaran obyek wisata 

daerah Kota Batu, DPKKB mempunyai peran sebagai koordinator semua obyek 

wisata yang berada di Kota Batu. Tugas DPKKB adalah membantu 

mempromosikan potensi pariwisata yang ada di kota ini. Untuk wisatawan 

mancanegara DPKKB mempromosikan semua obyek wisata. Secara khusus 

DPKKB mempromosikan obyek wisata alam yaitu Desa Wisata, karena Desa 

Wisata memiliki pesona alam yang sangat indah. Semua obyek wisata di Kota 

Batu termasuk Desa Wisata memiliki daya tarik tersendiri, namun dalam 

pemasarannya DPKKB masih belum memiliki strategi khusus untuk 

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Hal tersebut dibuktikan dari 

belum siapnya DPKKB memanfaatkan kerjasama Indonesia dengan negara-negara 

ASEAN lewat MEA, tidak adanya basis data khusus wisatawan mancanegara dan 

strategi pemasaran yang masih kurang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan 

mancanegara.  

Penelitian ini menjelaskan mengenai strategi dari sebuah daerah dalam 

mempromosikan pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan 

mancanegara. Sedangkan penelitian penulis tentang program promosi dari 

Indonesia dengan Wonderful Indonesia dan realisasinya untuk pasar wisman 

khususnya dari Singapura.  

Kemudian yang ketiga yaitu skripsi “Heru Sulistyo. Kesiapan Pariwisata 

Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015: 

Analisis Strategi Peningkatan Jumlah Wisatawan Asing.” Skripsi ini 
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menjelaskan mengenai kesiapan Pariwisata Indonesia dalam meningkatkan 

jumlah wisatawan asing dalam menghadapi AEC yakni dengan Membentuk BPPI 

yang bertugas berkoordinasi dengan stake holder pariwisata dan membuat 

program paket pariwisata. Meningkatkan branding/tagline “Wonderful Indonesia" 

dengan tujuan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia di dunia 

internasional. Kemudian membuat "Visit Indonesia Tourism Officers" (VITO) 

yang tersebar di 14 lokasi di 13 negara. Mengikuti berbagai pameran internasional 

untuk mendekatkan diri dengan pasar wisatawan mancanegara dan melakukan 

kerjasama dengan biro perjalanan, tour and travel, investor, dan pengunjung 

pameran. Hasil uji dari strategi yang dilakukan selama lima tahun terakhir 

menunjukkan bahwa strategi tersebut mampu meningkatkan jumlah wisatawan 

asing hadir di Indonesia. Selama lima tahun terakhir mampu meningkatkan 

jumlah wisman sebanyak 3 juta pengunjung. Strategi pariwisata Indonesia lebih 

efektif dan efisien dibanding Malaysia, Thailand, Singapura. Namun serapan 

wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia kalah dengan tiga negara 

tetangga tersebut. Anggaran promosi pariwisata rendah dan infrastruktur 

pariwisata perlu banyak pembenahan. 

Penelitian ini tidak spesifik pada satu negara sedangkan penelitian penulis 

lebih spesifik yakni pada Singapura. Singapura sebagai pemboros pariwisata 

utama di Indonesia. Penulis ingin membuktikan sejauh mana program Wonderful 

Indonesia berhasil di Singapura. 

I.6 Kerangka Pemikiran 

I.6.1 Konsep Kebijakan Luar Negeri 

Konsep Kebijakan Luar Negeri digunakan untuk membantu memahami 

strategi lanjutan dalam meningkatkan jumlah wisatawan asing. Menurut 

Rosenau,  pengertian  Kebijakan  Luar  Negeri  yaitu  upaya  suatu  negara   

melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh 

keuntungan dari lingkungan eksternalnya (James N. Rosenau dkk., 1976. hlm. 

27). Menurut Yanyan Kebijakan Luar Negeri (foreign policy) merupakan 

action theory, yaitu kebijakan suatu negara yang ditujukan ke negara lain 
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untuk mencapai suatu kepentingan tertentu (Y. Mochamad Yani, 2007. hlm. 

1). Secara umum, politik luar negeri adalah suatu perangkat formula nilai, 

sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan 

memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. 

Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara  maupun  aktor  

dari  negara  tersebut  melakukan  berbagai macam kerjasama diantaranya 

adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional dan multilateral (Ibid).  

Langkah pertama dalam proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri 

mencakup (Jack C. Plano dan Roy Olton 1999, hlm. 5): 

1. menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk 

tujuan dan sasaran yang spesifik; 

2. menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan 

internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri; 

3. menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang 

dikehendaki; 

4. mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas 

nasional dalam menanggulangi variable tertentu sehingga mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan; 

5. melaksanakan tindakan yang diperlukan; 

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai 

keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui 

para perumus kebijakan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada 

negara-negara lain dengan mengubah atau  mempertahankan tindakan  negara 

lain (Y. Mochamad Yani, hlm. 6). 

I.6.2 Konsep Kerjasama Bilateral 

Hubungan yang jelas terlihat antara konflik dan kerjasama 

internasional, dimana konflik yang ada dapat diakomodasikan melalui 

negosiasi. Konflik potensial tersebut selalu berakhir melalui tingkatan 

kerjasama. Jadi hubungan kerjasama selalu menjadi pilihan yang tidak pernah 
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ditinggalkan oleh aktor-aktor Hubungan Internasional. Hukum Internasional, 

Organisasi Internasional, hubungan ekonomi dan diplomasi adalah empat 

metode negara untuk selalu berusaha mengkoordinasikan hubungannya secara 

konstruktif. Negara-negara menggunakan keempat hal tersebut untuk 

meningkatkan dan memfasilitasi interrelasi politik dan ekonomi mereka. 

Selain itu mereka juga menggunakannya untuk mengontrol konflik dan 

meningkatkan kerjasama kearah yang lebih baik lagi. 

“Kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan atau 

kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. 

Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang sama dimana 

landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan berbagai permasalahan 

secara bersama-sama melalui suatu mekanisme kerjasama. Dalam melakukan 

suatu kerjasama harus ada iklim yang menyenangkan dalam pembagian tugas 

serta balas jasa yang akan dibawa” (Soekanto, 1990: 72). 

Selain itu, Soerdjono Soekanto mengenai kerjasama: “Suatu kerjasama 

akan bertambah kuat apabila ada bahaya dari luar yang menyinggung 

kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam 

kelompok, dalam diri seseorang atau segolongan orang” (1990: 80). Dalam 

konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini kerjasama internasional 

merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk 

menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam forum 

internasional. 

“Kerjasama Internasional terjadi karena „Nation Understanding’ 

dimana mempunyai arah dan tujuan yang sama, keinginan di dukung oleh 

kondisi internasional yang saling membutuhkan kerjasama itu didasari oleh 

kepentingan bersama di antara Negara-negara namun kepentingan itu tidak 

identik” (Kartasasmita, 1998: 3). Kerjasama Internasional dilaksanakan guna 

meningkatkan hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan 

nasionalnya. Untuk meningkatkan hubungan antara negara-negara maka 

perlunya suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling 

pengertian dan dalam konstelasi Hubungan Internasional dewasa ini 
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merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap Negara untuk 

menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan 

kedaulatan dan hak-hak dari negara lain. Kerjasama Internasional 

mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu 

dengan individu, antara individu dengan kelompok dari satu kesatuan unit 

dalam sistem internasional dan masyarakat internasional. “Kerjasama 

Internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk Organisasi 

Internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam 

bentuk-bentuk Kerjasama Internasional non-pemerintah yang makin hari 

makin banyak jumlahnya” (Rudy, 2005: 3). 

Keamanan menjadi low politics yang lebih menyoroti isu-isu non-

keamanan. Kerjasama internasional sendiri merupakan proses utama dari 

interaksi internasional. Kerjasama internasional pada hakekatnya dapat 

dibedakan dalam empat bentuk, yaitu: 

1.  Kerjasama Multilateral 

Hakekat dan kerjasama internasional yang universal (global) adalah 

memadukan semua bangsa di dunia dalam suatu wadah yang mampu 

mempersatukan mereka dalam cita-cita bersama dan menghindari konflik 

internasional. 

2. Kerjasama Regional 

 Merupakan kerjasama anta negara yang berdekatan secara goegrafis 

kerjasama jenis ini merupakan gagasan yang mulai dikenal pada awal abad 

ke 19. 

3. Kerjasama Trilateral 

 Merupakan kerjasama yang dilakukan oleh tiga negara.  

4. Kerjasama bilateral  

Hubungan bilateral merupakan keadaan yang menggambarkan hubungan 

timbal balik antara dua pihak yang terlibat, juga meliputi adanya aktor 

utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah “negara” (state 

actors) (Agung & Yanyan, 2005:28).  
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Dalam proses pelaksanaan Hubungan Bilateral Spiegel menyatakan 

bahwa dapat ditemukan 3 motif, yaitu (1995:67): 

1. Memelihara Kepentingan Nasional 

2. Memelihara Perdamaian 

3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi 

Konsep kerjasama yang dipakai disini adalah kerjasama yang sifatnya 

bilateral. Kerjasama bilateral dapat terselenggara berkat adanya kesamaan visi 

dan keselarasan kepentingan diantara aktor-aktor yang berinteraksi. Melalui 

kerjasama bilateral, suatu pihak mengharapkan kepentingannya akan lebih 

mudah diwujudkan daripada berusaha sendiri.  

Definisi kerjasama: 

1. Pandangan bahwa dua kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu 

dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh 

semua pihak. 

2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara dalam rangka 

memanfaatkan persamaan atau benturan kepentingan. 

3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang 

diputuskan oleh negara lainnya membantu negara itu untuk mencapai 

kepentingan dan nilai-nilainya. 

4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang 

dilakukan untuk melaksanakan persetujuan. 

5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka (Hosti, 

1987: 652-653). 

I.6.3 Wonderful Indonesia 

Pada bulan Januari 2011, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero 

Wacik mengumumkan bahwa branding Visit Indonesia Year dihentikan dan 

berubah menjadi Wonderful Indonesia. Wonderful Indonesia memiliki 

konsep yang menyoroti keindahan alam, budaya, makanan, dan persaingan 

harga. Branding Wonderful Indonesia sendiri didasarkan pada beberapa 

kenyataan tentang daya tarik pariwisata, yaitu: 
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1. Wonderful Nature. Kenyataan menunjukkan bahwa alam Indonesia 

sangat kaya dengan keindahannya serta berbagai hasil bumi dan lautnya. 

Dari mulai ketinggian puncak gunung hingga ke dasar laut yang terdalam, 

dan dari pulau ke pulau yang terhampar dari Barat sampai ke timur, 

mengandung sumber alam serta keindahan sebagai potensi pariwisata 

yang luar biasa, tiada tandingannya. 

2. Wonderful Culture. Demikian juga halnya dengan kebudayaan yang kita 

miliki menampilkan keaneka ragamannya seiring dengan kebhinekaan 

bangsa dari Sabang sampai Merauke, dalam hal seni budaya, adat istiadat, 

bahasa, gaya dan cara hidup, dsb. yang sukar untuk ditandingi oleh negara 

mana pun di dunia. 

3. Wonderful People. Kehidupan bangsa Indonesia yang bertoleransi tinggi, 

ramah tamah dan senyum yang senantiasa menghias wajahnya, ditambah 

lagi dengan kehidupan demokratis merupakan salah satu “kekuatan” 

(strength) bagi kepariwisataan kita dalam kaitannya sebagai 

suatu Hospitality Industry. 

4. Wonderful Food. Tidak kalah pentingnya adalah potensi yang kita miliki 

dalam hal keragaman makanan dari yang tradisional sampai pada 

hidangan internasional yang mampu disajikan bagi para wisatawan selaku 

“tamu” kita. Bukan saja dalam segi keragaman makanannya, melainkan 

juga dalam tatacara penyajiannya yang beragam dari satu pulau ke pulau 

lainnya serta dari satu jenis makanan ke jenis makanan lainnya di seluruh 

tanah air. 

5. Wonderful Value for Money. Di atas semua itu, satu hal yang semua 

orang, tidak terkecuali juga para wisatawan, sangat berkepentingan 

dengan nilai uangnya, terutama yang dibelanjakannya selama 

kunjungannya di Indonesia (Kemenparekraf, 2014). 

Wonderful Indonesia merupakan sebuah tagline/branding yang dibuat 

oleh pemerintah Indonesia sebagai pilar penanda dalam berbagai kegiatan 
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Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan 
Mancanegara Singapura 

Strategi Pemerintah Indonesia dalam Upaya 
Meningkatkan Kunjungan Wisatawan  
Mancanegara Singapura 

Terjadinya Peningkatan Jumlah Kunjungan 
Wisatawan  Mancanegara Singapura 

promosi pariwisata di mancanegara. Branding semacam ini sebenarnya sudah 

dibentuk Indonesia sudah sejak lama. Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 

9 tahun 1969 tentang pedoman pembinaan pengembangan kepariwisataan 

nasional Indonesia mulai gencar memberikan perhatian pada sektor 

pariwisata. Namun, secara resmi kampanye promosi pariwisata Indonesia 

ditandai dengan dicanangkannya Visit Indonesia Year pada tahun 1991, 

seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pariwisata No. 9 Tahun 

1990. Kemudian dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini 

bernama Wonderful Indonesia.  

Promosi pariwisata menjadi pilar pengembangan pariwisata Indonesia. 

Pada tahun 1969 jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia telah mencapai 

86.000 wisatawan (Jafari 2000, p. 305). Hal ini kemudian disikapi dengan 

membuat perencanaan induk pengembangan pariwisata untuk pertama 

kalinya di Indonesia dengan membentuk Bali Tourist Development 

Corporation (BTDC) pada tahun 1970. Bali menjadi pilot 

project pengembangan pariwisata Indonesia pada saat itu tidak terlepas dari 

publikasi jurnalis dari Amerika Hickman Powell dalam bukunya The Last 

Paradise: An American’s „Discovery’ of Bali in the 1920s yang diterbitkan 

pada tahun 1930, dan karena publikasi tersebut jumlah wisatawan yang 

datang ke Bali berangsur-angsur meningkat dari 11,278 pada tahun 1969 

hingga mencapai 2.114.991pada tahun 2008 (Yamashita 2010, p. 3). Momen 

ini membuktikan betapa berpengaruhnya sebuang branding dan promosi 

terhadap kunjungan pariwisata. Oleh sebab itu penulis menggunakan konsep 

ini sebagai salah satu kerangka pemikiran penulis dalam penelitian ini.  

 

I.7 Alur Pemikiran 
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I.8 Asumsi 

Dalam penelitian ini setelah penulis menjabarkan latar belakang dan 

rumusan masalah maka penulis menarik asumsi bahwa: 

1. Indonesia berkepentingan dalam meningkatkan jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara Singapura. 

2. Indonesia menggunakan berbagai strategi dalam upayanya meningkatkan 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Singapura. 

3. Terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Singapura. 

 

I.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan teknik-teknik yang 

perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan data dan analisis 

(Unaradjani, hlm. 1). Metode berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Methods” yang 

berarti cara atau jalan yang ditempuh. Dalam sebuah karya ilmiah, sebuah desain 

penelitian tentulah disusun secara sistematis sebelum fakta-fakta disatukan. 

Desain yang digunakan tidak boleh diubah ke dalam bentuk apapun, sebab bila 

dilakukan perubahan, maka perubahan tersebut akan mengubur variabel yang 

menyebabkan penafsiran yang bermakna menjadi tidak mungkin dilakukan 

(Moleong, hlm. 20). 

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh dalam mencapai suatu 

tujuan tertentu. Metode penelitian ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian dan 

tingkat generalisasi yang diharapkan.  

I.9.1 Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk 

mencari tahu lebih mendalam hal-hal esensial yang terkait dengan kebijakan 

pemerintah Indonesia dalam penguatan Kerjasama Bilateral dengan 

Singapura dalam pariwisata untuk mempromosikan pariwisata melalui 

tagline/branding Wonderful Indonesia dan bagaimana implementasi program 

dari Wonderful Indonesia itu sendiri. Hasil wawancara dan studi kepustakaan 

dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, 
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peneliti memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Melalui penelitian 

seperti ini akan terlihat makna-makna dibalik strategi yang digunakan bagi 

pihak-pihak terkait. 

I.9.2  Jenis Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

yang bersifat deskriptif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan suatu 

fenomena yang diselidiki. Penelitian desktiptif bertujuan untuk memberikan 

atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini. Dengan 

demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis. Karena dalam penelitian 

ini, penulis berusaha mendeskripsikan fenomena penguatan Kerjasama 

Bilateral pariwisata oleh negara dalam hal ini Indonesia dan Singapura, dalam 

studi ini adalah implementasi program promosi pariwisata melalui 

tagline/branding Wonderful Indonesia di Singapura. 

 

I.9.3 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah data-data 

primer dan sekunder. Data primer berasal dari wawancara dan sumber resmi 

pemerintah, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Mela selaku Staf 

Asisten Deputi Pengembangan Komunikasi Pemasaran Mancanegara 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.  Serta 

menggunakan data-data resmi dalam menganalisis penelitian ini seperti 

dokumen dan pernyataan resmi pemerintah Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. 

Data sekunder menggunakan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang tepat adalah dengan 

studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data yang akan 

digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research) yaitu 

pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-

buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan 
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dengan masalah tersebut. Setelah data terkumpul sesuai dengan keperluan, 

data akan diseleksi untuk kemudian dikelompokkan ke dalam pembahasan 

untuk kemudian dianalisis. 

I.9.4 Teknik Analisis Data 

Tahapan yang dilakukan setelah teknik pengumpulan data yaitu adalah 

teknik analisis data, teknik analisis data digunakan karena dalam sebuah 

penelitian, merupakan salah satu teknik yang penting dan paling dalam. 

Dengan adanya analisis data, berbagai data yang diperoleh akan diolah untuk 

menjadi sebuah jawaban dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti 

dalam penelitian tersebut. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu transkrip, narasi dan teks. 

Sesuai dengan data yang ada yaitu kualitatif, maka penulis akan 

mengumpulkan, mengkualifikasi, dan menggunakan data-data yang diperoleh 

dari adanya pengamatan, kemudian mendeskripsikan dan menarik beberapa 

kesimpulan dari data-data tersebut dengan teori serta konsep yang digunakan. 

Hasilnya kemudian dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang menjadi 

objek penelitian dengan data-data yang diperoleh. 

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dibatasi hanya pada 

hubungan state (Indonesia) dan state (Singapura) dalam bidang pariwisata. 

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

pendekatan ekonomi politik internasional. 

 

I.10 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penulis dalam memahami alur pemikiran, maka 

dalam melakukan penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan dalam 

bagian-bagian yang terdiri dari empat bab, yakni: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Yang didalamnya terdapat usulan penelitian yang menjadi dasar 

penelitian ini. Bab ini berisikan latar belakang penelitian, identifikasi 
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masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran,  alur pemikiran, asumsi, 

metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan 

skripsi. 

 

BAB II KONDISI PARIWISATA INDONESIA DAN STRATEGI 

UNTUK MENINGKATKAN KUNJUNGAN WISATAWAN 

MANCANEGARA 

 Merupakan bab yang mencakup serangkaian teori dan pendekatan 

yang relevan dengan obyek penelitian yang akan dijelaskan lebih lanjut. 

Teori, konsep dan pendekatan ini berasal dari studi Hubungan 

Internasional, terutama yang berhubungan dengan Kebijakan Luar Negeri 

suatu negara, Ekonomi Internasional, dan Kerjasama Internasional. 

Merupakan Obyek Penelitian, yang memuat informasi-informasi, baik 

yang umum maupun yang khusus, meliputi gambaran umum mengenai 

kondisi Indonesia, pariwisata Indonesia dan dinamika kebijakan Politik 

Luar Negerinya sampai dengan diluncurkannya program pariwisata 

Wonderul Indonesia. 

 

BAB III STRATEGI PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATAWAN 

SINGAPURA KE INDONESIA : PROGRAM WONDERFUL 

INDONESIA 

 Bab ini akan menganalisis obyek penelitian dalam upaya menguji 

hipotesis yang diajukan atau juga disebut sebagai bagian inti. Di sini akan 

dipaparkan hasil penelitian terhadap variabel-variabel yang ada, dan juga 

akan disajikan analisa mengenai keterhubungan variabel penjelas dan 

variabel yang dijelaskan.  

 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab penutup yang akan memaparkan resume dari 

beberapa bab sebelumnya, kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian 
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yang telah diteliti dan dianalisa. Kesimpulan akan memuat pembuktian 

hipotesis, apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Sementara saran-

saran yang diberikan berkaitan dengan pelaksanaan penelitian baik saran 

metodologi maupun substansial yang direkomendasikan diharapkan dapat 

memberikan masukkan dalam rangka untuk lebih memahami tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam studi Hubungan 

Internasional. 
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