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ABSTRAK 

 

 

 

UPAYA NATION BRANDING WONDERFUL INDONESIA DI CHINA 

DALAM MEMPROMOSIKAN SEKTOR PARIWISATA INDONESIA 

TAHUN 2011-2016 

 

 

Oleh 

 

 

MEKA NURHADI. 

 

 

Indonesia negara yang memiliki pariwisata beragam dan indah namun 

pariwisatanya masih tertinggal dibandingkan dengan negara yang ada di ASEAN, 

Indonesia menduduki posisi ke empat pada persaingan pariwisata. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk melihat upaya dari kegiatan nation branding wonderful 

Indonesia dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di China dari tahun 2011 

hingga tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik data wawancara dan studi 

kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia telah berhasil menerapkan 

konsep nation branding wonderful Indonesia di China dengan memaksimalkan 

strategi promosi brand and competitive identity branding, marketing, and 

promotion, market and segment. Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan 

kepada pemerintah Indonesia, dapat mengimplementasikan konsep nation 

branding  ke dalam program-program yang mudah dilakukan oleh masyarakat, 

pada pelaksanaan konsep nation branding wonderful indonesia diperlukan upaya 

pada masyarakat dalam menciptakan produk yang identik dengan Indonesia 

sehingga keberhasilan konsep tersebut akan mendorong perekonomian masyarakat 

Indonesia.  

 

Kata Kunci: Destination Tourism Branding, Wonderful Indonesia, China. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
 

NATION BRANDING WONDERFUL INDONESIA EFFORTS IN CHINA 

IN ENCOURAGING THE INDONESIAN TOURISM SECTOR IN  

2011-2016 

 

 

BY 

 

 

MEKA NURHADI. 

 

 

Indonesia is a country that has diverse and beautiful tourism but its tourism is still 

lagging behind compared to countries in ASEAN, Indonesia occupies the fourth 

position in tourism competition. The purpose of this study was to look at the 

efforts of Indonesia's wonderful nation branding in promoting Indonesian tourism 

in China from 2011 to 2016. The method used in this study used a descriptive 

qualitative approach, with interview data and literature study techniques. The 

result of this study is that Indonesia has succeeded in applying the concept of 

wonderful Indonesian nation branding in China by maximizing brand promotion 

strategies and competitive branding, marketing, and promotion, market and 

segment. Based on the results of this study, it is expected that the Indonesian 

government can implement the concept of nation branding in programs that are 

easily carried out by the community, in the implementation of the concept of 

Indonesian nation branding, it requires efforts to create products that are 

synonymous with Indonesia so that the success of the concept will encourage the 

economy of the Indonesian people. 

Keywords: Destination Tourism Branding, Wonderful Indonesia, China. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Branding adalah suatu strategi untuk mempresentasikan sebuah negara dengan 

sasaran menciptakan nilai-nilai reputasi lewat turisme, keadaan sosial ekonomi, 

kemasyarakatan dan investasi. Branding digambarkan sebagai image dan reputasi 

suatu bangsa yang dibangun atas dasar persepsi yang dibentuk dan didefinisikan 

oleh orang-orang di luar negara tersebut. Persepsi mereka umumnya dipengaruhi 

oleh stereotyping, pemberitaan di media, juga pengalaman pribadi.
1
 

Menurut Grant banyak alasan yang membuat negara-negara harus mengelola 

Branding.
2
 Diantaranya dikarenakan perkembangan global yang mengharuskan 

setiap negara, kaya atau miskin bersaing dengan negara lain dalam 

memperebutkan pangsa konsumen dunia, baik itu di bidang wisatawan, investor, 

mahasiswa, pengusaha, olahraga internasional dan acara budaya, serta perhatian 

dan rasa hormat media internasional, pemerintah, dan rakyat negara lain.
3
Negara 

yang harus bersaing itu salah satunya Indonesia yang membuat sebuah branding 

negara dalam sektor pariwisata yaitu Wonderful Indonesia. Indonesia ingin 

memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di benak masyarakat baik 
                                                           
1
 Sun, Q, dan Paswan, A. 2012. Country BrandingThroughOlympic Games. Journalof Brand 

Management, 19 (8).Hal.641–654. 
2
Grant, John. (2006). The Brand Innovation Manifesto: HowtoBuildBrands, Redefine Markets and 

Defy Conventions. 1st ed. New York: John Wiley& Sons.Hal.184 
3
Aronczyk, Melissa. (2013). BrandingtheNation: The Global Business of National Identity. New 

York: Oxford University Press.Hal.92 
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nusantara maupun mancanegara  agar dapat bersaing di pasar global dengan 

negara-negara lain. 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menyimpan banyak 

potensi sumber daya pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi 

pariwisata yang menarik dan menjadi tujuan utama wisata dunia. Indonesia 

banyak sekali memiliki kekayaan laut, pantai yang indah, gunung yang bagus dan 

banyak lagi keindahan alam lainnya. Adapun beberapa prioritas yang 

dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang pariwisatanya yaitu, 

Danau Toba di Sumatera Utara, Kepulauan Seribu dan Kota Tua di DKI Jakarta,  

Borobudur di Jawa Tengah, Bromo, Tengger, Semeru di Jawa Timur, Kintamani, 

Danau Batur, Menjangan, pemuteran di Bali, Pulau Komodo di Nusa Tenggara 

Timur, Kuta, Sanur, Nusa Dua di Bali, Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, 

Ende ,Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur,Tanjung Puting di Kalimantan 

Tengah, Toraja di Sulawesi Selatan, Bunaken di Sulawesi Utara, Wakatobi di 

Sulawesi Tenggara, dan Raja Ampat di Papua Barat.
4
 

Potensi alam dan tempat wisata mempesona yang dimiliki Indonesia dijadikan 

sebagai brand untuk menguatkan citra baik negara. Hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya wisatawan mancanegara atau tokoh terkenal datang untuk liburan ke 

Indonesia. Salah satunya Raja Salman dari Arab Saudi yang berkunjung ke 

                                                           
4
2015,  laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2015, 

diperoleh dari, http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/test/LAKIP-KEMENPAR%202015.pdf 

diakses pada tanggal  21 Januari 2017, Hal.40 

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/test/LAKIP-KEMENPAR%202015.pdf
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Indonesia dengan tujuan kunjungan kenegaraan, sekaligus berlibur di Indonesia 

dengan membawa sekitar 1.500 rombongan dari Arab Saudi.
5
 

Adapun sejarah dan perkembangan pariwisata Indonesia setelah Indonesia 

merdeka, pemerintah berupaya menghidupkan sektor pariwisata dengan 

membentuk badan yang dinamakan HONET (Hotel National & Tourism), yang 

diketuai oleh R. Tjipto Ruslan. Pada masa Orde Baru, jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia perlahan mulai tumbuh. Pemerintah pernah 

mengadakan suatu program promosi untuk meningkatkan jumlah kedatangan 

wisatawan asing ke Indonesia yang disebut dengan Tahun Kunjungan Indonesia 

(Visit Indonesia Year). Program ini berhasil membawa peningkatan kunjungan 

wisatawan mancanegara hingga 3 juta orang. Pada tahun 1992, pemerintah 

mencanangkan dekade kunjungan Indonesia (Visit Indonesia), yaitu tema tahunan 

pariwisata hingga tahun 2010.
6
 

Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengganti 

Visit Indonesia menjadi Wonderful Indonesia sebagai manajemen baru pariwisata 

Indonesia. Arti dari Wonderful atau Pesona Indonesia adalah suatu janji pariwisata 

Indonesia kepada dunia. Kata Wonderful atau Pesona mengandung janji bahwa 

Indonesia kaya dengan ketakjuban, dari semua masyarakatnya maupun alamnya, 

dan menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan. Indonesia percaya bahwa 

dunia akan menjadi tempat yang lebih baik ketika semua orang memiliki 

                                                           
5
2017, Mengintip liburan mewah rombongan Raja Salman di Bali, diakses dari 

www.bbc.com/indonesia/majalah-39176846 
6
Idriasih Gusti 2016. Diplomasi Indonesia Melalui KampanyeWonderful Indonesia Dalam 

Meningkatkan Pariwisata Indoesia Di Dunia Internasional Tahun 2011-2015,  Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Riau, Indonesia Hal.3 
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kesempatan untuk menikmati World of Wonderful
7
. Pergantian brand ini 

dilakukan dengan alasan untuk menguatkan citra pariwisata Indonesia, di mana 

wisatawan mancanegara bukan hanya diajak untuk berkunjung ke Indonesia (visit 

Indonesia), tetapi juga disuguhi oleh potensi pariwisata Indonesia yang 

mengagumkan (wonderful).  Dalam bidang pariwisata perkembangan sektor 

pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan di dunia hal ini dapat dilihat 

dari tabel 1.1 : 

Tabel 1.1 Peringkat Daya Saing Perjalanan dan Wisata Negara 

ASEAN di Dunia 

Negara 

 

Peringkat di Dunia 

2011 2013 2015 

Singapura 10 10 11 

Malaysia 35 34 25 

Thailand 41 43 35 

Indonesia 74 70 50 

Vietnam 80 80 75 

Filipina 94 82 74 

Kamboja 109 106 105 

 

Sumber : The Travel &Tourism CompetitivenessReport 2013 

dan The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015 

Dilihat dari tabel di atas,Indonesia memiliki peningkatan daya saing 

pariwisata setiap tahun di dunia, tetapi di dalam kawasan ASEAN  Indonesia 

masih tetap berada di peringkat 4 di bawah negara Singapura, Malaysia, dan 

Thailand. Menurut The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, Indeks 

daya saing perjalanan dan wisata mengukur faktor-faktor dan kebijakan yang 

                                                           
7
2011, Brand guideline Wonderful Indonesia. http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file.pdf, 

diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 12.30 WIB Hal.2 

 

  

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file.pdf
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dibuat untuk pengembangan sektor pariwisata di negara-negara yang berbeda 

dengan menggunakan 14 ukuran yaitu, Business Environment, Safety and 

Security, Health and Hygiene, Human Resources and Labour Market, ICT 

Readines, Prioritizationof Travel and Tourism, International Openness, Price 

Competitiveness, Environmental Sustainabillity, Air Transport Infrastructure, 

Groundand Port Infrastructure, Tourist Service Infrastructure, Natural Resources  

dan Cultural Resources and Business Travel.
8
 

Bukan hanya di dunia saja peringkat daya saing pariwisata Indonesia 

meningkat namun di dalam kawasan Asia Pasifik juga Indonesia mengalami 

peningkatan daya saing di setiap tahunnya, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah 

ini : 

Tabel 1.2 Peringkat Daya Saing Perjalanan dan Wisata Negara ASEAN di 

ASIA PASIFIK 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : The Travel &Tourism CompetitivenessReport 2013 dan The Travel & 

Tourism CompetitivenessReport 2015 

 

Berdasarkan tabel 1.2 data pembagian pangsa pasar di kawasan Asia 

Pasifik dapat dikatakan bahwa Indonesia mengalami peningkatan peringkat 

pariwisata di setiap tahunnya. Semula di tahun 2011 Indonesia berada di peringkat 

                                                           
8
The Travel & Tourism CompetitivenessReport 2015. Diperoleh dari 

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-

the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015. diakses pada tanggal 21 Januari  

2017 pukul 17.10 WIB hal.4 

Negara Peringkat di Asia Pasifik 

2011 2013 2015 

Singapura 1 1 3 

Malaysia 7 8 7 

Thailand 10 9 10 

Indonesia 13 12 11 

Vietnam 14 16 15 

Filipina 18 17 14 

Kamboja 21 20 20 

http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015
http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2015/index-results-the-travel-tourism-competitiveness-index-ranking-2015
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13 di tahun 2013 berada di peringkat 12 dan pada tahun 2015 menduduki 

peringkat 11 di Asia Pasifik. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015 

yang menjelaskan secara lebih detail tentang persaingan pariwisata di Asia 

Pasifik, dikatakan bahwa Singapura menduduki peringkat ke-3, Malaysia meraih 

peringkat ke-7, Thailand meraih peringkat ke-10 sedangkan Indonesia berada di 

posisi ke-11. Walaupun di setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan 

daya saing pariwisata pada tahun 2011, 2013 dan 2015 namun Indonesia masih 

saja tetap berada di posisi ke empat hingga sampai saat ini. Brand Wonderful 

Indonesia dinilai lebih atraktif menggambarkan Indonesia. Country Branding itu 

yang semula tidak masuk rankingbranding di dunia, tahun 2015 melesat lebih dari 

100 peringkat menjadi ranking 47, mengalahkan Country Branding Truly Asia 

Malaysia ranking 96 dan Country Branding Amazing Thailand ranking 83.  

Country Branding Wonderful Indonesia mencerminkan positioning dan 

differentiation pariwisata Indonesia.
9
Promosi“Wonderful Indonesia”yang 

dilakukan Indonesia ke luar negeri fokus menggarap 16 (enam belas) pasar 

Internasional, yaitu Main Markets: Singapura, Malaysia, dan Australia, Prime 

Markets: China, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, 

Inggris, dan Perancis, Potential Markets: India, Belanda, Timur Tengah, Jerman, 

dan Rusia. 

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada upaya promosi 

Branding“Wonderful Indonesia” di Negara China. Dari data yang didapat dari 

Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif),  hubungan 

                                                           
9
Yahya Arif 2017, CEO Message #18 Pariwisata Sebagai CoreEconomy Negara, terdapat pada, 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=193&id=3443 diakses pada 10 Februari  2016 pukul 

23.53 WIB 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=193&id=3443
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kerjasama antara Indonesia dan China dalam bidang Pariwisata dimulai setelah 

penandatangan MoU atau nota kesepahaman pada tahun 2000. Isinya mengenai 

pengaturan antara Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 

dan Administrasi Pariwisata Nasional Republik Rakat China tentang rencana 

pelaksanaan perjalanan wisata luar Negeri warga Negara Republik Rakyat China 

ke Indonesia.
10

 Indonesia dan China telah menjalin kerjasama sejak tahun 2000, 

namun kedatangan wisatawan China masih sangat sedikit sekali dibanding 

kedatangan dari wisatawan asing dari negara lain. Hal ini dapat di lihat dari tabel 

1.3 dibawah ini : 

Tabel 1.3Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Negara 

Tempat Tinggal 2006-2010 

Sumber :Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Tingkat kunjungan wisatawan China ke Indonesia masih rendah 

dikarenakan masyarakat China masih belum tahu mengenai potensi dan tempat-

tempat objek pariwisata yang bagus di Indonesia. Hal ini dibuktikan dapat di lihat 

pada tabel 1.3 pada tahun 2006-2010, kunjungan wisatawan China ke Indonesia 

masih sangat kecil sekali. Maka dari itu perlunya strategi pemasaran pariwisata 

yang baik agar dapat memperlihatkan dan mempromosikan pariwisata Indonesia. 

                                                           
10

Daftar Perjanjian Bilateral Pariwisata, diperoleh 

darihttp://kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=5&id=1583, diakses pada 11 April 2017 pukul 13.27 

WIB 

NO Nationality 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Singapura 1.401.804 1.352.412 1.392.056 1.272.862 1.373.126 

2 Malaysia 769.988 891.353 1.117.454 1.179.366 1.277.476 

3 Australia 226.981 314.432 450.178 584.437 771.792 

4 Jepang 419.213 508.820 546.713 475.766 418.971 

5 China 147.245 230.476 337.082 395.013 469.365 
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Selanjutnya pergantian nama promosi pariwisata Indonesia ini dapat dikatakan 

cukup berhasil dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di China, hal ini 

dapat di lihat dari tabel 1.4 dibawah ini : 

Tabel 1.4 KunjunganWisatawan Mancanegara Menurut Kebangsaan 

2011-2016 

Sumber : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Dilihat dari tabel 1.4 kunjungan wisman menurut kebangsaan dari tahun 

2011 hingga 2016 masih didominasi oleh wisman yang berasal dari ASEAN dan 

Australia Wisman yang berasal dari China mengalami peningkatan yang sangat 

pesat dari tahun ke tahunnya lebih lagi dari tahun 2015 ke 2016 peningkatannya 

sangat signifikan sekali. Peningkatan yang signifikan ini salah satunya disebabkan 

oleh gencarnya upaya promosi Kemenpar melalui Branding Wonderful Indonesia. 

Upaya promosi yang dilakukan oleh Kemenpar diantaranya mengikuti pameran 

pariwisata di China untuk memperkenalkan pariwisata Indonesia salah satunya 

China International Travel Martagar. Selain itu melakukan Paid Promote di 

media-media China, memberikan Informasi destinasi pariwisata, dokumentasi, 

promosi offline, promosi melalui media cetak,  promosi melalui media elektronik, 

publikasi pariwisata di media cetak, publikasi pariwisata di media elektronik, 

pemasangan iklan di media, publikasi pariwisata di media online, memberikan 

souvenir dan merchandise ketika sedang mempromosikan pariwisata Indonesia di 

NO Nationality 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Singapura 1.324.839 1.324.706 1.432.060 1.559.044 1.519.430 1.472.767 

2 Malaysia 1.173.351 1.269.089 1.380.686 1.418.256 1.200.202 1.225.458 

3 Australia 933.376 952.717 983.911 1.145.576 1.035.325 1.198.033 

4 China 594.997 726.088 858.140 1.052.705 1.061.204 1.452.971 

5 Jepang 423.113 463.486 497.399 505.175 492.077 513.297 
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dalam suatu kegiatan festival, pameran untuk mempromosikan pariwisata 

Indonesia di China. 

Sebelumnya penelitian mengenai kampanye Wonderful Indonesia ini 

pernah diteliti oleh Gusti Idriasih dari Universitas Riau. Dalam skripsinya dia 

menjelaskan pencapaian kampanye Wonderful Inedonesia ini dapat, 

meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia selama periode 

2011 sejak branding Wonderful Indonesia pertama kali diluncurkan hingga 2015. 

Kementerian Pariwisata mengatakan pada 1 Januari 2016 jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang Januari – Oktober 2015 secara 

kumulatif sebanyak 8.017.589 orang. Angka ini bertambah pada November dan 

Desember sebanyak 2 juta orang. Capaian kunjungan 10 juta wisatawan 

mancanegara tersebut menghasilkan devisa sebesar USD 11,9 miliar atau setara 

dengan Rp. 163 triliun.  

Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan bahwa branding 

wonderful Indonesia telah berada di peringkat 47 dunia, yang berarti meningkat 

jauh dari posisi sebelumnya yaitu posisi ke 144. Dalam hal promosi, Indonesia 

membutuhkan sebuah  branding yang akan menjadi identitas Indonesia di 

mancanegara. Branding ini tidak hanya sebagai identitas, tetapi juga turut 

memrepresentasikan Indonesia. Kampanye Wonderful Indonesia telah 

menunjukkan prestasi yang sangat mengagumkan.
11

 Penelitian kami sama-sama 

mengangkat tema wonderful Indonesia, namun saya lebih fokus terhadap 

                                                           
11

Idriasih Gusti 2016. Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye Wondrful Indonesia Dalam 

Meningkatkan Pariwisata Indoesia Di Dunia Internasional Tahun 2011-2015,  Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Riau, Indonesia,Hal 12 
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peningkatan wisatawan China ke Indonesia dalam mempromosikan sektor 

pariwisata Indonesia Tahun 2011-2016. 

Peneliti memfokuskan negara China sebagai objek penelitian karena 

jumlah penduduk China yang mencapai 2 miliar orang, menjadi alasan pertama 

mengapa negara itu kian dilirik untuk promosi pariwisata. Pertumbuhan ekonomi 

yang relatif naik membuat penduduk China punya uang lebih untuk liburan dan 

juga jarak Indonesia yang relatif dekat dengan China, juga jadi nilai plus kedua. 

Daripada mesti jauh-jauh ke Eropa, lebih baik liburan ke Indonesia yang bisa 

ditempuh selama 5-6 jam dari China
12

. 

Peningkatan citra pariwisata melalui Branding ini dapat mempengaruhi 

persepsi wisatawan yang nantinya akan menjadi pertimbangan untuk menentukan 

keputusan wisatawan berkunjung ke Indonesia. Maka dari itu hal ini menarik 

untuk diteliti untuk melihat upaya dari branding “Wonderful Indonesia” ini dalam 

mempengaruhi wisatawan untuk datang ke Indonesia dan diterima oleh 

masyarakat Internasional. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil 

sebuah rumusan masalah, yaitu “Bagaimana upaya Branding Wonderful Indonesia 

di China dalam sektor  pariwisata Indonesia tahun 2011-2016?” 

 

 

                                                           
12

 Wahyu Setyo Widodo, 3 alasan kenapa membidik wisman China, https://travel.detik.com/travel-

news/d-3045114/3-alasan-kenapa-membidik-wisman-china,diakses pada 1 November 2017, 

pukul.21.37 

https://travel.detik.com/travel-news/d-3045114/3-alasan-kenapa-membidik-wisman-china,diakses
https://travel.detik.com/travel-news/d-3045114/3-alasan-kenapa-membidik-wisman-china,diakses
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1.3. TujuanPenelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulis menetapkan tujuan dari 

penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya dari kegiatan Branding 

Wonderful Indonesia di China dalam sektor pariwisata Indonesia tahun 

2011-2016. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu hubungan internasional, 

khususnya dalam bidang pariwisata 

2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi publik, kalangan penstudi 

ilmu hubungan internasional khususnya dan semua kalangan secara 

umum, serta sumber informasi bagi pemerintah, khususnya di dalam 

bidang pariwisata. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1. Kerangka Konseptual 

 

 

2.1.1. Konsep Tourism Destination Branding 

  

Tourism Destination Branding adalah sebuah istilah yang relatif masih 

baru dikenal oleh masyarakat. Destinasi pariwisata diartikan suatu tempat yang 

dikunjungi oleh seseorang dengan waktu yang tertentu yang tujuannya untuk 

rekreasi. Tom Buncle menyatakan bahwa berlebihan jika mengatakan telah 

menciptakan Destination Brand menurutnya, destinasi tidak bisa diproduksi 

melainkan destinasi telah ada selama sekian generasi dan terbentuk karena 

sejarah, budaya, topografi, cara hidup, lingkungan, baik alam maupun yang 

diciptakan, dan unsur manusianya.
13

 Menurut Kusudianto destinasi pariwisata 

dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri destinasi tersebut, yaitu sebagai 

berikut, Destinasi sumber daya alam, seperti iklim, pantai, hutan, destinasi sumber 

daya budaya, seperti tempat bersejarah, museum, teater, dan masyarakat lokal, 

fasilitas rekreasi, seperti taman hiburan, event seperti kesenian Bali, pesta danau 

toba, pasar malam, aktivitas spesifik, seperti kasino di genting highland Malaysia, 

                                                           
13

 Anholt, Simon, 2013, Beyond the Nation Brand: The Role of Image and Identity in International 

Relations, Exchange: The Journal of Public Diplomacy, vol. 2, hlm. 1 
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wisata belanja di Hongkong, daya tarik psikologis, seperti petualangan, perjalanan 

romantis, keterpencilan.
14

 

Menurut Simont Anholt mendefinisikan tourism destination branding 

sebagai manajemen suatu citra destinasi melalui inovasi strategis serta koordinasi 

ekonomi, komersial, sosial, kultural dan peraturan pemerintah.
15

 Selain itu Anholt 

juga menjelaskan tourism destination branding sebagai representasi strategis 

sebuah negara untuk meningkatkan dan mempertahankan daya saing politik dan 

ekonominya di era global.
16

 Branding destinasi termasuk langkah-langkah yang 

diambil oleh organisasi pengelola destinasi pariwisata bekerja sama dengan para 

pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan mengomunikasikan identitas 

dan kepribadian untuk destinasi wisatanya yang berbeda dengan semua destinasi 

wisata pesaing. Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa tourism 

destination branding merupakan strategi sebuah negara dalam menciptakan atau 

mempromosikan self-image yang akan membedakan mereka dari negara lain 

sehingga mereka akan memperoleh reputasi di dunia internasional. 

Tourism destination branding bertujuan untuk mempromosikan citra 

bangsa yang positif bagi negara dan rakyat, untuk membangun identitas merek 

suatu negara, untuk menarik wisatawan, untuk meningkatkan ekspor produk, serta 

meningkatkan investasi asing langsung.
17

 Selain itu untuk dapat memposisikan 

suatu negara sebagai merek global dengan ekuitas merek yang unggul, diakui dan 

                                                           
14

 Hadinoto kusudianto, 1996, Perencanaan pengembangan destinasi pariwisata. Penerbit UI 

Jakarta. Hlm.48 
15

 Anholt Simon, unwto handbook on tourism destination branding. Hlm. 38 
16

 Dinnie, Keith, 2008, Nation branding: Concepts, Issues, Practice, Elsevier Ltd, USA,hlm.22-23 
17

Anholt, Simon, 2007, op. cit., hlm. 114 
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menguntungkan, perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit.
18

 Adapun branding 

destinasi pariwisata ini sendiri meliputi : 

A. Brand Development Process 

Branding untuk semua orang. Hal ini bukan untuk memberlakukan 

pengeluaran tinggi dalam membranding destinasi wisata. Semua tujuan dapat dan 

seharusnya, mengembangkan merek, apa pun ukuran anggaran pemasaran mereka. 

Nilai destination branding harus berjalan melalui semua komunikasi pemasaran, 

baik halaman situs web sederhana, pesan hubungan masyarakat atau iklan TV.
19

 

Strategi branding yang terencana dan dilaksanakan dengan baik harus 

menggerakkan pengunjung sepanjang kontinum merek dari tidak tahu untuk 

menjadi mengetahui akan destinasi wisata tersebut, untuk mengekspresikan 

preferensi untuk itu, untuk liburan, untuk menjadi seorang agen branding destinasi 

wisata pada saat mereka kembali ke rumah. 

Bagaimana merek harus mempengaruhi persepsi dan perilaku pengunjung 

terkait dengan tujuan. Gambar di bawah ini memperlihatkan proses dari perilaku 

seseorang dalam keberhasilan suatu branding destinasi. 

Gambar.1 The brand continuum  

  

  

  

 Unaware   Aware   Interested    Convinced      Purchase    Satisfied      Advocate 

                     a holiday                      (tell friends)  

 
Sumber : UNWTO handbook on tourism destination branding. Hlm.32 

                                                           
18

Ibid., hlm. 62-64 
19

 Anholt Simon, 2015, unwto handbook on tourism destination branding. Hlm. 18 
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Gambar 1 menampilkan Istilah dalam sebuah brand. Beberapa istilah yang 

lebih sering digunakan, dan dibawah ini akan dijelaskan beberapa proses yang 

dilaksanakan dalam pembentukan destinasi brand melalui
20

. 

a. Brand and Competitive Identity 

Brand and Competitive Identity, ada beberapa indikator dalam 

membangun sebuah Brand and competitive indentity  yang dilakukan Indonesia 

adalah dengan menentukan: 

- Brand personality atau cara menambah daya tarik merk dari sejumlah besar data 

akan tempat tersebut,  

- Brand positioning adalah cara mendemonstrasikan keunggulan merk dan 

perbedaan dari kompetitor, dan brand identitas.  

b. Branding, Marketing and Promotion  

Branding, adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan, atau 

kombinasi dari kesemuanya, yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan 

barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa 

pesaing serta mengacu pada proses membangun identitas atau merek, untuk tujuan 

atau tempat. Beberapa cara dalam membranding suatu brand yaitu melalui, 

- Iklan baik di media elektrotnik, televisi, website, maupun media cetak 

- Endorsement, suatu istilah yang digunakan untuk mempromosikan suatu produk 

melalui tokoh terkenal 

                                                           
20

 Ibid, Hlm.32-33 
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- Paid promote, adalah suatu kegiatan membayar biaya promosi ke pihak kedua 

untuk mempromosikan produk yang akan dijual, promosi ini dapat melalui media 

elektronik, media online, maupun media cetak. 

Marketing, mencakup seluruh proses pengembangan produk dan 

mempromosikannya untuk menyempurnakan dan mengembangkannya dari 

konsumen melalui kampanye promosi untuk memantau sikap pelanggan dan 

penjualan. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara 

- Mengadakan festival di mancanegara 

- Menyelenggarkan famtrip dengan mendatangkan sekelompok wisatawan asing 

sesuai dengan paket wisata yang ditawarkan. 

Promotion,  mengacu pada proses mengkomunikasikan tujuan atau merek 

atau keunggulan kompetitif dari calon pengunjung atau pelanggan melalui 

komunikasi pemasaran. Promosi hanyalah salah satu elemen pemasaran yang 

memfasilitasi penjualan paket wisata dibuat oleh industri melalui Tradeshows dan 

Sales Mission. Beberapa cara dalam melaksanakan promosi, 

- Melalui pemasangan iklan di Media Cetak seperti koran dan majalah 

- Menyelenggarakan serta mengikuti event mancanegara 

- Blocking sale di televisi 

- Pembuatan bahan-bahan promosi seperti banner, flayer, book guide 

- Kerjasama promosi dengan pelaku industri pariwisata. 

c. Market and segment  

   Market and segment, mengacu pada sekelompok pelanggan potensial yang telah 

diidentifikasi serta yang berpotensi tertarik pada produk tertentu atau destinasi.  
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Terdapat beberapa manfaat yang didapatkan dari branding destinasi pariwisata 

yaitu  

- Membentuk identitas sebuah bangsa 

- Meningkatkan daya saing bangsa 

- Merangkul berbagai aktivitas politik, kebudayaan, bisnis dan olahraga 

- Memajukan ekonomi dan politik di dalam dan luar negeri 

- Memperbaiki dan meningkatkan image atau reputasi sebuah bangsa.
21

 

2.1.2. Konsep Pariwisata 

Pariwisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara 

waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat lain dengan maksud bukan untuk 

berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk 

menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi untuk memenuhi 

keinginan yang beraneka ragam
22

.  

Menurut Kurt Morgenroth, pariwisata dalam arti sempit adalah lalu lintas 

orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya untuk sementara waktu, 

untuk mengunjungi tempat lain semata-mata sebagai konsumen dari buah hasil 

perekonomian dan kebudayaan, guna memenuhi kebutuhan hidup dan budayanya 

atau keinginan yang beraneka ragam dari pribadinya
23

. Tourism Society in Britain 

pada tahun 1976 mendefinisikan, pariwisata adalah kepergian orang-orang 

                                                           
21

Fan, Ying, 2009, Branding The Nation: Towards a Better Understanding, Brunel Business 

School Research Papers, diakses dari https://core.ac.uk/download/pdf/336086.pdf pada tanggal 24 

Maret 2017 
22

Yoeti. 2001. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Angkasa. Bandung.Hal.98 
23

Warpani P. Suwarjoko&Warpani P. Indira. 2007. pariwisata dalam tata ruang wilayah, ITB 

Bandung.Hal.6 

https://core.ac.uk/download/pdf/336086.pdf
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sementara dalam jangka waktu pendek ke tempat-tempat tujuan diluar tempat 

tinggal dan bekerja sehari-harinya serta kegiatan-kegiatan merka selama berada 

ditempat tujuan tersebut, hal ini mencakup kepergian untuk berbagai maksud, 

termasuk kunjungan seharian atau berwisata
24

. 

Adapun model atau elemen-elemen yang ada di dalam pariwisata dapat 

dilihat dari gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3 Integrated Model of Tourism. Sumber: Cook, Roy A,Yale, Laura J,Marqua, Joseph J, 

Tourism The Business of Travel, 2nded.Prentice Hall,2001. Hal.6-8  

 

 

Gambar 3 menunjukkan elemen kunci dalam model terpadu pariwisata. Model 

ini merangkum bagaimana para pemangku kepentingan pariwisata kunci 

berinteraksi satu sama lain dan menanggapi perubahan lingkungan eksternal. Detil 

deskripsi elemen ini disediakan sebagai berikut
25

: 

a. Travellers 

Wisatawan berada di pusat dari model di mana semua kegiatan pariwisata 

terfokus. Memancar dari pusat tiga band besar berisi beberapa kelompok saling 

bergantung dari peserta dan organisasi pariwisata. 

                                                           
24

 Nyoman S Pendit. 1999. Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana. PT. Pradnya Paramita, 

Jakarta.Hal.35-36  
25

Personal, Social and Humanities Education Section Education Bureau. Tourism and 

HospitalityStudies, Introductionto Tourism, Fine-TunedVersion. EducationBureau. Hal.11-14 
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b. Tourism Promoters 

Promotor pariwisata berada di lapisan pertama, dalam kontak dekat dengan 

wisatawan. Organisasi di lapisan ini termasuk papan pariwisata, perusahaan 

pemasaran langsung, perencana rapat, agen perjalanan dan operator tur. Papan 

pariwisata dan perusahaan pemasaran langsung memberikan layanan informasi 

dan pemasaran untuk wisatawan sedangkan agen perjalanan, operator tur dan 

perencana pertemuan menyediakan layanan seperti membuat pengaturan 

perjalanan dan memberikan nasihat profesional tentang hal-hal yang terkait 

dengan pariwisata. Semua organisasi-organisasi ini biasanya berhubungan 

langsung dengan wisatawan individu. 

c. Tourism Service Suppliers 

Pemasok jasa pariwisata, seperti perusahaan penerbangan, operator bus, 

perusahaan kereta api, operator kapal pesiar, hotel dan mobil perusahaan 

penyewaan, dll biasanya memberikan layanan kepada wisatawan independen. 

Pemasok layanan juga dapat berkolaborasi untuk menyediakan paket wisata untuk 

wisatawan dengan menggabungkan berbagai layanan seperti akomodasi, 

transportasi udara, tema taman pintu masuk tiket, dan lain-lain. 

d. External Environment 

Semua peserta, baik secara individual maupun kelompok, terus menanggapi 

berbagai kekuatan sosial dan budaya, politik, lingkungan, ekonomi dan teknologi. 

Ini adalah interaksi dari kekuatan-kekuatan ini yang menentukan seberapa dekat 

individu dan organisasi bekerja sama. 
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- Societalor Cultural forces 

Seperti keterampilan lokal dan tahu bagaimana budaya asli dari tujuan dan 

sikap orang-orang lokal terhadap para wisatawan akan memiliki dampak yang 

signifikan pada pengalaman wisata di tujuan. Salah satu contoh mempromosikan 

masyarakat setempat untuk mengambil bagian dalam pariwisata adalah menjadi 

tuan rumah yang baik hal ini bertujuan agar para wisatawan betah dan merasa 

aman di tempat tujuan wisata mereka. 

- Political forces 

Seperti dukungan pemerintah pada infrastruktur, kebijakan perencanaan 

pariwisata, hubungan diplomatik antar negara menghasilkan turis dan negara-

negara tujuan wisata, dan lain-lain seta menentukan lingkungan pengembangan 

pariwisata.  

- Environmental forces 

Seperti masalah kemacetan, polusi, kondisi higienis, hilangnya suasana hijau 

disebabkan oleh urbanisasi dan pengembangan pariwisata yang berlebihan dapat 

merusak suasana menyenangkan yang di cari oleh pengunjung.  

- Economic forces 

Seperti pendapatan dari wisata dan keterjangkauan tujuan mempengaruhi 

keinginan untuk bepergian. 

- Technological forces 

Seperti popularitas menggunakan Internet untuk mencari informasi, reservasi 

atau pembelian produk pariwisata mempengaruhi perilaku pembelian para 

wisatawan. Cara tradisional mendistribusikan produk pariwisata melalui 

perantara, seperti agen perjalanan, grosir tur menghadapi tantangan besar. 
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Sekarang wisatawan dapat berhubungan langsung dengan pemasok, seperti 

maskapai penerbangan, hotel, operator atraksi untuk membeli produk pariwisata, 

mereka dapat mencari hampir semua agen perjalanan. 

Adapun jenis pariwisata terbagi menjadi beberapa, diantaranya yaitu : 

Wisata Budaya, yaitu perjalanan yang didasarkan keinginan untuk 

memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kenjungan 

atau peninjauan ke tempat lain, untuk mempelajari keadaan masyarakat dan lain-

lain. 

- Wisata Olahraga, yaitu merupakan perjalanan wisatawan yang melakukan 

perjalanan dengan tujuan berolahraga atau sengaja bermaksud mengambil 

bagian aktif dalam pesta olahraga. 

- Wisata Komersial, yaitu perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran 

dan pekan raya yang bersifat komersial seperti pameran industri, 

perdagangan dan laiinya. 

Selain dari ke tiga jenis wisata di atas ada juga jenis-jenis wisata lainnya 

diantaranya, wisata kesehatan, wisata politik, wisata sosial, dan lain-lain. Dalam 

hal ini dapat diartikan bahwasan kalau wisata itu ialah suatu kegiatan yang di 

lakukan oleh individu atau kelompok yang melakukan perjalanan yang tujuannya 

untuk mendapatkan pengalaman baru untuk memperoleh kepuasan batin, dan 

selain itu juga karena adanya kepentingan seperti olahraga, politik, meihat 

pameran dan lainnya. 

Adapun hubungkan antara pariwisata dengan toursism destination branding 

suatu negara bahwa pariwisata ini dapat digunakan sebagai alat atau sarana  bagi 

negara untuk dijadikan sebuah brand atau merek dari negara tersebut untuk 
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menarik para wisatawan asing datang ke negara tersebut, dengan banyak nya 

keindahan pariwisata yang ada di negara tersebut tentunya para wisatawan akan 

tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang bagus itu dengan 

otomatis banyak nya kedatangan para wisatawan itu dapat mempromosikan 

peningkatan di dalam sektor pariwisata suatu negara. Selanjutnya konsep 

pariwisata digunakan sebagai alat dalam melihat pariwisata apa saja yang ada di 

negara Indonesia. Konsep-konsep ini akan membantu peneliti dalam memberikan 

gambaran yang lebih tajam tentang Branding Wonderful Indonesia yang di 

gunakan oleh Indonesia. Dengan demikian, peneliti akan melihat upaya-upaya 

yang dilakukan Indonesia melalui Branding Wondeful Indonesia di China dalam 

mempromosikan sektor pariwisata Indonesia sehingga dapat jawaban Branding 

Wonderful Indonesia dapat mempromosikan pariwisata Indonesia atau tidak. 

2.2. Literatur Reviu 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang kemudian akan 

digunakan sebagai landasan untuk menyusun kerangka pemikiran dari rumusan 

masalah yang akan diteliti. Dalam literature reviu ini, peneliti akan menggunakan 

tujuh literature sebagai landasan dalam penelitian ini. 

Pertama, Jurnal yang berjudul Peranan Kebudayaan Dalam Pencitraan 

Pariwisata Bali yang di tulis oleh Farmawaty Malik dari Deputi Penelitian dan 

Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
26

, 

dalam jurnal ini dijelaskan mengenai kebiasaan atau rutinitas budaya keseharian 

                                                           
26

Malik F, 2016, Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Peranan Kebudayaan dalam Pencitraan 

Pariwisata di Bali, didapat dari http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=101&id=3477 diakses 

pada 20 Mei 2017 pukul 13.04 WIB. Hal.77-79 
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masyarakat Bali dalam keluarga, masyarakat, pemerintah Bali seperti halnya 

bangunan megah seperti candi-candi di depan rumah, memberikan tarian 

persembahan kepada pendatang, bertutur kata sopan dan menerima pendatang 

dengan senang hati, kebiasaan yang dilakukan oleh masyarkat Bali ini langsung 

dapat dirasakan oleh seluruh wisatawan yang datang dan Farmawaty mengatakan 

di dalam penelitian nya hal ini dapat membentuk citra baik bagi pariwsata dan 

masyarakat Bali serta dapat menyemarakan Brand pariwisata Indonesia yaitu 

Wonderful Indonesia di dalam benak para wisatawan baik wisatawan nusantara 

dan wisatawan mancanegara. Meskipun sama-sama mengangkat tema Wonderful 

Indonesia namun perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian saya lebih 

memfokuskan pada promosi pariwisata Indonesia melalui Wonderful Indonesia di 

China dalam mempromosikan sektor pariwisata Indonesia. 

Kedua, Jurnal yang berjudul Tingkat Kesadaran Pramuwisata Terhadap 

Branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia: Strategi Pemasaran 

Destinasi Pariwisata, yang di tulis oleh Rakhman Priyatmoko dari Deputi Litbang 

Kebijakan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
27

, 

penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif dalam melihat tingkat 

kesadaran dari para pramuwisata terhadap Branding pariwisata Indonesia yaitu 

Wonderful Indonesia, Priyatmoko menjelaskan mengenai persepsi pramuwisata 

terhadap branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia, belum sepenuhnya 

dipahami secara baik. Terdapat 31,25% pramuwisata belum mengetahui bahwa 

Indonesia memiliki brandingpariwisata. 48,75% pramuwisata menyatakan belum 

                                                           
27

Priyatmoko R, 2016, Jurnal Destinasi Kepariwisataan Indonesia: Tingkat Kesadaran 

Pramuwisata Terhadap BrandingWonderful Indonesia dan Pesona Indonesia: Strategi Pemasaran 

Destinasi Pariwisata, diperoleh dari http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=101&id=3477 

diakses pada 20 Mei 2017 pukul 15.12 WIB. Hal.95-100 
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mengetahui brandingpromosi pariwisata mancanegara, dan 42,50% pramuwisata 

tidak mengetahui adanya branding pariwisata nusantara. Hal ini berarti 

pramuwisata belum mampu mengenali branding Wonderful Indonesia dan Pesona 

Indonesia secara maksimal, sehingga mereka tidak dapat menjadi mediator untuk 

pemasaran destinasi pariwisata. Meskipun sama-sama meng-angkat tema 

mengenai Wonderful Indonesia, perbedaan mendasar dengan penelitian ini 

terletak pada subyek penelitian dimana wisman China menjadi subyek penelitian, 

dan bukan pramuwisata. 

Ketiga, buku yang berjudul Impementasi dan Implikasi Kelembagaan 

Pemasaran Pariwisata yang bertanggung jawab, di tulis oleh Ike Janita Dewi, 

Ph.D dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan Kepariwisataan (P3Par) Universitas 

Sanata Dharma Yogyakarta,
28

 di dalam buku ini menjelaskan mengenai 

pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab merupakan jabaran pembangunan 

kepariwisataan yang berkelanjutan dalam pemasaran pariwisata. Di dalam hal ini 

pemerintah Indonesia dalam pemasaran pariwisata telah banyak melakukan 

tindakan seperti halanya Kementerian Pariwisata membuat strategi pembangunan 

kepariwisataan berkelanjutan yaitu fuor track strategy yang meliputi empat 

dimensi tujuan pembangunan kepariwisataan yaitu, pro growth, pro poor, pro job, 

dan pro environment yang mana strategy ini telah dilakuakn oleh Kementerian 

Pariwisata untuk menarik para wisatawan datang objek-objek wisata di Indonesia 

selaain itu juga dalam pembangunan berkelanjutan menjadi sangat relevan dalam 

pengembangan kepariwisataan karena produk pariwisata hampir selalu berupa 

alam atau kebudayaan masyarakat. Sektor pariwisata sangat berkepentingan pada 

                                                           
28

Dewi Janita Ike 2011, Impementasi dan Implikasi Kelembagaan Pemasaran Pariwisata yang 

Bertanggungjawab. Pinus Book Publisher, Jakarta. Hal.17-22 
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pelestarian sumber daya alam dan budaya yang merupakan produk yang dijual, 

yaitu yang menarik para wisatawan dari tempat lain untuk datang dan menikmati 

objek wisata tersebut. 

Keempat, Penelitian yang berjudul Tinjauan Kesadaran Merek Pariwisata 

Indonesia Wonderful Indonesia”. Penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2014 

oleh peneliti Asdep Litbang Jakpar tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh 

mana brandpariwisata Wonderful Indonesia dikenali oleh para wisatawan 

mancanegara (wisman) yang ber-kunjung ke Indonesia. Penelitian ini memberikan 

gambaran (deskripsi) brand awareness atau kesadaran merek wisman yang 

berkunjung ke Indonesia. Penelitian tersebut mengambil sampel wisman yang ber-

kunjung melalui pintu masuk Bandara Soekarno Hatta, Jakarta sebagai responden 

atau subyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan 44% responden belum 

mengenal brand pariwisata Indonesia, sedang-kan 56% menyatakan sudah 

mengenal brand pariwisata Indonesia.
29

 Meskipun sama-sama mengangkat tema 

mengenai Wonderful Indonesia, perbedaan mendasar dengan penelitian ini 

terletak pada subyek penelitiannya yang dimana penelitian saya fokus pada 

wisman dari China yang menjadi subyek penelitian, bukan seluruh Wisman yang 

datang ke Indonesia. 

Kelima, Jurnal dengan judul Diplomasi Indonesia melalui kampanye 

Wonderful Indonesia dalam meningkatkan pariwisata Indonesia di dunia 

Internasional Tahun 2011-2015 oleh Gusti Idrasih, seorang Mahasiswa Jurusan 

                                                           
29

Maulana, Addin 2014. Tinjauan Kesadara Merek Pariwisata Indonesia Wonderful Indonesia. 

Bulletin Penelitian Destinasi Pariwisata Vol.1. Hal.133-144. 
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Hubungan Internasional, Universitas Riau
30

, menjelaskan menganai upaya 

diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam meningkatkan pariwisata 

Indonesia di dunia Internasional pada tahun 2011, pemerintah merancang 

serangkaian upaya di antaranya, meningkatkan fasilitas visa pada saat kedatangan 

dan mengupayakan kebijakan bebas visa kunjungan terhadap beberapa negara, 

memperbaiki kualitas destinasi wisata melalui pembangunan sarana pariwisata 

dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, mengembangkan produk-produk 

utama pariwisata, menciptakan kegiatan-kegiatan baru di destinasi wisata, seperti 

olahraga, budaya, dan MICE, memperluas akses menuju destinasi wisata dengan 

membuka bandara baru, meningkatkan kapasitas pelabuhan, memperbesar 

konektivitas udara, dan lain sebagainya, mengembangkan promosi dan pemasaran 

yang bertanggung jawab dengan brand Wonderful Indonesia yang bermakna 

mengagumkan alamnya, budayanya, masyarakatnya, dan kulinernya, 

mengembangkan sektor ekonomi kreatif untuk meningkatkan pembangunan 

pariwisata, mengembangkan wisata pesiar. Kampanye Wonderful Indonesia yang 

dilakukan Indonesia ke luar negeri fokus menggarap 16 (enam belas) pasar 

internasional, yaitu, Main Markets: Singapura, Malaysia, dan Australia, Prime 

Markets: China, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Amerika Serikat, 

Inggris, dan Perancis, Potential Markets: India, Belanda, Timur Tengah, Jerman, 

dan Rusia.  

Adapun hasil dari diplomasi yang dilakukan Indonesia melalui Wonderful 

Indonesia yaitu meningkatnya devisa negara dari sektor pariwisata 

                                                           
30

Idriasih Gusti 2016. Diplomasi Indonesia Melalui Kampanye Wonderful Indonesia Dalam 

Meningkatkan Pariwisata Indoesia Di Dunia Internasional Tahun 2011-2015,  Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Riau, Indonesia,Hal 1-15 
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mengindikasikan meningkatnya sektor pariwisata negara tersebut, hal ini juga 

dapat dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

selama periode 2011 sejak country branding Wonderful Indonesia pertama kali 

diluncurkan hingga tahun 2015. Dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia menurut negara tempat tinggal pada tahun 2011 

berjumlah 7.6jt, di tahun 2012 berjumlah 8.0jt, tahun 2013 8.8jt, dan di tahun 

2014 meningkat hingga 9.44jt kunjungan wisatawan mancanegara.
31

 Meskipun 

sama-sama mengangkat tema mengenai kampanye Wonderful Indonesia, 

perbedaan mendasar dengan penelitian ini terletak pada subyek penelitian dimana 

wisman China menjadi subyek penelitian, dan bukan Wisman Internasional. 

Keenam, Jurnal yang berjudul Wisatawan Mancanegara Perempuan: 

Beberapa Gagasan Dari Persfektif Pemasaran, yang di tulis oleh Dini Adriana staf 

Puslitbang Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
32

 Dalam 

jurnal ini Dini menjelaskan wisatawan mancanegara perempuan  juga penting 

dalam mempromosikan sektor pariwisata karena Banyak penelitian menyebutkan 

bahwa frekuensi perempuan untuk berbelanja jauh lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan pria., Untuk menarik agar wisman perempuan melakukan pembelanjaan 

saat mereka mengunjungi setiap destinasi di Indonesia, setidaknya para 

stakeholder (pemerintah, pelaku dan pengusaha jasa pariwisata) harus dapat 

menciptakan produk agar tercipta koneksi yang kuat pada wisman perempuan. 

Maka dai itu dalam jurnal ini dijelaskan Brand pariwisata “Wonderful Indonesia” 

                                                           
31

2014, Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun, hal. 56. Diperoleh 

dari http://parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=5&id=2881, diakses pada 25 Mei 2017 pukul 18.22 WIB 
32

Adriana Dini, 2011, Jurnal Kepariwisataan Indonesia: Wisatawan Mancanegara Perempuan: 

BeberapaGagasanDariPersfektifPemasaran,diperolehdarihttp://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?

c=101&id=3477 diakses pada 20 Mei 2017 pukul 17.35 WIB. Hal.13-17 
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yang baru diluncurkan untuk tahun 2011 diharapkan pula dapat menjadi ikon 

untuk membangun koneksi bagi para wisman perempuan, sesuai dengan ekspresi 

dalam brand tersebut yaitu wonderful of nature, wonderful of culture, wonderful 

of people, wondeful of food dan wonderful of value of money. Semoga brand 

tersebut juga dapat menciptakan pariwisata Indonesia dengan wonderful tourist 

sespecially women tourist with wonderful expenditure, agar dapat menarik 

wisatawan mancanegara perempuan datang ke Indonesia. Meskipun sama-sama 

mengangkat tema mengenai Wonderful Indonesia, perbedaan mendasar dengan 

penelitian ini terletak pada subyek penelitian dan konsep yang digunakan yang 

dimana penelitian saya fokus pada wisman China menjadi subyek penelitian, dan 

bukan wisatawan mancanegara perempuan. 

Ketujuh, Jurnal yang berjudul Incredible India in a global age: The 

cultural politics of image branding in tourism oleh David Geary dari Universitas 

Oxford, Inggris.
33

 Dalam jurnal ini Geary menjelaskan kalau Kampanye 

Incredible India diluncurkan di dunia internasional oleh Pemerintah India 

melaluai Kementerian Pariwisata dan Kebudayaannya dimulai pada tahun 2002. 

Kampanye multimedia yang memposisikan India sebagai tempat tujuan wisata 

dunia sejak ini terus menerima penghargaan luas di industri pariwisata global 

melalui gambar kreatif dan visceralnya yang dienkapsulasi oleh logo merek 

ikonik. Pada tulisan ini, Geary mengeksplorasi perumusan kampanye Incredible 

India dan menganalisis sekumpulan gambar dan peristiwa yang terkait dengannya 

Produksi dan diseminasi dalam delapan tahun terakhir. Melalui analisisnya 

tentang kampanye yang berkembang, Geary berpendapat bahwa gambar-gambar 

                                                           
33

Geary D, 2013, Incredible India in a global age: The culturalpoliticsofimagebranding in 

tourism, di dapat dari http://tou.sagepub.com/content/13/1/36, diakses pada 25 Mei 2017 Pukul 

19.34 WIB. Hal.56-57 
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ini menyampaikan dimensi aspirasi yang penting yang berbicara kepada visi yang 

lebih menarik tentang bangsa dan tempatnya di dunia pada momen historis ini. 

Selain itu juga Geary berpendapat bahwa kampanye pariwisata, seperti Incredible 

India, tidak hanya alat ekonomi yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan 

wisatawan, namun juga memberikan platform istimewa untuk memajukan 

kepentingan geopolitik melalui cara afektif dan simbolis. Di dalam litelatur ini 

peneliti menjelaskan mengenai kampanye pariwisata India yang yaitu Incredible 

India yang membedakan penelitian ini ialah penelitian ini menjelaskan mengenai 

Incredible India namun penelitian saya meneliti mengenai Nation Branding 

Wonderful indonesia. 

Ketujuh literatur review tersebut dapat menjadi pondasi awal dari 

penelitian ini, namun penelitian yang akan dilakukan akan lebih spesifik lagi 

karena disini peneliti akan melihat proses dari Wonderful Indonesia di China 

dalam mempromosikan  sektor pariwisata Indonesia. Selanjutnya konsep 

pariwisata digunakan sebagai alat dalam membantu melihat pariwisata apa saja 

yang ada di negara Indonesia. Konsep-konsep ini akan membantu peneliti dalam 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang Nation Branding Wonderful 

Indonesia yang di gunakan oleh Indonesia. Dengan demikian, peneliti akan 

melihat aktivitas serta peran dari Nation Branding dalam mempromosikan sektor 

pariwisata Indonesia sehingga dapat jawaban dari Nation Branding Wonderful 

Indonesia dapat mempromosikan pariwisata Indonesia atau tidak. 
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2.3. Kerangka Pikir 

Di dalam kerangka pikir ini peneliti akan mencoba menjelaskan 

permasalah utama yang akan diteliti. Penjelasan in akan disusun dengan konsep 

yang digunakan dalam meneliti dengan masalah yang akan diangkat.  

Konsep yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep 

Tourism Destination Branding dari Simont Anholt dengan menggunakan upaya 

Branding, Advertaising, dan Selling yang mana konsep ini akan memeberikan 

penjelasan untuk menciptakan reputasi tentang suatu negara di mata audiens atau 

masyarakat internasional, reputasi inilah yang memberikan image negara, jika 

suatu negara memiliki image pariwisata yang positif di mata internasional maka 

wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke negara tersebut.  

Selanjutnya konsep pariwisata digunakan sebagai alat dalam membant 

melihat pariwisata apa saja yang dikembangkan oleh indonesia sebagai pariwisata 

untuk tujuan destinasi para wisatawan mancanegara. Konsep-konsep ini akan 

membantu peneliti dalam memberikan gambaran yang lebih tajam tentang Nation 

Branding Wonderful Indonesia yang di gunakan oleh Indonesia. Dengan 

demikian, peneliti akan melihat upaya dari Nation Branding Indonesia dalam 

mempromosikan sektor pariwisata Indonesia sehingga dapat jawaban dari 

pertanyaan penelitian ini. Adapun tabel kerangka pikir dapat dilihat di bawah ini: 
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Gambar 2.2. Bagan Kerangka Pikir 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif biasa digunakan untuk membahas objek 

yang diteliti secara mendalam. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.
34

 Metode penelitian kualitatif 

digunakan sebagai prosedur penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan 

berbagai macam metode ilmiah.
35

 Prosedur penelitian dengan cara deskripsi 

merupakan design penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada. Baik merupakan fenomena alamiah maupun buatan manusia. 

Fenomena tersebut bentuknya dapat berupa karakteristik, perubahan, hubungan 

maupun kesamaan.
36

 

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

                                                           
34

 Moleong, J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal.4 
35

 Ibid, hal. 6 
36

 Ibid, hal. 17 
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orang dan perilaku yang dapat diamati.
37

 Selain itu juga Definisi penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah.
38

 

Dari  definisi tersebut, maka peneliti akan mencoba meneliti serta memahami 

mengenai proses Nation Branding “Wonderful Indonesia” di China dalam 

mempromosikan sektor pariwisata Indonesia pada tahun 2011-2016. 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tiga upaya 

Nation Branding Wonderful Indonesia dalam mempromosikan sektor pariwisata 

Indonesia di China tahun 2011-2016 dengan melihat upaya dari kegiatan nation 

branding destinasi pariwisata Indonesia melalui : 

1. Brand competitive identity, dibangun melalui Brand personality dan Brand 

positioning. 

2. Branding, marketing and promotion, dibangun melalui Iklan, Endorsment, dan 

Paid promote. 

3. Market and segment, sasaran pasar terbagi menjadi, main markets, prime 

markets dan potential markets. 

                                                           
37

 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002) hal. 9 
38Prof.Dr. Lexy J. Moleong. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Offset 

:Bandung. Hal. 6 



34 
 

Fokus dalam penelitian diatas akan disertai dengan data primer dan 

skunder yang berkaitan dengan kasus tersebut. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder. Data 

skunder adalah data yang di dapat melalui sumber-sumber terdahulu baik berupa 

jurnal, buku, laporan tertulis dan dokumen-dokumen berkaitan dengan objek yang 

diteliti, terutama yang menyangkut kegiatan yang dilakukan oleh “Wonderful 

Indonesia” dalam memperkenalkan pariwisata Indonesia di dunia.Data ini 

kemudian akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. 

Menurut Lof land (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain .Berkaitan dengan hal. Itu pada bagian ini jenis datanya dibagi 

kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.
39

 

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

langsung terhadap obyek yang diteliti, adapun sumber data primer dalam 

penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan Deputi pengembangan pasar Asia 

Pasifik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia serta 

agen tour travel yang bernama panorama travel. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

 

                                                           
39Ibid, hal.157 
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3.4.1. Wawancara 

 Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh 

jawaban responden yang lebih mendetail dari pertanyaan yang ada dengan 

menyuguhkan pertanyaan kepada responden yang diwawancarai. Wawancara 

dengan responden dilakukan secara langsung/tatap muka agar diperoleh jawaban 

yang dapat melengkapi pertanyaan yang menyangkut penelitian. Tatap muka 

dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil wawancara lebih valid.  

3.4.2. Studi Kepustakaan 

 Yaitu mempelajari literatur, dokumen dan laporan lain mengenai pelaksanaan 

kegiatan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan dengan 

mencari bahan-bahan dalam bentuk buku, jurnal, situs internet dan sumber-

sumber kepustakaan lainnya. 

3.4.3. Studi Dokumentasi 

 Dokumentasi-dokumentasi tentang Branding Wonderful Indonesia. 

3.5. Informan Wawancara : 

1. Deputi pengembangan pasar Asia Pasifik Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia  

3.6. Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari sejumlah teknik penelitian akan 

dikumpulkan. Selanjutnya keseluruhan data tersebut akan dideskripsikan dan 

diintepretasi sehingga menghasilkan suatu pembahasan data yang lengkap dan 

runtut. Secara lebih rinci proses tersebut terbagi menjadi dua tahap, yaitu: 
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3.6.1. Deskriptif 

Analisis data kualitatif adalah penyajian data dimana ini berarti sebagai 

sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan akan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan tertentu. Penyajian data 

kualitatif ini dapat dilakukan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan 

bagan, sehingga kemudian penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan 

kemudian dapat menentukan apakah menarik kesimpulan sudah benar ataukah 

harus terus melakukan analisis demi mendapatkan kesimpulan yang valid.
40

 

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data 

kualitatif. Penulis akan menganalisis dan menjelaskan permasalahan berdasarkan 

data yang diperoleh lalu mengaitkannya dengan teori dan konsep yang 

digunakan.Disamping itu, data yang akan dianalisis sebagian besar berasal dari 

catatan pengamatan dokumen dan rekaman arsip, baik yang dipublikasikan oleh 

pihak Indonesia, maupun pihak terkait. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

 

 

 Perkembangan di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang begitu 

kompleks, tidak hanya berfokus pada masalah politik, keamanan, ekonomi, dan 

isu terorisme saja tetapi dengan berkembang nya zaman serta globalisasi yang 

tidak dapat terbendung di zaman modern saat ini, ada berbagai sektor  lain yang 

menarik untuk di bahas dalam Ilmu Hubungan Internasional, seperti halnya di 

dalam sektor pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang sangat 

potensial untuk dikembangkan dalam usaha memperoleh devisa dan menarik 

investor ke dalam negara tersebut. Sektor pariwisata yang dikembangkan dengan 

baik di suatu negara dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara 

untuk datang ke negara itu yang berdampak pada peningkatan devisa serta 

ketertarikan para investor untuk berinvestasi ke negara tersebut. Ditengah 

kesulitan yang banyak dialami oleh berbagai negara, salah satu  solusi dalam 

menstimulasi kesempatan kerja dan investasi  adalah pariwisata. 

Banyak negara yang secara bersungguh-sungguh menangani pariwisata 

salah satunya negara Indonesia, yang mana Indonesia menjadikan sektor 

pariwisata menjadi konsen utama dalam pengembangan negara dan kemudian 

dapat mengambil benefit ekonomi dari kesungguhannya itu. Logikanya sederhana 

dengan membenahi pariwisata secara profesional maka banyak wisatawan yang 
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akan hadir untuk menikmati keindahan yang disuguhkan, hadirnya wisatawan ini 

identik dengan hadirnya dolar atau devisa negara.
41

 Kepariwisataan juga dapat 

memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan 

proyek-proyek berbagai  sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau 

maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu 

kenyataan ditengah-tengah industri lainnya. Oleh karena itu pariwisata menjadi 

salah satu hal yang bisa dibahas dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, yang 

mana dalam perkembangannya aktor-aktor yang ada di dalam sektor pariwisata ini 

mencakup aktor negara, individu atau para wisatawan mancanegara yang 

bepergian dari negara asalnya ke negara lain yang bertujuan untuk melakukan 

perjalanan wisata. 

4.1. Konsep Logo Wonderful Indonesia  

 

 

Branding Pariwisata Indonesia adalah Wonderful Indonesia yang diresmikan 

pada tanggal 1 Januari 2011 lalu yang sebelumnya pada tahun 2008 bernama Visit 

Indonesia. Konsep wonderful Indonesia ini sendiri di maknai dan di artikan yaitu, 

Wonderful Indonesia atau Pesona Indonesia adalah janji pariwisata Indonesia 

kepada dunia. Kata Wonderful atau Pesona mengandung janji bahwa Indonesia 

kaya dengan ketakjuban, dari segala aspek manusia maupun alamnya, yang 

mengusik kalbu dan menjanjikan pengalaman baru yang menyenangkan. 
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 Prof. Dr. Ki Supriyoko, M.Pd., “Pariwisata Sebagai Pilar Ekonomi” pada International 

Conference on Cultural Tourism and Local Communities 2006 di Yogyakarta.  
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4.1.1. Konsep Logo 

Burung yang suka berkelompok melambangkan hidup damai antar sesama di 

alam sentosa. Burung juga satwa dengan populasi terbesar di Indonesia dan 

menjadi lambang bangsa. Rentangan sayap berarti keterbukaan, hasrat untk 

terbang jauh, melintasi batas. Sifatnya semesta, dekenali oleh semua. Tulisan 

Indonesia berwarna hitam yang lebih besar daripada Wonderful atau Pesona 

mengedepankan dan memperkuat Indonesia diantara persaingan pariwisata 

Internasional. 

4.1.2. Filosofi Bentuk  

Luwes, serba lengkung, tanpa sudut persegi ataupun lurus, memaknakan 

besarnya arti keseimbangan dan selerasan manusia dengan alam dan antara 

sesama di Bumi. 

4.1.3. Komponen Logo 

Logo Wonderful Indonesia atau loho Pesona Indonesia terdiri dari 

komponen logo yang disebut logogram, dan tulisan Wonderful dan Indonesia atau 

Pesona dan Indonesia yag disebut logotype. Dalam pengaplikasiannya pada 

berbagai media, kedua komponen logo ini tidak boleh di pisah. 

4.1.4. Makna dan arti logo Wonderful Indonesia 

a. Bentuk logo mengambil konsep Garuda Pancasila sebagai dasar Negara 

akan tetapi dengan pengolahan yang modern 

b. Lima sila digambarkan berupa 5 garis yang berbeda dan merupakan 

simbol diversity indonesia yang penuh dengan keanekaragaman. 

c. Logo diolah menjadi bentuk dan warna yang dinamis sebagai 

perwujudan dari dinamika Indonesia sebagai negara berkembang. 
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d. Jenis huruf dan logo diambil dari elemen otentik Indonesia yang 

disempurnakan dengan sentuhan modern. 

Adapun branding pariwisata Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia 

mengacu pada tiga pesan utama
42

, yaitu:  

1. Budaya (culture)  

Indonesia juga secara jelas memiliki kekayaan budaya (culture) yang terbesar dan 

heterogen, berupa suku, bahasa, tradisi dan adat istiadat.  

2. Alam (nature)  

Bahwa alam (nature) Indonesia paling indah di dunia baik itu keindahan bawah 

laut, pantai, gunung, hutan, serta beranekaragam hayati dari Sabang hingga 

Merauke.  

3. Karya Kreatif (creative-man made)  

Karya kreatif (creative-man made) mempresentasikan daya kreasi manusia 

Indonesia yang mampu menciptakan ragam karya, daya tarik, dan atraksi yang 

memikat warga dunia.  

Gambar 1. Logo Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia  

   

 

 

Sumber: brand-guideline winderful indonesia, terdapat pada http:// 

www.kemenpar.go.id/usefiles/kemenpar-wonderful indonesia brand guidesline.pdf, diakses pada 1 

november 2017 pukul 20.29 WIB. 

                                                           
42

 Pesona Indonesia Hadir Dampingi Wonderful Indonesia, terdapat pada 

http://www.disbudpar.kaltimprov.go.id/berita-pesona-indonesia-hadir-dampingi-wonderful-

indonesia.html, diakses pada 1 November 2017  pukul 19.18 WIB. 
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Kampanye Wonderful Indonesia bertujuan untuk menyebarluaskan 

identitas pariwisata Indonesia ke seluruh dunia agar Indonesia semakin dikenal 

dan mendapat citra yang baik di dunia internasional. Dengan meningkatnya citra 

Indonesia di dunia internasional, akan berdampak positif dalam meningkatkan 

kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.  

Kampanye Wonderful Indonesia yang dilakukan Indonesia ke luar negeri 

fokus menggarap 16 (enam belas) pasar internasional, yaitu:  

1. Main Markets: Singapura, Malaysia, dan Australia  

2. Prime Markets: China, Jepang, Korea Selatan, Filipina, Taiwan, Amerika 

Serikat, Inggris, dan Perancis  

3. Potential Markets: India, Belanda, Timur Tengah, Jerman, dan Rusia  

Adapun beberapa negara yang sudah dilaksanakan promosi Wonderful 

Indonesia ini sendiri Indonesia promosi brand pariwisata Wonderful Indonesia 

pada NATAS Travel Fair di Singapura, India International Travel Mart San 

Francisco Travel and Adventure Show, di San Francisco, Amerika Serikat, Selain 

itu juga pada ajang Internationale Tourismus Borse (ITB) di Berlin, Jerman, 

MATTA Fair di Kuala Lumpur, Malaysia, Hongkong Flower Festival di 

Hongkong, Cruise Shipping Miami di Fort Lauderdale, Amerika Serikat, dan 

selain itu juga Kemenpar juga menggencarkan promosi di wilayah Asia dan 

Australia antara lain dengan mengikuti pameran di Asia Dive Expo (ADEX), Di 

sisi lain Kemenpar juga mengikuti Diving Resort Travel Show Shanghai, China 

serta menyelenggarakan promosi Wonderful Indonesia di Auckland International 



42 
 

Cultural Festival di Selandia Baru pada dan Promosi Wonderful Indonesia pada 

Komunitas Yachter di Australia.
43

 

  Promosi juga digencarkan di Wilayah Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan 

Afrika antara lain dengan menggelar 11 kegiatan di antaranya berpartisipasi pada 

bursa pariwisata International Meeting Exhibition Frankfurt, WTM Afrika, 

Ottawa Travel and Vacation Show, Riyadh Travel Fair, dan Arabian Travel 

Market. Indonesia pun akan terlibat dalam penyelenggaraan Promosi Wonderful 

Indonesia di Timur Tengah dan Uni Emirat Arab, pelaksanaan Famtrip TA/TO 

Perancis, Famtrip Media Golf dari Rusia dan Famtrip Media Golf dari Perancis, 

serta Sales Mission Afrika Selatan.
44

 

Dalam hal pengembangan, Wonderful Indonesia memfokuskan pada 16 

(enam belas) destinasi wisata utama
45

, yaitu:  

(1) Weh, Prov. Aceh (2) Toba, Prov. Sumatera Utara, (3) Pangandaran, Prov. 

Jawa Barat, (4) Kota Tua, Prov DKI Jakarta (5) Borobudur, Prov Jawa Tengah (6) 

Bromo Tengger Semeru, Prov. Jawa Timur (7) Sanur, Prov. Bali (8) Batur, Prov. 

Bali (9) Rinjani, Prov. NTB (10) Flores, Prov. NTT (11) Tanjung Puting, Prov. 

Kalimantan Tengah (12) Bunaken, Prov. Sulawesi Utara (13) Toraja, Prov. 

Sulawesi Selatan (14) Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, (15)  

Derawan, Prov. Kalimantan Timur dan (16) Raja Ampat, Prov. Papua Barat. 
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 Mandiri A. 2016. Promosi Pariwisata Melalui Wonderful Indonesia, diperoleh dari 

https://www.suara.com/lifestyle/2016/04/02/194548/promosi-pariwisata-melalui-wonderful-

indonesia, diakses pada 7 November 2017 pukul 22.29 
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 Ibid  
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 Biro perencanaan dan keuangan sekertariat kementerian pariwisata, dalam laporan akuntabilitas 

kementerian pariwisata, 2015, hlm.33-34 

 



43 
 

4.2. Wonderful Indonesia di China 

 

 

Sebenarnya upaya promosi yang dilakukan oleh Kementerian Pariwista 

sudah lama dilakukan di China yang mana dari di buatnya branding pariwisata 

Indonesia yang dinamakan Wonderful Indonesia, namun dalam pengaplikasiannya 

menurut wawancara yang di penulis dapatkan pada Asisten Deputi Pengembangan 

Pasar Asia Pasifik Kmenterian Pariwisata baru konsen dalam memperkenalkan 

promosi pariwisata Indonesia dengan menggunakan branding Wonderful 

Indonesia baru pada tahun 2015 yang mana ada beberapa tempat yang dilakukan 

oleh Kementerian Pariwisata dalam melakukan promosi pariwisata untuk 

meningkatkan kunjungan wisman dari kota-kota tier-1 China seperti Shanghai, 

Guangzhou, Beijing atau Shenzhen. Saat ini,  promosi juga mulai merambah kota-

kota tier (tingkat)-2 di Negeri Tirai Bambu. Aktivitas promosi pariwisata itu 

tercermin dalam Sales Mission Greater Bali ke tiga kota tier-2 Tiongkok yaitu 

Hefei, Wuxi dan Hangzhou.  

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dari China ke Indonesia 

belakangan ini meningkat pesat, sehingga posisinya kini berada di urutan ke-4 

teratas setelah Singapura, Malaysia, dan Australia. China merupakan pasar utama 

pariwisata Indonesia. Dari 19 negara yang menjadi fokus pasar pariwisata 

Indonesia, China ditempatkan sebagai fokus pasar utama selain Australia, Jepang, 

Korea, dan Rusia.
46

 Peningkatan kunjungan ini dikarenakan banyaknya upaya 

yang dilakukan oleh menpar dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di 

China misalnya seperti belum lama ini, Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya 
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 Siaran Pers, China Pasar Utama Pariwisata Indonesia, di peroleh dari 

http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2826, diakses pada 16 November 2017 pukul 

03.47 WIB 
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melakukan kunjungan kerja ke China selama tiga hari yaitu pada 11-13 Januari 

2015 yang mana dalam kunjungan kerjanya ini melakukan pembicaraan bilateral 

dengan pejabat pariwisata China yaitu CNTA (China National Tourism 

Administration) dalam rangka mempromosikan peningkatan kunjungan wisatawan 

kedua negara, sebagaimana telah disepakati dalam MoU sebelumnya antara 

Kemenparekraf dengan CNTA. Dalam MoU tersebut antara lain kedua negara 

bertekad ingin meningkatkan kunjungan wisatawan timbal balik hingga 2 juta 

wisatawan pada akhir 2015. 

Selain melakukan pembicaraan dengan CNTA, serta para pelaku bisnis 

pariwisata dari 10 secondary cities termasuk dengan 5 top agents pasar Indonesia 

yang pada kesempatan itu mengadakan pertemuan dengan dengan 5 top agents 

China. Dalam regulasi, pemerintah melakukan terobosan di antaranya dengan 

memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) bagi 5 negara yakni; 

Australia, Jepang, Korea, China, dan Rusia yang mulai diterapkan tahun 2015.  

Selain itu kemenpar juga memberikan kemudahan perizinan masuknya 

kapal layar (yacth) ke perairan Indonesia dalam upaya mempromosikan masuknya 

para yachter Internasional yang menjadi bagian penting dari pengembangan 

wisata bahari (marine tourism) di Indonesia. Kemenpar bersama pelaku bisnis 

pariwisata dan stakeholder pariwisata lainnya tahun lalu gencar melakukan 

promosi ke China di antaranya dengan menyelanggarakan pameran pariwisata di 

mall kota-kota besar antara lain Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, Ningbo, 

Hangzhou, dan Nanjing. Melakukan promosi dengan menyelenggarakan Pekan 

Promosi Kuliner Indonesia, pagelaran gamelan Indonesia pada Beijing Modern 

Music Festival.   
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Tidak hanya itu kementerian pariwisata dengan mengusung branding 

Wonderful Indonesia Kementerian Pariwisata memperkenalkan dan melakukan 

promosi media digital atau online serta media cetak dan elektronik seperti di 

televisi dan radio yang mana di dalam hal ini dapat dilihat kemepar atau 

Kementerian Pariwisata memasang Branding Wonderful Indonesia di China di 

dua kota besar di Tiongkok, yakni Shanghai dan Beijing. Cara promosi di 

Tiongkok disajikan dengan menggunakan 4 unit LED dan 1 unit Dome atau 

Sphere LED yang dilakukan di dua kota besar tersebut, pada pengiklannya 

Branding Raja Ampat, Uluwatu-Bali, Gebogan-Bali, dan Pulau Lengkuas-

Belitung merupakan destinasi yang diangkat di pasar China, tempat pemasangan 

iklan ini juga merupakan lokasi yang tidak pernah sepi di wilayah China, yaitu 

pada Jingxin Tower, East 3rd Ring Rd (Beijing), Blue Island Tower Screen 

(Beijing), Grand Gateway, Xujiahui (Shanghai), Parkson Shopping Centre, 

Huandai Road (Shanghai), dan Metro City, Xujiahui (Shanghai).
47

  

Serta berpartisipasi dalam bursa pariwisata internasional di China antara 

lain  International Travel Expo ITE di Hong Kong, dan China International 

Tourism Mart (CITM) yang tahun lalu berlangsung di kota  Guangdong. Wisman 

dari China sebagian besar memilih Bali sebagai tujuan wisata utamanya. Bali 

merupakan tempat favorit berlibur mereka, sebagaimana hasil polling dari 

„Beijing People's Broadcasting 2011‟  Bali merupakan salah satu dari 10 tujuan 

wisata dunia terfavorit masyarakat China, selain Australia, Cape Town, 

Edinburgh, Hawaii, Madrid, Mesir, Air Terjun Niagara, Paris, dan Swiss.Di dalam 
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 Wonderful Indonesia unjuk gigi di dua kota besar Tiongkok, terdapat pada 

https://travel.dream.co.id/news/keren-wonderful-indonesia-unjuk-gigi-di-2-kota-besar-tiongkok-

170523h.html, diakses pada pukul 04.55 WIB 
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hal ini posisi kunjungan wisatawan China yang pada menduduki posisi ke empat 

saat ini dalam penerimaan kunjungan wisatawan ke Indonesia di prediksikan akan 

meningkat sehingga posisinya dapat berada di urutan ke 1 atau 2 terbesar 

mengalahkan Australia, Singapura, bahkan Malaysia. 
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan dengan judul “Upaya 

Nation Branding Wonderful Indonesia di China dalam Mempromosikan Sektor 

Pariwisata Indonesia tahun 2011-2016”, maka peneliti menyimpulkan :   

1. Upaya promosi pariwisata Indonesia di China melalui Wonderful Indonesia 

dalam  mempromosikan wisata Indonesia menggunakan alat atau media promosi, 

seperti media cetak, media elektronik, media promosi dan pameran wisata.  

2. Berbagai upaya promosi yang dilakukan baik dengan menggunakan media 

promosi, pameran, festival, dan endorsment yang dilakukan Kementerian 

Pariwisata di China  melalui Wonderful Indonesia dengan rentan tahun 2011-2016 

telah banyak sekali melakukan kegiatan pameran dan festival sebanyak 52 

kegiatan dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di China. 

3. Faktor yang mendukung promosi pariwisata Indonesia di China, adalah:  

a. Adanya kerjasama dan sinerji yang baik antara staf anggota yang ada di dalam 

Kementerian Pariwisata dalam upaya promosi pariwisata Indonesia di China 

dalam kurun waktu beberapa tahun ini sehingga menghasilkan dampak yang baik 

bagi peningkatan kunjungan wisatawan China ke Indonesia dan tidak hanya itu 

saja 
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b. Jadwal pameran dan promosi wisata di dalam negeri dan di luar negeri  

sudah terjadwal, dan di kerjakan dengan baik. 

 

 

 

6.2. Saran 

 Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan,  Adapun 

saran dari peneliti, adalah: 

1. Untuk pemerintah Indonesia, pemerintah perlu mengimplementasikan 

konsep Nation Branding  ke dalam program-program yang mudah 

dilakukan oleh masyarakat, untuk mendukung konsep nation branding 

wonderful indonesia diperlukan upaya untuk masyarakat dalam 

menciptakan produk yang identik dengan Indonesia sehingga keberhasilan 

konsep tersebut akan mendorong perekonomian masyarakat Indonesia. 

2. Untuk pemertntah sebaiknya mempromosikan investasi di sektor 

pariwisata dengan melakukan, identifikasi dan perancangan profil  

investasi destinasi pariwisata, koordinasi dengan instansi pemerintah 

terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melakukan promosi 

investasi pariwisata Indonesia.  

3. Penelitian ini masih banyak sekali terdapat kelemahan dan kekurangan. 

Diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat megkaji lebih luas mengenai 

upaya nation branding wonderful indonesia di sektor pariwisata, selain itu 

peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian misalnya mengenai 

seberapa besar upaya nation branding suatu negara dalam mempengaruhi 

para wisatawan untuk datang ke negara tersebut dan menjelaskan lebih 

dalam mengenai tujuan dari nation branding dari suatu negara. 
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