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Abstract 

This The result of this research shows that the Indonesian Government is taking steps 

to carry out its cultural diplomacy by implementing the wonderful Indonesia 

program, which is the promotion of Indonesian tourism with 10 priority tourism 

destinations in One of them is Mandalika in West Nusa Tenggara. The government 

through the Tourism Ministry facilitate promotion activities through various cultural 

fields or conducting decided to exhibitions and joining international tourism 

activities. From these activities, Indonesia is able to attract foreign tourists, to study, 

and visit Indonesian tourism. Indonesia's success in increasing the number of foreign 

tourists visit to Indonesia is proof that the cultural diplomacy done through 

Wonderful Indonesia can be well received among the international community. 
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Pendahuluan  
Pariwisata di Indonesia saat ini memiliki peranan besar Peringkat ke-4 penyumbang 

devisa nasional, sebesar 9,3% dibandingkan industri lainnya setelah minyak dan gas 

bumi, batu bara dan minyak kelapa sawit2. Hal tersebut tidak terlepas dari 

perkembangan kebutuhan pariwisata, tidak hanya di Indonesia, namun di seluruh 

dunia. Pertumbuhan kebutuhan manusia akan pariwisata menyebabkan sektor ini 

dinilai mempunyai prospek yang besar di masa yang akan datang. Sektor pariwisata 

mampu menghidupkan ekonomi masyarakat di sekitarnya, pariwisata juga diposisikan 

sebagai sarana penting dalam rangka memperkenalkan budaya dan keindahan alam 

daerah terkait salah satunya adalah Mandalika yang dapat di promosikan ke dunia 

Internasional (kementrian pariwisata, 2016). Salah satu promosi yang dilakukan yakni 

melalui Nation Branding Wonderful Indonesia yang di tetapkan sejak tahun 2011 

untuk meningkatkan pariwisata Indonesia. 

 

Mandalika adalah kawasan yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, 
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namun kurangnya promosi dan perhatian dari pemerintah serta Kurangnya fasilitas 

umum seperti ketersediaan pasokan listrik, dan air bersih, jalur transportasi serta 

infrastruktur yang belum merata menjadikan Mandalika kurang diminati wisatawan 

lokal maupun Mancangara (BPKP Lombok 2019). ada tahun 2014 Mandalika di 

tetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang terletak di bagian Selatan 

Pulau Lombok, KEK Mandalika ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 

Tahun 2014  pada tanggal 30 Juni 2014. KEK Mandalika juga didukung dengan 

fasilitas mewah yang semakin menegaskan Mandalika pantas menjadi tujuan wisata 

utama di wilayah timur Indonesia. Project Mandalika menargetkan 10.533 kamar 

hotel akan terbangun pada tahap akhir pembangunan, dengan fokus pengembangan 

utama saat ini hotel berbintang 4 dan 5. Juga hotel berbintang 3 dan kelas lainnya 

juga ditargetkan untuk dibangun untuk mengakomodir pilihan pengunjung untuk 

mencari tempat penginapan yang lebih terjangkau. Selain hotel sebagai tempat 

menginap wisatawan, hunian dan perumahan juga akan dibangun di dalam Kawasan 

Mandalika, terutama kondominium hotel yang akan meningkatkan nilai Kawasan 

Mandalika. Wilayah komersil tak luput dari perhatian pengembang Mandalika. 

Mandalika akan dilengkapi dengan berbagai jenis ritel, mulai dari pasar seni, toko 

fashion, restoran, dan kafe mulai kelas atas hingga restoran berkelas Internasional 

(BPKP Lombok, 2019). 

 

Keberhasilan sektor pariwisata tidak terlepas dari beberapa unsur pendukung agar 

wisatawan merasa betah, puas dan memberi kenangan tersendiri sehingga akan 

berkunjung kembali ke Indonesia yang merupakan negara dengan destinasi tempat 

wisata yang beragam dalam menciptakan kondisi dan kualitas pariwisata yang lebih 

baik maka diwujudkan dengan Sapta Pesona Wisata sebagai pedoman wisata 

Indonesia. Sapta Pesona ini tentunya dimiliki oleh Mandalika dengan keunikan 

tersendiri untuk memperlihatkan daya tariknya. Tujuan diselenggarakan program 

Sapta Pesona Wisata oleh pemerintah guna meningkatkan kesadaran, rasa tanggung 

jawab seluruh lapisan masyarakat untuk mampu bertindak dan mewujudkan sapta 

pesona dalam kehidupan sehari-hari khususnya untuk mendukung kegiatan pariwisata 

di Mandalika. Sapta Pesona Wisata dilambangkan dengan logo matahari yang 

bersinar sebanyak 7 buah yang melambangkan unsur-unsur: Keamanan, Ketertiban, 

Kebersihan, Kesejukan, Keindahan, Keramahan, dan Kenangan. Mandalika memiliki 

tujuh destinasi yang menarik yaitu (Pesona travel, 2019) : 

 

1. Pantai Kuta 

Sebagian besar orang mengenal Pantai Kuta sebagai objek wisata dari pulau Bali, 

Namun Lombok juga memiliki Pantai Kuta yang tidak kalah indah dari Bali 

dengan pasir putih dan kejernihan air laut yang dapat menjadi tempat yang cocok 

untuk snorkling bagi wisatawan. Selain itu pantai Kuta Lombok lebih sepi dari 

Bali Sehingga wisatawan dapat menikmati pantai dengan tenang. Pantai Kuta 

Lombok terletak di desa Kuta, Kecamatan Pujut, kabupaten Lombok Tengah 

dengan garis pantai 7,2 km. Jika ingin mengunjungi pantai Kuta dari kota Mataram 

yang berjarak 72 km ke arah tenggara dengan waktu tempuh 90 menit. Sebelum 

tiba dipantai maka wisatawan akan melewwati Desa Sade, yang merupakan desa 

suku Sasak, suku asli Lombok. 

 

2. Pantai Seger 

https://kanalwisata.com/
https://kanalwisata.com/


 

Diplomasi Budaya dan Nation Branding meningkatkan pariwisata Mandalika (Nurlelawati) 
 

3  

Pantai Seger merupakan destinasi favorit di wilayah Lombok Tengah bagian 

selatan karena memiliki struktur alam  yang unik dan indah, yaitu gugusan 

bukitnya yang beragam bentuk, pantai berpasir putih, karang yang masih terjaga 

dan ombaknya yang beragam, sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Pantai 

Seger menyimpan legenda putri cantik yang menjelma menjadi cacing dan sering 

diadakannya festival bau nyale , hal tersebut diabadikan melalui monumen putri 

nyale sehingga pantai ini cukup terkenal. Pantai Seger termasuk tempat wisata di 

Lombok tengah berdekatan dengan  bandara dan mudah di kunjungi wisatawan 

karena memiliki lokasi yang strategis dan mudah di jangkau. Pantai ini berada di 

desa Sukedane, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, berjarak sekitar 

200 meter bagian selatan dari Pantai Kuta dan membutuhkan waktu 15 menit 

untuk sampai di pantai seger. 

 

3. Pantai Serenting 

Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaan pantai ini. Terletak sekitar 51 

km dari Mataram dan tepat sebelum Pantai Seger yang lebih terkenal, wisatawan 

dapat menggunakan transportasi umum (bus damri) ke arah Sengkol, Kemudian, 

menggunakan kendaraan umum lagi ke Kuta dan  untuk sampai ke pantai serenting 

harus menempuh jarak 2 km dari Kuta. Pantai ini memiliki air laut berwarna biru 

dan ombak yang cukup besar membuat dan dapat dijadikan sebagai wahana 

surfing, Selain pantai dan bukit, wisatawan juga dapat melihat batu Tengkong 

(Jamur dalam Bahasa Sasak).  

 

4. Bukit Merese 

Bukit ini terletak dibagian selatan daerah pujut dan memiliki akses yang sama 

dengan pantai Tanjung Aan dapat ditempuh menggunakan mobil atau mKediri dan 

dilanjutkan ke arah Praya, Batuntale, kemudian Sengkol, kemudian Sambitan, dan 

melalui desa Sade, melalui jalan raya Kuta dan sampai di Tanjung Aan jika 

wisatawan dari Bandara Internasional Lombok dibutuhkan waktu 30 menit untuk 

sampai Tanjung Aan kemudian ke Bukit Merese. Di bukit ini wisatawan dapat 

melihat keindahan karang dengan air laut berwarna biru dan air yang jernih serta 

bukit hijau dan hamparan rumput luas 

 

5. Pantai Tanjung Aan 

Pantai Tanjung Aan  terletak 75 Kilometer dari Kota Mataram, dan sekitar 3 

Kilometer dari Pantai Kuta Lombok. Jika wisatawan menggunakan kendaraan 

pribadi dari Kota Mataram, perjalanan yang di tempuh yaitu selama 1,5 jam. 

Dengan rute Mataram, Cakranegara, Kediri, Praya, Batunyale, Sengkol, Rambitan, 

Sade, Kuta dan terakhir Tanjung Aan.  pantai ini memiliki panjang 1 km, dengan 

lebar bibir pantai 6 meter, spot yang paling utama adalah gundukan batu hitam 

yang terbentuk seperti bukit kecil yang memiliki permukaan rata, batu ini berada 

di tengah-tengah bagain dari pantai. Bagian bawah batu ini memiliki bentuk yang 

unik dan mengarah ke lautan, selain itu pantai Tanjung Aan memiliki perpaduan 

antara Pasir pantai yang lembut dengan pasir yang berbentuk butiran seperti 

merica yang menjadi pemisah antara pantai bagian selatan dan utara. 

 

6. Pantai Batu Payung 

Pantai ini merupakan pantai yang didominasi oleh batuan besar dan tidak ada 

https://www.dilombok.com/tempat-wisata-lombok-dekat-bandara/1631/
https://www.dilombok.com/tempat-wisata-lombok-dekat-bandara/1631/
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pasir, memiliki air yang jernih serta ombak yang tenang. Wisata pantai batu 

payung ini semakin terkenal ketika muncul di iklan rokok Dunhil. Pantai ini 

terletak di kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum menuju ke 

pantai Batu Payung , umumnya Wisatawan harus melewati pantai Tanjung Aan 

terlebih dahulu setelah itu masuk melalui jalur laut menggunakan perahu sekitar 

15 menit. 

 

7. Pantai Gerupuk 

Pantai ini adalah tempat yang tepat untuk wisatawan yang ingin berselancar, 

Gelombang  yang besar dan indah sangat terkenal terutama oleh wisatawan 

Mancanegarayang dijadikan sebagai pusat berselancar di Pulau Lombok. Pantai 

Gerupuk berada di pesisir selatan Pulau Lombok. Pantai ini terletak di Desa 

Gerupuk, Kecamatan Lombok Tengah. Di Pantai Gerupuk sebelah Tenggara, ada 

lima tempat surfing. Tempat tersebut memiliki nama dari bahasa setempat, 

sekaligus nama internasional yang diberikan oleh peselancar mancanegara. Yaitu 

Batu Teong (Dondon), Prigi (Inside), Giligoleng (Outside), Batu Lawang (Kids 

Point), dan Terasaq (Outside Left). Ombaknya bisa mencapai hingga 3 Meter. 

Pantai Gerupuk berjarak sekitar 9 Kilometer dari Pantai Kuta Lombok. Wisatawan 

bisa mencapai Pantai Gerupuk dengan menggunakan transportasi darat Dengan 

mengambil rute Mataram, Cakranegara, Kediri, Praya, Penujak, Sengkol, Kuta, 

Desa Gerupuk. Tetapi jika wisatawan memilih transportasi umum, maka bisa 

menaiki jurusan Mataram, Bertais, Praya, Sengkol, dan berganti angkutan dan 

mengambil jurusan Sengkol, Kuta. Setelah itu, wisatawan  mencapai Pantai 

Gerupuk dengan menggunakan ojek 

 

Dengan banyaknya potensi yang di miliki oleh Mandalika maka peluang menjadi 

destinasi unggulan di kalangan wisatawan mancanegara cukup besar terutama bagi 

negara-negara muslim untuk tujuan wisata halal dunia, karena investasi untuk 

pengembangan wisata halal di Mandalia merupakan jumlah terbesar dibandingkan 

dengan destinasi prioritas lainnya(Republika, 2019). Apalagi Nusa Tenggara Barat 

diakui dunia  sebagai peraih predikat The World Best Halal Tourism Destination 

(Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia) di tahun 2015 hingga 2019 dari berbagai 

lembaga nasional dan internasional (Tempo, 2019) 

Kerangka Dasar Teori dan Konsep 

Konsep National Branding 

Diplomasi kebudayaan merupakan bagian dari diplomasi publik (Soft Power 

Diplomacy) yang dapat diartikan dari usaha suatu negara untuk memperjuangkan 

kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan. Diplomasi kebudayaan 

mencakup kesenian, pariwisata, olahraga, tradisi, teknologi, hingga pertukaran ahli 

dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaan diplomasi kebudayaan, diperlukan adanya 

aktor atau pelaku. Aktor dan pelaku kebudayaan biasanya dilakukan oleh pmerintah 

maupun non pemerintah, individu maupun kolektif, atau setiap negara sehingga pola 

yang terjadi berupa hubungan antara pemerintah dan pemerintah, pemerintah dengan 

swasta, swasta dengan pribadi, pribadi dengan pribadi, maupun pemerintah dengan 

pribadi. Sedangkan tujuan dari diplomasi kebudayaan itu sendiri adalah untuk 

mempengaruhi pendapat umum guna mendukung suatu kebijaksanaan politik luar 

negeri tertentu. 

http://id.lombokindonesia.org/pantai-kuta-lombok/
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Definisi dari diplomasi kebudayaan yang dikemukakan oleh milton cummings, Jr 

adalah pertukaran ide-ide, Informasi, seni, dan aspek-aspek lain dari budaya diantara 

bangsa-bangsa dan masyarakat. Tulus Warsito dan Kartikasari menjelaskan bahwa 

“diplomasi kebudayaan adalah usaha-usaha suatu negara dalam upaya 

memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, termasuk 

didalamnya adalah pemanfaatan bidang-bidang ideologi, teknologi, politik, ekonomi, 

militer, sosial, kesenian dalam pencaturan masyarakat internasional”. Dalam hal ini 

Pemerintah sebagai salah satu aktor dalam diplomasi harus mengupayakan 

kepentingan nasionalnya dengan memanfaatkan seluruh elemen-elemen kebudayaan 

yang dimiliki sebagai instrumen dalam praktek diplomasi, kebudayaan cukup efektif 

sebagai media diplomasi, karena kebudayaan memiliki unsur-unsur universal dimana 

unsur-unsurnya terdapat dalam semua kebudayaan bangsa-bangsa di dunia. Selain itu 

juga kebudayaan bersifat komunikatif, yang mudah dipahami, bahkan oleh 

masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Kebudayaan juga dapat 

lebih mendekatkan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Sifat-sifat positif dari 

kebudayaan inilah yang bisa membuka jalan bagi tercapainya tujuan diplomasi 

kebudayaan. Konsep diplomasi kebudayaan juga di definisikan oleh Richard T.Arndt, 

dalam bukunya the first resort of king :American Cultural Diplomacy in Twentieth 

Century. Richard T Arndt mengatakan bahwa diplomasi budaya merupakan cara yang 

efektif untuk mendapatkan pengaruh dan hasil dalam hubungan internasional antar 

negara. 

 

Dalam penelitiannya Arndt membuktikan bahwa diplomasi budaya dapat membantu 

menciptakan dasar kepercayaan dengan orang lain,  dalam hal ini para pembuat 

kebijakan untuk mencapai kesepakatan ekonomi, politik, militer. Oleh diplomasi 

kebudayaan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan bangsa dalam 

memahami, menginformasikan, dan memepengaruhi bangsa lain lewat kebudayaan. 

Dengan dilakukannya diplomasi kebudayaan dapat meningkatkan apresiasi dan 

pemahaman untuk meningkatkan citra positif, membangun saling pengertian dan 

memperbaiki citra bangsa. Diplomasi kebudayaan tidak hanya sekedar art 

performance tapi lebih daripada itu, karena diplomasi kebudayaan merupakan soft 

power, pelaksanaan politik dengan memanfaatkan hal-hal budaya, tanpa 

menggunakan kekerasan. Bahasa dan kesenian merupakan dua unsur budaya yang 

amat krusial dalam diplomasi kebudayaan, apalagi bahasa Indonesia telah dipelajari 

di beberapa negara lain. Diplomasi kebudayaan harus dilakukan melalui publik 

sebagai sesuatu upaya untuk memeperjuangkan kepentingan nasional melalui 

penyebaran informasi atau mempengaruhi pendapat umum yang dilakukan dengan 

memanfaatkan sarana budaya dan komunikasi. Diplomasi publik juga dapat menjadi 

alternatif agar diplomasi berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih 

luas pada masyarakat internasional. keterlibatan publik ini dapat membuka jalan bagi 

negosiasi yang dilakukan wakil-wakil pemerintah, sekaligus dapat memberikan 

masukan dan cara pandang yang berbeda dalam memandang masalah. 

 

Konsep National Branding 

Nation Branding pertama kali diperkenalkan pleh penasehat kebijakan luar negri 

inggris, Simon Anholt, pada tahun 1996. Anholt mendefinisikan brand sebagai 

sebuah produk, servis, atau organisasi yang dinilai melalui nama, dan reputasi 
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branding sebagai proses perancangan, perencanaan, dan komunikasi nama, identitas, 

(sebuah brand) dengan tujuan membangun atau mengelola reputasi brand tersebut. 

Keith Dinnie mendefinisikan Nation Brandsebagai elemen-elemen yang terpadu 

secara unik serta landasan culture yang menonjolkan perbedaan antara satu negara 

dengan negara lain. Nation Brandingoleh Anholt juga dijelaskan sebagai identitas 

kompetitif, yaitu representasi strategis sebuah negara untuk meningkatkan dan atau 

mempertahankan daya saing politik dan ekonomi di era global. 

 

Definisi inilah yang digunakan sebagai acuan oleh penulis dalam penelitian ini. 

Anholt mengadopsi kerangka pemikiran Ilmu Marketing ke dalam Ilmu Hubungan 

Internasional, dimana dunia modern dilihat sebagai sebuah pasar yang terintegrasi, 

negara-negara sebagai komoditas, dan masyarakat internasional sebagai konsumen 

berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, secara logis presepsi yang positif mengenai 

sebuah negara akan memberikan keuntungan dalam bentuk kedatangan turis, tenaga 

kerja berkualitas dan volume ekspor sementara presepsi yang negatif akan berdampak 

sebaliknya. Selain untuk tujuan-tujuan diatas, Nation branding idealnya juga dapat 

berkontribusi pada proses Nation building karena dapat menumbuhkan kepercayaan 

diri, kebangaan, harmoni dan ambisi nasional. 

 

Praktik diplomasi publik yang didalamnya ada diplomasi budaya. Hal ini dapat dilihat 

pada alat evaluasi amine dan chao yang disebut National Brand pentagon. 

Berdasarkan National brand pentagon, sebuah kegiatan national branding dapat 

dikatakan ideal jika memenuhi lima aspek yaitu: 

1. Mempromosikan pariwisata 

2. Mempresenasikan budaya 

3. Mendorong ekspor 

4. Menarik investasi 

5. Didukung dengan berbagai kebijakan luar negri, seperti diplomasi publik. 

Jika sebuah Nation Brand memenuhi kelima aspek tersebut, maka akan berbentuk 

sebuah pentagon atau segilima sempurna sebagai berikut 

 

Gambar 1 

National Brand Pentagon 

National Brand Pentagon 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber. Amine and Chao Managing country image to long term Advantage 

 

Jika melihat pada tujuan Nation Branding Indonesia sebagaimana dijelaskan diatas, 

melalui Wonderful Indonesia bertujuan untuk menjadi negara dengan 

keanekaragaman budaya yang dicerminkan melalui kegiatan pariwsiata dangan nation 

branding wonderful Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai tujuan dari setiap 

upaya branding yaitu menjadi top of mind brand. Tof of mind menjelaskan sebuah 
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kondisi dimana sebuah brand mempunyai asosiasi yang kuat terhadap kategori pasar 

tertentu. Misalnya Indonesia merupakan negara negara yang kerap diasosiasikan 

dengan keindahan alam dan keanekaragaman budaya, begitupun sebaliknya, jika 

seorang berpikir mengenai keindahan alam dan budaya, maka seorang tersebut akan 

mengingat Indonesia. Melalui branding Wonderful Indonesia. Presepsi yang 

demikian mengenai Indonesia selanjutnya akan mempengaruhi opini masyarakat dan 

wisatawan mancanegara mengenai pariwisata Indonesia. 

 

Diplomasi menjadi salah satu alat atau instrumen dalam melakukan sebuah hubungan 

dengan negara lain. Interaksi yang dilakukan Indonesia di dunia Internasional akan 

membawa dampak yang signifikan apabila membawa sebuah produk atau potensi 

yang dimiliki oleh bangsa ini. Pariwisata merupakan sektor yang menjadi nilai jual 

Indonesia di dunia Internasional. Potensi dalam negeri memiliki keunikan sehingga 

dapat dijadikan sebuah branding nasional. Oleh karena itu, diplomasi budaya menjadi 

salah satu pendekatan yang dapat memperkuat wonderful Indonesia menjadi suatu 

branding yang dikenal oleh negara di dunia Internasional. 
 

 

Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana  penulis berusaha untuk 

mengambarkan pelaksanaan upaya diplomasi budaya Indonesia dalam meningkatkan 

pariwisata di Mandalika melalui Nation Branding Wonderful Indonesia 

 

Hasil Penelitian 

Diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia bukan hanya dilakukan oleh 

pemerintah namun juga oleh berbagai pihak seperti pelaku bisnis ataupun 

masyarakat secara langsung. Dalam diplomasi budaya ini Indonesia menggunakan 

dimensi kebudayaan salah satunya adalah sektor pariwisata untuk meningkatkan 

kunjungan Wisatawan Mancanegara dan menambah pendapatan negara. Selain itu 

pariwisata adalah salah satu sarana yang efektif untuk memperkenalkan budaya dan 

potensi keindahan alam yang dimiliki Indonesia. Diplomasi budaya yang telah 

dilakukan Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Mandalika di dunia 

Internasional yaitu: 

 

1. Pelaksanaan Indonesia Tourism Investment Forum Pada tanggal 20 Maret 2013, 

diselenggarakan kegiatan Indonesia Tourism Investment Forum (ITIF) 2013 

sebagai side event dari  Hospitality Investment World 2013. Kegiatan ini dihadiri 

oleh partisipan HIW 2013, dan dilakukan pemaparan oleh Indonesia Economic 

Development, yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian, Advantages of Investing in The Tourism Sector in Indonesia, 

Badan Koordinasi Penanaman Modal, Indonesia Tourism Infrastructure 

Development Planning dan Indonesia Tourism Special Economic Zone – 

Implementation And Benefits, yang disampaikan oleh Sekretariat Dewan Nasional 

Kawasan Ekonomi Khusus, Kemenko Perekonomian, dan Prospektus Investasi 

Pariwisata oleh pengembang kawasan pariwisata Mandalika, Tanjung Lesung, 

Grand Kawanua, dan Teluk Mekaki (bapenas, 2013). Pada kegiatan ini, Wakil 
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Menteri Parekraf menyampaikan Keynote Speech mengenai The Indonesian 

National Tourism Masterplan “Identifying The Strategic Areas and Tourism 

Investment Opportunities” Selama berlangsungnya pelaksanaan HIW Indonesia 

2013, telah dilakukan Indonesia Tourism Investment Forum (ITIF), One on one 

meetings dengan para CEO perusahaan di bidang hospitality dan perbankan untuk 

menyampaikan dan menawarkan secara langsung peluang investasi kawasan 

pariwisata di Indonesia, Exhibition, bekerjasama dengan para pengembang 

kawasan pariwisata di Indonesia, untuk menawarkan peluang investasi pada 

kawasan yang dimiliki oleh masing-masing pengembang. Kemenparekraf 

bekerjasama dengan Terrapin dari Singapura, untuk melaksanakan kegiatan 

promosi investasi di bidang hospitality yang dihadiri oleh pemilik hotel lokal dan 

CEO/top management chain hotel internasional, operator dan service providers 

hotel dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada 

para partisipan yang bergerak di bidang hospitality dan perbankan untuk rencana 

pengembangan bisnis/investasi bidang pariwisata di Indonesia (bapenas, 2013). 

 

2. VAKANTIEBEURS, 8-13 Januari 2013 di Jaarbeurs, Utrecht Belanda 

Vakantiebeurs adalah sebuah ajang pameran promosi pariwisata terbesar di 

Belanda yang berlangsung dari 8 – 13 Januari 2013. Partisipasi Indonesia dalam 

bentuk booth (anjungan) Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini didukung pula dengan keikutsertaan Garuda 

Indonesia. Tahun 2013 ini menjadi tahun ke-6 partisipasi Indonesia di ajang 

Vakantiebeurs ini. Paviliun Indonesia diisi oleh 18 industri pariwisata yang terdiri 

dari tour operator, hotel, villa, dan resort di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, 

Sulawesi, tour operator Belanda yang menjual paket wisata ke Indonesia serta 

didukung oleh 1 pemerintah daerah dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku. 

Sepanjang pelaksanaan Vakantiebeurs 2013, Paviliun Indonesia menampilkan 

permainan musik tradisional Indonesia, yaitu Sasando. Lagu-lagu yang dibawakan 

adalah lagu daerah seperti Kampuang Nan Jauh di Mato (Sumatera Barat) dan Si 

Pato kaan (Sulawesi Utara), lagu nasional seperti Tanah Airku maupun lagu 

berbahasa Inggris (You Raise Me Up). Permainan Sasando mendapatkan perhatian 

khusus bagi pengunjung di Vakantiebeurs, selain karena bentuknya yang unik juga 

karena suaranya yang khas. Banyak di antara pengunjung yang berhenti untuk 

menyimak permainan Sasando serta menyanyi bersama. Kemparekraf memasang 

awareness campaign pada dua official magazine Vakantiebeurs 2013 yang 

dibagikan kepada seluruh pengunjung di pintu masuk, yaitu Vakantiebeurs 

Wegwijzer dan Vakantiebeurs Xtra. Artikel dalam Vakantiebeurs Xtra Magazine 

membahas mengenai destinasi pariwisata Indonesia secara umum dilengkapi 

dengan website resmi, airline yang melayani rute Indonesia dan keterangan-

keterangan pendukung lainnya. Sedangkan artikel pada Vakantiebeurs Wegwijzer 

membahas 10 tujuan wisata Indonesia yaitu Danau Toba, Bintan dan Batam, Candi 

Borobudur, Orang Utan di Tanjung Puting, Bali, Mandalika, Taman Nasional 

Komodo, Toraja, Taman Laut Nasional Bunaken serta Raja Ampat (bapenas, 

2013). 

 

3.  MATTA FAIR KUALA LUMPUR di Malaysia pada 11-13 Maret 2016 

MATTA Fair adalah pameran pariwisata skala internasional terbesar di Kuala 

Lumpur yang bersifat B to C (Consumer show) yang diselenggarakan oleh 
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Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) setiap tahun 2 kali 

khususnya di Kuala Lumpur dan satu kali setiap tahun di beberapa kota Malaysia 

lainnya, yaitu, Johor Bahru, Sabah, dan Malaka. MATTA Fair Kuala Lumpur 

Maret 2016 berlangsung selama 3 (tiga) dengan menempati total lahan seluas 

27.400 m2 yang terdiri dari 1216 booth, diikuti oleh 208 organisasi dan 18 

National Tourist Organizations. Selama 3 (tiga) hari pelaksanaan MATTA Fair 

Kuala Lumpur, tercatat lebih dari 90.000 pengunjung hadir dalam pameran 

pariwisata internasional tersebut. Pada keikutsertaan di MATTA Fair Kuala 

Lumpur, Kemenpar menempati nomor booth 3224 – 3243 dan 3244 – 3259 yang 

terletak di Hall 3 yang letaknya sangat strategis karena berdekatan dengan pintu 

keluar menuju hall 1 dan 2. Paviliun Kemenpar dibangun dengan tema modern 

dilengkapi dengan LED Monitor besar ebagai background pada mini stage dan 

berbagai image yang mewakili 3 greater (Batam, Jakarta dan Bali), peta interaktif 

pariwisata Indonesia, serta branding Wonderful Indonesia. Booth Indonesia diisi 

oleh 34 Industri Pariwisata dari bidang akomodasi, DMO dan special interest yang 

berasal dari 10 Destinasi yaitu: Aceh, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jatim, 

Kepri, Mandalika, Sumbar, Sumut. Berdasarkan hasil evaluasi kuisioner yang 

dibagikan kepada 34 industri, diperoleh hasil estimasi transaksi sejumlah 6259 pax 

dengan nilai sebesar MYR 10.000.000 (IDR 32.000.000.000). dengan kurs MYR 

3,200) serta hasil transaksi langsung yang dilakukan oleh local agent sejumlah 

2056 pax dengan nilai sebesar MYR 3.125.000 (IDR 10.000.000.000). dengan 

kurs MYR 3,200); Paket tur yang banyak diminati adalah Bali, Mandalika, 

Bandung, Jakarta, Yogyakarta dan Sumatera. Namun pada MATTA Fair kali ini, 

permintaan mengenai destinasi Lombok Mandalika meningkat sangat tajam 

dibandingkan dengan sebelumnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa 

penghargaan internasional yang diterima oleh Lombok. Pada keikutsertaan tahun 

ini, untuk pertama kalinya Kemenpar memfasilitasi local agents untuk melakukan 

penjualan paket-paket wisata khusus ke Indonesia di booth Indonesia. Metode ini 

terbukti efektif, karena dapat menghasilkan transaksi langsung, di samping potensi 

transaksi yang diperoleh oleh industri pariwisata Indonesia. Untuk yang akan 

datang jumlah local agents bisa ditingkatkan, dan didukung oleh travel agent 

Indonesia (kemenpar, 2016). 

 

4.  ITB ASIA 2016 Marina Bay Sands, Singapura 19-21 Oktober 2016 

Pembukaan ITB Asia 2016 dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2016. 

Pembukaan dimulai dengan Opening Keynote oleh David Peller, Director of 

Strategic Partnership, Asia Pacific, Booking.com & Jenn Villalobos, Head of 

Hotel and Airline Suppliers, Google dan dilanjutkan dengan Meet and Greet 

Session with Mr S. Iswaran, Minister, Prime Minister’s Office, Second Minister 

for Home Affairs & Second Minister for Trade & Industry Sebagai exhibitor di 

ITB Asia 2016, Kemenpar mendapatkan 1 (satu) slot Destination Show case pada 

tanggal 19 Oktober 2016. Ketua Tim Percepatan Pengembangan 10 Destinasi 

Pariwisata Prioritas pada kesempatan ini mengisi slot tersebut dan memaparkan 

potensi dan promosi pariwisata Indonesia pada Destination Showcase dengan tema 

“Tresures of Archipelago: Exploring 10 New Destination Beyond Bali” 

(kemenpar, 2016). 

 

Dari upaya diplomasi budaya yang dilakukan oleh pemerintah ataupun non 
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pemerintah yang telah penulis jelaskan di atas memberi pengaruh besar bagi 

kemajuan pariwisata Indonesia salah satunya adalah Mandalika sehingga dari 

kegiatan diplomasi budaya tersebut Mandalika mampu meraih investasi mencapai 

180% dari tahun 2016-2017 (kemnpar, 2016), dan dapat meningkatkan jumlah 

kunjungan wisatawan mancanegara sebagai berikut. 

Tabel 4.1 

Kunjungan Wistawan Asing dan Domestik di Kabupaten Lombok Tengah 

2011-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah 

 

Dari tabel di atas terlihat jumlah penurunan dan peningkatan kunjungan wisatawan 

mancanegara di mandalika mengalami perubahan yang sangat signifikan. Mandalika 

bukan hanya memiliki potensi wisata yang indah tetapi juga dapat meraih prestasi dan 

mendapatkan penghargaan The world’s best halal tourism Destination dan the world 

Honeymoon Destination (Kemenpar, 2016). kontribusi pariwisata NTB pada tahun 

2015 meningkat menjadi 5.55 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2017 meningkat 

menjadi sebesar 8,9 Triliun Rupiah. Saat pembangunan Mandalika ini PBB yang 

dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebesar 3,16 miliar dan 

BPHTB sebesar 7, 76 Miliar Rupiah. Angka yang cukup Fantastis dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain di sekitar wilayah nusa tenggara barat. 

 
Kesimpulan 

Dalam upaya diplomasinya menjelaskan bahwa bukan hanya pemerintah yang terlibat 

dalam hal ini, tetapi didukung juga oleh para Stakeholder pariwisata di luar 

pemerintahan. Salah satu upaya yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia selain 

melakukan pengembangan infrastruktur, pengelolaan, dan pengembangan sumber 

daya manusia di tempat pariwisata lokal seperti Mandalika yang di jadikan Kawasan 

Ekonomi Khusus pariwisata. Selain itu pemerintah Indonesia melakukan promosi ke 

luar negeri untuk memperkenalkan dan menarik wisatawan asing untuk datang ke 

Indonesia salah satunya ke Mandalika Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini, Indonesia 

 

Tahun 

Wisatawan  

Jumlah Domestik Asing 

2011 17298 49509 66807 

2012 23535 58364 81899 

2013 25150 77278 102428 

2014 49766 54954 104720 

2015 53820 46908 100728 

2016 59148 49769 108917 

2017 113959 86524 200483 
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menggunakan sebuah National Branding yaitu Wonderful Indonesia. Hal ini tidak 

hanya sebagai identitas, tetapi juga turut memrepresentasikan Indonesia. Promosi 

Wonderful Indonesia telah menunjukkan prestasi yang mengagumkan untuk 

mendatangkan wisatawan Mancanegara ke Mandalika dengan menarik banyak 

Investor Asing maupun lokal untuk berinvestasi di Mandalika. Selain itu kunjungan 

Wisatawan Mancanegara memberikan pendapatan yang cukup banyak terhadap 

negara. Keberhasilan ini bukan hanya milik pemerintah, namun milik seluruh pihak 

yang terlibat, yaitu para stakeholder pariwisata. 
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