
 

 

 
 
 
 

BAB IV 
 
 

PENUTUP 
 
 

A.  Kesimpulan 

 

Diplomasi indonesia dalam mempromosikan Wonderful Indonesia 

di asia tenggara tahun 2013-2018, dilakukan dengan dua cara yaitu jalur 

pemerintah dan jalur non pemerintah. Jalur pemerintah (First track 

Diplomasi ) ditempuh melalui Kemenpar, Kemenlu yang mana dua cara 

inilah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mempromosikan 

Wonderful Indonesia di tingkat pemerintahan Internasional kuhusunya 

pemerintah di Asia Tenggara. Dalam hal inilah pemerintah bisa 

meningkatkan pemasaran dan Branding keindahan pariwista yang di miliki 

indonesia kepada wisatawan mancanegara untuk tertarik berkujung ke 

Indonesia dengan keindahan destinasi wisata yang di miliki Indonesia. 

Dan Jalur non pemerintah (Second track Diplomasi ) ditempuh melalui 

dari pihak-pihak swasta seperti Biro Travel, Media, MICE dan lembaga 

INGO lainnya, dengan jalur non pemerintah ini juga sangat membantu 

dalam mempromosikan dan pemasaran Wonderful Indonesia baik di dalam 

negri maupun di luar negri. 

 
Jalur pemerintah dan jalur non pemerintah inilah menjadi suatu 

tolak ukur tingkat keberhasilan dalam meningktakan pemasaran pariwisata 

Indonesia’wonderful Indonesia”di ranah Intenasional. Semenjak promosi 

Wonderful Indonesia daya kuncung wisatawan asiang sangat meningkat 

khusunya di tahun 2013-2018. Karena dalam hal ini adanya campurtangan 
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dari pihak non pemrintah (swasta) yang ikut membantu dan bekerjasama 

dalam mempromosikan Wonderful Indonesia di Asia Tenggara dan 

dikancah internasinoal . maka dari itu pariwisata Indonesia tidak akan bisa 

berkembang dalam hal branding Wonderful Indonesia tanpa adanya jalur 

Second track Diplomasi inilah jalur yang bisa dikatakan sangat berhasil 

dalam tingkat mempromosikan Wonderful Indonesia di kanca 

Internasinoal khusunya di Asia Tenggara. 

 

 

B.  Saran 

 

Penelitian ini cukup menarik untuk terus dikembangkan, karena 

studi diplomasi isunya semakin luas tidak hanya tentang politik tetapi juga 

isu-isu tentang pariwisata Interansional sangatlah menarik . kerena melihat 

dalam beberapa tahun ini pariwisata sangatlah diprioritaskan di setiap 

Negara-Negara berkembang khusunya di Asia Tenggara. Dalam hal 

penulis juga mengunakan pendekatan diplomasi publik untuk mengetahui 

aktor-aktor yang berperan dalam mempromosikan pariwisata Indonesia di 

Asia Tenggara. maka dari itu penulis menyarankan agar penelitian ini terus 

untuk dapat diteliti lebih lanjut. agar bisa mengetahui tingkat keberhasilan 

dipolomasi indonesia dalam mempromosi Wonderful Indonesia di Asia 

Tenggara dari tahun ke tahun. 


