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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Halmahera Barat merupakan salah  satu  Kabuten diantara sepuluh  Kabupaten yang ada 

di Maluku Utara. Dalam sejarahnya, kabupaten yang beribukota di Jailolo ini pernah menjadi 

Kabupaten induk di Maluku Utara pada tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 

Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, 

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula Kepulauandan 

Kota Tidore Kepulauan.1 

Secara administratif, Kabupaten Halmahera Barat memiliki Sembilan kecamatan yaitu: 

Ibu, Ibu Selatan, Ibu Utara, Jailolo, Jailolo Selatan, Jailolo Timur, Sahu, Sahu Timur dan 

Loloda. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Barat membawahi 133 desa. 

Dimana luas desa dan jumlah desa sangat bervariasi antara satu kecamatan dengan 

kecamatan yang lain. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas adalah Kecamatan 

Ibu yaitu 39,96% dari luas Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, dan kecamatan yang 

mempunyai wilayah paling kecil adalah Kecamatan Jailolo yaitu 4,80% dari luas Wilayah 

Kabupaten Halmahera Barat.2 

Potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Halmahera Barat antara lain, wisata alam: 

Pantai Disa, Pantai Gamsungi, Pantai Bataka, Pantai Tobaol, Teluk Jailolo, Pantai Tuada di 

Desa Tuada, Pantai Idamdehe di Desa Idamdehe, Pantai Marimbati di Lako Ake Lomo, 

                                                             
1
 Kementrian dalam negeri, kabupaten,Profil kabupaten Halmahera Barat, dalam  

http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/82/name/maluku-utara/detail/8201/halmahera-barat 
diakses pada Minggu, 13 Juli 2014, pukul 19.30 WIB 
2
Halmahera Barat, PSP3, IPB, dalam http://psp3.ipb.ac.id/pkpbm/302.pdf diakses pada Minggu, 13 Juli 2014, pukul 

19.30 WIB 
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Gunung Gamgonora di Kecamatan Ibu Selatan, Air Panas di Desa Ake sibu, Air Panas Bobo 

di Desa Payo, Makam Banau, Masjid Tua, Pantai Kahatola di Kecamatan loloda, Taman Laut 

Pulau Teluk Jailolo di Teluk Jailolo, Talaga Rano Di Kecamatan Suhu. Hutan Lindung di 

Sidangoli, Talaga Rano di Kecamatan Sahu, Pantai Jalakore di Kecamatan Suhu, Sumber Air 

Panas di Kecamatan Sahu, Air Terjun Goal di Kecamatan Sahu, Pantai Tahafo di Kecamatan 

Ibu, Pantai Marimbati di Jailolo, Taman Laut Pulau Doi di Loloda, Taman Laut Pulau Teluk 

Jailolo di Teluk Jailolo, Pantai Tuada di Jailolo,  Pantai Guaeria di Jailolo.3 

Tidak hanya wisata alam, Kabupaten Halmahera Barat juga kaya akan wisata budayanya 

yang patut untuk dikenal oleh masyarakat baik lokal, nasional, bahkan internasional. Objek 

wisata budaya yang ada di Kabupaten Halmahera Barat antara lain: Kedaton Sultan Jailolo 

yang terletak di Desa Soakonora, Makam Banau, Areal Persawahan Acango, Rumah Lama 

Tempat Pejabat Pemerintah Tinggal, Tarian Legu.4 

Wisata bawah laut Kabupaten Halmahera Barat pun tidak kalah indah jika dibandingkan 

dengan wisata bawah laut lainnya. Mengingat dalam sejarah kesultanan dulu, Jailolo begitu 

dikenal dengan teluknya, sehingga mendapat prdikat sebagai penguasa teluk. Hal ini 

diperkuat dengan pernyataan Sapta Nirwandar, Wakil menteri Parekraf (Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif) bahwa:  

“Wilayah Kabupaten Halmahera Barat termasuk dalam kawasan 

coral triangle dunia yang  memiliki potensi alam bawah laut beragam 

                                                             
3Potensi wisata alam di kabupaten Halmahera Barat, oleh BKPM Indonesia Investment Cordinating Board, dalam 
http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ia=8207&ic=1139 diakses pada Minggu, 13 
Juli 2014, pukul 19.30 WIB 
4Ibid 
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serta menjadi salah satu destinasi wisata minat khusus untuk selam 

(diving)”.5 

Pernyataan Sapta Nirwandar di atas cukup kuat untuk dijadikan sebagai landasan awal 

untuk menjelaskan bahwa Kabupaten Halmahera Barat mempunyai potensi pariwisata yang 

begitu besar dan patut untuk dijadikan pilihan utama sebagai destinasi pariwisata. 

Menyadari akan besarnya potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Halmahera Barat, 

maka Pemerintah daerah melalui dinas pariwisata berinisiatif untuk mengelola dan 

mengembangkan potensi-potensi wisata yang ada. hal ini sejalan dengan sejarah pada zaman 

kesultanan dulu, dimana Jailolo pada masa kesultanan sangat dikenal dengan teluknya. 

Jailolo pada masa itu dikenal sebagai Jiko Makulano (Penguasa Teluk). 

Adanya keinginan untuk mengembalikan image Jailolo sebagai penguasa teluk, kemudian 

memberikan inspirasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat untuk 

mempromosikan kepada dunia bahwa terdapat surga kecil di Timur Indonesia yang akan 

memanjakan masyarakat dunia dengan keindahan dan kekayaan alamnya  serta keunikan 

budaya yang dimilikinya. 

Tahun 2009, merupakan tahun dimana pertama kali diselenggarakan Festival Teluk 

Jailolo (FTJ) sekaligus menjadi langkah awal keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola 

dan mengembangkan potensi wisata yang dimiliki. Festival Teluk Jailolo merupakan salah 

satu kegiatan promosi yang diadakan pemerintah kabupaten Halmahera Barat sebagai media 

untuk memperlihatkan kepada masyarakat internasional bahwa Kabupaten Halmahera Barat 

memiliki potensi wisata yang begitu kaya. 

                                                             
5Siaran pers: Semalam di Jailolo, dalam http://web.parekraf.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2066 diakses pada 
Minggu, 13 Juli 2014, pukul 19.30 WIB 
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Sejauh ini Festival Teluk Jailolo telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak tahun 

2009. Festival yang telah diadakan selama enam kali dalam enam tahun terakhir ini memang 

bertujuan untuk mempromosikan potensi  pariwisata, kekayaan alam, dan budaya Kabupaten 

Halmahera Barat. Dalam rangkaian acara Festival Teluk Jailolo ini, segala potensi wisata, 

kekayaan alam dan budaya yang ada, dipertujukkan dan dikemas dalam serangkaian acara 

yang berdurasi kurang lebih satu minggu ini. 

Jika merujuk pada pengertian diplomasi menurut Melisen dalam paper Asianto 

Sinambela, diplomasi adalah mekanisme representasi, komunikasi dan negosiasi yang 

melaluinya negara-negara dan aktor internasional lainnya melaksanakan kegiatan atau 

bisnisnya.6 Maka pelaksanaan Festival Teluk Jailolo dapat dikatakan sebagai praktek 

diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah (sub state actor) untuk 

mengkomunikasikan kepada dunia bahwa Kabupaten Halmahera Barat mempunyai potensi 

wsiata, kekayaan alam dan keaneka ragaman budaya yang patut untuk diperhitungkan 

sebagai salah satu unsur kekuatan nasional.  

Event Festival Teluk Jailolo (FTJ) yang diadakan dalam rangka mempromosikan potensi 

pariwisata yang ada akan lebih maksimal dengan penggunaan teknologi komunikasi secara 

efektif. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan sumbangsih yang 

cukup besar dalam perkembangan diplomasi. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi kemudian mampu mentransformasikan konten dari diplomasi, yang kemudian 

memunculkan istilah Electronic Diplomacy (e-diplomacy). Menurut Departemen Luar Negeri 

Amerika Serikat (Deplu AS), E-Diplomacy merupakan sarana khusus dalam berdiplomasi 

yang menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang 

                                                             
6Parulian Simamora, M,Sc, 2013. Peluang Dan Tantangan Diplomasi Pertahanan, Yogyakarta: Graha Ilmu, Hal.27 
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berkaitan dengan diplomasi AS melalui internet.7 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

dipahami bahwa E-Diplomacy adalah diplomasi yang dilakukan oleh aktor, baik negara 

maupun non-negara, yang dilakukan dengan menggunakan media teknologi informasi.  

Di Indonesia sendiri dalam  perkembangannya terdapat beberapa aktor yang secara motif 

memiliki tujuan yang berbeda, namun secara tidak langsung melakukan praktek yang sama, 

yaitu praktek E-Diplomacy. Aktor-aktor yang dimaksud adalah Event Organizer (EO), E-

travel, komunitas Backpacker dan aktor-aktor individu seperti blogger dan para pengguna 

tumblr dan website pribadi, yang secara langsung mempromosikan potensi pariwisata 

Kabupaten Halmahera Barat dengan menggunakan media internet. Jika ditarik pada konteks 

mempromosikan atau melakukan diplomasi terhadap potensi pariwisata yang dimiliki oleh 

Kabupaten Halmahera Barat, maka aktor-aktor tersebut dapat menjadi aktor yang secara 

peran mampu secara afektif melakukan E-Diplomacy sebagai upaya internasionalisasi 

pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Halmahera barat. 

Secara strategi aktor-aktor ini kemudian mempermudah kinerja pemerintah kabupaten 

Halmahera Barat dalam melakukan internasionalisasi potensi pariwisata yang ada melalui 

media elektronik. Pertama Event Organizer (EO). EO atau penyelenggara kegiatan biasanya 

bertugas untuk memilih acara apa yang tepat sesuai dengan keinginan dari pengguna jasa EO, 

mengkemas acara, memenuhi pembayaran, mengurus perizinan, meyakinkan keamanan  

pelaksanaan, merekam gejolak keinginan pasar, serta menyiapkan teknologi dan 

pemasarannya, sampai pada event report (laporan pertanggung jawaban) atau evaluasi. 

                                                             
7Tonny Dian Effendi, 2008. E-Diplomacy Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional, 
Jurnal Global & Strategis,  terbit Tahun 2, Nomor 1 Januari–Juni 2008 
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Salah satu tugas dan tanggung jawab EO adalah melakukan promosi dan publikasi acara 

yang mereka buat. Dalam melakukan promosi dan publikasi, EO menggunakan beberapa 

media, salah satunya menggunakan media internet sebagai basis promosi dan publikasi. 

Dengan menggunakan media internet, apa yang ingin dipromosikan dan dipublikasikan akan 

dengan mudah sampai kepada publik. Dengan demikian, EO yang merupakan team 

penyelenggara sebuah acara, yang diberikan tanggung jawab salah satunya adalah melakukan 

promosi dan publikasi acara tersebut dengan menggunakan media internet, dapat 

dikategorikan sebagai aktor yang melakukan e-diplomacy. 

Selain EO, aktor selanjutnya adalah Elektronic Travel (E-traveling). e-travel yaitu cara 

pemesanan sebuah perjalanan atau travel melalui media elektronik. Media yang digunakan 

adalah situs web yang dapat dengan mudah dijangkau dengan menggunakan koneksi internet. 

e-travel biasanya menyediakan jasa berupa paket wisata yang komplit, baik kendaraan apa 

yang akan digunakan, hotel/penginapan yang akan ditempati, destinasi pariwisata yang akan 

mereka kunjungi, dan lain-lain. Beberapa orang mengaku lebih memilih menggunakan jasa 

e-travel, karena e-travel menawarkan kemudahan, dimana mereka menyiapkan segala 

kebutuhan konsumennya dalam satu paket perjalanan, dan para konsumen juga dipermudah 

dengan sekali bayar.  

 Saat ini, hampir semua pelaku jasa perjalanan menggunakan official websitemereka 

masing-masing. Dalam website mereka, biasanya menampilkan jasa yang mereka tawarkan. 

Salah satu jasa yang mereka tawarkan adalah destinasi pariwisata. Dengan dicantumkan 

destinasi pariwisata yang mereka tawarkan dalam website mereka, e-travel secara tidak 

langsung menjadi media untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia. Hanya 
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dengan akeses internet, para warga dunia dapat dengan mudah mengakses pariwisata-

pariwisata yang ada di Indonesia melalui jasa e-travel.  

Selain E-travel, aktor lain yang saat ini aktif melakukan e-diplomacy adalah 

Komunitas Backpacker. Backpacking bisa diartikan sebagai salah satu metode atau cara 

dalam melakukan perjalanan. Prinsip utama backpacking adalah independent (tidak 

bepergian bersama kelompok tur), travel light (membawa barang sesedikit mungkin), 

educated (bersifat mendidik) dan travel cheap (berwisata dengan cara dan biaya yang 

murah).8 Jadi secara sederhana, dapat dipahami bahwa komunitas Backpacker adalah 

kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan hobi yaitu melakukan perjalanan dengan 

cara atau metode yang berbeda dengan perjalanan pada umumnya, dengan prinsip 

independent, membawa sedikit barang, dan berwisata dengan cara dan biaya yang relatif 

lebih murah. 

Dalam perjalanannya, para Backpacker sering mengabadikan segala yang mereka 

tamui, baik kendaraan yang mereka tumpangi, durasi perjalanan ke tempat tujuan, tempat 

menginap yang murah, bahkan destinasi pariwisata yang mereka datangi. Tidak hanya 

mengabadiknnya untuk konsumsi pribadi, para Backpacker juga aktif membagi pengalaman 

mereka dengan menggunakan media internet, baik melalui website resmi mereka, blog, social 

media, bahkan majalah eloktronik. Website resmi mereka pun memiliki konten yang 

beragam, seperti forum, next trip, blogs, gallery, wisata, kios, hotel, tiket dan register.9 

Salah satu konten yang sering diabadikan dan dibagikan para Backpacker adalah 

destinasi pariwisata yang pernah mereka kunjungi, terlebih yang sering menjadi sasaran 

                                                             
8Oficial website kamunitas backpacker indonesia, dalam http://www.backpackerindonesia.com/ diakses pada 
Minggu, 13 Juli 2014, pukul 19.30 WIB 
9Ibid 
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mereka adalah pariwisata yang memang jarang tersentuh oleh khalayak luas, dan dengan 

menggunakan media internet sebagai tempat mengabadikan dan membagi pengalaman 

mereka, sehingga para warga dunia dapat dengan mudah mengakses informasi pariwisata 

yang mereka bagikan melalui media internet, maka secara tidak langsung para Backpacker 

dapat dikatakan sebagai aktor yang melakukan e-diplomacy. 

Aktor individupun mempunyai peran yang besar dalam mempromosikan potensi 

Pariwisata daerah. Aktor aktor individu yang dimaksud antara lain, blogger dan para 

pengguna tumblr dan website pribadi. aktor-aktor individu yang menggunakan blog, tumblr 

ataupun website pribadi ini biasanya mempublikasikan hal-hal yang menurut mereka 

menarik, atau hanya sekedar share pengalaman-pengalaman atau keinginan mereka melalui 

akun pribadi mereka. dengan mempublikasikan ataupun berbagi pengalaman dengan 

menggunakan akun pribadi mereka mengenai Halmahera Barat atau festival teluk Jailolo, 

aktor-aktor individu tersebut secara tidak langsung juga melakukan praktek e-diplomacy 

potensi pariwisata kabupaten Halmahera Barat.  

Event Organizer (EO), E-travel, Komunitas Backpacker dan aktor-aktor individu yang 

disebut diatas sejatinya memiliki motif yang berbeda dalam setiap kegiatannya. EO yang 

menjual jasa mereka untuk mengelola dan menyelenggarakan sebuah acara, E-travel yang 

merupakan sebuah bentuk bisnis yang tentunya mempunyai orientasi keuntungan (Profit 

Oriented), sementara Komunitas Backpaker merupakan sekelompok orang yang memiliki 

hobi yang sama yaitu traveling, dimana Komunitas ini tidak mempunyai orientasi 

keuntungan layaknya pebisnis, melainkan lebih kepada mencari kepuasan hati dengan cara 

memenuhi hasrat hobi mereka, serta aktor-aktor individu yang secara jelas memiliki motif 

yang berbeda-beda. 
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Kehadiran aktor-aktor tersebut setidaknya membantu pemerintah daerah dalam 

mengoptimalkan E-Diplomacy sebagai upaya mempromosikan potensi pariwisata Kabupaten 

Halmahera Barat yang begitu kaya kepada dunia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis berupaya untuk menjelaskan tentang upaya 

internasionalisasi pariwisata Kabupaten Halmahera Barat baik oleh aktor Negara dalam hal 

ini pemerintah daerah, maupun oleh aktor non-negara (non State Actor) dalam bentuk E-

Diplomacy, sehingga rumusan masalahnya sebagai berikut “Bagaimana Peran E-Diplomacy 

Dalam Meng-Internasionalisasi Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat?”  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Upaya Aktor-Aktor E-

Diplomacy Dan Strategi Yang Digunakan Dalam Meng-Internasionalisasi Potensi 

Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat 

 1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan 

manfaat secara praktis. Berikut penjelasan dari dua manfaat tersebut: 

a. Manfaat Akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan menambah wacana baru 

bagi pengembangan keilmuan bidang studi Hubungan Internasional, 

khususnya dalam studi diplomasi. 
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b. Manfaat Praktis  

Secara praktis, hasil penelitian ini selain menambah wacana pembaca, 

juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik untuk membahas globalisasi, dan diplomasi. 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini mengambil  kajian pustaka dengan judul E-Diplomacy sebagai Sarana 

Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional, yang telah dilakukan oleh Tonny 

Dian Effendi dalam jurnal Global & Strategis sebagai studi terdahulu yang berfungsi sebagai 

rujukan terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis. Kajian pustaka tersebut secara umum 

menyebutkan bahwa perkembangan teknologi informasi memunculkan diplomasi modern 

yaitu Elektronik Diplomasi, dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan 

potensi daerah kepada dunia internasional.  

 Dalam artikelnya Tonny lebih menitik beratkan kepada efektifitas E-Diplomacy, 

dimana terdapat beberapa negara yang menggunakan E-Diplomacy dengan baik dan terbukti 

efektif. Salah satunya adalah Amerika. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat 

(Deplu AS), E-diplomacy merupakan sarana khusus dalam berdiplomasi yang 

menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang berkaitan 

dengan diplomasi AS melalui internet.10 Selain itu E-Diplomacy juga dibangun untuk 

merespon informasi-informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan AS yang 

dilakukan di dunia maya.11E-Diplomacy kemudian dianggap efektif, sehingga Departemen 

Luar Negeri Amerika membentuk badan khusus yang menangani menangani masalah E-

Diplomacy.  

                                                             
10

Ibid 
11Ibid 
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 Beberapa negara di Eropa pun menggunakan E-Diplomacy, sebagai sarana promosi 

ekonomi, budaya bahkan pariwisata. Selain itu E-Diplomacy juga memungkinkan aktor non-

negara untuk melakukan praktek diplomasi. 

 Dalam konteks Indonesia sendiri yang notabene menggunakan praktek otonomi 

daerah, E-Diplomacy semakin mempermudah proses diplomasi sebuah negara dimana 

pemerintah daerah sebagai aktor sub nasional dapat dengan mudah mempromosikan potensi 

daerahnya kepada dunia internasional melalui pemanfaatan teknologi internet. 

 Posisi peneliti dalam penelitian ini sendiri lebih bersifat melanjutkan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Tonny Dian Effendi. Hal baru yang menjadi fokus 

penelitian ini adalah pada praktek E-Diplomacy yang dilakukan oleh aktor Negara khususnya 

pemerintah daerah dan aktor Non Negara seperti E-Travel, Komunitas Backpacker dan Aktor 

individu, serta strategi yang mereka gunakan dalam menginternasionalisasi potensi 

pariwisata daerah, khususnya Kabupaten Halmahera barat. 

Selain itu penelitian yang berjudul Backpacker Tourism and Third World 

Development12oleh Regina Scheyvens dari Massey University, New Zealand. Yang 

diterbitkan pada jurnal Annals of Tourism Research, Vol. 29, No. 1, pp. 144–164, 2002, juga 

menjadi rujukan dalam penelitian ini. Dalam artikel ini, Regyna memaparkan bahwa hampir 

semua Negara-negara dunia ketiga mengejar pertumbuhan pariwisata di Negara mereka 

dengan asumsi bahwa Negara akan mendapat banyak manfaat khususnya dalam aspek 

ekonomi, termasuk pengembangan usaha kecil dan penerimaan devisa.13 

                                                             
12Backpacker Tourism and third world development oleh Regina Scheyvens, dalam 
http://www.coloradomesa.edu/op/documents/backpackertourismthirdworld.pdf diakses pada Minggu, 13 Juli 2014, 
pukul 19.30 WIB 

13Ibid 
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Kehadiran kehadiran Backpacker dalam pasar pariwisata menurut Regina tidak 

selamanya disambut baik oleh Negara dunia ketiga, karena adanya anggapan bahwa para 

Backpacker berantakan, tidak bermoral, dan terkadang tidak mengindahkan aturan-aturan 

pariwisata yang berlaku. Sehingga dalam penelitiannya, Regina memaparkan cara-cara untuk 

menyediakan barang dan jasa untuk para Backpacker, dan meningkatkan pembangunan 

terutama di tingkat lokal untuk memaksimalkan potensi dari pariwisata yang ada, serta 

bagaimana mengatasi sikap egois dari beberapa Backpacker internasional yang tidak 

bertanggung jawab.  

Secara sederhana, Penelitian yang dilakukan Regina mengangkat tentang prokontra 

keberadaan Backpacker dalam pasar Pariwisata, yang pada akhirnya menerima keberadaan 

Backpacker dengan memunculkan gagasan-gagasan tentang bagaimana menghadapi para 

Backpacker yang tidak bertanggung jawab dan sekaligus meningkatkan pariwisata yang ada. 

Posisi peneliti disni lebih kepada keberadaan Backpacker yang pada perkembangannya 

membawa dampak yang signifikan dalam mempromosikan potensi pariwisata yang daerah-

daerah yang belum terjamahkan oleh khalayak banyak. Dengan strategi yang mereka 

lakukan, paraBackpacker pada gilirannya menjadi aktor e-diplomacy yang cukup potensial. 

1.5 Kerangka Teori dan Konsep 

Kerangka konseptual pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan 

tujuan dan arah penulisan serta memilih konsep untuk menyusun asumsi dasar, untuk dapat 

menjawab permasalahan yang ada. 
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1.5.1 Konsep Paradiplomasi 

Menurut Nicolson diplomasi berarti politik luar negeri, negosiasi, mekanisme 

pelaksanaan politik luar negeri, atau cabang dinas luar negeri.14  Sedangkan definisi 

diplomasi, Nicolson mengutip definisi diplomasi dari Oxford English Dictionary yaitu:  

“Diplomacy is the management of international relations by 

negotiation; the method by which these relations are adjusted and 

managed by ambassadors and envoys; the business or art of the 

diplomatist”.15 

Definisi lain dari Satow: ”The application of intellegence and tact to the conduct 

of official relations between the goverments of independent states”16. Definisi lain 

menurut KM Panikkar: ”Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional 

adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan 

negara lain”17 

Defenisi-defenisi tersebut kemudian dapat dijadikan landasan awal dalam 

memahami diplomasi yang menjadi salah satu fokus dalam penulisan ini. 

Penyelenggaraan diplomasi didasarkan pada perkembangan teori diplomasi yang 

sejalan dengan perkembangan sejarah penyelenggaraan diplomasi. 

Adapun Konsep Paradiplomasi merujuk pada hubungan internasional yang 

dilakukan institusi sub nasional, regional, local, (bukan pemerintah pusat), untuk 

                                                             
14Sir Harold Nicolson. 1988. Diplomacy. Institute for The Study Diplomacy Edition, Washington. Hal 3-5 
15Ibid. Hal. 24 
16

Ibid. Hal. 24 
17S. L. Roy. 1991. Diplomasi. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 2-3 
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kepentingannya.18 Dalam era globalisasi, fenomena seperti ini kerap kali terjadi 

dimana Pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mempromosikan segala 

potensi yang dimilikinya, baik mempromosikan perdagangan, investasi, potensi 

pariwisata dan segala bentuk kemungkinan terjadinya kerjasama diluar batas Negara, 

seiring dengan begitu derasnya arus informasi, dan terbukanya  akses yang begitu 

lebar serta meningkatnya peran dan pengaruh aktor-aktor non Negara dalam arena 

Hubungan Internasional. 

Konsep paradiplomasi pada awalnya dikemukakan Panavotis Soldatos dan 

dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan 

untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh actor sub nasional.19 

Dalam konteks Indonesia sendiri, Fenomena diplomasi yang yang dilakukan 

pemerintah daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama (sister city, FDI, 

proyek bersama, pengiriman delegasi, dll) setelah muncul UU Otonomi Daerah, dapat 

dijelaskan dengan konsep para diplomasi di atas.20 

Duchacek menjelaskan para diplomasi dalam tiga tipe.21 Tipe pertama adalah 

transborder paradiplomacy. Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun 

informal oleh pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan 

langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional 

budaya dan sejarah. Tipe yang kedua adalah transregional paradiplomacy yaitu 

hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan 

tidak berbatasan langsung, namun Negara di mana kedua pemerintahan sub nasional 

                                                             
18

Christy Damayanti, potensi paradiplomasi dalam mendukung kinerja Diplomasi indonesia menuju komunitas 
asean, pada Jurnal Transformasi Vol.XIV No 22 Tahun 2012,Hal.2 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid 
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tersebut berada berbatasan langsung dalam satu  kawasan. Tipe yang ke tiga adalah 

globalparadiplomacy, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan 

diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari 

berbagai belahan dunia. Tiga bentuk paradiplomasi ini sangat mungkin berkembang 

dan memberi kontribusi pada kinerja diplomasi Negara secara utuh. 

1.5.2 Pengertian  Electronic Diplomacy (E-Diplomacy) 

 Pada dasarnya sampai saat ini masih belum ditemukan teori atau konsep yang 

mapan terkait E-Diplomacy, namun penggunaan E-Diplomacy dalam beberapa konteks 

tertent masih bisa menjelaskan beberapa fenomana diplomasi yang terjadi. Dalam 

sejarahnya Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut mendukung 

kemunculan E-Diplomacy. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (Deplu 

AS), E-Diplomacy merupakan sarana khusus dalam berdiplomasi yang 

menitikberatkan pada usaha untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang 

berkaitan dengan diplomasi AS melalui internet. Selain itu E-Diplomacy juga 

dibangun untuk merespons informasi-informasi dari luar negeri yang berkaitan dengan 

kepentingan AS yang dilakukan di dunia maya22. E-Diplomacy kemudian dianggap 

efektif, sehingga Departemen Luar Negeri Amerika membentuk badan khusus yang 

menangani menangani masalah E-Diplomacy.  

                                                             
22

Tonny Dian Effendi, 2008,E-Diplomacy Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional… 
Op.,cit. 
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 Beberapa negara di Eropa pun menggunakan E-Diplomacy, sebagai sarana 

promosi ekonomi, budaya bahkan pariwisata. Selain itu E-Diplomacy juga 

memungkinkan aktor non-negara untuk melakukan praktek diplomasi.23 

 Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa E-Diplomacy adalah 

diplomasi yang dilakukan oleh aktor, baik negara maupun non-negara, yang dilakukan 

dengan menggunakan media teknologi informasi yaitu media internet.  

1.5.3 Pengertian Elektronic Travel (E-Travel) 

Elektronic Travel (E-travel), yaitu cara pemesanan sebuah perjalanan melalui 

media elektronik. Dalam hal ini media yang dipakai adalah situs web yang dapat 

diakses melalui koneksi internet.24 Berkat perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi khususnya teknologi informasi, segala yang menjadi kebutuhan manusia 

dapat dengan mudah dipenuhi dengan cara instan. Kebutuhan akan informasi, bahkan 

saat ini banyak bermunculan toko online yang menyediakan segala kebutuhan kita.  

E-travel menyediakan jasa pelayanan travel dari awal hingga akhir perjalanan 

yang disertai  dengan biaya-biaya yang terinci. Selain itu juga E-travel mengurusi 

transportasi yang akan digunakan dalam pejalanan, penginapan selama perjalanan, 

tempat wisata yang akan dikunjungi dan transportasi arah balik yang merupakan akhir 

dari perjalanan.25 Semua layanan itu dikemas dalam satu paket dan tentunya sangat 

mempermudah pelanggan dengan sekali bayar. 

                                                             
23Tonny Dian Effendi, 2008,E-Diplomacy Sebagai Sarana Promosi Potensi Daerah kepada Dunia Internasional… 
Op.,cit. 
24Skripsi, Eggy Ramadhani Djunaedi, 2011,  Konsep Rancang Bangun Aplikasi E-Traveling Berbasis Costumer 
Relationship Management Menggunakan Rich Internet Aplication (Studi Kasus: Bayu Buana Travel Service), Hal. 8 
25Ibid, Hal.9 
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Salah satu layanan yang tersedia dalam E-travel adalah tempat wisata. Dengan 

menggunakan layanan internet, E-travel kemudian menyajikan pilihan destinasi wisata 

yang nantinya akan dikunjungi oleh pelangggannya. Tentunya pilihan yang ditawarkan 

bukanlah tempat wisata yang biasa saja, pastilah tempat yang memiliki daya jual lebih, 

dan itu pun dikemas secara lebih baik dengan tampilan-tampilan dan bahasa promosi 

yang tak kalah luar biasa.  

Dengan pilihan destinasi pariwisata yang disajikan dan dikemas dengan menarik 

oleh pihak E-travel, dan dengan menggunakan teknologi internet, warga dunia 

semakin mudah untuk mengetahui potensi pariwisita yang dimiliki Indonesia, dari 

Sabang sampai Merauke.  

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Variabel Penelitian Dan Level Analisa  

Dalam studi Hubungan Internasional, tingkat analisa diperlukan untuk 

menjelaskan fenomena internasional yang hendak diteliti. Russet dan Starr membagi 

tingkat analisa menjadi enam tingkat yang meliputi individu dan sifat kepribadiannya, 

peranan yang dijalankan pembuat keputusan, struktur pemerintah, masyarakat tempat 

mereka tinggal, jaringan hubungan antar pembuat keputusan, dan sistem internasional. 

Sedangkan menurut John Spainer, terdapat tiga tingkatan analisa dalam studi Hubungan 

Internasional, yang meliputi tingkat individu, negara bangsa, dan sistem internasional.26 

Mohtar Mas’oed membagi tingkat analisa kedalam lima tingkat yang meliputi 

individu, kelompok individu, Negara-bangsa, kelompok Negara dalam suatu regional, 

                                                             
26Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi, Jakarta: LP3ES, Hal.40 



18 
 

dan sistem internasional.27 Tingkat analisa dapat diidentifikasi melalui beberapa variabel. 

Variabel tersebut meliputi unit analisa atau variable dependen, yaitu variable yang 

hendak dijelaskan, serta unit eksplanasi atau variable independen, yaitu variable yang 

hendak diamati.  

Judul penelitian ini adalah: “E-diplomacy Dalam Upaya Internasionalisasi 

Potensi Pariwista Kabupaten Halmahera Barat” Dari judul tersebut kita dapat 

mengidentifikasi variabel-variabel dalam Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini 

memiliki 2 variabel yaitu e-diplomacy sebagai unit eksplanasi atau variabel 

independenya, Sedangkan Upaya Internasionalisasi Potensi Pariwista Kabupaten 

Halmahera Barat sebagai unit analisa atau variabel dependen dalam penelitian ini. 

Dilihat dari pembagian di atas, maka dapat diketahui bahwa level analisa dalam 

penelitian ini adalah  Reduksionis, dimana unit eksplanasinya lebih randah dari unit 

analisanya. Dimana sistem internasional terwakili dengan internasionalisasi potensi 

pariwisata kabupaten Halamera Barat sebagai unit analisanya, dan e-diplomacyterwakili 

oleh sebagai unit eksplanasinya. 

1.6.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara, dan yang menajdi objek penelitian 

adalah aktor dan strategi E-Diplomacy dalam upaya menginternasionalisasi potensi 

pariwisata yang ada di  Kabupaten Halmahera Barat. 

 

 

                                                             
27Ibid 
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1.6.3  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang mana data 

digambarkan secara obyektif, berdasarkan data atau fakta yang diperoleh di lokasi 

penelitian 

1.6.4 Sumber Data 

Penelitian Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi 

lainnya, maka peneliti melakukan pengumpulan data. Data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui:  

1. Observasi atau pengamatan langsung di lokasi penelitian. 

2. Wawancara (interview) secara langsung dengan beberapa informan yang 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. 

3. Informan. dalam penelitian ini, peneliti memilih informan atau pihak yang terlibat 

secara langsung pada pelaksanaan festival teluk jailolo. sehingga yang menjadi 

informan kunci pada penelitian ini adalah pemerintah kabupaten Halmahera Barat 

selaku sub national actorterkhusus dinas pariwisata kabupaten Halmahera Barat 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kajian literatur yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, dari rujukan teoritis yang relevan, 

seperti buku, majalah, buletin, surat kabar serta internet 
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1.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian serta pengamatan langsung di lapangan (Filed Research) yaitu di Kabuten 

Halmahera Barat. Teknik penelitian yang digunakan dalam memperoleh dan 

mengumpulkan data yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

a) Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpundata penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Peneliti 

mengamati secara langsung ke tempat yang dijadikan lokasi penelitian. 

b) Wawancara Mendalam (Deep Interview) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Peneliti akan menggunakan teknik wawancara, 

dimana peneliti akan bertatap muka secara langsung dengan informan agar 

mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Wawancara ini dilakukan ke beberapa 

orang yang mempunyai kaitan erat atau yang berwenang dengan masalah yang 

diteliti. 

c) Studi Pustaka atau Literatur 

Teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, literatur dan sumber 

lainnya yang memiliki keterkaitan dengan permasalah yang diteliti untuk menambah 

beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori 

sebagai pendukung teoritis dalam permasalahan yang diteliti. 

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, dengan penekanan 

utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fakta (menguraikan data dengan 
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mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data 

sekunder) dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 

1.6.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, keilmiahan sebuah penelitian membutuhkan penegasan. 

Hal ini berhubungan dengan derajat kepercayaan terhadap sebuah penelitian, sehingga 

penelitian yang dilakukan terhindar dari aspek-aspek yang bersifat subjektif, dengan 

demikian penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah temuan yang 

objktif. Hal ini sejalan dengan Kirk dan Miller yang menyatakan bahwa tidak ada satu 

eksperimenpun yang dapat dikontrol secara tepat, dan tidak ada eksperimen yang dapat 

dikalibrasi (tanda-tanda yang menyatakan pembagian skala) secara akurat. Oleh karena 

itu ukuran pada tingkatan tertentu mempunyai kelemahan dan ketepatan pengukuran 

sangatlah terbatas.28 

Mengingat pentingnya penggunaan teknik keabsahan data sebagai upaya 

pengukuran keabsahan data yang diperoleh, maka peneliti memilih menggunakan teknik 

kekabsahan data Triangulasi. Triangulasi merupakan teknik keabsahaan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang didapatkan sebelumnya, untuk 

keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut.29 

Penggunaan teknik ini merupakan cara terbaik bagi penulis untuk menghindari 

perbedaan antara data atau informasi yang didapatkan dengan hasil observasi atau temuan 

lain dilapangan, sehingga dapat membantu peneliti dalam membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan informasi yang diperloeh, sehingga peneliti dapat 

menentukan data atau informasi mana yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahaanya. 

                                                             
28

Prof. Dr. Lexy J. Moleong, MA, 2006,Metodologi Penelitian Kualitatif: edisi revisi, Bandung: Rozda, Hal. 330 
29Ibid 
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Untuk mecapai kebasahan data atau informasi yang didapatkan, maka peneliti dapat 

melakukannya dengan jalan: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dekomen yang berkaitan 

1.6.8 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, tujuannya 

adalah agar pembahasan masalah berkembang ke arah sasaran yang tepat dan tidak keluar 

dari kerangka permasalahan yang ditentukan. Ruang lingkup atau batasan dalam 

penelitian ini meliputi batasan materi dan batasan waktu. Batasan materi dari penelitian 

ini adalah E-Diplomacy Potensi Pariwisata Kabupaten Halmahera Barat. Adapun batasan 

waktu dalam penelitian ini semenjak pertama kali dilaksanakan Festival Teluk Jailolo 

(FTJ) yaitu pada tahun 2009 sampai tahun 2014. 

Pembatasan waktu dimulai sejak tahun 2009 dimana pertama kali diadakannya 

Festival Teluk Jailolo, karena penulis beranggapan bahwa pelaksanaan festival tersebut 

sebagai awal keseriusan pemerintah kabupaten Halmahera Barat dalam mengelola 

potensi pariwisatanya. 

1.7 Asumsi Dasar 

Keberadaan Event Organizer (EO) E-travel, Komunitas Backpacker dan aktor-aktor 

individu yang melakukan e-diplomacy, secara efektif  membantu upaya pemerintah 

Kabupaten Halmahera Barat dalam menginternasionasisasi Potensi Pariwisata yang ada. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Agar maksud dari setiap pembahasan dapat dipahami dengan carmat oleh pembaca, maka 

peneliti menerapkan sistematika penulisan sebagai berikut:  

Dalam Bab I : Pendahuluan, Memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan konseptual, 

Metodologi Penelitian, Asumsi Dasar dan Sistematika Penulisan. 

Dalam Bab II : Gambaran Umum & Kebijakan Pariwisata Kabupaten   Halmahera 

Barat, Menguraikan tentang Gambaran Umum Kabupaten Halmahera Barat, Potensi 

Pariwsisata Kab. Halmahera Barat, Kebijakan Pariwisata Kab. Halmahera Barat, Pelaksanaan 

Festival Teluk Jailolo, dan Peningkatan Jumlah Wisatawan ke Halmahera Barat.  

Dalam Bab III : E-Diplomacy Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, 

menguraikan tentang Identifikasi Aktor E-Diplomacy, Strategi E-Diplomacy pemerintah 

Kabupaten Halmahera Barat, dan Efektifitas e-diplomacy dalam upaya internasionalisasi 

potensi pariwisata. 

Dalam Bab IV : Penutup, Menguraikan tentang Kesimpulan dari penelitian ini, dan 

Saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai tema yang 

sama atau yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 


