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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

Berdirinya negara-negara di dunia meciptakan berbagai bentuk negara dan 

pemerintahan, berkembangnya ilmu pengetahuan, perdagangan, kebudayaan, 

keagamaan, sosial maupun olah raga yang sangat kompleks, memunculkan 

ketergantungan diberbagai bidang kehidupan suatu negara. Ketergantungan 

tersebut adalah untuk menjalin suatu hubungan yang terus-menerus terakumulasai 

dalam peningkatan kualitas berbagai bidang kehidupan suatu negara. Sifat 

hubungan tersebut berupa timbal balik dan memunculkan berbagai kepentingan 

bersama untuk memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat. Hubungan 

kerja sama antar bangsa terjadi karena adanya potensi geografis yang berbeda, 

dimana suatu bangsa mempunyai karakteristik sendiri. Beberapa Negara maju 

memiliki keterampilan mengolah sumber daya alam, tetapi tidak memiliki potensi 

sumber alam. Di sisi lain, suatu negara memiliki potensi alam yang melimpah 

tetapi tidak mempunyai tenaga terampil. Timbullah kerja sama antar negara yang 

memiliki teknologi tinggi dengan memiliki sumber daya alam yang perlu diolah.  

Setiap negara yang membangun dan mengembangkan sumber daya alam, 

khususnya kepariwisataan memerlukan suatu organisasi atau wadah yang dapat 

berfungsi membina kepariwisataan, baik secara nasional, regional maupun 

internasional, dalam bentuk organisasi pemerintah, semi pemerintah dan bukan 

pemerintah. Pembentukan organisasi kepariwisataan diperlukan suatu kebijakan 
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atau aturan yang mendasarinya, sehingga dapat diakui secara nasional dan dapat 

melakukan kegiatan kerja sama secara nasional maupun internasional. 

Salah satu contoh aplikasi nyata yang mampu menggambarkan proses ini 

adalah hubungan kerjasama antara Indonesia dan Fiji di sector pariwisata. 

Indonesia dalam proses pembangunan pariwisata, tentu tidak terlepas dari 

kegiatan yang membutuhkan kerjasama dengan pihak asing. Hal ini dilakukan 

guna meningkatkan produktivitas kerja serta kualitas produk pembangunan 

pariwisata untuk mencapai tujuan yang maksimum. Negara menyadari bahwa 

tidak seluruh kebutuhan hidup dapat diperolehnya secara mandiri. Persoalan ini 

dikarenakan masing-masing negara memiliki kemampuan dan kepemilikan 

sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Melalui kerjasama, 

diharapkan Indonesia dan Fiji mampu memenuhi prinsip saling memenuhi untuk 

mencapai tujuan bersama. 

Indonesia dan Fiji sudah menjadi negara tetangga yang baik dan 

membangun kerja sama di tingkat bilateral, regional serta internasional. Hubungan 

Indonesia dan Fiji sudah terjalin sejak 1974 dan pada 2002, Indonesia secara 

resmi membuka kedubes di Suva. Indonesia dan Fiji menjalin kerja sama di 

bidang pertanian, perikanan, pariwisata.1 Sejak pembukaan KBRI Suva, 

pemerintah Fiji berupaya serius memajukan hubungan bilateral dengan Indonesia. 

Kesepakatan kerja sama tersebut ditandatangani saat pertemuan bilateral di antara 

kedua Menteri luar negeri, di Konferensi Tingkat Menteri ke-16 Gerakan Non 

Blok (GNB) di Nusa Dua, Bali. Fiji adalah anggota baru dari GNB. Pertemuan 

                                                        
1 Fiji Buka Kedutaan Di Indonesia. http://beritasore.com/2011/04/06/fiji-buka-kedutaan-di-

indonesia/. Diakses 14 september 2013 
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bilateral antara kedua Menlu ini membahas di antaranya tentang hubungan 

Indonesia dan Fiji yang diikuti dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama.  

Hubungan kerjasama dengan Fiji selama ini berjalan baik yang dilandasi 

oleh semangat sebagai negara berkembang. Hubungan baik ini tercermin dari 

kerja sama kedua negara di PBB dan forum-forum internasional. Di bidang 

pariwisata, telah ditandatangani Nota Kesepakatan Kerja Sama Pariwisata RI-Fiji 

oleh Menlu kedua negara di sela-sela pelaksanaan Sidang ke-62 UNESCAP di 

Jakarta tanggal 11 April 2006.2 Bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan, 

antara lain meliputi upaya meningkatkan intensitas kunjungan wisatawan antara 

kedua negara, investasi dan perdagangan di sektor pariwisata serta pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata Indonesia dan Fiji. 

Keuntungan dari penandatanganan MoU tersebut mampu mengembangkan 

potensi dan kerja sama pariwisata secara saling menguntungkan antara kedua 

negara akan semakin meningkat. Semua negara yang memiliki potensi objek 

wisata dunia, kini memang berusaha keras untuk menarik para calon wisatawan 

agar berbondong-bondong datang ke negera mereka. Termasuk diantaranya telah 

dilakukan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Fiji tersebut. Ada penyataan 

optimis bahwa prospek pariwisata Indonesia diprediksi tetap membaik, khususnya 

jika dikaitkan dengan kecenderungan pariwisata dunia yang mampu memberikan 

harapan positif dan menjanjikan bagi perkembangan pariwisata nasional.3 

                                                        
2 Menlu RI-Fiji Sepakati Kerja Sama Pembangunan. d.berita.yahoo.com/menlu-ri-fiji-sepakati-

kerja-sama-pembangunan-035006213.html, diakes Diakses 14 september 2013 
3 Potensial Dorong Pertumbuhan Ekonomi. http://www.suarakarya-

online.com/news.html?id=141221, diakses 14 september 2013 
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Disisi lain, sektor pariwisata merupakan sumber devisa terpenting bagi Fiji 

saat ini menggantikan peran industri gula. Indonesia dalam hal ini dapat 

menawarkan kerjasama pengembangan pariwisata, yang di Fiji didominasi oleh 

wisata bahari dan eco-tourism dengan hotel dan resorts dari berbagai kelas. MoU 

Kerjasama Pariwisata RI-Fiji tahun 2006 perlu diimplementasi dan dikembangkan 

dengan segera. Mengingat dengan penandatanganan MoU tersebut sebagai upaya 

pengembangan potensi dan kerja sama pariwisata secara saling menguntungkan 

antara kedua negara akan semakin meningkat. Semua negara yang memiliki 

potensi objek wisata, kini berusaha keras untuk menarik para calon wisatawan 

agar berbondong-bondong datang ke negera mereka. Termasuk di antaranya telah 

dilakukan Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Fiji. 

Satu hal yang cukup menarik dari hubungan kerjasama antara kedua 

negara ini adalah faktor pendekatan kolaborasi dan pertukaran nilai budaya yang 

semakin mendorong kedua negara untuk lebih mengembangkan kerjasama 

pembangunan mereka. Aspek budaya tersebut seakan menjadi nilai penting yang 

sesungguhnya kurang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan negara 

apabila dibandingkan dengan aspek lain seperti ekonomi, politik, dan pertahanan 

yang lebih dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat. Pengaruh nilai budaya 

sepertinya lebih mudah untuk digunakan sebagai media terbaik dari upaya 

pendekatan secara ‘lunak’ terhadap masyarakat luas. Hal ini pun kemudian 

dianggap menjadi titik awal hubungan persahabatan yang berujung kepada 

hubungan kerjasama bilateral. 
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Kerja sama bilateral, merupakan langkah penting untuk memastikan 

ketersediaan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Hal ini penting untuk 

mendorong pariwisata, dan pembangunan regional yang lebih luas. Tidak dapat 

dipungkiri, pembangunan bidang pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan 

merupakan kunci bagi sebuah transformasi, dari keterbelakangan ke kemajuan, 

dari kemiskinan ke kemakmuran dan dari stagnasi ke kondisi yang dinamis. 

Karena pembangunan bidang pariwisata akan membawa dampak positif bagi 

perkembangan kepariwisataan.  

Pengaruh keberhasilan misi pertukaran budaya, tanpa disadari telah 

mampu mempengaruhi sektor kebutuhan lain. Pariwisata luar negeri ternyata telah 

menjadi salah satu kebutuhan bagi sebagian masyarakat lokal yang tertarik 

terhadap keindahan dan keunikan alam maupun kehidupan perkotaan yang berada 

di belahan dunia lain. Hal ini pun muncul dari pengetahuan mereka mengenai 

informasi perkembangan kebudayaan serta kehidupan negara terkait yang mulai 

digemari. Secara teoritik istilah kerjasama seringkali ditafsirkan sebagai bersifat 

sukarela, tetapi bukan semaunya, karena kerjasama memiliki tujuan dan target 

tertentu yang harus dicapai oleh para pihak yang bekerjasama. Asumsi dasar 

dalam penelitian ini adalah dengan penandatanganan MoU antara Indonesia 

dengan Fiji sebagai upaya pengembangan potensi dan kerja sama pariwisata 

secara saling menguntungkan antara kedua negara akan semakin meningkat. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu latar belakang di atas, maka penulis mengangkat permasalahan, 

bagaimana kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam bidang pariwisata RI-Fiji? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam bidang 

pariwisata RI-Fiji. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian dalam ilmu 

hubungan internasional yang fokus pada kerjasama Indonesia dengan 

Fiji dalam bidang pariwisata. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini, penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini 

dapat menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah 

Indonesia dalam kebijakannya mengenai kerjasama bilateral Indonesia 

dengan Fiji dalam bidang pariwisata. 

1.5 Tinjauan Pustaka 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan judul penelitian tentang kerjasama Indonesia dengan Fiji 

dalam bidang pariwisata RI-Fiji, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang dapat diangkat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 
 

7 
 

Tabel 1.1 
Penelitian Terdahulu 

Peneliti/Judul Rumusan Masalah Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 

Astawa, dkk 
(2002)4 
(Pola 
Pengembangan 
Pariwisata 
Terpadu 
Bertumpu Pada 
Model 
Pemberdayaan 
Masyarakat di 
Wilayah Bali 
Tengah) 

-  Potensi-potensi apa 
saja yang dapat 
dikembangkan 
dalam rangka 
pengembangan 
kepariwisataan di 
Bali Tengah? 

- Bagaimana rumusan 
pengembangan 
pariwisata yang 
mampu memberikan 
manfaat bagi 
masyarakat, 
pelestarian budaya 
dan lingkungan? 

Kualitatif 
deskriptif 

Berdasarkan data hasil 
penelitian pengelolaan 
pariwisata subak 
dilakukan melalui 
kerjasama terpadu 
antara masyarakat 
sebagai pemegang 
peran sentral, 
pengusaha pariwisata 
sebagai mitra usaha 
dan pemerintah 
sebagai fasilitator 
dan control terhadap 
pengembangan 
pariwisata setempat. 

Budiman.H(2007)5 
(Analisis 
Kesepakatan 
Perdagangan 
Bebas Indonesia 
China dan 
Kerjasama AFTA 
serta Dampaknya 
Terhadap 
Perdagangan 
Komoditas 
Pertanian 
Indonesia) 

- Bagaimana kinerja 
perdagangan 
pertanian Indonesia-
China dan 
kerjasama AFTA 
sebelum- sesudah 
dicapaikesepakatan? 

- Bagaimana skema 
modal penurunan 
hambatanperdagang
an dan kerjasama 
yang diusulkan 
dalam skema 
modalitas potensial 
beserta jalur 
penurunannya 

Kualitatif 
deskriptif 

Perekonomian China 
yang berkembang 
pesat membangkitkan 
dampak bagi negara 
ASEAN sebagai suatu 
kekuatan perdagangan 
di Wilayah Timur 
Asia. Kesepakatan 
regional menjadi 
peluang yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
Negara anggota 
termasuk Indonesia. 

Iyus Wiyadi 
(2006)6 
(Strategi Public 
Relations Dalam 
Membentuk 
Persepsi, Sikap 
dan Preferensi 
Wisatawan 
Mancanegara 
Serta 

- Bagaimana pengaruh 
strategi public 
relations industri 
pariwisata nasional 
untuk masing-
masing terhadap 
persepsi, sikap dan 
preferensi wisatawan 
mancanegara 
terhadap produk 

Kuantitatif (1) pengaruh strategi 
public relations untuk 
masing-masing 
variabelnya terhadap, 
persepsi, sikap dan 
preferensi atas produk 
wisata nasional adalah 
signifikan.; (2) secara 
parsial pengaruh 
persepsi, sikap dan 

                                                        
4 Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  

PDII-LIPI,   http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/byId/115502, diakses 10-
12- 2013 

5 Laporan Akhir Penelitian TA, 2007.  
6 Disertasi, 2006.  Tidak dipublikasikan 
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Pengaruhnya 
Terhadap 
Pemosisian 
Industri 
Pariwisata 
Nasional) 

pariwisata di 
Indonesia? 

-  Bagaimana 
pengaruh persepsi, 
sikap dan preferensi 
terhadap pemosisian 
industri pariwisata 
nasional? 

- Bagaimana prospek 
industri pariwisata 
nasional? 
 

preferensi atas produk 
wisataterhadap 
pemosisian industri 
pariwisata nasional 
adalah sebesar 
50,39%, 10,50%, dan 
9,34%. Sedangkan 
secara simultan 
pengaruh persepsi, 
sikap dan preferensi 
atas produk pariwisata 
nasional sebesar 
70,17% dan 
29,83% dipengaruhi 
oleh faktor lain; (3) 
prospek industri 
pariwisata nasional 
menghadapi peluang 
yang cukup besar, 
yaitu dengan adanya 
kecenderungan 
peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan 
mulai tahun 2006 
sampai dengan 2009. 
Kecenderungan ini 
akan semakin 
meningkat jika 
disertai dengan 
penerapan upaya-
upaya komunikasi, 
khususnya strategi 
public relations yang 
dirumuskan secara 
sistimatis dan terpadu. 
 

Rinda Choiriyah, 
20077 
(Bargaining 
power diplomasi 
negara Indonesia 
dalam hubungan 
kerjasama 
bilateral antara 
Indonesia dan 
Singapura) 
 

Bagaiana bargaining 
power diplomasi 
negara Indonesia 
dalam hubungan 
kerjasama bilateral 
antara Indonesia dan 
Singapura? 

Kualitatif 
deskriptif 

Bahwa bargaining 
power diplomasi 
Indonesia dalam 
kerjasama bilateral 
dengan Singapura 
masih mengalami 
kelemahan karena 
Indonesia belum 
mampu membuat 
kemajuan yang 
signifikan diakibatkan 
masih lemahnya 

                                                        
7 Skripsi HI, 2007.  Tidak dipublikasikan 



 
 

9 
 

kekuatan-kekuatan 
nasional Indonesia.  

Rizky D.A (2013) 
Kerjasama 
Indonesia dengan 
Fiji dalam bidang 
pariwisata (Studi 
Kasus MoU 
Bidang 
Pariwisata) 
 

Bagaimana 
kerjasama Indonesia 
dengan Fiji dalam 
bidang pariwisata 
RI-Fiji? 

Kualitatif 
deskriptif 

Kerjasama Indonesia 
dengan Fiji, antara 
lain meliputi 
meningkatnya 
intensitas kunjungan 
wisatawan antara 
kedua negara, 
investasi dan 
perdagangan di sektor 
pariwisata serta 
pengembangan 
sumber daya manusia 
(SDM) bidang 
pariwisata masing-
masing. 

 

Tabel  penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian 

ini. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini ditempatkan pada 

pembahasan mengenai kerjasama Indonesia dengan Fiji, dimana negara 

merupakan aktor yang menjaga kepentingan nasionalnya. Penulisan ini akan 

membahas lebih fokus pada implikasi kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam 

bidang pariwisata. 

1.5.2 Landasan Teori 

Fenomena kerjasama pariwisata yang dijadikan sebagai objek penelitian ini 

dapat dianalisis dengan menggunakan teori kerjasama internasional. Sejak semula, 

fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-

penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat 

tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam 

merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor 

dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor 

lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang 
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diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga 

tidak lagi diperlukan suatu perundingan.8 

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen terhadap kesejahteraan 

bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan. Kunci dari perilaku 

kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan 

bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada 

pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah 

pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau 

dengan persaingan. 

Ada beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama dengan negara 

negara lain:9 

a. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak 

negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk 

mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam 

memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya 

keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.  

b. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. 

c. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.  

d. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh 

tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap 

negara lain. 

                                                        
8 Dougherty, James E. & Robert L. Pfaltzgraff. 1997. Contending Theories. New. York: Harper 

and Row Publisher.hlm:418 
9 Holsti, KJ. 1995. International Politik : A Framework For Analisys. Englewood Cliffs : Prentice 

Hall International, Inc.hlm: 362-363 
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Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi 

yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma 

yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara 

geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang 

memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai 

pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, 

berkembangnya komunikasi dan transpotasi antar negara dalam bentuk pertukaran 

informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi 

yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan 

unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri. 

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua 

negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan 

multilateralisme. Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional 

yang formal, dengan aturan-aturan yan disetujui, norma-norma yang disetujui, 

norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang 

umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan 

akan pengertian dan kesepakatan pembngunan politik mengenai dasar susunan 

internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan 

kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana 

perilaku muncul dan berkembang. Suatu kerjasama internasional didorong oleh 

beberapa faktor:10 

                                                        
10 Kartasasmita, Ginanjar. 1997. Administrasi Pembangunan, LP3ES: Jakarta.hlm:19 
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a. Kemajuan dibidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya 

hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan 

ketergantungan satu dengan yang lainnya.  

b. Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan 

bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu negara dapat mempengaruhi 

kesejahteraan bangsa-bangsa.  

c. Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama 

untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama 

internasional. 

d. Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode 

kerjasama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan 

bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang 

dihadapi. 

1.5.3 Landasan Konsep 

Dalam rangka menguraikan pertanyaan penelitian perlu kiranya merujuk 

pada suatu kerangka konseptualisasi yang bisa membantu menggambarkan 

karakteristik dan dinamika kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam bidang 

pariwisata. Sesuai dengan alur pikir ini, pembahasan berikut dipilah menjadi tiga 

bagian: pertama, konseptualisasi tentang kerjasama bilateral Indonesia dengan 

Fiji, kedua, konseptualisasi tentang pariwisata. 

a. Kerjasama Bilateral 

Menurut Kusumohamidjoyo kerjasama bilateral diartikan Suatu bentuk 

kerjasama diantara kedua negara baik yang berdekatan secara geografis 
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ataupun yang jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk 

menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, 

kebudayaan, dan struktur ekonomi.11  

Jadi dalam kerjasama bilateral antara dua negara letak geografisnya yang 

saling berjauhan tidak lagi menjadi hambatan yang cukup berarti. 

Semakin tingginya saling ketergantungan antara negara satu dengan yang 

lain telah menjadikan letak geografis yang berjauhan tidak lagi menjadi 

penghalang yang berarti.  

Hubungan antar dua negara bisa dilakukan dalam berbagai bidang 

kehidupan manusia. Masing-masing aktor yang menandatangani 

perjanjian memiliki rasionalitas masing-masing berdasarkan 

pertimbangan yang matang, yaitu kepentingan negara masing-masing. 

Dilaksanakannya kerjasama bilateral antar dua negara dirasakan akan 

sangat penting artinya, oleh karena suatu negara tidak dapat memenuhi 

semua kebutuhannya tanpa kerjasama dengan negara lain. Pemanfaatan 

modal dasar berupa SDA dalam pencapaian tujuan dan kepentingan 

nasional itu mutlak dilakukan, namun keterbatasan akibat perbedaan 

letak geografis, keadaan iklim dan luas wilayah negara tidak dapat 

dihindari.  

Suatu negara dalam interaksinya dengan negara lain akan mengacu pada 

kemampuan dan kekurangan yang dimilikinya. Terdapat negara yang 

kaya akan sumber daya alam namun tidak memiliki kemampuan untuk 

                                                        
11 Kusumohamidjojo, Budiono. 1997. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis. Jakarta: 

Bina Cipta. 
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mengolahnya, sementara di pihak lain ada negara yang miskin akan 

sumber daya alam namun memiliki kemampuan teknologi untuk 

mengolahnya, dengan adanya perbedaan tersebut maka kemungkinan 

untuk berinteraksi dalam kerangka kerjasama sangat besar dimana hasil 

kerjasama tersebut akan membawa dampak yang luas bagi kehidupan 

bangsa negara itu. 

Pola interaksi timbal balik antara dua negara dalam hubungan 

internasional di definisikan dengan hubungan bilateral. Hubungan 

bilateral sebagai suatu konsep dalam ilmu hubungan internasional, 

mempunyai makna yang lebih kompleks dan lebih beragam serta 

mengandung sejumlah pengertian yang berkaitan dengan dinamika 

hubungan internasional itu sendiri. Dalam kamus politik internasional, 

hubungan bilateral secara sederhana dijelaskan sebagai, “…keadaan yang 

menggambarkan adanya hubungan saling mempengaruhi atau terjadi 

hubungan timbal balik antara dua pihak (dua negara)”12. 

Batasan seperti ini mengandung maksud bahwa hubungan bilateral 

merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua 

negara. Terdapat beberapa bidang yang meliputi hubungan bilateral ini, 

dimana yang paling umum adalah bidang perdagangan, pendidikan dan 

sosial budaya, politik bahkan pertahanan keamanan. Istilah bilateral atau 

hubungan bilateral adalah untuk mengasumsikan hubungan yang terjadi 

antara dua negara yang baik berdekatan maupun berjauhan secara 

                                                        
12 Gunawan, Ilham. 1984. Kamus Politik Internasional. Jakarta: Restu Agung. 
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geografis. Dalam hal ini hubungan bilateral adalah suatu bentuk 

kerjasama diantara negara-negara, baik yang berdekatan secara geografis 

ataupun yang jauh di seberang lautan, dengan sasaran untuk menciptakan 

perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan dan 

struktur ekonomi.13 

Penggambaran tentang hubungan bilateral tersebut tidak lepas dari 

kepentingan nasional masing-masing negara untuk mengadakan 

hubungan dan menjalin kerjasma antara kedua negara, dan tidak 

tergantung hanya pada negara dekat saja melainkan juga negara yang 

jauh letaknya secara geografis. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu 

untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kerjasama 

politik, kebudayaan dan struktur ekonomi sehingga menghasilkan suatu 

hubungan yang lebih harmonis diantara kedua negara. Dapat dikatakan 

bahwa hubungan tersebut tidak lepas dari adanya hubungan yang saling 

mempengaruhi yang memuat reciprositas atau adanya hubungan timbal 

balik antar dua pihak (dua negara). 

Dua negara yang menjalin kerjasama bilateral ini tentu mengharapkan 

keuntungan. Kerjasama akan melahirkan kesepakatan bersama berupa 

ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi bersama bagi terjadinya 

harmonisasi hubungan diantara keduanya. Tentunya kesepakatan-

kesepakatan yang telah dilahirkan merupakan kebijakan yang akan 

                                                        
13 Kusumohamidjojo, Budiono. 1997. Hubungan Internasional: Kerangka Studi Analisis. Jakarta: 

Bina Cipta. 
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memberi keuntungan bagi kedua negara yang bekerjasama sesuai dengan 

tujuan dari masing-masing yang hendak dicapainya.  

b. Pariwisata 

Sesungguhnya, pariwisata telah lama menjadi perhatian, baik dari segi 

ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, sampai saat 

ini belum ada kesepakatan secara akademis mengenai apa itu pariwisata. 

Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang 

terdiri atas dua kata yaitu parl dan wisata. Parl berarti “banyak” atau 

“berkeliling”, sedangkan wisata berarti “pergi” atau “bepergian”. Atas 

dasar itu, maka kata pariwisata seharusnya diartikan sebagai perjalanan 

yang dilakukan berkali kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke 

tempat lain, yang dalam bahasa inggris di sebut dengan “tour”, 

sedangkan untuk pengertian jamak, kata “kepariwisataan” dapat 

digunakan kata  “turisme” atau “tourism”.14 

Pariwisata sebagai kepergian orang-orang untuk sementara dalam jangka 

waktu yang pendek ketempat-tempat tujuan diluar tempat tinggal dan 

tempat bekerja sehari-hari serta kegiatan-kegiatan mereka dalam selama 

berada di tempat-tempat tujuan tersebut, ini mencakup bepergian untuk 

berbagai maksud, termasuk kunjungan sehari atau darmawisata, 

bergeraknya (bepergiannya) jarang-jarang tersebut dapat dilukiskan 

dengan banyak orang yang meninggalkan tempat kediaman mereka untuk 

sementara waktu ke tempat lain dengan tujuan benar-benar sebagai 

                                                        
14 Yoeti, 1996 dalam bukunya I Ketut Suwena dan I Gst Ngr Widyatmaja, 2010 ”pengetahuan 

dasar imu pariwisata” Udayan University Press. Hlm:13. 
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seorang konsumen dan sama sekali tanpa tujuan untuk mencarai 

nafkah”.15 

Pengertian pariwisata secara teknis, merupakan kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau berkelompok dalam wilayah negara sendiri maupun 

negara lain dengan menggunakan kemudahan jasa atau pelayanan dan 

faktor-faktor penunjang serta kemudahan-kemudahan lainnya yang 

diadakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat agar dapat 

mewujudkan keinginan wisatawan.  

Dari seluruh pengertian pariwisata, dapat disimpulkan bahwa pariwisata 

adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan di suatu 

tempat yang dituju dengan tujuan untuk bertamasya atau berekreasi 

sehingga terjadi interaksi antara wisatawan dengan lingkungan tersebut. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jenis  penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Menurut Sanapiah Faisal, penelitian deskriptif disebut juga penelitian taksomonik 

yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu 

fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.16 Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengeksplorasi dan klasifikasi mengenai kerjasama Indonesia 

dengan Fiji bidang pariwisata dengan mengacu pada penelitian studi pustaka. 

                                                        
15 Kusmayadi, dan Endor Sugiarto. 2000. Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataan. 

Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Hlm:8 
16 Sanapiah, Faisal. Format-format Penelitian Sosial Cetakan keenam, PT.Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2003, hal 107 
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1.6.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data peneliti lakukan dengan menggunakan metode 

dokumentasi  yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, website dan lain sebagainya yang diterbitkan 

oleh berbagai lembaga atau instansi yang berkaitan dengan topik yang peneliti 

teliti. Data mengenai penelitian ini sendiri peneliti dapatkan dari perpustakan 

pusat Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Lab HI UMM dan website 

yang terkait dengan topik yang peneliti teliti. 

1.6.3 Ruang lingkup penelitian 

Dalam penelitian ini diperlukan adanya ruang lingkup penelitian, agar 

pembahasan tidak keluar dari kerangka permasalahan yang ditentukan dan sesuai 

dengan apa yang menjadi fokus penelitian oleh penulis. Adapun ruang lingkup 

yang penulis gunakan adalah mengenai kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam 

bidang pariwisata. 

Tabel 2 
Ruang lingkup penelitian 

 
No Ruang Lingkup Indikator 
1              Gambaran umum  kerjasama 

bilateral Indonesia dengan 
Fiji. 

 

1. Dinamika Hubungan 
Indonesia dengan Fiji 

2. Inisiatif Kerjasama Indonesia 
dengan Fiji 

3. Pembahasan peningkatan 
pembangunan pariwisata. 

 2          Alasan yang mendorong 
kerjasama Indonesia dengan 
Fiji dalam bidang pariwisata 

1. Penuntasan kerjasama 
bilateral 

2. Tantangan dalam 
peningkatan pembangunan 
bidang pariwisata 
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1.6.4 Metode Analisa Data 

Dalam proses penelitian dibutuhkan unit analisa untuk dapat menetapkan 

tingkatan analisa, yaitu perilaku yang hendak dideskripsikan dan diramalkan, serta 

unit eksplanasi, yaitu dampak terhadap unit analisa yang hendak diamati.17 

Terdapat beberapa tingkatan analisa, menurut Mochtar Mas’oed terdapat 5 tingkat 

analisa, yakni : (1) individu ; (2) kelompok individu ; (3) negara-bangsa ; (4) 

kelompok negara-negara dalam suatu region ; (5) sistem  global.18 Analisa data 

sendiri peneliti lakukan dalam tiga tahap yaitu: 

a. Pemeriksaan, yaitu dilakukan untuk melihat apakah data-data yang 

diperlukan sudah lengkap dan benar atau salah, bila ternyata ada 

kesalahan atau bahkan kekurangan maka peneliti akan berusaha 

membenarkan dan melengkapi data yang kurang. 

b. Pengolahan, yaitu dilakukan dengan cara memilah-milah sesuai dengan 

kategorinya masing-masing. 

c. Analisa dan interpretasi, yaitu data yang telah dipilah-pilah selanjutnya di 

interpretasikan oleh peneliti. 

1.6.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar jika dideskripsikan penulisan dari bab per bab dalam 

penelitian ini akan menjadi sebagai berikut: 

 

 

 
                                                        
17 Mas’oed, Mochtar, 1994,  Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin dan Metodologi,Jakarta : 

LP3ES,. hal 35 
18 Ibid hal. 40 
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Tabel 1.2 
Sistematika Penulisan 

 

Bagian I Bab I 

Pendahuluan 
 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penilitian 

Bagian II BAB II 

Perkembangan Hubungan bilateral Indonesia dengan 
Fiji 
 
A. Sejarah hubungan kerjasama bilateral Indonesia 

dengan Fiji 
B. Usulan kerjasama bilateral Indonesia dengan Fiji 
C. kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam bidang 

pariwisata 

Bagian III BAB III 

Memorandum of Understanding Indonesia dengan Fiji 
tentang Pengembangan Pariwisata. 
A. Penuntasan Kerjasama Bidang Pariwisata 
B. Tantangan dalam peningkatan pembangunan bidang 

pariwisata 
C. Implikasi kerjasama Indonesia dengan Fiji dalam 

bidang pariwisata   

Bagian  IV BAB IV 

Penutup 
 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
 

 

 

 


