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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Wonderful  Indonesia 

 Wonderful Indonesia merupakan sebuah branding Nasional pariwisata 

Indonesia yang dibuat oleh Kementrian Pariwisata Indonesia. Branding tersebut 

dibuat karena menjadi hal penting yang terkait erat dengan kepribadian 

(personality), jati diri (identity), citra (image), nama baik (reputation), serta 

kepercayaan (trust) negara Indonesia di mata dunia internasional. Wonderful 

Indonesia diperkenalkan  melalui beberapa media seperti buku, youtube, 

Instagram, Facebook, Twitter, Trip Advisor, dan Website. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih salah satu dari media tersebut yaitu Web Wonderful Indonesia 

dengan alamat websitenya https://www.indonesia.travel/gb/en/home.  

 Website Wonderful Indonesia ini berisikan hal-hal seperti menceritakan 

keindahan sebuah destinasi pariwisata, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan 

selama berwisata, rekomendasi tempat-tempat yang dapat dikunjungi, cara 

mengunjungi sebuah destinasi, dan masih banyak hal lain yang dibahas. Menu-

menu pada tampilan website wonderful Indonesia juga dapat memudahkan dalam 

mencari informasi.  

https://www.indonesia.travel/gb/en/home
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Gambar 4.1 

 Gambar 4.1 merupakan tampilan awal pada website wonderful Indonesia 

yang dimana pada bagian paling atas terdapat menu-menu seperti what to see, 

what to do, plan your trip, go exlore, serta slideshow tentang artikel-artikel 

terbaru. Setiap menu tersebut didalamnya masih terdapat beberapa submenu 

seperti pada menu What to see yang didalamnya terdapat 3 submenu yaitu 

destinations merupakan submenu yang didalamnya terdapat artikel-artikel yang 

menceriakan tentang tempat-tempat di Indonesia yang dapat dikunjungi karena 

memiliki keindahan pemandangan alam, pantai, gunung, danau, serta keunikan 

budaya dan keberagaman penduduk. Submenu berikutnya yaitu attractions yang 

merupakan menu yang didalamnya terdapat artikel-artikel yang menceritakan 

tentang atraksi-atraksi dari kebudayaan yang ada di Indonesia seperti Debus, tari 

kecak, dan masih banyak lagi serta rekomendasi tempat-tempat menarik yang 

dapat memberikan pengalaman baru.  Kemudian submenu berikutnya yaitu events 

dan festival yang didalamnya terdapat artiekl-artikel yang menceritakan tentang 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan budaya, , kegiatan olahraga, 

serta industry kreativ.  

 Pada menu what to do juga terdapat 3 submenu yaitu experience 5 

wonders yang didalamnya terdapat artikel-artikel berisikan informasi dan tips-tips 

yang dapat dijadikan referensi hal-hal yang dapat dilakukan disebuah destinasi 

wisata. Kemudian terdapat submenu trip ideas yang didalamnya terdapat artikel-

artikel yang memberikan informasi serta tips untuk merencanakan liburan 

menikmati wisata Indonesia yang indah mulai dari situasi yang baik atau kurang 

selama liburan, tips mengunjungi tempat-tempat tertentu.  



51 
 

 Menu plan your trip merupakan menu yang didalamnya memberikan 

informasi untuk wisatawan mancanegara yang ingin berkunjung ke Indonesia. 

Dalam menu tersebut menceritakan Indonesia secara umum kemudian 

memberikan informasi mengenai visa dan immigration policies, transportasi 

mengunjungi ke Indonesia, info mengenai Bahasa Indonesia mengenai percapakan 

dasar yang dapat digunakan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, 

apa kabar. 

Gambar 4.2 

 Pada gambar 4.2 ini merupakan menu yang berisi video-video keindahan 

wisata dibeberapa destinasi di Indonesia kemudian juga terdapat video tentang 

keseruan wisatawan yang sedang berlibur, video mengenai kegiatan-kegiatan yang 

dapat dilakukan sehingga dapat menjadi referensi ketika merencanakan sebuah 

perjalanan wisata. 
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Gambar 4.3 

 Jika ingin mengetahui tentang cerita perjalanan wisata atau pengalaman 

wisata yang lain dalam web Wonderful Indonesia ini juga terdapat menu-menu 

yang terhubung dengan media yang lain seperti instagram,youtube, serta twitter 

sehingga memudahkan wisatawan dalam menggali informasi . 

4.2 Logo Wonderful Indonesia 

 

Gambar 4.4 

Mengedepankan sayap burung Garuda sebagai ikonnya. Pada gambar ikon burung 

garuda yang tanpa sudut tetap dijaga. Lima warna indah dengan masing-masing 

makna pada ikon tersebut juga dipertahankan.Warna biru melambangkan 

kesemestaan, hijau sebagai kreatifitas dan ramah pada alam, jingga lambang 

inovasi dan semangat pembaruan serta keterbukaan, ungu simbol daya imajinasi 

dan keimanan serta kesatuan lahir batin, magenta merupakan simbol 

keseimbangan akal sehat dan sifat praktis. Rentangan sayap Garuda pada logo ini 

memiliki makna hasrat kuat untuk terbang jauh sekaligus perlambang kedamaian. 

 Logo terbaru ini tetap menggambarkan semangat pariwisata Indonesia 

lewat Kementerian Pariwisata guna mempromosikan pariwisata Indonesia 

berdasar konsep BAS (Branding, Advertising dan juga Selling). 
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Adapun lima kriteria dari Wonderful Indonesia adalah : 

1. Experience the Natural wonder of Indonesia 

2. Experience the Sensory wonders of Indonesia 

3. Experience the Cultural wonders of Indonesia 

4. Experinece the Modern wonders of Indonesia 

5. Experience the Adventure wonders of Indonesia 

 Kementrian Pariwisata Indonesia membuat sebuah strategi media dengan 

pola POSE (paid media, own media, social media, dan endorser media) yang 

bertujuan untuk mempopulerkan brand Pesona Indonesia yang ditujukan untuk 

masyarakat Indonesia serta Wonderful Indonesia yang ditujukan untuk 

mancanegara bisa dipahami sampai ke daerah-daerah dari segi filosofi hingga 

detail template pemasangan logonya. Untuk membuat sebuah branding merupakan 

hal yang tidak mudah. Perlunya kerja keras serta pemahaman yang dalam untuk 

membentuk sebuah branding agar bisa dikenal oleh khalayak. 

 Asisten Deputi Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara yaitu Watie 

Moerany melakukan roadshow pelatihan POSE untuk seluruh Dinas Pariwisata 

Daerah di Indonesia dengan menghadirkan pengelola web, teknik penulisan 

reportase dan rilis yang bergaya jurnalistik serta optimalisasi digital marketing. 

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan website agar berperan dalam 

promosi pariwisata daerah serta menggunakan logo Wonderful Indonesia dan 

Pesona Indonesia. Logo national branding sudah dipromosikan secara global 

melalui media-media internasional. Dengan menempelkan brand tersebut, dapat 



54 

mengangkat nilai pariwisata daerah di Indonesia. Wonderful Indonesia telah 

dipromosikan mulai dari CNN International, NatGeo, Discovery Channel, Astro, 

NHK, CNS, Xinhua, Aljazeera, dan lainnya. 




