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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau 

beserta pemandangan alam yang indah. Kekayaan alam yang dimiliki Indonesia 

ini, menjadikan Indonesia menarik bagi wisatawan asing untuk datang ke 

Indonesia dengan tujuan berlibur sambil menikmati keindahan alam Indonesia. 

Selain memiliki pesona alam yang indah, Indonesia juga memiliki 

beraneka ragam budaya yang menjadi ciri dari setiap daerah di Indonesia. Aneka 

ragam budaya tersebut berupa tari-tarian, upacara daerah, pakaian daerah sampai 

alat musik khas suatu daerah, seperti angklung dari Jawa Barat, gamelan dari Jawa 

Tengah dan lain sebagainya. Kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki Indonesia 

tersebut menjadi daya tarik bagi orang asing untuk datang ke Indonesia.  

Orang asing yang masuk ke Indonesia dari tahun ke tahun jumlahnya 

mengalami peningkatan (www.rcs.co.id). Orang asing yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang datang dari luar negeri, berasal 

dari berbagai negara di dunia. Tujuan orang asing datang ke Indonesia selain 

untuk berlibur menikmati keindahan alam Indonesia, juga ingin mengetahui 

keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia. Namun tidak hanya itu, orang 

asing yang datang ke Indonesia tidak hanya sekedar mengetahui dan menikmati 

budaya Indonesia, mereka juga ingin mempelajari keanekaragaman budaya yang 

 1

http://www.rcs.co.id/


 2

dimiliki Indonesia dan juga untuk tujuan lain misalnya seperti tujuan studi dan 

mencari nafkah (www.rcs.co.id). 

Orang asing masuk ke Indonesia salah satu kota yang menjadi tujuan 

adalah kota Surakarta. Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan kota Solo 

merupakan salah satu kota budaya di Indonesia. Kota Solo memiliki berbagai 

macam kebudayaan seperti tarian, tembang atau lagu daerah, pakaian adat, 

upacara adat, alat musik gamelan dan lain sebagainya. Berbagai macam 

kebudayaan tersebut menjadi daya tarik bagi orang asing untuk datang 

mengunjungi kota Solo (www.surakarta.go.id). Kota Solo juga terkenal akan 

masyarakatnya yang berkarakter kuat yaitu lembut dalam bahasa, tingkah laku 

serta tutur kata (www.wikipedia.org).  

Untuk dapat masuk ke kota Solo, orang asing harus memiliki paspor atau 

dokumen perjalanan dan juga visa atau surat ijin orang asing masuk ke Indonesia 

(www.wikipedia.org). Visa tersebut berupa visa kunjungan yang meliputi 

kunjungan pemerintah, kunjungan wisata, kunjungan sosial-budaya dan 

kunjungan usaha. Visa tersebut berlaku selama 60 hari sejak diberikan ijin masuk 

oleh pejabat imigrasi Indonesia (www.rcs.co.id). Untuk dapat memperoleh visa, 

orang asing yang masuk ke kota Solo harus datang ke kantor imigrasi yang berada 

di setiap kota yang menjadi tujuan orang asing. Orang asing yang telah 

mendapatkan visa dapat melakukan aktivitas di kota Solo sesuai dengan tujuan 

yang diterangkan dalam visa ketika ia masuk ke kota Solo (www.wikipedia.org). 

Kota Solo adalah kota terbesar ke-sepuluh di Indonesia setelah Jakarta, 

Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan 

http://www.rcs.co.id/
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Jogjakarta (www.wikipedia.org). Sebagai kota besar, kota Solo juga memiliki 

tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Pencurian, perampokan, pembunuhan dan 

narkoba adalah bentuk-bentuk kejahatan yang ada di kota Solo. Bahkan, kota  

Solo juga mendapat julukan sebagai sarang teroris (www.tempointeraktif.com).  

Kondisi keamanan yang masih labil di kota Solo, tidak menyurutkan niat 

orang asing untuk datang ke kota Solo. Bahkan orang asing memiliki minat untuk 

tinggal di kota Solo (www.jawaplace.org). Minat adalah suatu kecenderungan 

yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-

aktivitas dalam bidang tertentu. Minat tersebut apabila sudah terbentuk pada diri 

seseorang maka cenderung menetap sepanjang objek minat tersebut efektif 

baginya, sehingga apabila objek minat tersebut tidak efektif lagi, maka 

minatnyapun cenderung berubah (Sandjaja, 2001).  

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah ‘Bagaimana ketertarikan sosial orang asing tentang minat tinggal di kota 

Solo’. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul ‘Ketertarikan Sosial Orang Asing tentang Minat 

Tinggal di Kota Solo. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih 

mendalam mengenai ketertarikan sosial orang asing tentang minat tinggal di kota 

Solo.  
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Orang Asing 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

keanekaragaman kebudayaan di kota Solo dan lebih mengenalkan warga 

Solo kepada warga asing. 

2. Bagi Warga Solo  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepedulian warga kota 

Solo terhadap kebudayaan yang dimiliki serta mengembangkan sikap 

ramah tamah terhadap warga asing. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para 

ilmuwan psikologi khususnya bidang psikologi sosial dan memberi sumbangan 

teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmu 

psikologi khususnya psikologi sosial. 
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