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    Jumlah perjalanan wisatawan mancanegara (wisman) di Indonesia pada tahun 2004 mengalami 
pertumbuhan sebesar 19,1% dibanding tahun 2003. Sedangkan penerimaan devisa mencapai US$ 4,798 
miliar, meningkat 18,8% dari penerimaan tahun 2003 sebesar US$ 4,037 miliar. Berdasarkan catatan 
sementara dari Biro Pusat Statistik, jumlah wisman ke Indonesia pada tahun 2005 berjumlah 5,007 juta atau 
mengalami penurunan sebesar 5,90%. Penerimaan devisa diperkirakan mencapai US$ 4,526 miliar atau 
mengalami penurunan sebesar 5,66% dibanding tahun 2004. Namun demikian angka perjalanan wisata di 
dalam negeri (pariwisata nusantara) tetap menunjukan pertumbuhan yang berarti. Di tahun 2005 diperkirakan 
terjadi 206,8 juta perjalanan (trips) dengan pelaku sebanyak 109,9 juta orang dan menghasilkan pengeluaran 
sebesar Rp 86,6 Triliun.  

    Keseluruhan angka tersebut di atas, mencerminkan kemampuan pariwisata dalam meningkatkan 
pendapatan negara, baik dalam bentuk devisa asing maupun perputaran uang di dalam negeri. 
Permasalahannya, apakah penerimaan devisa dan perputaran uang tersebut mampu meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat? Oleh sebab itu makalah ini disusun untuk memberikan konsep berpikir 
(paradigma) baru dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Indonesia. Selain itu makalah ini juga 
mencoba menjelaskan kecenderungan (trend) Global yang terjadi dalam perjalanan pariwisata internasional 
serta dampaknya terhadap perkembangan kepariwisataan Indonesia di era otonomi daerah pada saat ini. 

PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN 

    Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi 
di suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum 
fundamental pembangunan yang lebih luas bagi suatu negara.  

Pembangunan kepariwisataan pada dasarnya ditujukan untuk : 

a. Persatuan dan Kesatuan Bangsa 

Pariwisata mampu memberikan perasaaan bangga dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia 
melalui kegiatan perjalanan wisata yang dilakukan oleh penduduknya ke seluruh penjuru negeri. Sehingga 
dengan banyaknya warganegara yang melakukan kunjungan wisata di wilayah-wilayah selain tempay 
tinggalnya akan timbul rasa persaudaraan dan pengertian terhadap sistem dan filosofi kehidupan masyarakat 
yang  dikunjungi sehingga akan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan nasional. 

b. Penghapusan Kemiskinan (Poverty Alleviation) 

Pembangunan pariwisata seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk 
berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah seharusnya memberikan manfaat yang 
sebesarbesarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu 
memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi lain 
selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata. 

c. Pembangunan Berkesinambungan (Sustainable Development)  

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramahtamahan 
pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan 
berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat 
di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan 
keparwiwisataan di daerahnya. 

d. Pelestarian Budaya (Culture Preservation) 

Pembangunan kepariwisataan seharusnya mampu kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya 
suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau 
daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam resolusi bersama mereka di tahun 2002 telah menyatakan bahwa 
kegiatan pariwisata merupakan alat utama pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya 
bagi Indonesia untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di 
berbagai daerah. 



e. Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Azasi Manusia 

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa 
kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak 
azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.  

f. Peningkatan Ekonomi dan Industri 

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi 
tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses 
pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan kepada industri        lokal untuk berperan 
dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata 
setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dunia dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang 
berkualitas.  

g. Pengembangan Teknologi 

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu 
destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata 
mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini mereka. Pada daerah-daerah tersebut akan terjadi 
pengembangan teknologi maju dan tepat guna yang akan mampu memberikan dukungan bagi kegiatan 
ekonomi lainnya. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi 
masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan 
akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam kerangka 
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. 

KECENDERUNGAN GLOBAL KEPARIWISATAAN DUNIA 

    Pariwisata internasional pada tahun 2004 mencapai kondisi tertinggi sepanjang sejarah dengan mencapai 
763 juta orang dan menghasilkan pengeluaran sebesar US$ 623 miliar. Kondisi tersebut meningkat 11% dari 
jumlah perjalanan tahun 2003 yang mencapai 690 juta orang dengan jumlah pengeluaran US$ 524 miliar. 
Diperkirakan jumlah perjalanan wisata dunia ditahun 2010 akan mencapai 1 miliar orang dan di tahun 2020 
akan menembus 1,5 miliar orang per tahun. Peningkatan jumlah perjalanan wisata internasional di tahun 
2004 tampaknya akan terulang di tahun 2005, walaupun angka resmi dari UN-WTO belum dikeluarkan. 
Namun demikian perjalanan wisata di dunia masih dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan besar 
yang meliputi ancaman terorisme dan penyebaran penyakit mematikan (pandemi) yang melanda dunia akhir-
akhir ini. World Travel and Tourism Council (WTTC) yang berkedudukan di London, Inggris, pada tahun 
2003 telah menerbitkan suatu dokumen yang menggambarkan arah perubahan hubungan antara para pelaku 
kepariwisataan. Disebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan : a. Kemitraan yang 
koheren antara para pelaku kepariwisataan – masyarakat, usaha swasta dan pemerintah.  

b. Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan 
manfaat bagi setiap pihak yang terlibat. 

c. Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang 
dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat. 

    Pada sisi lainnya, kepariwisataan dunia juga menghadapi globalisasi yang antara lain berbentuk liberalisasi 
dan aliansi perdagangan jasa-jasa seperti tertuang dalam Persetujuan Umum Tarif Jasa (GATS) dan di tingkat 
regional diimplementasikan melalui pemberlakuan AFTA dan AFAS. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan 
dan jasa ini adalah untuk menghilangkan hambatan dalam hal perdagangan, meliputi : transaksi perdagangan 
barang dan jasa, sumber daya modal (investasi), dan pergerakan manusia.  

    Dengan diberlakukannya AFAS, batas-batas negara yang selama ini menghambat pergerakan perdagangan 
baik barang dan jasa termasuk didalamnya pariwisata akibat aspek peraturan dan kebijakan yang berlaku 
dimasing-masing negara menjadi tidak berlaku lagi, sesuai dengan prinsip globalisasi yaitu borderless (dunia 
tanpa batas). Akibatnya persaingan/kompetisi antar bangsa adalah faktor kunci yang menuntut setiap negara 
untuk menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi era perdagangan bebas, 
misalnya di bidang pariwisata melalui peningkatan kualitas dan pelayanan produk pariwisata, serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).  

    Selanjutnya masalah keamanan global menjadi perhatian serius. Masalah keamanan sangat terkait dengan 
aksi terorisme yang pada faktanya telah menjadi salah satu ancaman serius pada saat ini. Masalah keamanan 
global ternyata telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata global, 



dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bom di destinasi maupun 
fasilitas pariwisata (hotel dan pesawat terbang) serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak 
ada destinasi yang aman untuk berwisata. Apabila sentimen ini sudah masuk dalam benak wisatawan, maka 
hal ini akan menjadi permasalahan yang cukup serius bagi perkembangan pariwisata global di masa depan.  

    Masalah kesehatan global juga menjadi perhatian serius dalam pengembangang kepariwisataan dunia. 
Penyebaran AIDS, Avian Flu, Meningitis, Cholera, Demam Berdarah Dengue dan Tubercolosis yang 
semakin tinggi berakibat kurang menguntungkan bagi pergerakan wisatawan dunia. Pandemi yang melanda 
beberapa negara di Asia belakangan ini telah mempengaruhi daya saing kepariwisataan negara-negara 
tersebut. Antisipasi dalam mencegah penyebaran penyakit mematikan tersebut serta keterbukaan informasi 
masing-masing negara merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk 
kembali melakukan perjalana wisata ke negara-negara yang mengalami pandemi tersebut  

    Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa 
batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antarnegara maupun pertukaran informasi melalui dunia 
maya (virtual). Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan Iptek, harus 
pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar perannya dalam 
membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya 
perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak antarbudaya secara lebih intensif, baik 
secara personal (tatap muka) maupun impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, 
internet,koran, dan majalah.  

KECENDERUNGAN KEPARIWISATAAN DI ASIA PASIFIK 

    Walaupun jumlah perjalanan wisata internasional di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2004 baru mewakili 
20% perjalanan dunia atau setara dengan 152,5 juta perjalanan wisata, namun demikian pertumbuhan 
perjalanan wisata di kawasan ini merupakan yang tertinggi di dunia (27,9%) dibandingkan kawasan lainnya. 
Asia Pasifik sampai saat ini merupakan kawasan pariwisata dunia yang paling dinamis. Pada tahun 1990 
jumlah perjalanan wisata di kawasan ini baru mencapai 57,7 juta perjalanan namun dalam waktu limabelas 
tahun berlipat tiga menjadi lebih dari 150 juta perjalanan, walaupun sempat mengalami penurunan jumlah 
kunjungan yang signifikan di tahun 2003 (-9,0%). Pendapatan pariwisata di kawasan Asia Pasifik pada tahun 
2004 mencapai US$ 124,97 miliar, meningkat 31,8% dibanding tahun 2003. Pada kawasan Asia Pasifik 
terdapat 4 (empat) sub kawasan pariwisata yaitu Asia Timur Jauh, Asia Tenggara, Oseania dan Asia Selatan. 
Pada tahun 2004 keseluruhan kawasan ini rata-rata mengalami pertumbuhan di atas 12%,Hanya saja kawasan 
Asia Tenggara mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu lebih dari 30% diikuti Asia Timur Jauh (29,6%), 
Asia Selatan (16,7%) dan Oseania (12,5%) Di Asia Tenggara, seluruh negara yang melakukan kegiatan 
pariwisata melaporkan pertumbuhan dua digit di tahun 2004, walaupun diperkirakan kembali mengalami 
penurunan yang signifikan di tahun 2005.  

    Lima (5) negara destinasi pariwisata utama di Asia Tenggara, Thailand masih merupakan negara yang 
paling besar menerima devisa dari kegiatan pariwisata internasional seperti terlihat pada tabel di bawah ini : 

Jumlah Wisatawan Mancanegara 
(juta) Pendapatan Devisa US $ Miliar Negara 

2003 2004 Pertumbuhan 2003 2004 Pertumbuhan 
1. Thailand 10,004 11,651 16,5% 7,828 10,034     28,2% 
2.Malaysia 10,577 15,703 10,3% 5,901 8,198     38,9% 
3.Indonesia 4,467 5,321 19,1% 4,037 4,798     18,8% 
4.Singapura 5,705  n.a 0 3,787 5,090      34,4% 
5.Filipina 1,907 2,291 20,2% 1,545 2,012     30,2% 

Sumber : Tourism Highlight 2005, UN-WTO, 2005 

    Data tersebut di atas memberikan gambaran bagaimana ketatnya persaingan di antara negara-negara Asia 
Tenggara tersebut dalam meraih pendapatan dari wisatawan mancanegara yang datang ke region ini. 
Masingmasing negara memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing seperti dapat dilihat di bawah 
ini : 



 

Negara Kekuatan Kelemahan 
1. Thailand  • Atraksi wisata budaya  • Citra negatif pariwisata 

  
 • Infrastruktur, fasilitas dan pelayanan
pariwisata   • Dominasi kepemilikan usaha oleh orang asing 

2. Malaysia  • Aksesibilitas  • Kemampuan untuk menahan wisman lebih lama 
   • fasilitas dan pelayanan pariwisata   • Keragaman atraksi wisata 

3. Singapura 
 • Infrastruktur dan aksesibi-litas (Hub 
penerbangan)  • Keterbatasan destinasi 

   • Fasilitas dan Pelayanan wisata 
  • Kemampuan untuk mena-han wisman lebih 
lama 

4. Filipina   • Atraksi wisata alam & budaya  • Keamanan 
   • Keragaman destinasi   • Citra negatif pariwisata  
5. Vietnam  • Kekayaan heritage tourism  • Terbatasnya infrastruktur 

   • Atraksi wisata alam dan budaya 
 • Belum terbentuknya citra sebagai destinasi
pariwisata  

KONDISI KEPARIWISATAAN NASIONAL DI ERA OTONOMI DAERAH 

    Pada masa lalu pembangunan ekonomi lebih diorientasikan pada kawasan Indonesia bagian barat. Hal ini 
terlihat lebih berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di kawasan barat Indonesia, dibandingkan 
dengan yang terdapat di kawasan timur Indonesia. Hal ini juga terlihat dari pembangunan di sektor 
pariwisata, dimana kawasan Jawa-Bali menjadi kawasan konsentrasi utama pembangunan kepariwisataan. 
Sementara dilihat dari kecenderungan perubahan pasar global, yang lebih mengutamakan sumber daya alami 
sebagai destinasi wisata, maka potensi sumber daya alam di kawasan timur Indonesia lebih besar di 
bandingkan kawasan barat. Kualitas sumber daya alam yang dapat dijadikan daya tarik wisata unggulan di 
kawasan timur Indonesia, jauh lebih baik dan memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Namun 
demikian tidak secara otomatis kawasan timur Indonesia dapat dikembangkan menjadi kawasan unggulan, 
karena adanya beberapa masalah mendasar, seperti kelemahan infrastruktur, sumber daya manusia, dan 
sebagainya.  

    Beberapa dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan pembangunan di sektor pariwisata adalah: 

 a. Pembangunan pariwisata yang tidak merata, khususnya di kawasan timur Indonesia, sehingga tingkat 
pertumbuhan ekonomi kawasan Indonesia timur dari sektor pariwisata masih rendah. 

b. Indonesia hanya bertumpu pada satu pintu gerbang utama, yaitu Bali. 

c. Lemahnya perencanaan pariwisata di kawasan timur Indonesia dan kurang termanfaatkannya potensi 
pariwisata di kawasan tersebut secara optimal. 

d. Rendahnya fasilitas penunjang pariwisata yang terbangun.  

e. Terbatasnya sarana transportasi, termasuk hubungan jalur transportasi yang terbatas. 

    Dampak yang ditimbulkan dari akibat ketidakseimbangan pembangunan tersebut di atas, sangat terasa 
pada saat Indonesia mengalami berbagai tragedi kemanusian di Bali dan Jawa tahun 2002 - 2005. Tragedi ini 
memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi Indonesia, dimana pendekatan pembangunan pariwisata yang 
berorientasi pada pasar mancanegara saja, menjadi tidak mampu menopang kepariwisataan Indonesia. 
Kedua, pembangunan pariwisata yang bertumpu dan berfokus hanya pada satu pintu gerbang utama 
membuktikan banyak kelemahan. Ketiga, perlunya diversifikasi aktivitas masyarakat pada satu destinasi 
pariwisata, sehingga dapat menjadikan alternatif pendapatan. Ketidakseimbangan pembangunan juga 
berdampak langsung pada ketidakseimbangan investasi yang ada. Investasi pariwisata di kawasan timur 
Indonesia, terlihat menjadi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kawasan barat, karena sarana penunjang 
bisnis pariwisata skala nasional dan internasional telah tersedia, seperti pelabuhan  laut, pelabuhan udara dan 
lain sebagainya. Para investor lebih memilih kawasan-kawasan yang telah memiliki sarana penunjang, 
terutama sarana yang mampu menarik pasar untuk berkunjung. Selain pembangunan fasilitas yang tidak 
seimbang, lemahnya investasi pariwisata di daerah, juga akibat dari lemahnya kebijakan pemerintah daerah 
di bidang pariwisata. Tidak dapat dipungkiri pula rentannya keamanan di daerah-daerah timur Indonesia, 
seperti Kabupaten Poso, di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua, juga memberikan dampak 
pada rendahnya investasi pariwisata di kawasan Timur.Ketidakseimbangan pembangunan yang berdampak 
pada tidak meratanya pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, harus dibenahi melalui penciptaan 
program-program pemerintah yang mendorong dan memfasilitasi terciptanya produk dan usaha pariwisata 



lebih besar dikawasan Indonesia timur. Selain itu, belajar dari pengalaman yang diambil dari pembangunan 
pariwisata yang bertumpu pada satu pintu gerbang,maka sebaiknya pemerintah pusat dan daerah harus 
mampu mendorong dan mendukung program jangka panjang berupa pengembangan pintu gerbang utama 
lainnya bagi pariwisata Indonesia.  

    Daerah ini harus strategis baik dilihat dari segi ekonomi, sosial dan politik serta keamanan pengunjung.Isu 
strategis pertama dalam masa penerapan otonomi daerah di sektor pariwisata adalah timbulnya persaingan 
antar daerah, persaingan pariwisata yang bukan mengarah pada peningkatan komplementaritas dan 
pengkayaan alternatif berwisata. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: a. lemahnya pemahaman 
tentang pariwisata b. lemahnya kebijakan pariwisata daerah c. tidak adanya pedoman dari pemerintah pusat 
maupun provinsi.Akibatnya pengembangan pariwisata daerah sejak masa otonomi lebih dilihat secara parsial. 
Artinya banyak daerah mengembangkan pariwisatanya tanpa melihat, menghubungkan dan bahkan 
menggabungkan dengan pengembangan daerah tetangganya maupun propinsi/kabupaten/kota terdekat. 
Bahkan cenderung meningkatkan persaingan antar wilayah, yang pada akhirnya akan berdampak buruk 
terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Padahal pengembangan pariwisata seharusnya lintas Provinsi atau 
lintas Kabupaten/Kota, bahkan tidak tidak lagi mengenal batas karena kemajuan teknologi informasi. Isu 
kedua terkait dengan kondisi pengembangan pariwisata Indonesia yang masih bertumpu pada daerah tujuan 
wisata utama tertentu saja, walaupun daerah-daerah lain diyakini memiliki keragaman potensi 
kepariwisataan. Hal yang mengemuka dari pemusatan kegiatan pariwisata ini adalah dengan telah 
terlampauinya daya dukung pengembangan pariwisata di berbagai lokasi, sementara lokasi lainnya tidak 
berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu kekhasan dan keunikan atraksi dan aktivitas wisata yang 
ditawarkan masih belum menjadi suatu daya tarik bagi kedatangan wisatawan mancanegara, karena produk 
yang ditawarkan tidak dikemas dengan baik dan menarik seperti yang dilakukan oleh negara-negara pesaing. 
Salah satu kelemahan produk wisata Indonesia, yang menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara-
negara tetangga adalah kurangnya diversifikasi produk dan kualitas pelayanan wisata Indonesia. Para pelaku 
kepariwisataan Indonesia kurang memberikan perhatian yang cukup untuk mengembangkan produkproduk 
baru yang lebih kompetitif dan sesuai dengan selera pasar. Isu ketiga berhubungan dengan situasi dan 
kondisi daerah yang berbeda baik dari potensi wisata alam, ekonomi, adat budaya, mata pencaharian, 
kependudukan dan lain sebagainya yang menuntut pola pengembangan yang berbeda pula, baik dari segi cara 
atau metode, prioritas, maupun penyiapannya. Proses penentuan pola pengembangan ini membutuhkan peran 
aktif dari semua pihak, agar sifatnya integratif, komprehensif dan sinergis. Isu keempat dapat dilihat dari 
banyaknya daerah tujuan wisata yang sangat potensial di Indonesia apabila dilihat dari sisi daya tarik alam 
dan budaya yang dimilikinya. Namun sayangnya belum bisa dijual atau mampu bersaing dengan daerah-
daerah tujuan wisata baik di kawasan regional maupun internasional. Hal tersebut semata-mata karena daya 
tarik yang tersedia belum dikemas secara profesional, rendahnya mutu pelayanan yang diberikan, interpretasi 
budaya atau alam yang belum memadai, atau karena belum dibangunnya citra (image) yang membuat 
wisatawan tertarik untuk datang mengunjungi dan lain sebagainya. Memperbanyak variasi produk baru 
berbasis sumber daya alam, dengan prinsip pelestarian lingkungan dan partisipasi masyarakat, merupakan 
strategi yang ditempuh untuk meningkatkan pemanfaatan keunikan daerah dan persaingan di tingkat regional. 
Selain kualitas kemasan dan pelayanan, produk pariwisata berbasis alam harus memberikan pengalaman 
lebih kepada wisatawan. Selanjutnya, pengemasan produk wisata dan pemasarannya, haruslah memanfaatkan 
teknologi terkini. Produk-produk wisata yang ditawarkan harus sudah berbasis teknologi informasi, sebagai 
upaya meningkatkan pelayanan dan sekaligus meningkatkan kemampuan menembus pasar internasional.  

    Di luar seluruh permasalahan, tantangan dan hambatan yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan 
kepariwisataan, potensi yang dimiliki sebagai penunjang pembangunan kepariwisataan sangat tinggi. 
Kekayaan alam dengan keanekaragaman jenis atraksi wisata alam kelas dunia masih kita miliki. Atraksi 
wisata alam berbasis kekayaan alam tersebut meliputi daya tarik ekowisata, bahari, pulau-pulau kecil serta 
danau dan gunung tersebar di seluruh wilayah dan siap untuk dikembangkan. Kekayaan budaya yang tinggi 
dan beranekaragam juga menjadi potensi yang sangat tinggi untuk dilestarikan melalui pembangunan 
kepariwisataan. Pada dasarnya minat utama wisatawan datang ke suatu destinasi pariwisata lebih disebabkan 
karena daya tarik wisata budaya dengan kekayaan seperti adat istiadat, peninggalan sejarah dan purbakala, 
kesenian, monumen, upacaraupacara dan peristiwa budaya lainnya. Kemajemukan bangsa Indonesia dengan 
agama yang beragam menjadi potensi yang sangat besar dalam peningkatan kepariwisataan. Hampir tidak 
ada negara atau daerah di dunia yang memiliki penduduk yang heterogen dalam kepercayaan mereka. 
Sementara Indonesia sangat berbeda dan dari satu daerah ke daerah lainnya pengembangan pariwisata relijius 
merupakan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan di masa datang.  

    Dengan mengacu pada penjelasan di atas dapat dikemukakan kekuatan, kelemahan dan peluang 
pembangunan kepariwisataan Indonesia seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 



 

Kekuatan Kelemahan Peluang 

 • Kekayaan budaya    • Pengemasan daya tarik wisata  • Keramahtamahan penduduk 
 • Kekayaan daya tarik wisata alam   • Terbatasnya diversifikasi produk  • Kemajemukan masyarakat 
 • Keragaman aktivitas wisata yang   • Masih lemahnya pengelolaan  • Jumlah penduduk yang dapat  
  dapat dilakukan   destinasi pariwisata   berperan serta dalam . 
 • Kekayaan budaya    • Kualitas pelayanan wisata   kepariwisataan 
 • Kekayaan daya tarik wisata alam   • Disparitas pembangunan kawasan   
 • Kehidupan masyarakat    pariwisata   
   (living culture) yang khas.  • Interpretasi, promosi dan    
    komunikasi  pemasaran   
   • Kualitas SDM   
   • Kondisi keamanan   

    Disamping kondisi tersebut di atas, masih ditemui dilema (paradox) dalam pengembangan industri 
pariwisata di Indonesia. Sifat paling mendasar dari investasi pada industri pariwisata adalah "High 
Investment, Not Quick Yield" artinya investasi di bidang pariwisata membutuhkan investasi yang besar 
dengan tingkat pengembalian yang lama (jangka panjang). Kondisi ini sungguh tidak menarik bagi 
kebanyakan stakeholders kepariwisataan yang masih memiliki budaya "Instant and Shortcut" dimana mereka 
lebih menyukai melakukan investasi yang dapat segera memberikan keuntungan. Sehingga para investor 
tidak tertarik menanamkan modalnya dalam mengembangkan usaha pariwisata. Dalam konteks ini 
diperlukan integrasi usaha pariwisata (tourism business integration) yang merupakan sinergi pelaku 
kepariwisataan secara horisontal maupun vertikal dan memberikan keuntungan atau manfaat bagi masing-
masing pihak. Oleh karenanya diperlukan bentuk-bentuk insentif yang mampu merangsang timbulnya 
investasi di bidang kepariwisataan dengan menggunakan manajemen partisipatoris dengan melibatkan 
seluruh stakeholders baik masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah (Provinsi, 
Kabupaten maupun Kota), serta pemerintah pusat. Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan 
Kebudayaan dan Kepariwisataan Nasional tahun 2005 – 2009, maka kebijakan dalam pembangunan 
kepariwisataan nasional diarahkan untuk :  

a. peningkatkan daya saing destinasi, produk dan usaha pariwisata nasional; 

b. peningkatan pangsa pasar pariwisata melalui pemasaran terpadu di dalam maupun di luar negeri; 

c. peningkatan kualitas, pelayanan dan informasi wisata; 

d. pengembangan incentive system usaha dan investasi di bidang pariwisata; 

e. Pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata; 

f. Pengembangan SDM (standarisasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi) 

g. Sinergi multi-stakeholders dalam desain program kepariwisataan 

    Untuk menanggulangi berbagai permasalahan dan potensi yang telah disebutkan di atas dengan tetap 
mengacu pada arah kebijakan pembangunan kepariwisataan yang telah disebutkan, perlu dilakukan 
serangkaian tindakan yang berbasis pada strategi : 

a. kebijakan fiscal (Fiscal Policy) dengan jalan memberikan berbagai kebijakan fiskal bagi pengembangan 

kepariwisataan di berbagai daerah khususnya di kawasan timur Indonesia, seperti tax holiday, pendukungan 
permodalan, bunga pinjaman yang kompetitif dan sebagainya. 

b. kebijakan Investasi (Investment Policy) melalui penerapan peraturan perundangan baik di tingkat 
pemerintah pusat maupun daerah yang kondusif terhadap pembangunan usaha pariwisata baru maupun 
pengembangan usaha yang telah ada. 

c. Pengembangan Infrastruktur dengan memperbesar aksesibilitas menuju dan dalam destinasi pariwisata 
melalui pembangunan serta perluasan jaringan jalan, bandara, pelabuhan laut, jaringan telekomunikasi, 
penyediaan listrik dan air bersih. 



Ketersediaan infrstruktur yang memadai akan meningkatkan daya saing serta daya tarik dalam penyediaan 
fasilitas kepariwisataan di suatu daerah tertentu.  

d. Pengembangan SDM melalui peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat lokal guna 
mengembangkan kompetensi masyarakat dalam penyediaan barang dan jasa kepariwisataan serta pelayanan 
bagi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara. 

e. Koordinasi Lintas Sektor mengembangkan kemitraan antara seluruh stakeholders pembangunan 
kepariwisataan melalui upaya koordinasi, sinkronisasi dan konsolidasi yang melibatkan lembaga swadaya 
masyarakat, asosiasi/usaha pariwisata,DPR/DPRD, maupun pemerintah. 

    Seluruh kondisi tersebut di atas memerlukan pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan keunggulan 
daya saing (competitive advantage) yang dimiliki Indonesia dalam pengembangan kepariwisataan. Michael 
E. Porter (2004) menyebutkan bahwa competitive advantage membutuhkan faktor-faktor pembangun seperti 
: 

a. Cost Advantages 

Keunggulan atas biaya yang harus dikeluarkan dalam penyediaan produk dan pelayanan wisata merupakan 
faktor penting dalam membangun keunggulan kompetitif destinasi pariwisata. Di dalamnya bergabung 
berbagai faktor yang mampu mengembangkan kinerja destinasi seperti perencanaan (desain); pengembangan 
produk wisata; pemasaran; pelayanan; serta harga. Dalam konteks pemerintahan, keunggulan biaya dapat 
pula dibantu dengan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan insentif 
keuangan, penetapan tarif serta skema perpajakan atau retribusi. 

b. Differentiation 

Membedakan destinasi dan produk pariwisata merupakan fokus dalam mengembangkan keunggulan 
komparatif kepariwisataan. Suatu destinasi pariwisata harus mampu menjadi berbeda dengan pesaingnya 
ketika menghasilkan aksesibilitas, atraksi dan amenitas yang unik dan berharga bagi wisatawan yang datang. 
Diferensiasi tidak melulu dilakukan dengan hanya menawarkan harga produk dan pelayanan yang lebih 
rendah.  

c. Business Linkages 

Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan merupakan suatu proses integratif dalam 
membangun keunggulan kompetitif kepariwisataan. Hubungan yang dibangun bersifat vertikal dan horisontal 
serta saling terintegrasi satu sama lainnya.  

d. Services 

Pelayanan yang konsisten semenjak wisatawan tiba di pintu masuk (entry point), pada saat berada di 
destinasi pariwisata sampai dengan kepulangannya. Seluruh pihak yang terkait seperti adminsitratur bandara 
dan pelabuhan, petugas imigrasi, bea cukai dan karantina, supir taksi dan lainnya seyogyanya mampu 
memberikan pelayanan prima dan baku sehingga meninggalkan kesan yang dalam bagi wisatawan.  

e. Infrastructures 

Kondisi prasarana dan sarana pendukung kepariwisataan yang terpelihara dan beroperasi dengan baik juga 
merupakan faktor penting pembangun keunggulan kompetitif suatu destinasi pariwisata.  

f. Technology 

Penggunaan teknologi yang tepat dan mudah digunakan akan mampu memberikan dukungan bagi pelayanan 
kepada wisatawan yang datang selain mampu juga mendukung proses pengambilan keputusan dalam 
pengembangan, pengelolaan dan pemasaran destinasi pariwisata.  

g. Human Resources 

Kompetensi sumberdaya manusia pelayanan dan pembinaan kepariwisataan menjadi kunci penting 
pelaksanaan berbagai faktor pembentuk keunggulan kompetitif tersebut di atas. Berbagai faktor pembentuk 
keunggulan kompetitif tersebut menggambarkan kompleksitas pengembangan kepariwisataan yang bersifat 
multisektor dan multidisipliner bagi di tingkat pusat, provinsi maupun lokal. Namun demikian untuk 
melaksanakannya secara berhasil diperlukan 3 elemen penting yaitu a) Visi; b) Kepemimpinan (Leadership); 



dan c) Komitmen. Ketiga elemen ini harus pula ditunjukkan secara nyata dalam proses pengembangan, 
pengelolaan dan pemasaran kepariwisataan. Khususnya ditingkat pusat secara kongkrit, implementasi dari 
ketiga elemen tersebut di atas telah dibuktikan dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 
2005 tentang Kebijakan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.  

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DI ERA OTONOMI 

    Pada dasarnya terdapat banyak daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang 
potensial untuk dikembangkan dalam kerangka kepariwisataan serta memiliki kemampuan untuk menjadi 
salah satu destinasi pariwisata kelas dunia. Kekayaan alam berbasis bahari merupakan potensi yang tinggi 
untuk dikembangkan tanpa menghilangkan potensi yang ada di daratan seperti danau, air panas dan sungai.  

    Potensi kekayaan budaya juga patut diperhitungkan dalam mengembangkan suatu daerah sebagai destinasi 
utama. Keanekaragaman budaya dan kesenian telah dikenal masyarakat dunia, termasuk keterbukaan dan 
keramahan masyarakat, serta kekayaan kuliner dipercaya memberi andil besar bagi tumbuhnya minat 
masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke suatu daerah. Selain dari potensi alam dan budaya, 
keberadaan infrastruktur aksesibilitas udara dan laut yang memadai mampu menjadi pendukung 
pengembangan daerah sebagai destinasi wisata Indonesia. Sarana dan prasarana kepariwisataan juga perlu 
mengalami peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan yang memadai.  

    Namun demikian pengembangan kepariwisataan daerah selayaknya dikembangkan dengan tetap mengacu 
kepada paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang telah dikemukakan sebelumnya. Pengalaman 
pembangunan di daerah lainnya seperti Bali dan DI Yogyakarta perlu menjadi pertimbangan. Perencanaan 
yang matang melalui penyiapan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata daerah di tingkat Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota sudah harus dimulai untuk menemukenali wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi 
pengembangan kepariwisataan yang tetap ditujukan untuk meningkatkan peran serta dan kesejahteraan 
masyarakat seluas-luasnya.  

    Penyiapan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi tinggi di bidang pelayanan jasa kepariwisataan 
juga menjadi hal yang perlu dilakukan. Kemampuan masyarakat dalam berinteraksi dan bersosialisasi perlu 
dilengkapi pula dengan kemampuan teknis, operasional dan manajerial dalam penyediaan barang dan jasa 
kepariwisataan. Stigma bahwa pekerja di bidang pariwisata merupakan pelayan harus mulai diubah menjadi 
pekerja profesional yang berkelas dunia. Kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kompetensi 
mereka di bidang kepariwisataan dipercaya akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta pengalaman 
berwisata bagi wisman maupun wisnus.  

    Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, pengembangan pariwisata di bebagai daerah, khususnya di wilayah 
timur Indonesia, harus difokuskan pada pengembangan pariwisata berbasis bahari dengan dukungan budaya 
yang kaya. Fokus pembangunan kepariwisataan ini akan mampu memposisikan kawasan Indonesia Timur 
sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia yang berbeda dengan daerah lainnya seperti Bali dengan budaya 
dan alamnya (pantai) maupun DI Yogyakarta dengan budayanya. Fokus pembangunan kepariwisataan ini 
perlu dibicarakan dan menjadi komitmen seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di 
daerah.  

Berikut ini sebagian data dari kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara : 

JUMLAH KUNJUNGAN WISMAN KE INDONESIA TAHUN 2002 - 2005 

Bulan 2002 2003 2004 2005 
Januari   372.678 340.972 426.465 405.609 
Februari 392.683 355.345 379.614 372.343 
Maret 449.151 353.877 410.128 409.122 
April   409.802 249.491 383.693 379.272 
Mei  444.173 268.959 434.792 410.133 
Juni  454.029 371.642 477.017 439.441 
Juli  486.749 431.512 488.096 471.412 
Agustus  503.447 441.144 519.615 462.291 
September  461.135 411.791 466.5 453.876 
Oktober  382.004 424.965 449.865 332.468 
November  318.442 372.261 392.821 387.651 
Desember  359.107 445.062 492.559 465.178 
Total 5033.4 4467.021 5321.165 4988.796 



Sumber data : 1) Statistical Report on Visitor Arrival to Indonesia 2004; 2) Laporan Bulanan BPS, 2005; 
3) Pengolahan Pusdatin Dep. Budpar, 2006. 

 DISTRIBUSI WISMAN DI PINTU MASUK UTAMA TAHUN 2005    

Bulan Bandara Soekarno-
Hatta Bandara Ngurah Rai Batam Bandara Sam 

Ratulangi 
JANUARI  81.227 107.728 124.169 795 
FEBRUARI  79.714 105.402 83.677 793 
M A R E T  96.898 121.457 83.811 1.089 
A P R I L 89.931 122.339 79.967 1.353 
M E  I 90.686  122.721 90.924 1.349 
JUNI  92.997 142.659 90.828 1.026 
J U L I  108.895 165.144 87.022 1.571 
AGUSTUS  108.492 163.606 77.993 1.923 
SEPTEMBER  99.494 168.17 76.942 1.634 
OKTOBER  76.35 86.798 69.793 1.743 
NOVEMBER  85.139 66.905 67 1.212 
DESEMBER  82.100 90.000 65.000 1.300 
Total 2005 1001.237 1462.929 997.126 1602.2 
Total 2004 1.095.507  1.525.994 1.527.132 1.527.132 
Pertumbuhan -0.33 - 4,13%  - 34,71%  - 6,02% 
Posisi 2005 Ke 2 Ke 1 Ke 3 Ke 9 

Sumber : Pusdatin Dep.  Budpar,2006 

3. PENERIMAAN DEVISA DARI KUNJUNGAN WISMAN TAHUN 2004 vs 2005 

BULAN  2004(Juta USD) 2005(Juta USD) Perubahan(%) 
JANUARI  323.13 314.36 -2,71 
FEBRUARI  289.95 278.62 -3,91 
M A R E T  319.45 311.94  -2,35 
A P R I L  290.47 300.88 3,58 
M E I  332.79 310.09 -6,82 
J U N I  367.76 332.05 -9,71 
JULI  383 364.52  -4,83 
AGUSTUS  405.57 353.6 -12,81 
SEPTEMBER  363.77 349.23  -4,00 
OKTOBER  346.52 241.49  -30,31 
NOVEMBER  354,19  350,44  -1,00 
DESEMBER  444,12  420,52  -24,00 
Total  4.797,88  4.526.14  -5,66 

Sumber : Pusdatin Dep. Budpar, 2006 

JUMLAH   PERJALANAN DAN PENGELUARAN WISNUS TAHUN 2002 - 2005 

TAHUN   JUMLAH WISNUS PERJALANAN  PENGELUARAN 
2002 105,4 juta  198,5 juta  Rp 68,8 Triliun 
2003 106,9 juta  201,3 juta  Rp 70,9 Triliun 
2004 108,3 juta  204,1 juta  Rp 77,8 Triliun 
2005 109,9 juta  206,8 juta  Rp 86,6 Triliun 

Sumber : Pusdatin Dep. Budpar, 2006 



PENDAPATAN DARI SEKTOR PARIWISATA 

Komponen Pengeluaran 2002 2003 2004*) 

1 Wisman di DN   38,10 Triliun   33,32 Triliun   44,46 Triliun 
2 Wisnus di DN   68,82 Triliun   70,87 Triliun   75,51 Triliun 
3 Investasi Sektor 
   Pariwisata   15,61 Triliun   17,24 Triliun   19,65 Triliun 

4 Wisatawan ke LN 
   (Outbound) 
   di Dalam Negeri  

 0,45 Triliun   0,47 Triliun   0,45 Triliun 

5 Anggaran Pemerintah  
  disektor Pariwisata   1,87 Triliun   2,39 Triliun   3,01 Triliun 

TOTAL   124,85 Triliun   124,29 Triliun  143,08 Triliun 

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2005. 

Catatan : * = perkiraan 

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah, tantangan dan hambatan baik 
yang berskala global maupun nasional. Selain itu diperlukan pula perubahan paradigma dalam memandang 
pariwisata  dalam konteks pembangunan nasional. Pariwisata tidak lagi semata dipandang sebagai alat 
peningkatan pendapatan nasional, namun memiliki spektrum yang lebih luas dan mendasar. Oleh karenanya 
pembangunan kepariwisataan Indonesia memerlukan fokus yang lebih tajam serta mampu memposisikan 
destinasi pariwisatanya sesuai potensi alam, budaya dan masyarakat yang terdapat di masing-masing daerah. 
Dalam konteks ini, setiap daerah harus dapat memposisikan dirinya dalam kerangka pembangunan 
kepariwisataan nasional dengan diimbangi dengan perencanaan yang matang dan upaya-upaya peningkatan 
kompetensi SDM yang berkualitas dunia. Pada lampiran disajikan pula berbagai indikator ekonomi 
perkembangan kepariwisataan Indonesia yang dapat dipergunakan dalam mengembangkan kepariwisataan di 
berbagai daerah khususnya dalam konteks pengembangan wisata bahari.  

REFERENSI: 

1. Boxwell, Robert J., Jr. (1994), Benchmarking for Competitive Advantage, McGraw-Hill, Inc., New 
York. 

2. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI (2005), Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan 
Pariwisata Nasional 2005 – 2009, Jakarta. 

3. Porter, Michael E. (2004), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, 
with a new introduction, copyright 1985, Free Press Publishing, New York. 

4. Thurow, Lester C. (1999), Building Wealth: the New Rules for Individuals, Companies, and Nations 
in a Knowledge-Based Economy, 1st Edition, HarperCollins Publishers, Inc., New York. 

5. United Nation-World Tourism Organization (2005), Tourism Highlight 2005, UN-WTO, Madrid. 

6. World Travel dand Tourism Council (2003), The Blueprint of New Tourism, WTTC, London. 

7. Pembangunan Sektor Pariwisata Di Era Otonomi Daerah 

 


