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Mengapa mempelajari
Bisnis pariwisata
QUIS 1.
• Berapa luas wilayah Indonesia?
• Ada berapa tumbuhan dan hewan di
Indonesia?
• Ada berapa suku bangsa di Indonesia
• Dimanakah letak Gunung Rinjani
• Tahukah anda tentang hewan
Komodo, Penyu laut, tanaman Raflesia?

Mengapa mempelajari
Bisnis pariwisata
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Lebih jauh lagi……
• Mempelajari peran pariwisata dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat global
• Apa yang terjadi pada masyarakat global?

Lebih jauh lagi……
• Mempelajari peran pariwisata bagi
pencapaian tujuan pembangunan nasional
• Apa yang terjadi pada Indonesia?
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Lebih jauh lagi……
• Mempelajari peran pariwisata bagi
peningkatan sektor ekonomi
• Apa yang terjadi?

Lebih jauh lagi……
• Mempelajari peran pariwisata bagi
peningkatan kesejahteraan sosial
• Apa yang terjadi di Indonesia?

Lebih jauh lagi……
• Mempelajari peran pariwisata bagi konservasi
lingkungan hidup
• Apa yang terjadi dengan lingkungan hidup kita
di Indonesia?
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Apakah Indonesia
cukup menarik?
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Statistik pertumbuhan wisatwan asing ke Indonesia tahun 1965-2010

Jumlah
Wisatawan
Mancanegara
Tahun

Rata-Rata
Lama
Tinggal
(Hari)

Rata-Rata
Pengeluaran
Per Orang (USD)

Penerimaan
Devisa

Per
Pertumbuh
Per Hari Kunjunga juta USD
an (%)
n

wisman

Pertumbuhan (%)

2004

5.321.165

19,12

9,47

95,17

901,66

4.797,90

18,85

2005

5.002.101

-6,00

9,05

99,86

904,00

4.521,90

-5,75

2006

4.871.351

-2,61

9,09

100,48

913,09

4.447,98

-1,63

2007

5.505.759

13,02

9,02

107,70

970,98

5.345,98

20,19

2008*)

6.234.497

13,24

8,58

137,38 1.178,54 7.347,60

37,44

2009**)

6.323.730

1,43

7,69

129,57

6.297,99

-14,29

2010

7.002.944

10,74

8,04

135,01 1.085,75 7.603,45

20,73

995,93

Rekapitulasi Wisatawan Mancanegara Tahun 2004 - 2010
Sumber : P2DSJ dan BPS
Keterangan :
*) Tidak termasuk 194.530 penumpang transit internasional
**) Tidak termasuk 128.529 penumpang transit internasional
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POTENSI

Alam

Budaya

Alam Indonesia

Flora-fauna
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Fakta tentang alam Indonesia
• Adalah kawasan yang dikenal dengan kekayaan
alam yang luar biasa (megabiodiversity country)
• Terletak pada zona tropik dengan 17.000 pulau
dan 544.716 km pesisir pantai
• Mengandung 10% kekayaan tumbuhan dunia,
12% hewan mamalia dunia, 16% reptil dan
amfibi dunia, 17% burung dunia dan 25% ikan
dunia

Budaya Indonesia

UN- World Tourism Organizations: international arrivals are expected to reach
nearly 1.6 billion by the year 2020, and its economical contribution for
development is significant (UNWTO Tourism 2020 Vision)

Sources: World tourism Organization (UNWTO)

East Asia and the Pacific, South Asia, the Middle East and Africa are forecasted to
record growth at rates of over 5% year (WTO, 2007).
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Siapa wisatawan itu?

• Orang yang melakukan perjalanan untuk
kesenangan, alasan keluarga, alasan
kesehatan, keagamaan
• Orang yang melakukan perjalanan untuk
kepentingan-kepentingan pertemuan
(bisnis, akademik, keolahragaan dsb)

TRAVELERS

Terkait secara
langsung dengan
pariwisata

Wisatawan

Urusan
bisnis

Tidak terkait secara
langsung dengan
pariwisata

Ekskursionis

Urusan
pribadi
Mahasiswa

Migran

Urusan
bisnis
Kru
trasnportasi

Urusan
pribadi
Penumpang
transit

Pekerja
musiman

7

9/14/2012

Pertanyaannya adalah
Bagaimana mengembangkan sektor pariwisata
terkait tujuan tersebut diatas?

Pariwisata
• Bersifat multidisiplin
• Tidak bisa didekati hanya dari satu aspek ilmu
pengetahuan
• Terkait dengan hukum supply and demand
• Terkait dengan banyak pihak (multistakeholder)

Pariwisata: Tour – ism
NOUN:
1.The practice of traveling for pleasure.
2.The business of providing tours and services for tourists.

Bisnis Pariwisata:
Memasarkan daerah dengan atraksi untuk
dinikmati sebagai tujuan
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Tour – ism
NOUN:
1.The practice of traveling for pleasure.
2.The business of providing tours and services for tourists.
According to the World Tourism Organization, tourists are people
who "travel to and stay in places outside their usual environment
for not more than one consecutive year for leisure, business and
other purposes not related to the exercise of an activity
remunerated from within the place visited".

Hermann Von Schullard in 1910,
“Pariwisata adalah keseluruhan dari kegiatan, utamanya
terkait ekonomi, dimana secara langsung terkait dengan
masuk, tinggal, dan pergerakan dari orang asing di dalam
dan di luar kawasan tertentu, kota atau wilayah tertentu“

Hunziker and Krapf, in 1941
“Pariwisata adalah keseluruhan hubungan dan gejala –
gejala yang timbul dari adanya orang asing atau orang
yang bukan berasal dari populasi setempat; dan tidak
untuk menetap dan tidak pula ada hubungannya dengan
bekerja untuk mencari nafkah“

Masyarakat Pariwisata Inggris (1976):
“Pariwisata adalah perjalanan temporer, dalam waktu
pendek dari seseorang atau sekelompok orang ke suatu
area diluar tempat tinggalnya, atau tempat dimana
mereka bekerja; dan ada serangkaian aktifitas yang
dilakukan oleh orang tersebut di tempat-tempat dimana
mereka berkunjung"
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Klasifikasi pariwisata PBB (1994)
PBB mengkategorikan pariwisata dalam 3 jenis:
Domestik (Domestic tourism), meliputi kegiatan perjalan
penduduk suatu negara dalam area negara tersebut;
Inbound tourism, perjalanan orang asing kedalam suatu
negara;
Outbound tourism, perjalanan warga negara suatu negara
ke negara lainnya.

Intrabound: sebuah definisi baru
• Dikenalkan oleh Korea Tourism Organization
• Terkait dengan kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan pariwisata daerah
• Lebih kepada Promosi area lokal pada skala nasional
Contoh; “See America,” “Getting Going Canada,” dan
“See Korea Campaign”.

Kekuatan dan manfaat sektor pariwisata
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Hotel baru dibuat
Menyediakan
lapangan kerja baru
di Hotel

Pengusaha lokal
menyediakan aneka
kebutuhan hotel

Perusahaan- masuk dan menanamkan
investasi di area tersebut
Pekerja membelanjakan uang
di aera tersebut, adanya
pendapatan pajak meningkat

Area menjadi semakin populer
dan menjadi daerah tujuan
wisata, pendapatan meningkat
dan menarik bagi investasi

Menyediakan
lapangan kerja lebih
banyak lagi

Pajak digunakan untuk
pembangunan, meningkatkan
citra dan layanan area

Transportasi
Akomodasi

Restauran

Produk
Wisata

Aktifitas/
program

Atraksi

Retail

Entertain
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TANTANGAN KEDEPAN……………..
PERMASALAHAN AKTUAL

• Keuntungan ekonomi dari bisnis wisata belum dinikmati oleh
masyarakat lokal, sebaliknya porsi terbesar dari keuntungan dinikmati
oleh pemodal asing
Operator tour outbound
23%

23%

Operator tour inbound
6%

31%

Pembelanjaan di daerah
tujuan 29%

6%

Transpostasi lokal/
perjalanan 6%
Tour leader 5%

5%
Tiket pesaw at 31%

6%
29%

TANTANGAN KEDEPAN……………..
PERMASALAHAN AKTUAL

• Banyak potensi tetapi belum tergali. Kebanyakan terdapat di daerahdaerah terpencil, tidak dikenal oleh wisatwan dan pelaku wisata
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TANTANGAN KEDEPAN……………..
PERMASALAHAN AKTUAL

• Pariwisata sering mempengaruhi lingkungan sekitar dan
menyebabkan degradasi sumberdaya alam

Masalah
Lingkungan ODTW
• Pencemaran
• Kerusakan tumbuhan
• Hilangnya hewan-hewan
• Kebakaran
• Banjir dan tanah longsor
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Lalu…..

• Apakah pariwisata itu?
• Apakah wisatawan itu?
• Apakah objek dan daerah
tujuan wisata itu?
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