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Sumberdaya Pariwisata adalah:

• Segala sesuatu yang mempunyai potensi 
untuk dikembangkan guna mendukung 
kegiatan pariwisata, baik langsung maupun 
tidak langsung

Macam-macam
Sumberdaya Pariwisata

• Sumberdaya alam

• Sumberdaya manusia

• Sumberdaya sosial

• Sumberdaya seni-budaya

• Sarana-prasarana-infrastruktur
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Sumberdaya alam: 
Keanekaragaman

hayati

Keanekaragaman Hayati/ Biodiversity

• Keanekaragaman dari bentuk-bentuk kehidupan

• Sebuah objek dan/ atraksi adalah tersusun dari 
komposisi harmonis dari keanekaragaman hayati

Dapat dibagi dalam tiga kategori

• Keanekragaman genetik

• Keanekaragaman spesies

• Keanekaragaman ekologi

Keanekaragaman genetik tulip 
mendukung atraksi Taman Tulip
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ANEKARAGAMAN HEWAN  ADALAH SUMBERDAYA 
PENTING DALAM INDUSTRI WISATA



10/1/2012

4

KEANEKARAGAMAN EKOSISTEM

Sumberdaya atraksi wisata: Alam bawah laut, pantai, 
pegunungan, perkebunan, bentang persawahan……

Ekosistem pegunungan sebagai objek dan daerah tujuan wisata
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Sumberdaya manusia dalam pariwisata

Tour 
companies

Bus 
company

Cruides
companies

Rental car 
company

Travel 
agency

Hotel, 
motel 
resort

Travel 
jounlism

Food 
service

Food 
services

Conventio
n and 

visitors 
bureus

Tourism 
research

Airlines

Recreatio
n and 
leisure

Atractions

Tourist 
offices

Meetring
planners

Gaming

SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor 

sentral dalam suatu organisasi.

SDM adalah bagian integral dari sistem 

organisasi

SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PARIWISATA

• Seringkali sangat susah mendapatkan sumberdya 

manusia unggul untuk mengisi posisi profesional dan 

manajerial dalam industri-industri pariwisata

• Sangat sulit mendapatkan sumberdya manusia yang 

terdidik (Skilled-semiskilled) untuk mengisis kebutuhan 

operator advanture, F & B, dan lainnya

• Sangat mudah mendapatkan personal tanpa ketrampilan 

(unskilled)
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MODAL SOSIAL DALAM PARIWISATA

• sebagai jaringan kerja sama diantara warga masyarakat 

yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang 

dihadapi

• modal sosial adalah kumpulan dari hubungan yang aktif 

diantara manusia: rasa percaya, saling pengertian, dan  

kesamaan  nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam 

sebuah jaringan kerja dan komunitas yang memungkinkan 

adanya kerja sama
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Peran sarana dan prasarana

• Pariwisata memerlukan adanya sarana dan prasarana

• Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pariwisata.

• Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan 

penunjang utama terselenggaranya pariwisata.

Tipe utama dari fasilitas

• Fasilitas dasar; yaitu fasilitas-fasilitas ang 
harus ada untuk memenuhi kebutuhan 
mendasar wisatawan (misalnya: akomodasai, 
pertunjukan, catering, transportasi)

• Fasilitas khusus: yaitu fasilitas yang terkait 
yang dibutuhkan oleh wisatawan karena 
karakteristik tempat wisata (misalnya; spa)  
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JALAN
• Koridor bagi aliran wisatawan menuju
berbagai atraksi

• Merupakan bagian dari araksi itu
sendiri

• Merupakan fasilitas bagi evakuasi, 
distribusi logistik, dsb
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MODAL BUDAYA

Budaya adalah

• pancaran daripada budi dan daya

• cara hidup sesuatu bangsa atau umat

Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917), 

“kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di

dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, 

hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat

seseorang sebagai anggota masyarakat”.

Senimerupakan ekspresi dari

budaya dan pemikiran manusia

yang menghasilkan keindahan

i.e. >> 

• Seni tari adalah curahan perasaan seseorang yang 

dituangkan dalam bentuk gerak anggota badan yang teratur

dan berirama

• Seni musik adalah seni yang ditampilkan melalui alunan 

alunan musik yang teratur dan berirama


