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Sadar Wisata dapat didefinisikan sebagai sebuah
konsep yang menggambarkan partisipasi dan
dukungan segenap komponen masyarakat
dalam mendorong terwujudnya iklim yang 
kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya
kepariwisataan di suatu wilayah dan
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat. 



Mengapa berbicara
Pariwisata Berkelanjutan

(SUSTAINABLE TOURISM?)

ARAH & MASA DEPAN WISATA GLOBAL





Apa cakupan dari konsep
keberlanjutan? 

• Lingkungan (keberlanjutan ekologik) 
• Sosial (keberlanjutan sistem sosial) 
• Ekonomi (keberlanjutan ekonomi) 
• Organisasi (keberlanjutan organisasi) 
• Manusia dalam organisasi (keberlanjutan
manusia dalam kontek korporat)



TUJUAN EKONOMI 

* Pertumbuhan

* Ekuitas

* Efisiensi

TUJUAN SOSIAL 

* Pemberdayaan

* Partisipasi

* Mobilitas sosial

* Identitas budaya

* Pembangunan institusional

TUJUAN EKOLOGIK 

* Integritas Ekosistem

* Daya dukung (Carrying 

Capacity) 

* Biodiversitas

* Isu-isu global 

TIGA  ASPEK  PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

LANDASAN FILOSOFI PARIWISATA BERKELANJUTAN



Lingkungan

EkonomiSosial

Konservasi SDA, Manaj. Link. 
Pencegahan kerusakan, dsb

Pertumb. Ekonomy, cost 
saving, efisiensi 

Standar kehidupan, 
pendidikan, kesetaraan, 

gender, budaya, dsb 

SOSIAL-
LINGKUNGAN
Keadilan lingkungan, 

kepemilikan SDA,  
Keberlanjutan akses SDA 

EKONONI-
LINGKUNGAN

Efisiensi energi, subsidi, 
insentif lingkungan untuk 

penggunaan SDA 
berkelanjutan,  dsb

EKONONI-SOSIAL
Etika bisnis, ketenagakerjaan,  dsb

PARIWISATA 
BERKELANJUTAN





Pemanfaatan SDA 
secara optimal 

Respek terhadap 
autentisitas sosio-budaya 

masyarakat setempat

Menjamin pertumbuhan ekonomi 
dan menjamin semua pihak 
mendapatkan keuntungan ekonomi 



Sources: World tourism Organization (UNWTO)
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EFEKTIF

BERKELAN
-JUTNA

EFEKTIF

BERKELANJUTAN
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Bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi

mendorong isu keberlanjutan?

• Internal manajemen (efisiensi), penerapan 
prinsip-prinsip berkelanjutan dalam 
manajemen SDM, perkantoran dsb

 e-ticketing

 pemanfaatan efisiensi energi, listrik, air dan 
sumberdaya lainnya

 Pemanfaatan IT (komunikasi, promosi, booking, 
dsb)

 dsb



Bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi

mendorong isu keberlanjutan?

• Pengembangan dan manajemen produk

 Produksi bersih

• Mendorong suplier memberikan produk yang 
diproses secara berkelanjutan

 Recycling/daur ulang

 Produk organik



Mengapa
produk

organik?



Bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi

mendorong isu keberlanjutan?

• Konsumen: Dengan memberikan pengarahan 
kepada konsumen untuk mencapai 
keberlanjutan (perilaku, code of conduct)

• Destinasi: mendukung stakeholder dalam 
mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan 
berkontribusi dalam mendukung 
pendanaannya



Keberlanjutan aspek ekologi

• Memastikan aspek manajemen destinasi
secara terpadu

• Memperkuat visi kebijakan & manajemen
lingkungan (pro environment)

• Memastikan adanya aksi-aksi konservasi
lingkungan dengan melibatkan seluruh
komponen masyarakat dan stakeholder



ODTW 
Berdaya saing dan 

Berkelanjutan

Lokal Agenda 21

Konsep 
produk 
bersih

Ekolabeling

Environmental Manajemen System

Menjamin integritas 
dan koordinasi

Kriteria pengenalan 
produk

Implementasi

Sistem manajemen



Mengapa harus mendiskusikan “daya 
dukung”?





Daya dukung Ekologik

Derajat dimana lingkungan dapat mentoleransi 

perubahan terkait dengan penagruh manusia; dimana 

lingkungan tetap dapat berfungsi

 Level maksimal pemanfaaatan rekreasi yang secara 

ekologik diijinkan dalam sebuah destinasi

 Sampai sejauh mana perubahan lingkungan bentang 

alam dapat diterima?

 Bagaimana perubahan lingkungan dapat memberi 

dampak terhdap suatu tempat?



Keberlanjutan sistem sosial

Mengembangakan peraturan guna menghindari
hilangnya nilai-nilai dan traisi lokal

Mengembangkan mekanisme untuk
menghindari ketimpangan dalam
mendapatkan keuntungan yang muncul dar
kegiaan wsata

Mengembangkan sistem keamanan sosial untuk
menghindari kejahatan



Terorisme
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FREKUENSI INSIDEN TINGGI

TINGGI

RENDAH

Bncana alam

Morbiditas (kematian)

Penyakit menular

Kriminal

Penyakit ringan

Kehilangan baranag pribadi

Insiden Minor



Keberlanjutan organisasi (Pokdarwis)

 Bagian penting dalam pilar SOSIAL

MANAJEMEN SDM

SUKSES BERKELANJUTAN

Edukasi

Pelatihan

Penghargaan

Perhatian

Motivasi Pengauatan



Desain dan sistem untuk keberlanjutan
sistem sosial

Meningktkan potensi dan ketersediaan lapangan kerja, 

atau kondisi-kondisi yang memungkinkan orang

emndapatkan pekerjaan atau bekerja dengan layak

Meningkatkan keadilan dalam akses terhadapa

stakeholder dan berbagai bentuk dukungan potensial

yang ada

Memanfaatakan dan meningkatkan kapasitas

sumebrdaya lokal



SAPTA PESONA

Kondisi ideal 
yang harus
diwujudkan

dalam rangka
menarik minat

wisatwan untuk
berkunjung ke

suatu
daerah/wilayah

di indonesia

AMAN

TERTIB

KENANGAN

BERSIH

SEJUK

INDAH

RAMAH

Maksud dan tujuan
Aspek dan
indikator

Kebijakan & 
Program

 Kebijakan
dalam bentuk
regulasi dan
peraturan, 
 Kegiatan
pelatihan, 
 pendidikan
 pembiayaan

KEBERLANJUTAN 
Saat ini

 Susah 
diprediksi
Abstrak, 
Subjektif, 
politis
 Gagal
 Stagnan
Tidak
berdampak

Merumuskan maksud, tujuan, program, target dan ukuran
yang jelas



TERIMA KASIH


