
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pariwisata menurut UNWTO (2016) merupakan salah satu sektor industri yang 

tumbuh paling cepat di dunia dan kapasitas pariwisata saat ini sama bahkan 

melebihi ekspor minyak, produk makanan, atau kendaraan bermotor. Menurut 

Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009, berikut merupakan beberapa 

istilah dalam pariwisata: 

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik 

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 

3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul 

sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara 

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, 

pemerintah daerah dan pengusaha. 

4. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, 

keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, 

dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan 

wisatawan. 
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5. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu 

atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik 

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat 

yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. 

6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa 

bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. 

7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang 

melakukan kegiatan usaha pariwisata. 

8. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait 

dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan 

kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. 

9. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama 

pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang 

mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti 

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya 

alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. 

 Pembangunan pariwisata di Indonesia berprinsip pada Pariwisata Berbasis 

Masyarakat, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pariwisata 

berwawasan budaya, dimana mencakup seluruh hasil cipta, rasa dan karya 

masyarakat, yang merupakan salah satu kekayaan utama Indonesia dan membawa 

pada keuntungan kompetitif. Pariwisata berkelanjutan, yakni menghormati dan 

melestarikan lingkungan untuk generasi yang akan datang (Ardika, 2003). 

Menurut Cooper (2005), ada empat aspek (4A) yang harus diperhatikan dalam 

penawaran pariwisata. Aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :   
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1. Attraction (Daya Tarik) 

Daerah tujuan wisata (selanjutnya disebut DTW) untuk menarik 

wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun 

masyarakat dan budayanya.  Semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang 

berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, 

panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta 

binatang-binatang langka. Selain itu, karya manusia yang berwujud 

museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, wisata 

agro (pertanian), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan 

tempat hiburan juga merupakan daya tarik wisata 

2. Accessibility (Aksesibilitas) 

Accessibility dimaksudkan agar wisatawan domestik dan mancanegara 

dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata. Akses 

pariwisata di Indonesia sudah lumayan baik namun masih ada yang kurang 

baik dan belum menunjang akses pariwisata Indonesia. Akses yang baik 

menunjang akomodasi, karena akomodasi yang mudah didapatkan oleh 

wisatawan sudah bisa memenuhi apa yang diinginkan wisatawan, 

walaupun terkadang masih belum mampu menunjang semua kebutuhan 

wisatawan. Contohnya, transportasi darat, laut, dan udara seperti kereta 

api, kendaraan umum, pesawat, dan kapal laut. 

Akses telekomunikasi merupakan strategi pemasaran pariwisata yang 

efektif seperti publikasi destinasi pariwisata melalui internet untuk 

mempromosikan pariwisata Indonesia yang berhubungan dengan objek 

wisata, hotel, akomodasi, rumah makan, agent travel dan biro perjalanan. 
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3. Amenities (Fasilitas); 

Amenities atau amenitas atau fasilitas berkaitan dengan ketersediaan 

sarana akomodasi untuk menginap serta restoran atau warung untuk 

makan dan minum. Kebutuhan lain yang mungkin juga diinginkan dan 

diperlukan oleh wisatawan, seperti toilet umum, rest area, tempat parkir, 

klinik kesehatan, dan sarana ibadah sebaiknya juga tersedia di sebuah 

destinasi. Tentu saja fasilitas-fasilitas tersebut juga perlu melihat dan 

mengkaji situasi dan kondisi dari destinasi sendiri dan kebutuhan 

wisatawan. Tidak semua amenitas harus berdekatan dan berada di daerah 

utama destinasi. Destinasi alam dan peninggalan bersejarah sebaiknya 

agak berjauhan dari amenitas yang bersifat komersial, seperti hotel, 

restoran dan rest area. 

4. Ancillary Service (Layanan Tambahan); 

Ancillary Service berkaitan dengan ketersediaan sebuah organisasi atau 

orang-orang yang mengurus destinasi tersebut.  Ini menjadi penting karena 

walaupun destinasi sudah mempunyai atraksi, aksesibilitas dan amenitas 

yang baik, tapi jika tidak ada yang mengatur dan mengurus maka ke 

depannya pasti akan terbengkalai. Organisasi sebuah destinasi akan 

melakukan tugasnya seperti sebuah perusahaan. Mengelola destinasi 

sehingga bisa memberikan keuntungan kepada pihak terkait seperti 

pemerintah, masyarakat sekitar, wisatawan, lingkungan dan para 

stakeholder lainnya.  Contohnya, pos keamanan, jasa pemandu wisata, 

pusat informasi, dan sebagainya. 
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 Keempat faktor diatas merupakan faktor yang sangat vital dalam 

pengembangan suatu destinasi pariwisata. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor 

pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa, 

khususnya perekonomian negara karena kegiatan pariwisata merupakan salah satu 

sumber pendapatan yang cukup pontensial. 

 

TABEL 1 

Perkembangan Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara, Rata – Rata 

Perjalanan, Pengeluaran Per Perjalanan, Total Pengeluaran 2009 - 2013 
 

Tahun Perjalanan 

(ribuan) 

Rata – Rata 

Perjalanan 

(kali) 

Pengeluaran 

per Perjalanan 

(ribu Rp) 

Total 

Pengeluaran 

(triliun Rp) 
2009 229,731 1.92 600.30 137.91 

2010 234,377 1.92 641.76 150.41 

2011 236,752 1.94 679.58 160.89 

2012 245,290 1.98 704.68 172.85 

2013 250,036 1.92 711.26 177.84 

Sumber: Kementerian Pariwisata (2014) 

Berdasarkan Tabel 1, dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan Nusantara 

dalam periode 5 tahun (2009 – 2013) mengalami peningkatan setiap tahunnya 

dengan pengeluaran yang semakin meningkat juga setiap kali wisatawan  

Nusantara melakukan perjalanan. 
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Tabel 2 

Kunjungan Bulanan Wisatawan Mancanegara 2017 vs 2016 

Bulan 2016 2017 

Jan 814,303 1,032,930 

Feb 888,309 957,583 

Mar 915,019 1,066,588 

Apr 901,095 1,141,180 

May 915,205 1,150,067 

Jun 857,651 1,111,616 

Jul 1,032,741 1,379,961 

Aug 1,031,986 1,404,564 

Sep 1,006,653 1,213,640 

Oct 1,040,651 1,158,599 

Nov 1,002,888 1,061,055 

Dec 1,113,328 1,143,037 

     Sumber: Kementerian Pariwisata (2018) 

Dapat dilihat dari Tabel 2, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia 

mengalami peningkatan hampir di setiap bulannya di tahun 2017, sedangkan 

untuk perbandingan dengan tahun 2016, kunjungan wisatawan mancanegara ini 

mengalami peningkatan dari bulan Januari – Desember 2017. 

     Berdasarkan data perkembangan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan 

mancanegara dan didukung dengan adanya mata kuliah Geografi Pariwisata yang 

penulis dapat pada tahun awal ajaran di perkuliahan, maka muncul sebuah 

gagasan untuk membuat sebuah buku yang memberikan informasi dan tips 

perjalanan wisata untuk wisatawan yang melakukan perjalanan di Indonesia. Akan 

tetapi, karena keterbatasan waktu dari penulis maka penulis akan memberikan 

informasi perjalanan wisata khusus bagian Indonesia Barat, seperti pulau 

Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Alasan penulis membuat buku ini karena 

penulis menyadari semakin banyaknya wisatawan, baik nusantara dan 
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mancanegara, yang melakukan perjalanan wisata ke berbagai daerah di Indonesia 

serta melihat perkembangan daerah tujuan wisata di Indonesia khususnya di 

bagian barat. Judul dari buku ini adalah Geografi Pariwisata Indonesia Bagian 

Barat. Buku ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu 

wisatawan yang akan melakukan perjalanan wisata khususnya di Indonesia bagian 

Barat. 

     Target pembaca dari buku Geografi Pariwisata Indonesia Bagian Barat adalah 

semua kalangan masyarakat yang ingin mencari dan menambah informasi 

mengenai pengertian istilah perjalanan, atraksi wisata, akses, dan fasilitas yang 

terdapat di daerah tujuan wisata di Indonesia bagian Barat. 

 

B.  Tujuan Pembuatan Buku 

Adapun Tujuan dari pembuatan buku Geografi Pariwisata Indonesia Bagian Barat 

adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat 

mengenai atraksi wisata yang terdapat di Indonesia bagian Barat. 

2. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai akses 

selama berada di daerah tujuan wisata yang terdapat di Indonesia bagian 

Barat. 

3. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai 

fasilitas pendukung yang disediakan di daerah tujuan wisata yang terdapat di 

Indonesia bagian Barat. 
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4. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai 

pengelola atraksi wisata di daerah tujuan wisata yang terdapat di Indonesia 

bagian Barat. 

 




