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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, 

pariwisata adalah macam-macam kegiatan wisata yang didukung dengan 

berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pengusaha, masyarakat, 

pemerintah dan pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2009). Menurut Cook, 

Hsu, & Taylor (2018), pariwisata adalah perpindahan sementara orang ke tujuan 

di luar tempat kerja dan tempat tinggal normal wisatawan, aktivitas yang 

dilakukan selama tinggal di destinasi tersebut, dan fasilitas yang dibuat untuk 

memenuhi kebutuhan wisatawan.  

Pariwisata adalah sektor unggulan terlihat dari devisa negara menjadi 

penyumbang bagi Indonesia. Berikut adalah data dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) mengenai nilai devisa negara Indoneisa di sektor pariwisata dari tahun 

2015 – 2018: 

TABEL 1 

Jumlah Devisa Sektor Pariwisata Tahun 2015-2018 

Wilayah 

Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Milliar US $) 

2015 2016 2017 2018 

Indonesia 12,23 13,46 15,24 19,29 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Jumlah devisa negara dari sektor pariwisata mengalami kenaikan dari tahun 

ke tahun semenjak tahun 2015. Hal ini ditunjukkan dari Tabel 1 dimana dari 

tahun 2015 hingga tahun 2018, devisa negara dari sektor pariwisata meningkat 
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dari $12,23 juta menjadi $19,29 juta atau meningkat sebanyak $7,06 juta. Jika 

dirupiahkan dengan asumsi kurs tengah BI sebesar Rp 14.481,- maka sektor 

pariwisata pada tahun 2018 menyumbangkan devisa negara sebesar Rp 279,34 

triliun. 

Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata 

tahun 2018 melaju dengan pesat sebesar 26,57%%. Berdasarkan data 

Kementerian Pariwisata tahun 2018, pertumbuhaan ini membuat Indonesia 

menempati peringkat kedua di pertumbuhan devisa sektor pariwisata setelah 

Vietnam 29%. Jumlah peningkatan ini juga lebih banyak dari pertumbuhan di 

negara ASEAN lainnya seperti Malaysia yang tumbuh sebesar 4%, Singapura 

5,7%, dan Thailand 8,7%. Pada tahun yang sama, dengan rata-rata pertumbuhan 

sektor pariwisata di dunia 6,4% dan 7% ASEAN. Maka dari itu, pertumbuhan 

sektor pariwisata Indonesia termasuk tinggi dengan berhasil mengalahkan nilai 

rata-rata pertumbuhan negara-negara di ASEAN. 

Pertumbuhan jumlah devisa negara selama 4 tahun dari tahun 2015 – 2018 

disebabkan oleh bertambah banyaknya jumlah wisatawan mancanegara yang 

datang ke Indonesia untuk berwisata. Berikut adalah data jumlah kunjungan 

wisatawan mancanegara di Indonesia dari tahun 2015 – 2018. 

 TABEL 2  

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

Tahun 2015-2018 

Wilayah 

Kunjungan wisatawan mancanegara  

2015 2016 2017 2018 

Indonesia 10,41 juta 12,01 juta 14,04 juta 10,58 juta 

Sumber: Kementerian Pariwisata (2019) 
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Tercatat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia naik signifikan 

dari 2015-2018. Sebanyak 10,41 juta pada tahun 2015, menjadi 12,01 juta pada 

tahun 2016, dan sebanyak 14,04 juta pada tahun 2017 atau sebanyak 1,17 juta 

wisatawan mancanegara perbulannya yang mengunjungi Indonesia. Jumlah 

wisatawan mancanegara mencapai 10,58 juta sampai Agustus atau 1,32 juta 

wisatawan mancanegara perbulannya. Hal ini berarti kunjungan wisatawan 

mancanegara perbulan tahun 2018 meningkat sebesar 12,82% dibandingkan 

dengan tahun 2017. Jumlah wisatawan mancanegara ini masih akan terus 

meningkat, mengingat jumlah wisatawan mancanegara akan meningkat pada 

akhir tahun 2018 karena merupakan waktu liburan.  

Wisatawan nusantara mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sebanyak 256,4 

juta, tahun 2016 berkembang lagi menjadi 264,3 juta, dan 2017 meningkat 

menjadi 270, juta dan mengalami kenaikan signifikan di tahun 2018 menjadi 

303,4 juta. Berikut data jumlah perjalanan wisatawan nusantara di Indonesia dari 

tahun 2015 – 2018: 

TABEL 3 

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 

Tahun 2015-2018 

Wilayah 

Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 

2015 2016 2017 2018 

Indonesia 256,4 juta 264,3 juta 270 juta 303,4 juta 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2019) 

Pertumbuhan jumlah wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara tidak berhenti hingga tahun 2018. Kementerian Pariwisata 

menargetkan industri pariwisata dalam 5 tahun ke depan, sektor pariwisata akan 
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menjadi salah satu yang menyumbangkan devisa terbesar mengalahkan sektor 

lain dengan proyeksi nilai sebesar 20 milliar dolar AS.  

Peran sektor pariwisata tidak hanya pada penerimaan dari devisa sektor 

pariwisata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM). Sumber daya manusia di bidang pariwisata dapat diperoleh dari lembaga 

pendidikan pariwisata. Lembaga pendidikan di pariwisata menyiapkan peserta 

didik untuk siap di industri pariwisata. Untuk mendukung pembelajaran 

dibutuhkan panduan pembelajaran contohnya adalah modul.  

Modul merupakan salah satu alat media dalam proses pembelajaran dan 

bahan ajar cetak yang masih bertahan penggunaannya. Modul diharapkan akan 

mempermudah dalam menjelaskan kepada peserta didik dan diharapkan juga 

akan memotivasi peserta didik untuk belajar mandiri, efektif, dan efisien. Salah 

satu modul yang diperlukan untuk mengetahui pariwisata adalah modul berisi 

tentang pariwisata. Saat ini modul tentang pariwisata belum banyak 

dikembangkan. Oleh karena itu, penulis memiliki gagasan untuk membuat 

rancangan modul tentang pariwisata. Rancangan modul ini diberi judul 

Pengantar Pariwisata dan Hospitality. 

Rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality berisi tentang 

pariwisata, pemasaran pariwisata, produk pariwisata, atraksi wisata, layanan 

pariwisata, MICE, destinasi pariwisata, akomodasi, dan dampak pariwisata. 

Target pembaca rancangan modul ini adalah peserta didik di tingkat Perguruan 

Tinggi khususnya yang mempelajari pariwisata. Dalam rancangan modul ini, 

peserta didik diharapkan dapat memahami materi dalam setiap bab yang dibantu 
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dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, rangkuman dan pertanyaan 

untuk mengevaluasi tingkat pemahaman isi bab tersebut.  

 

B. Tujuan Pembuatan Rancangan Modul  

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah disampaikan di atas, 

maka penulis menyusun rancangan modul Pengantar Pariwisata dan 

Hospitality. Adapun tujuan pembuatan rancangan modul Pengantar Pariwisata 

dan Hospitality adalah sebagai berikut: 

1. Untuk referensi peserta didik tingkat Perguruan Tinggi dalam mempelajari 

tentang pariwisata. 

2. Untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik tingkat Perguruan Tinggi 

tentang pariwisata.   



6 
 

BAB II 

MATERI RANCANGAN MODUL 

Rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality terdiri dari 9 bab. 

Materi yang dibahas oleh penulis dalam rancangan modul Pengantar Pariwisata dan 

Hospitality adalah pariwisata, pemasaran pariwisata, produk pariwisata, atraksi 

wisata, layanan pariwisata, MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition), 

destinasi pariwisata, akomodasi, dan dampak pariwisata.  

 

A. Pariwisata  

Dalam materi pariwisata akan dibahas mengenai pariwisata, sejarah 

pariwisata, dan tantangan dan peluang masa depan yang dihadapi industri 

pariwisata. 

 

Pariwisata 

Ketika kegiatan terkait pariwisata telah tumbuh dan berubah, banyak 

definisi dan cara yang berbeda untuk mengklasifikasikan industri ini telah 

muncul. 

1. Menurut Hunt dan Layne (1991), pariwisata adalah perpindahan sementara 

orang ke tujuan di luar tempat kerja dan tempat tinggal normal wisatawan, 

kegiatan yang dilakukan selama wisatawan tinggal di tujuan tersebut, dan 

fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.  

2. Menurut Mathieson dan Wall (1982), pariwisata adalah perpindahan 

sementara orang ke tujuan di luar tempat kerja dan tempat tinggal yang 
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normal, kegiatan yang dilakukan selama tinggal di destinasi tersebut, dan 

fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. 

3. Pariwisata terdiri dari kegiatan orang-orang yang bepergian ke dan tinggal 

di tempat-tempat di luar lingkungan yang biasa selama tidak lebih dari satu 

tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan keperluan lainnya (World 

Tourism Organization, 1993). 

4. Menurut Cook, Hsu, & Taylor (2018), pariwisata adalah perpindahan 

sementara orang ke tujuan di luar tempat kerja dan tempat tinggal normal 

wisatawan, aktivitas yang dilakukan selama tinggal di destinasi tersebut, 

dan fasilitas yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.  

 

Sejarah Pariwisata  

Sejarah memberikan wawasan penting tentang alasan perjalanan dan 

pengembangan pariwisata. 

1. Era Kekaisaran 

Era Kekaisaran, yang membentang dari zaman Mesir ke Yunani dan 

akhirnya berakhir dengan jatuhnya Kekaisaran Romawi. Selama masa ini, 

orang-orang mulai bepergian dalam jumlah besar untuk keperluan 

pemerintahan, komersial, pendidikan, dan keagamaan karena kebutuhan 

dan hiburan. Kerajaan Mesir (4850-715 SM) adalah peradaban pertama 

yang diketahui memiliki fungsi pemerintahan konsolidasi di lokasi pusat. 

Perjalanan ke lokasi-lokasi ini dengan kapal sangat mudah karena pejalan 

kaki dapat menggunakan Sungai Nil, yang mengalir ke utara. Kekaisaran 

Yunani (900–200 SM) mempromosikan penggunaan bahasa umum di 
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sebagian besar wilayah Mediterania, dan uang dari beberapa negara-kota 

Yunani menjadi diterima sebagai mata uang pertukaran umum. 

Pertumbuhan Kekaisaran Romawi (500 SM – 300 M) memupuk peluang 

pariwisata yang diperluas untuk warga negara kelas menengah dan kaya.  

2. Abad Pertengahan dan Era Kebangkitan 

Perjalanan hampir menghilang selama Abad Pertengahan (abad ke-5 sampai 

14). Ketika dominasi Kekaisaran Romawi runtuh, perjalanan menjadi 

berbahaya. Ketika Gereja memperoleh kekuasaan dan pengaruh, orang-

orang mulai berbicara tentang Perang Salib ada sembilan Perang Salib 

(1096-1291 M). Setelah Perang Salib, pedagang seperti Marco Polo 

melakukan perjalanan ke tempat-tempat dengan baik di luar wilayah yang 

dikunjungi oleh Tentara Salib. Laporan perjalanan dan petualangan Polo 

(1275-1295 M) di Timur Tengah dan ke Tiongkok terus meningkatkan 

minat dalam perjalanan dan perdagangan. Kelahiran kembali dalam 

perjalanan muncul perlahan selama kebangkitan (abad 14-16). Pedagang 

mulai menjelajah lebih jauh dari desa ketika Gereja dan para raja dan ratu 

membawa wilayah geografis yang lebih besar di bawah kendali. Rute 

perdagangan perlahan-lahan mulai dibuka kembali ketika kegiatan 

komersial tumbuh dan pedagang berkelana ke wilayah baru. 

3. Era Grand Tour 

Era Grand Tour (1613-1785) kaum menandai puncak dari perjalanan 

mewah dan kegiatan pariwisata, berasal dari Inggris yang kaya dan menjadi 

populer di kalangan individu lain yang punya waktu dan uang. Perjalanan 

dan pengetahuan yang disediakan oleh perjalanan ini, menjadi simbol status 
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yang mewakili pengalaman sosial dan pendidikan yang paling utama. 

Peserta Grand Tour melakukan perjalanan ke seluruh Eropa, mencari 

pengalaman budaya "civilized world" dan memperoleh pengetahuan melalui 

seni dan ilmu dari negara-negara yang kunjungi. Perjalanan membawa ke 

berbagai lokasi di Perancis, Swiss, Italia, dan Jerman untuk waktu yang 

lama. Meskipun keinginan untuk ikut serta dalam Grand Tour berlanjut, 

Revolusi Industri yang dimulai tahun 1750, selamanya mengubah struktur 

ekonomi dan sosial. Seluruh negara bergerak dari fokus pertanian dan 

komersial ke industrialisasi modern.  

4. Era Mobilitas 

Era Mobilitas (1800-1944) ditandai dengan peningkatan perjalanan ke 

lokasi baru dan akrab, baik dekat maupun jauh. Kegiatan industri pariwisata 

mulai meningkat ketika jalan baru, kereta kuda, kereta penumpang, dan 

kapal layar menjadi pemandangan umum di awal 1800-an. Inggris dan 

Perancis mengembangkan sistem jalan dan kereta api yang luas jauh 

sebelum Kanada dan Amerika Serikat. Pertumbuhan dan perkembangan 

jalan dan jalur kereta api membantu meningkatkan ketersediaan alternatif 

transportasi, mengurangi biaya, dan menarik semakin banyak orang pada 

gagasan perjalanan. Thomas Cook (1808–1892) dapat dikreditkan dengan 

akhirnya membawa perjalanan ke masyarakat umum dengan 

memperkenalkan paket wisata. Pada tahun 1841, Cook mengatur perjalanan 

pertama untuk sekelompok 570 orang untuk menghadiri rapat umum di 

Leicester, Inggris. Kesuksesan langsung dari usaha pertamanya dan 

permintaan akan bantuan lebih banyak dalam membuat pengaturan 
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perjalanan membawa Cook ke bisnis sepenuh waktu dalam menyediakan 

layanan perjalanan. Langkah-langkah utama berikutnya dalam Era 

Mobilitas adalah pengenalan mobil dan perjalanan udara. Meskipun 

teknologi mobil dirintis di Inggris, Perancis, dan Jerman, Henry 

memproduksi massal Model T 1914 yang membawa kebebasan individu 

untuk bepergian.  

5. Era Modern  

Sarana mobilitas dan minat untuk melihat tempat-tempat baru tidak cukup. 

Benih pariwisata massal ditanam selama paruh pertama abad ke-20 ketika 

para industrialis seperti George Westinghouse menciptakan liburan 

berbayar, istirahat tahunan dari pekerjaan bagi karyawan akan 

meningkatkan produktivitas. Kelas pekerja dan menengah di negara-negara 

industri dengan demikian diberi sarana keuangan dan waktu untuk 

memenuhi keinginan berkelana yang baru ditemukan. Pada awal abad ke-

21, sebagian besar pekerja di hampir semua negara industri memiliki 

beberapa minggu waktu liburan sehingga dapat memilih untuk 

menghabiskan perjalanan. 

 

Tantangan dan Peluang Industri Pariwisata 

Memenuhi kebutuhan para wisatawan dengan menyediakan barang dan 

jasa terkait pariwisata telah terbukti sebagai bentuk pembangunan ekonomi 

yang menarik. Upaya untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan 

kegiatan pariwisata sering diinginkan karena pariwisata menciptakan lapangan 

kerja dan membawa uang ke masyarakat atau negara.  
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Meskipun pariwisata dapat menciptakan pemahaman budaya yang lebih 

besar dan meningkatkan peluang ekonomi, pariwisata juga dapat mengubah 

struktur sosial dapat menempatkan peningkatan permintaan pada sistem 

transportasi, layanan publik, dan utilitas, dan dapat menyebabkan degradasi 

lingkungan. Apakah wisatawan adalah peserta atau penerima manfaat dari 

kegiatan pariwisata (baik positif maupun negatif), semua dalam satu atau lain 

cara dipengaruhi oleh pariwisata. Namun, masih ada kurangnya pemahaman 

oleh masyarakat tentang dampak pariwisata terhadap lingkungan (Miller, 

Rathouse, Scarles, Holmes, & Tribe, 2010).  

 

B. Pemasaran Pariwisata  

Dalam pemasaran pariwisata akan dibahas mengenai motivasi wisatawan, 

segmentasi pasar, dan strategi pengembangan pariwisata. 

 

Motivasi Wisatawan  

Model motivasi wisata yaitu faktor daya dorong dan daya tarik 

wisatawan, hierarki kebutuhan Maslow, Travel Career Patterns (TCP), dan 

Model Plog. 

1. Faktor Daya Dorong dan Daya Tarik Wisatawan 

Secara umum, faktor daya dorong wisatawan berguna untuk menjelaskan 

keinginan untuk bepergian sedangkan faktor daya tarik wisatawan berguna 

untuk menjelaskan pilihan tujuan yang sebenarnya. Faktor-faktor lain juga 

berperan dalam keinginan untuk bepergian. Selain faktor pendorong dan 

penarik, ada penghambat untuk bepergian. Perjalanan membutuhkan waktu, 
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uang, tenaga, dan keamanan. Tuntutan kerja dan sekolah tepat waktu dapat 

mencegah orang bepergian. Kurangnya dana dapat membatasi peluang 

perjalanan, dan kesehatan yang buruk mencegah perjalanan bersama bagi 

sebagian orang.  

2. Hierarki Maslow 

Menurut Maslow (1954), Abraham Maslow memberikan kerangka umum 

yang baik untuk menggambarkan kebutuhan manusia dalam model 

klasiknya yang menggambarkan hierarki Maslow. Hierarki ini dapat dilihat 

dimulai di bagian bawah dengan kebutuhan fisiologis dasar dan berkembang 

ke atas melalui keamanan, sosial, penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi 

diri. Maslow lebih lanjut mengelompokkan kebutuhan ini ke dalam dua 

kategori yang lebih luas yaitu kebutuhan tingkat rendah dan tingkat tinggi. 

Maslow percaya bahwa hierarki kebutuhan ini dimiliki oleh semua orang. 

Untuk memahami perilaku seseorang, mulai di bagian bawah hierarki dan 

bergerak ke atas, karena setiap tingkat kebutuhan terpenuhi, individu-

individu bergerak ke tingkat kebutuhan berikutnya. Pada tingkat terendah 

adalah kebutuhan fisiologis.  

3. The Travel Career Patterns  

The Travel Career Patterns (TCP) yang dikembangkan oleh Pearce 

didasarkan pada hierarki Maslow. Model TCP berupaya menjelaskan 

perilaku individu berdasarkan tahapan di dalam wisatawan. Tahap siklus 

hidup wisatawan sangat mirip dengan tahap yang dialami individu dalam 

karier. Sebagai seseorang yang secara tentatif memasuki karier dan akhirnya 
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menjadi lebih ahli dan efektif berdasarkan pada pengalaman, seperti 

wisatawan saat menjelajah ke dalam kegiatan rekreasi. 

4. Model Psikosentris Allosentris 

Dalam memahami dan menggambarkan secara luas perbedaan keinginan 

dan kebutuhan wisatawan telah menghasilkan model yang digunakan secara 

luas yang dikembangkan oleh Plog (1974). Berdasarkan pola perilaku yang 

dapat diamati dan konsisten, dimungkinkan untuk menggunakan 

karakteristik kepribadian untuk memahami wisatawan. Venturer mencari 

petualangan melalui perjalanan, mungkin orang-orang yang dapat 

diandalkan mencari kenyamanan dari lingkungan yang akrab dalam 

pengalaman pariwisata. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh model, 

sebagian besar wisatawan berada di antara dua ekstrem ini dan akan 

diklasifikasikan sebagai venturer dekat, midcentrics, dan hampir dapat 

diandalkan. Penelitian telah menunjukkan bahwa walaupun model Plog 

mungkin tidak memberikan gambaran yang sempurna tentang pola 

perjalanan aktual seseorang, hal itu dapat berguna bagi pemasar (Litvin, 

2006). 

 

Segmentasi Pasar Pariwisata 

Pendekatan umum disebut untuk mensegmentasi pasar dapat dicapai 

dengan mengelompokan pelanggan berdasarkan variabel berikut: 

1. Karakteristik Geografis 

Segmentasi geografis pengelompokan pelanggan wisata potensial 

berdasarkan lokasi adalah basis tertua dan paling sederhana untuk 
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segmentasi pasar. Meskipun orang-orang di lokasi geografis yang sama 

biasanya tidak memiliki keinginan dan kebutuhan yang serupa, lokasi sering 

memiliki dampak penting pada pemilihan barang dan layanan pariwisata. 

Variabel segmentasi geografis yang umum digunakan meliputi negara, 

wilayah, negara bagian, provinsi, kabupaten, kota, dan bahkan lingkungan. 

2. Karakteristik Demografis 

Segmentasi geografis adalah pendekatan paling sederhana dan tertua untuk 

mengelompokkan wisatawan, segmentasi demografis adalah dasar yang 

paling umum digunakan untuk segmentasi pasar. Dengan menggunakan 

pendekatan ini, konsumen dikelompokkan berdasarkan variabel yang 

mendefinisikan dalam cara yang objektif dan mudah diukur. Variabel-

variabel ini termasuk klasifikasi seperti jenis kelamin, usia, etnis, pekerjaan, 

tingkat pendidikan, pendapatan, ukuran rumah tangga, dan situasi keluarga. 

Demografis sering digunakan oleh pemasar karena informasi tentang 

karakteristik objektif orang dikumpulkan secara rutin dan tersedia secara 

luas.  

3. Karakteristik Psikografis 

Segmentasi psikografis melibatkan pengelompokkan orang tentang cara 

hidup, prioritas, dan minat. Segmentasi psikografis telah digunakan oleh 

jalur pelayaran dan resor untuk menargetkan individu dengan hobi, 

preferensi olahraga, dan minat musik yang serupa. Segmentasi psikografis 

disebut segmentasi gaya hidup. Gaya hidup secara luas didefinisikan 

sebagai cara hidup yang diidentifikasi oleh bagaimana orang menghabiskan 
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waktu (aktivitas), apa yang dianggap penting (minat), serta apa yang 

dipikirkan tentang diri sendiri dan dunia sekitar (opini). 

4. Karakteristik Terkait Produk 

Basis segmentasi yang disebutkan sebelumnya geografis, demografis, dan 

psikografis, semuanya digunakan untuk membantu pemasar bergerak lebih 

dekat ke tujuan mengembangkan penawaran produk yang lebih memuaskan 

konsumen potensial wisata. Variabel terkait produk ini meliputi: 

a. Manfaat yang dicari orang dalam barang atau layanan misalnya 

kemampuan untuk menjamin ketersediaan kamar di hotel. 

b. Jumlah barang atau layanan yang digunakan (pengguna ringan seperti 

sesekali wisatawan liburan versus pengguna berat seperti wisatawan 

bisnis). 

c. Tingkat loyalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh konsumen dalam 

kaitannya dengan barang atau jasa tertentu (partisipasi dalam program 

yang sering digunakan pengguna). 

 

Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Indonesia 

Dalam rangka pengembangan pemasaran pariwisata khususnya wisatawan 

mancanegara, pemerintah menetapkan kebijakan dengan menggunakan 

strategi pemasaran (DOT), strategi promosi (BAS), strategi media (POSE), dan 

rentang waktu promosi (POP). Pertama, pendekatan perencanaan pemasaran 

tersebut menggunakan konsep Positioning, Differentiating, dan Branding 

sebagai titik tolak menemukan strategi bersaing dalam mengembangkan suatu 

target pasar tertentu. Dalam pengembangan konsep strategi lebih lanjut 
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menjadi lebih kompleks dan komprehensif, konsep ini menjadi strategi yang 

basisnya adalah event dan program. 

Adapun pemahaman masing-masing singkatan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

1. Destination (D) 

Melihat destinasi pariwisata mana sajakah yang diminati oleh masing-

masing wisatawan, dengan cara melihat demografi dari masing-masing 

wisatawan. 

2. Origin (O) 

Merupakan strategi untuk melihat asal negara dari masing-masing 

wisatawan. Kemudian data ini akan dijabarkan menjadi sebuah data 

demografi mengenai ciri-ciri, kegemaran, tipe, waktu libur, hari raya, dan 

sebagainya. 

3. Time (T) 

Waktu merupakan strategi penting untuk mensikronisasikan waktu libur 

atau hari libur dari masing-masing negara asal wisatawan dengan event atau 

festival yang diselenggarakan di Indonesia.  

Kedua, setelah DOT, BAS merupakan strategi pemasaran pariwisata yang 

dikaitkan dengan strategi promosi berbasis: 

1. Branding (B) 

Adalah upaya untuk mempromosikan pariwisata melalui penempatan iklan 

di website, media ruang, TV, media cetak, mengadakan festival di 

mancanegara, dan mengadakan familiarization trip dengan mendatangkan 
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sekelompok wisatawan mancanegara sesuai dengan paket wisata yang 

ditawarkan. 

2. Advertising (A) 

Adalah salah satu strategi pemasaran pariwisata mancanegara melalui 

pemasangan iklan di media cetak (koran dan majalah), di event 

mancanegara, blocking sale di televisi, pembuatan bahan promosi, dan kerja 

sama promosi dengan pelaku industri pariwisata. 

3. Selling (S) 

Adalah memfasilitasi penjualan paket wisata yang dibuat oleh industri 

melalui tradeshows dan sales mission. 

Ketiga, dalam memasarkan produk pariwisata Indonesia erat kaitannya dengan 

publikasi atau pengiklanan yang menggunakan metode POSE (Paid Media, 

Owned Media, Social Media, dan Endorse). Hal tersebut diaplikasikan pada 

berbagai jenis media untuk pengiklanan, yaitu media online, media cetak, 

media ruang dan media elektronik:   

1. Paid Media (P) 

Menggunakan media berbayar seperti channel televisi yang ada di 

mancanegara, seperti Discovery Channel, Metro TV, MNC Group, 

TripAdvisor, CNN, Youtube, National Geographic Channel, Google dan 

Baidu.  

2. Owned Media (O) 

Menggunakan media milik sendiri, yaitu website yang dikelola oleh 

Kementerian Pariwisata (www.indonesia.travel). 

 

http://www.indonesia.travel/


18 
 

3. Social Media (S) 

Social media yang digunakan untuk memasarkan produk pariwisata 

Indonesia, beberapa diantaranya Instagram, Facebook, Twitter, Blog, 

termasuk penggunaan aplikasi wisata. 

4. Endorser (E) 

Metode pengiklanan ini adalah dengan menggunakan brand ambassador 

dan testimoni artis di social media. 

Rentang waktu berpromosi melalui media, terbagi dalam:  

1. Pre-Event (P) 

Kegiatan yang dilaksanakan sebelum berlangsungnya kegiatan. 

2. On-Event (O) 

Kegiatan yang dilaksanakan selama berlangsungnya kegiatan. 

3. Post-Event (P) 

Kegiatan yang dilaksanakan setelah berlangsungnya kegiatan. 

 

C. Produk Pariwisata  

Dalam produk pariwisata akan dibahas mengenai produk pariwisata, 

komponen produk, dan sarana & prasarana.  

 

Produk Pariwisata  

Produk pariwisata mencakup pengalaman lengkap sejak wisatawan 

meninggalkan rumah ke suatu tujuan hingga saat wisatawan kembali. Berikut 

beberapa gambaran produk pariwisata: 
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1. Produk pariwisata dapat dianggap sebagai pasokan pariwisata, yang 

mencakup pertimbangan perbedaan konteks lingkungan, sosial dan 

ekonomi di seluruh dunia dimana tujuan pariwisata berada. 

2. Pasokan pariwisata mengambarkan gabungan atau campuran, atraksi dan 

fasilitas pendukung yang menunjukkan sejumlah fitur umum. 

3. Penting bagi destinasi untuk memberikan pengalaman dan produk yang 

berkualitas. Dalam perencanaan dan manajemen yang cermat sangat penting 

untuk memastikan industri pariwisata berdasarkan pada prinsip-prinsip 

berkelanjutan. 

 

Komponen Produk Pariwisata 

Komponen pariwisata menunjukkan pola yang kompleks di seluruh dunia 

karena terletak di lingkungan yang beragam dan dalam konteks ekonomi dan 

sosial yang berbeda. Tujuan komponen produk pariwisata adalah elemen yang 

sangat penting karena menyatukan semua aspek pariwisata dengan permintaan, 

transportasi, pasokan dan pemasaran dalam kerangka kerja yang bermanfaat. 

Fokus dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. 

Menurut Cooper, Fletcher, Gilbert, Fyall, & Wanhill (2005), sebagian besar 

memiliki komponen-komponen yang terdiri dari empat sektor utama, sebagai 

berikut: 

1. Attractions (atraksi) 

Atraksi merupakan daya tarik dari suatu destinasi wisata. Daya tarik ini 

berupa keindahan alam, peninggalan bangunan bersejarah, budaya dan 

atraksi buatan.  
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2. Amenities (fasilitas) 

Fasilitas pendukung untuk kebutuhan wisatawan selama melakukan 

kegiatan wisata. Fasilitas terdiri dari akomodasi, makanan dan minuman, 

pusat informasi wisata, toko cenderamata, ketersediaan air bersih, listrik, 

dan lain-lain. 

3. Accessibility (aksesibilitas) 

Salah satu faktor tambahan dari pariwisata untuk mempermudah wisatawan 

untuk mencapai daerah tujuan wisata. Faktor-faktor penting di dalam 

aksesibilitas meliputi, data atraksi wisata, denah perjalanan wisata, dan 

dapat juga dalam bentuk transportasi darat berupa shuttle bus untuk 

wisatawan. 

4. Ancillary Services (layanan penunjang) 

Sarana penunjang tambahan seperti keamanan, penukaran mata uang, dan 

ATM.  

 

Sarana dan Prasarana 

Sarana 

Sarana merupakan semua bentuk konstruksi di atas atau di bawah tanah 

yang dibutuhkan oleh daerah yang dihuni dengan komunikasi yang luas dengan 

dunia luar sebagai dasar untuk kegiatan pariwisata di daerah tersebut. Sarana 

wisata yang berarti kelengkapan destinasi pariwisata yang diperlukan untuk 

melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya (Gamal, 

2004). 
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Prasarana 

Prasarana adalah fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian 

berjalan dengan lancar, sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat 

memenuhi kebutuhannya. Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan daya 

manusia yang dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di destinasi 

pariwisata,  seperti  jalan,  listrik,  air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan 

lain sebagainya (Gamal, 2004). 

 

D. Atraksi Wisata 

Dalam materi atraksi wisata akan dibahas mengenai atraksi wisata dan 

tentang klub.  

 

Atraksi Wisata 

Menurut Cook, Hsu, & Marqua (2014), beberapa atraksi direncanakan di 

sekitar situs bersejarah dan pengaturan alam, sedangkan yang lain dirancang 

dan dibangun di sekitar kegiatan, tema, dan acara yang direncanakan. 

Bergantung pada tujuan atau pengaturan, dapat dikontrol dan dioperasikan oleh 

organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk pelestarian dan oleh organisasi 

komersial yang didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan 

sambil menghasilkan keuntungan. Peluang hiburan juga dapat ditemukan dalam 

pengaturan yang sama dan dapat dioperasikan. Namun, ada beberapa perbedaan 

utama antara atraksi dan tempat hiburan.  

Atraksi wisata merupakan lokasi alami, atau fasilitas yang dibangun yang 

memiliki daya tarik khusus bagi wisatawan dan pengunjung lokal. Selain 
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atraksi-atraksi ini, wisatawan dan pengunjung lain juga tertarik untuk melihat 

dan menjadi bagian dari berbagai peluang hiburan. Meskipun sebagian besar 

atraksi bersifat permanen, alternatif hiburan seringkali bersifat sementara. 

Sebaliknya, acara seperti pameran dan festival adalah atraksi sementara yang 

mencakup berbagai kegiatan, pemandangan, dan tempat hiburan. Selain itu, 

kehadiran wisatawan, serta kekayaan finansial dari hampir semua tempat 

wisata, dipengaruhi oleh perubahan musim, sedangkan tempat hiburan dapat 

direncanakan untuk memanfaatkan musim dan arus pariwisata. Di bagian 

berikut, akan menjelaskan dan menjelajahi banyak daya tarik wisata heritage, 

atraksi komersial, dan alternatif hiburan yang tersedia untuk dinikmati orang 

saat bepergian.  

TABEL 4 

Contoh Atraksi dan Hiburan 
Heritage  Komersial Hiburan  

Museum dan situs 

bersejarah 

Kebun binatang dan 

akuarium 

Taman dan cargar alam 

Taman hiburan dan 

theme park 

Permainan 

 

Berbelanja  

Aktivitas olahraga 

 

Seni drama 

 

Pameran, festival, 

dan acara 

Sumber: Cook, Hsu dan Marqua (2014) 

 

Heritage  

Heritage dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, ukuran, dan lokasi di 

seluruh dunia. Atraksi ini dapat berkisar dari museum komunitas kecil yang 

diberikan untuk melestarikan hiburan dan pengalaman hingga prestasi luar biasa 

dari kepintaran dan tekad manusia seperti Tembok Besar Tiongkok dan Situs 

Warisan Dunia lainnya. Atraksi peninggalan lebih dari sekadar museum, 

monumen, dan harta arkeologis. Heritage termasuk tempat pameran untuk 

keajaiban alam seperti kebun raya dan akuarium serta taman dan cagar alam 
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yang didedikasikan untuk hiburan publik dan perlindungan sumber daya alam. 

Selain itu, pameran dan festival menciptakan tempat-tempat khusus untuk 

merayakan dan berbagi berbagai prestasi dan kegiatan budaya. 

 

Atraksi Komersial 

Atraksi komersial telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan waktu 

luang para wisatawan. Sensasi terjun roller-coaster, kegembiraan bermain 

permainan, atau kegembiraan banyak tumpukan kotak setelah seharian di pusat 

perbelanjaan, wisatawan dan penduduk lokal menyambut baik kesempatan 

untuk mengunjungi dan menikmati atraksi-atraksi ini. 

 

Hiburan  

Mengunjungi heritage dan atraksi komersial dan berpartisipasi dalam 

kegiatan di lokasi-lokasi ini dapat dengan mudah dinyatakan sebagai hiburan. 

Namun, peluang hiburan memenuhi kebutuhan khusus untuk wisatawan dan 

orang yang mencari kegiatan waktu luang tambahan. Pilihan-pilihan tempat 

hiburan dapat berjalan dari keramaian di acara-acara olahraga yang istimewa 

seperti Piala Dunia atau hiburan yang menyenangkan dari balet. 

 

Klub  

Klub pribadi adalah tempat di mana anggota berkumpul untuk alasan 

sosial, rekreasi, profesional, atau persaudaraan. Anggota menikmati membawa 

teman, keluarga, dan tamu bisnis ke klub. Klub seperti rumah kedua, tetapi 

dengan beragam fasilitas dan staf untuk mengakomodasi acara tersebut. 
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Membawa tamu ke klub seseorang bisa lebih mengesankan daripada 

mengundang ke rumah seseorang, dan masih ada tingkat atmosfer pribadi yang 

sama seperti jika tamu diundang ke rumah. Banyak klub saat ini merupakan 

adaptasi dari para pendahulu, kebanyakan contoh dari Inggris dan Skotlandia. 

Klub baru lahir ketika pengembang mengejar sebidang tanah dan membangun 

lapangan golf dengan clubhouse yang dikelilingi oleh rumah atau 

kondominium.  

 

E. Layanan Pariwisata  

Dalam layanan pariwisata akan dibahas saluran distribusi dan kemampuan 

produk.  

 

Kebutuhan Wisatawan 

Wisatawan membutuhkan akses ke berbagai layanan pariwisata. Layanan 

ini dimaksud seperti ketersediaan layanan (membeli paket wisata yang sudah 

dirancang khusus). Berikut ada beberapa jenis saluran distribusi yang dapat 

digunakan untuk mengakses layanan pariwisata dan informasi tentang layanan 

ini. 

GAMBAR 1 

Saluran Distribusi 

 
Sumber: Cook, Hsu dan Marqua (2014) 
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1. Saluran Distribusi Satu Tingkat  

Saluran distribusi satu tingkat adalah bentuk distribusi yang paling 

sederhana, karena wisatawan dapat langsung berhubungan dengan 

penyedia jasa. Dalam jenis saluran distribusi ini, pemasok menangani 

langsung dengan wisatawan tanpa bantuan perantara, contohnya ketika 

wisatawan ingin memesan tiket ke Singapore menggunakan Garuda 

Indonesia dan berinteraksi langsung dengan layanan pelanggan Garuda.  

2. Saluran Distribusi Dua Tingkat 

Saluran distribusi dua tingkat lebih kompleks daripada saluran akses 

langsung satu tingkat karena melibatkan agen perjalanan wisata sebagai 

perantara antara penyedia layanan jasa dan wisatawan. Namun, ini dapat 

menyederhanakan proses perjalanan bagi konsumen dan seringkali lebih 

efisien dan efektif bagi wisatawan dan penyedia layanan jasa. 

3. Saluran Distribusi Tiga Tingkat 

Saluran distribusi tiga tingkat melibatkan banyak kegiatan dan 

karakteristik yang sama dengan yang ditemukan dalam saluran dua 

tingkat. Distribusi tiga tingkat memfasilitasi proses menyatukan paket-

paket tur yang memudahkan wisatawan dan penyedia layanan jasa.  

 

Kemampuan Produk 

Keterampilan penjualan merupakan unsur utama untuk menciptakan 

kepuasan pelanggan dengan menambahkan sentuhan pribadi. Penjualan pribadi 

secara luas digunakan oleh perwakilan penjualan pariwisata, agen perjalanan, 

dan tour operator. Penjualan pribadi adalah proses komunikasi yang terdiri dari 
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menemukan kebutuhan pelanggan, menemukan layanan yang sesuai untuk 

memenuhi kebutuhan, dan membujuk pelanggan untuk membeli layanan ini. 

Tenaga penjualan yang efektif lebih dari sekadar pengambil pesanan dimana 

dibutuhkan untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang sebagai 

bagian dari proses yang disebut manajemen hubungan pelanggan, menciptakan 

situasi menguntungkan untuk pihak pelanggan pelanggan dan pemasok  (Elliott, 

2007). 

 

F. MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition)  

Dalam MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition) akan dibahas 

mengenai pemain kunci dalam industri MICE, meeting planner, dan jenis-jenis 

pertemuan, konvensi, dan eksposisi. 

 

Pemain Kunci Dalam Industri MICE 

Menurut Kesrul (2004), MICE merupakan kegiatan kepariwisataan yang 

aktivitasnya perpaduan antara Leisure dan Business yang melibatkan 

sekelompok orang secara bersama-sama.  Berikut adalah pengertian dari MICE 

yaitu: 

1. Meeting adalah sejumlah orang yang berkumpul di suatu tempat untuk 

berunding atau melakukan kegiatan tertentu.  

2. Incentive adalah perjalanan yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawan sebagai penghargaan atas kinerja atau untuk pelatihan. 

3. Conferences adalah pertemuan partisipatif yang dirancang untuk diskusi, 

pencarian fakta , pemecah masalah , serta konsultasi.  
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4. Exhibitions adalah kegiatan dimana produk jasa ditampilkan atau 

dipamerkan.  

Para pemain utama dalam industri konvensi adalah Convention and 

Visitors Bureaus (CVB), perusahaan, asosiasi, meeting planner dan klien, pusat 

konvensi, layanan khusus, dan pameran. CVB adalah peserta utama dalam 

pertemuan, konvensi, dan pasar eksposisi. CVB terdiri dari sejumlah organisasi 

industri wisatawan yang mewakili berbagai sektor industri:  

1. Transportasi  

2. Hotel dan Motel  

3. Restoran  

4. Atraksi  

5. Pemasok 

Biro mewakili bisnis lokal ini dengan bertindak sebagai tim penjualan 

untuk kota. Sebuah biro memiliki lima tanggung jawab utama yaitu:  

1. Untuk meningkatkan citra pariwisata di wilayah lokal atau kota. 

2. Memasarkan area dan mendorong orang untuk mengunjungi dan tinggal 

lebih lama. 

3. Untuk menargetkan dan mendorong asosiasi terpilih dan lainnya untuk 

mengadakan pertemuan, konvensi, dan eksposisi di kota. 

4. Untuk membantu asosiasi dan orang lain dengan persiapan konvensi dan 

untuk memberikan dukungan selama konvensi. 

5. Untuk mendorong wisatawan mengambil bagian dari peluang bersejarah, 

budaya, dan rekreasi yang ditawarkan kota atau daerah. 
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Meeting Planners 

Meeting planners dapat berupa kontraktor independen yang 

mengontrakkan layanan kepada asosiasi dan korporasi sesuai kebutuhan atau 

mungkin merupakan karyawan penuh waktu dari perusahaan atau asosiasi. 

Dalam kedua kasus itu, meeting planner memiliki karier yang menarik. Meeting 

planner profesional tidak hanya membuat pemesanan hotel dan rapat tetapi juga 

merencanakan pertemuan hingga menit terakhir, selalu ingat untuk memeriksa 

untuk memastikan bahwa layanan yang telah dikontrak telah disampaikan. 

Dalam beberapa tahun terakhir, aspek teknis dari peralatan terjemahan 

audiovisual dan simultan telah menambah kompleksitas meeting planners. 

Peran meeting planner bervariasi dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya. 

 

Jenis-jenis Pertemuan, Konvensi, dan Eksposisi 

Pertemuan  

Pertemuan adalah konferensi, workshop, seminar, atau acara lain yang 

dirancang untuk menyatukan orang-orang dengan tujuan bertukar informasi. 

Pertemuan dapat mengambil salah satu dari formulir berikut: 

1. Klinik 

Pengalaman pendidikan tipe workshop dimana peserta belajar dengan 

melakukan klinik biasanya melibatkan kelompok-kelompok kecil yang 

berinteraksi satu sama lain secara individual. 
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2. Forum 

Sebuah majelis untuk diskusi keprihatinan bersama. Biasanya, para ahli di 

bidang tertentu mengambil sisi yang berlawanan dari masalah dalam diskusi 

panel, dengan peluang liberal untuk partisipasi yang hadir. 

3. Seminar 

Kuliah dan dialog yang memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman 

di bidang tertentu. Sebuah seminar dipandu oleh seorang pemimpin diskusi 

ahli, dan biasanya 30 orang atau kurang berpartisipasi. 

4. Simposium 

Sebuah acara dimana subjek tertentu dibahas oleh para ahli dan pendapat 

dikumpulkan. 

5. Workshop  

Sebuah kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang fasilitator atau pelatih. 

Ini umumnya mencakup latihan untuk meningkatkan keterampilan atau 

mengembangkan pengetahuan dalam topik tertentu. 

 

Konvensi dan Eksposisi 

Konvensi umumnya pertemuan yang lebih besar dengan beberapa bentuk 

eksposisi atau pameran dagang disertakan. Sejumlah asosiasi memiliki satu atau 

lebih konvensi per-tahun. Konvensi meningkatkan sebagian besar anggaran 

perusahaan. Tipe konvensi mengikuti format seperti berikut: 

1. Selamat datang atau registrasi. 

2. Pengantar dari president. 

3. Pidato sambutan dari president lalu membuka konvensi. 
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4. Stand pameran terbuka (produsen peralatan dan pemasok dagang). 

5. Beberapa workshop atau presentasi tentang topik tertentu. 

6. Makan siang. 

7. Lebih banyak workshop dan presentasi. 

8. Demonstrasi topik khusus misalnya, seni kuliner untuk konvensi perhotelan. 

9. Resepsi vendor pribadi. 

10. Makan malam. 

11. Penutupan konvensi. 

 

G. Destinasi Pariwisata 

Dalam destinasi pariwisata akan dibahas mengenai destinasi wisata dan 

klasifikasi destinasi. 

 

Destinasi Wisata  

Destinasi pariwisata adalah tempat khusus yang memenuhi keinginan para 

wisatawan untuk beristirahat, bersantai, bersenang-senang, dan hiburan, 

bahkan ketika kunjungan dikombinasikan dengan jadwal pertemuan bisnis dan 

profesional yang menuntut. 

 

Klasifikasi Destinasi 

Ada beberapa jenis lokasi dan properti yang dapat diklasifikasikan sebagai  

destinasi. Kelompok-kelompok ini menggunakan istilah deskriptif berikut: 
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1. Far from the Maddening Crowd  

Terdapat dua jenis tujuan dalam klasifikasi ini. Satu termasuk pondok 

berburu dan memancing, dan yang lainnya termasuk retreat dan peternakan 

wisatawan. Destinasi ini memiliki tingkat pengembangan komersial yang 

terbatas.  

2. Links to the Past  

Sebutan destinasi utama dalam kategori ini adalah situs religius dan 

peninggalan sejarah. Lokasi ini mungkin terpengaruh atau tidak 

dipengaruhi oleh musim. Beberapa dipengaruhi oleh hari libur keagamaan, 

seperti Kota Vatikan saat Paskah. Lainnya mungkin terpengaruh oleh 

musim tahun ini. Misalnya, Piramida Mesir mengalami pengurangan lalu 

lintas wisatawan selama bulan-bulan musim panas yang terik.  

3. Seasonal Delights 

Beberapa destinasi yang masih dipengaruhi sedikit banyak oleh pola cuaca 

musiman tetapi juga memiliki tingkat perkembangan komersial yang lebih 

besar. Dalam pengelompokan yang strategis ini akan menemukan resor 

gunung, pantai, dan musim panas yang telah melayani waktu sebagai tujuan 

tradisional untuk wisatawan mencari tempat untuk bermain di air atau 

melepaskan diri dari panasnya musim panas. 

4. Spotlight on Sporting Activities  

Sekelompok destinasi yang tidak hanya dipengaruhi oleh pola cuaca 

musiman tetapi juga sangat berkembang dengan kegiatan rekreasi tertentu. 

Destinasi-destinasi dalam pengelompokan ini menawarkan kegiatan 

rekreasi, olahraga partisipasi primer, seperti ski, golf, dan tenis. 
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5. Year Round Playgrounds  

Sekelompok destinasi yang sangat berkembang secara komersial dan hanya 

sedikit terpengaruh oleh perubahan pola cuaca musiman. Perjalanan yang 

dialami wisatawan di jenis destinasi ini adalah perpaduan yang kompleks 

antara fasilitas dan layanan yang dapat dilihat pada Tabel 5. 

TABEL 5 

Komponen Pengembangan Resor 

Akomodasi  

Restoran dan ruang santai  

Fasilitas hiburan dan rekreasi 

Fasilitas belanja ritel 

Fasilitas konferensi dan rapat 

Layanan parkir dan transportasi 

Fasilitas penyimpanan dan 

pemeliharaan 

Informasi publik atau fasilitas 

administrasi 

Sumber: Cook, Hsu dan Marqua (2014) 

 

6. Bright Lights and City Sights  

Kelompok ini terdiri dari daerah perkotaan yang telah berkembang menjadi 

destinasi wisata yang unik. Sebagian besar kota akan berusaha menarik 

wisatawan karena manfaat ekonomi oleh para wisatawan kepada ekonomi 

lokal. 

 

H. Akomodasi  

Dalam akomodasi akan dibahas mengenai akomodasi dalam industri 

pariwisata, klasifikasi akomodasi, dan operasional akomodasi. 

 

Akomodasi  

Selama bertahun-tahun, berbagai fasilitas telah dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan akomodasi wisatawan. Seperti penginapan kuno, fasilitas 
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ini menjadi titik fokus untuk pertemuan komunitas dan kegiatan sosial. Selain 

itu, menarik wisatawan dan menciptakan peluang bagi para wisatawan untuk 

menghabiskan lebih banyak waktu dan uang di daerah tersebut. 

Meskipun akomodasi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran, 

fasilitas ini biasanya dikelompokkan di bawah istilah penginapan. Segmen 

akomodasi industri pariwisata terdiri dari banyak alternatif populer seperti 

tempat tidur dan sarapan, kondominium, timeshares, pusat konferensi, hotel, 

dan motel, serta taman kendaraan rekreasi dan perkemahan. Selain menargetkan 

wisatawan yang sering datang, pemasar telah mengenali dan mengembangkan 

berbagai merek dalam rantai hotel untuk memenuhi kebutuhan segmen pasar 

tertentu. 

 

Klasifikasi Akomodasi 

Berbagai macam properti dan fasilitas penginapan dikembangkan untuk 

memenuhi kebutuhan segmen pasar khusus. Menurut Jones, Day, & Quadri-

Felitti (2013), hotel dapat diklasifikasi sebagai berikut: 

1. Motel Terbatas Dengan Layanan Terbatas 

Kamar sederhana, dasar, bersih tanpa fasilitas selain handuk, linen, dan 

sabun bersih (Sleep Inns dan Microtel). 

2. Motel Ekonomi Layanan Terbatas 

Dekorasi kamar yang ditingkatkan dengan televisi, telepon, mesin penjual 

otomatis, dan umumnya terletak dekat dengan restoran (Motel 6, Super 8, 

dan Red Roof Inn). 
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3. Hotel dan Motel Dengan Layanan Penuh, Harga Menengah 

Meja depan 24 jam, dekorasi interior dan eksterior yang ditingkatkan, 

layanan makanan terbatas, fasilitas kamar ekstra, dan layanan lainnya 

(Courtyard oleh Marriott, Four Points oleh Sheraton, dan Holiday Inn). 

4. Hotel Kelas Atas Dengan Layanan Lengkap 

Kualitas lebih baik dan lebih mewah, layanan makanan yang ditingkatkan, 

dan biasanya layanan concierge (Hotel Delta, Hotel Hyatt, Hotel Hilton, dan 

Hotel Westin). 

5. Hotel Mewah 

Kamar-kamar mewah menawarkan fasilitas kamar terbaik. Tercatat di 

seluruh dunia untuk layanan dan lingkungan (Hotel Ritz Carlton dan Four 

Seasons). 

6. Hotel All Suite 

Tempat tidur dan tempat tinggal terpisah, fasilitas dapur terbatas, dan 

layanan makanan atau minuman gratis di pagi dan sore hari (Embassy Suites 

dan Suites MainStay). 

7. Extended-Stay Hotel  

Apartemen atau studio tempat tinggal yang menargetkan wisatawan yang 

mencari akomodasi selama lima malam atau lebih (Residence Inn, Hyatt 

Summerfield Suites, Studio 6, dan Staybridge Suites). 

8. Hotel Bandara 

Hotel bandara umumnya dalam ukuran 200 hingga 600 kamar dan layanan 

penuh. Dalam memenuhi kebutuhan para tamu yang berada di zona waktu 

yang berbeda, layanan kamar dan jam restoran dapat diperpanjang atau 
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bahkan ditawarkan sepanjang waktu. Hotel dengan harga lebih moderat 

memiliki mesin penjual otomatis. 

9. Freeway Hotel dan Motel  

Hotel dan motel Freeway lebih kecil dari sebagian besar hotel biasanya 

kurang dari 50 kamar dan sering merupakan tempat usaha atau franchised 

(seperti Motel 6).  Seiring berjalannya waktu banyak fasilitas yang 

ditambahkan seperti tempat santai, restoran, kolam renang, mesin penjual 

otomatis, ruang permainan, dan televisi. 

10. Hotel Kasino 

Hotel-hotel kasino sekarang mempromosikan sebagai hotel bisnis. Hotel 

kasino memiliki fasilitas Wi-Fi, faks, mesin fotokopi, dan port data 

komputer. Fasilitas lainnya mencakup pusat bisnis layanan lengkap, biro 

perjalanan, dan layanan kamar.  

11. Hotel Konvensi 

Hotel konvensi menyediakan fasilitas dan memenuhi kebutuhan kelompok 

yang menghadiri dan mengadakan konvensi. Hotel konvensi juga menarik 

wisatawan liburan musiman dan biasanya, hotel ini memperpanjang 500 

kamar tamu dan termasuk area publik yang besar untuk menampung ratusan 

orang pada waktu tertentu. Hotel konvensi menawarkan lantai pramutamu 

(petugas kantor bagian depan hotel yang tugas utamanya mengantarkan tamu 

ke kamar) untuk memenuhi kebutuhan setiap tamu. Layanan kamar 24 jam, 

pusat bisnis, meja perjalanan, dan layanan antar-jemput bandara adalah 

fasilitas lain yang ditemukan di hotel-hotel konvensional. 
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12. Hotel Dengan Layanan Lengkap 

Hotel dengan layanan lengkap menawarkan berbagai fasilitas, layanan, dan 

kenyamanan, termasuk banyak yang disebutkan dalam kategori hotel mewah 

beberapa makanan dan minuman yang tersedia termasuk bar, lounge, dan 

restoran, makan formal dan santai, dan layanan pertemuan, konvensi, dan 

katering.  

13. Hotel Ekonomis 

Sebuah hotel ekonomis menawarkan kamar-kamar yang bersih, berukuran 

wajar, dan berperabot. Merek populer di sektor pasar ini adalah Hampton 

Inn, Fairfield Inn, Holiday Inn express, Best Western, Travelodge, Motel 6, 

Microtel, Days Inn, Sleep Inn Choices, Roadway Inn dan Econo Lodge, 

Wingate, Super 8, Baymont Inn, dan Country Inn. properti ini tidak memiliki 

restoran atau menawarkan makanan dan minuman yang substansial, tetapi 

juga menawarkan sarapan kontinental di lounge atau lobi. 

14. Hotel Butik 

Hotel butik menawarkan penginapan yang berbeda memiliki arsitektur, gaya, 

dekorasi, dan ukuran yang unik. Beberapa contoh hotel butik adalah Hotel 

Kimpton, Rosewood, dan Hotel Joie de Vivre, edisi dari Marriot. 

15. Kondotel dan Hotel Campuran 

Kondotel adalah kombinasi dari kondominium dan hotel. Pengembang 

membangun hotel dan menjual semua, atau bagian dari properti, sebagai unit 

kondominium, dan pemilik dapat memilih untuk menempatkan unitnya 

untuk disewa atau digunakan dan memungkinkan akses ke semua fasilitas 

dan fasilitas resor. 
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Operasional Akomodasi  

Fasilitas penginapan biasanya dipasarkan dan dikelola di bawah salah satu 

dari pola kepemilikan berikut:  

1. Independent Properties  

Independent properties adalah fasilitas penginapan yang dimiliki dan 

dioperasikan sebagai unit tunggal tanpa afiliasi rantai atau identifikasi 

umum. Manajer independent properties memiliki banyak keuntungan dan 

kerugian yang sama dengan pemilik tunggal B&B. Tidak ada terikat oleh 

kebijakan perusahaan, sehingga dapat bebas untuk menjadi kreatif dan 

merespon dengan cepat kebutuhan tamu dan komunitas. 

2. Franchising  

Franchising di industri perhotelan adalah konsep yang memungkinkan 

perusahaan untuk berkembang lebih cepat dengan menggunakan uang orang 

lain daripada memperoleh pembiayaan sendiri. Perusahaan atau pemilik 

franchising, memberikan hak-hak tertentu kepada pemegang franchising 

misalnya, hak untuk menggunakan merek dagang, tanda-tanda, sistem 

operasi yang terbukti, prosedur operasi, dan sistem reservasi, pengetahuan 

pemasaran, diskon pembelian, dan seterusnya dengan bayaran. 

3. Referral Associations  

Referral associations menawarkan manfaat serupa dengan properti seperti 

franchises, meskipun dengan biaya lebih rendah. Hotel dan motel dengan 

referral associations berbagi CRS dan gambar umum, logo, atau slogan 

iklan. Selain itu, referral dapat menawarkan diskon pembelian kelompok 
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kepada anggota, serta pelatihan manajemen dan program pendidikan 

berkelanjutan.  

4. Kontrak Manajemen  

Kontrak manajemen telah bertanggung jawab atas ledakan pesat industri 

hotel sejak tahun 1970-an. Kontrak manajemen menjadi populer di kalangan 

perusahaan perhotelan karena sedikit atau tidak ada pembiayaan di muka 

atau ekuitas yang terlibat. Perusahaan pengelola hotel seringkali membentuk 

kemitraan kenyamanan dengan pengembang dan pemilik yang umumnya 

tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk mengoperasikan hotel. 

Perusahaan manajemen menyediakan keahlian operasional, pemasaran, dan 

pengaruh penjualan, seringkali dalam bentuk CRS. 

 

I. Dampak Pariwisata 

Dalam dampak pariwisata akan dibahas mengenai analisis dampak 

pariwisata dan daya dukung.  

 

Analisis Dampak Pariwisata 

Berikut faktor-faktor yang menentukan dampak pariwisata terhadap 

destinasi adalah: 

1. Volume kedatangan wisatawan. 

Semakin banyak wisatawan yang datang membuat destinasi harus 

memperhatikan kapasitas wisatawan dan komponen yang memenuhi 

destinasi tersebut.  
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2. Struktur ekonomi tuan rumah. 

Kondisi tuan rumah dimana destinasi mencakup infrastuktur, keamanan 

negara, ekonomi, dan lain-lainnya.  

3. Jenis-jenis kegiatan pariwisata. 

Kesuksesan pariwisata salah satunya adalah aktivitas yang terdapat pada 

destinasi tersebut. 

4. Perbedaan karakteristik sosial budaya antara tuan rumah dan wisatawan. 

Salah satu faktor yang dapat berdampak besar karena perbedaan budaya 

asing dan lokal. 

5. Kerentanan lingkungan setempat. 

Aspek lingkungan yang melihat dampak kedepannya. Wisatawan dapat 

merawat atau merusak lingkungan setempat.  

 

 

Daya Dukung 

 Setiap destinasi akan tunduk pada daya dukung yaitu, tingkat kegiatan 

pariwisata yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa menciptakan 

perubahan serius atau tidak dapat diubah ke destinasi. Jika daya dukung 

terlampaui, destinasi akan menemukan bahwa dampak negatif meningkat 

dengan cepat sementara dampak positif berkurang. Menurut Cooper (1993) 

daya dukung didefinisikan sebagai: 

1. Tingkat kehadiran wisatawan yang menimbulkan dampak pada masyarakat 

setempat, lingkungan dan ekonomi yang masih dapat ditoleransi baik oleh 

masyarakat maupun wisatawan itu sendiri dan memberikan jaminan 

keberlanjutan pada masa yang akan datang. 
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2. Tingkat kehadiran dipakai sebagai pendekatan sejumlah faktor seperti lama 

tinggal, karakteristik wisatawan, konsentrasi wisatawan pada lokasi 

geografis tertentu dan derajat musiman kunjungan wisatawan. 
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BAB III 

PROSES PEMBUATAN RANCANGAN MODUL 

 

Dalam pembuatan rancangan modul ini, penulis telah melalui beberapa 

tahapan. Berikut tahap-tahap yang dilalui penulis dalam pembuatan rancangan 

modul. 

 

 GAMBAR 2  

Tahapan Dalam Pembuatan Rancangan Modul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Data (2019) 

  

Pencetakan Rancangan Modul 

Konsep Ide 

Studi Pustaka 

Penetapan Isi Rancangan Modul 

Layout Rancangan Modul 

Editing 
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A. Konsep Ide 

Konsep ide rancangan modul ini berisi tentang pariwisata. Dalam 

rancangan modul ini terdapat informasi mengenai pariwisata, pemasaran 

pariwisata, produk pariwisata, layanan pariwisata, atraksi pariwisata, 

layanan pariwisata, MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition), 

destinasi wisata, akomodasi, dan dampak pariwisata. Motivasi pembuatan 

rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan membantu peserta didik mengerti tentang 

pariwisata. 

 

B. Studi Pustaka 

Pembuatan rancangan modul diawali dengan kegiatan studi pustaka dan 

mempelajari referensi yang akhirnya dikutip ulang dan digunakan sebagai 

isi rancangan modul. Materi yang digunakan dari penulis dari beberapa 

sumber termasuk buku teks, internet, dan beberapa jurnal penelitian yang 

sudah ada. 

 

C. Penetapan Isi Rancangan Modul 

Dalam rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality, penulis 

membagi rancangan modul ini menjadi 9 bab. Berikut adalah pembagian 

rancangan modul.  

Bab 1 menjelaskan pariwisata, sejarah pariwisata, tantangan dan 

peluang masa depan yang dihadapi industri pariwisata. Bab 2 menjelaskan 

model motivasi wisatawan dan pentingnya segmentasi pasar, dan strategi 
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pengembangan pariwisata. Bab 3 berisi tentang produk pariwisata, 

komponen produk serta sarana dan prasarana.  

Bab 4 menjelaskan tentang atraksi wisata, perbedaan heritage, atraksi 

komersial, hiburan dan klub.  Bab 5 menjelaskan pentingnya perantara 

dalam distribusi layanan pariwisata, tiga jenis saluran distribusi yang 

digunakan untuk layanan pariwisata dan menjelaskan kemampuan produk. 

Bab 6 menjelaskan pemain kunci dalam industri MICE, meeting planner 

dan berbagai jenis pertemuan, konvensi, dan eksposisi. Bab 7 menjabarkan 

tentang destinasi wisata, klasifikasi destinasi, dan jenis layanan dan fasilitas 

dalam resor.  

Bab 8 menjelaskan tentang akomodasi dalam industri pariwisata, 

klasifikasi akomodasi, dan operasional akomodasi. Bab 9 berisi tentang 

dampak pariwisata dan tentang daya dukung pariwisata.  

 

D. Layout Rancangan Modul 

Pada tahapan ini penulis bekerja sama dengan desainer untuk mengatur 

peletakan penulisan serta gambar. Proses ini berlangsung selama 2 minggu.  
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GAMBAR 3 

Layout Rancangan Modul 

 

Sumber: Olahan Data (2019) 

 

E. Editing  

Penulis melakukan pengecekan terhadap isi rancangan modul, baik isi 

materi maupun teknis penulisan. Pengecekan dilakukan menggunakan 

EYD, KBBI dan APA Style versi terbaru. Setelah proses pengecekan, tim 

penulis mengirimkan materi rancangan modul kepada desainer. 

 

F. Pencetakan Rancangan Modul 

Penulis membuat pencetakan rancangan modul. Berikut ini adalah 

proses pembuatan rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality: 

TABEL 6 

Proses Perincian Pembuatan Rancangan Modul  

Pengantar Pariwisata dan Hospitality  

No Waktu Kegiatan Hasil 

1 Agustus 2019 Konsep Ide Konsep ide diterima 

2 September - 

November 2019 

Studi Pustaka Materi buku sudah 

lengkap 
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TABEL 6 

Proses Perincian Pembuatan Rancangan Modul Pengantar Pariwisata dan 

Hospitality (lanjutan) 

No Waktu Kegiatan Hasil 

3 November 2019 Penetapan isi rancangan 

modul:  

1. Pariwisata 

2. Pemasaran 

pariwisata 

3. Produk pariwisata 

4. Atraksi pariwisata 

5. Layanan pariwisata 

6. MICE 

7. Destinasi pariwisata 

8. Special event 

9. Akomodasi 

10. Dampak pariwisata 

Isi rancangan modul 

sudah disetujui 

untuk diberikan 

kepada desainer 

4 November 2019 Peletakan penulisan dan 

gambar 

Layout sudah 

dihasilkan 

5 November 2019 Pengecekan isi materi 

dan teknis penulisan 

Materi telah 

ditapkan 

6 Desember 2019 Mencetak rancangan 

modul 

Tercetak  modul 

Pengantar 

Pariwisata dan 

Hospitality  
Sumber: Olahan Data (2019) 
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BAB IV 

HASIL DAN EVALUASI 

 

A. Hasil 

Penulis telah menghasilkan rancangan modul dengan judul Pengantar 

Pariwisata dan Hospitality  yang dibuat selama tiga bulan. Dalam 

pembuatan modul ini penulis mengalami kendala. Kendala pembuatan 

rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality adalah memilih 

materi yang sesuai dengan rencana pembelajaran di Perguruan Tinggi serta 

contoh-contoh implementasi pariwisata di Indonesia. 

Solusi yang dilakukan oleh penulis untuk mengantisipasi kendala dalam 

pembuatan rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality adalah 

penulis berdiskusi dengan dosen pengampu mata kuliah Pengantar 

Pariwisata dan Hospitality. Hasil diskusi penulis mendapatkan Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS) dari mata kuliah Pengantar Pariwisata dan 

Hospitality serta materi yang terkait dengan pariwisata. 

Penulis juga mencari materi-materi di perpustakaan (studi pustaka) 

terkait tulisan orang seperti buku-buku dan jurnal sebagai referensi untuk 

modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality. Rancangan modul Pengantar 

Pariwisata dan Hospitality disusun dengan gambar-gambar dan contoh-

contoh yang ada di Indonesia agar dapat mempermudah peserta didik untuk 

memahaminya. 
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B.  Evaluasi 

Dummy rancangan modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality yang 

telah dicetak diberi masukan agar memperbaiki desain cover rancangan 

modul. Penulis berkoordinasi dengan desainer untuk memperbaiki desain 

cover dan memasukan foto-foto tentang destinasi pariwisata di Indonesia. 

GAMBAR 4 

Cover Modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality 

 

Sumber: Olahan Data (2019) 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Latar belakang pembuatan rancangan modul ini adalah peran sektor 

pariwisata tidak hanya pada penerimaan dari devisa sektor pariwisata, tetapi 

juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber 

daya manusia di bidang pariwisata dapat diperoleh dari lembaga pendidikan 

pariwisata. Lembaga pendidikan di pariwisata menyiapkan peserta didik 

untuk siap di industri pariwisata. Untuk mendukung pembelajaran 

dibutuhkan panduan pembelajaran contohnya adalah modul.  

Tujuan pembuatan rancangan modul sendiri adalah untuk referensi 

peserta didik tingkat Perguruan Tinggi dalam mempelajari tentang 

pariwisata dan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik tingkat 

Perguruan Tinggi tentang pariwisata. 

Materi modul Pengantar Pariwisata dan Hospitality dibagi menjadi 9 

bab, pariwisata, pemasaran pariwisata, produk pariwisata, atraksi wisata, 

layanan pariwisata, MICE (Meeting, Incentive, Convention & Exhibition), 

destinasi pariwisata, akomodasi, dan dampak pariwisata. 

Proses pembuatan rancangan modul yang dilakukan selama empat 

bulan, referensi yang diambil berasal dari buku, internet, dan artikel. 

Tahapan dalam pembuatan rancangan modul terdapat enam bagian yakni, 

konsep ide, studi pustaka, penetapan isi rancangan modul, layout rancangan 
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modul, editing, dan pencetakan rancangan modul. Proses pembuatan modul 

terdapat kendala dan solusi dalam pembuatan modul yang dijalani penulis.  

 

B. Saran  

Setelah melihat hasil rancangan modul Pengantar Pariwisata dan 

Hospitality, penulis mempunyai harapan agar rancangan modul ini 

mendapatkan ISBN sehingga dapat diterbitkan lebih luas. Materi dalam 

modul ini masih dapat dikembangkan lagi sehingga bisa lebih banyak 

pengetahuan tentang pariwisata.  

Selain itu, sebaiknya dapat dilakukan kerja sama dengan beberapa 

Perguruan Tinggi yang mempelajari tentang pariwisata agar modul ini dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. 
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