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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan wisatawan yang datang ke atraksi wisata di 

Indonesia sangat pesat, pada tahun 2017 menurut Badan Pusat Statistik 

(Badan Pusat Statistik, 2017) mencatat ada sekitar 14 juta wisatawan lokal 

maupun mancanegara yang datang ke atraksi wisata yang ada di Indonesia 

dan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak dua juta wisatawan. 

Data lain didapat dari Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan, pada tahun 

2018 pendapatan devisa dari sektor pariwisata yaitu mencapai 16,1 milyar 

USD dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu 17,6 milyar USD 

(Kementrian dan Kebudayaan, 2018). Dari data ini dapat dikatakan 

pertumbuhan pariwisata di Indonesia cukup pesat. Peningkatan secara 

nyata dapat dilihat dari salah satu atraksi wisata yang ada di Indonesia 

yaitu Eco Green Park di Batu, Malang yang menurut Badan Pusat Statistik 

Kota Batu mengalami peningkatan pada tahun 2018 mencapai sekitar 40% 

sebanyak 140.000 wisatawan (Dinas Pariwisata Kota Batu, 2016).  

Atraksi wisata menurut Pitana yaitu objek wisata yang bersifat 

tangible ataupun intangible yang memberikan kenikmatan bagi wisatawan 

(Pinata & Diarta, 2009), dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 10 tahun 2009, atraksi wisata atau daya tarik wisata dijelaskan sebagai 

segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemudahan, dan nilai yang berupa 
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keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang 

menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan (Kementrian Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia, 2009). Beberapa pandangan ahli lainnya 

yaitu menurut Wardiyanta yang dimaksud dengan atraksi wisata adalah 

sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan 

kepuasaan pada wisatawan. Atraksi wisata merupakan salah satu bagian 

dari pariwisata yang sangat penting (Maulana, 2013), Hadinoto  

memaparkan tanpa adanya atraksi wisata tidak bisa dilakukan kegiatan 

pariwisata atau dapat dikatakan atraksi wisata merupakan komponen 

utama dari pariwisata (Hestanto, 2018).  

Pentingnya keberlanjutan di dalam pariwisata mulai banyak 

diterapkan. Kata keberlanjutan saat ini menjadi fokus utama dalam 

pembangunan pariwisata di Indonesia, menurut Mentri Pariwisata Arief 

Yahya periode 2014 sampai 2019 pengembangan semua destinasi wisata 

harus menggunakan pengembangan yang sifatnya berkelanjutan 

(Agmasari, 2019), UNWTO memaparkan pariwisata berkelanjutan adalah 

pariwisata yang memperhitungkan dampak-dampak yang terjadi, yaitu 

meliputi dampak lingkungan, sosial budaya dan ekonomi sekarang dan 

masa yang akan datang (Syahid, 2016). Valerina Daniel yang merupakan 

ketua percepatan pembangunan pariwisata berkelanjutan Kementrian 

Pariwisata memaparkan pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang 

memperhatikan dampak terhadap lingkungan, sosial budaya, ekonomi 

untuk masa kini dan masa depan bagi masyarakat lokal dan wisatawan 

(Agmasari, 2019). Pentingnya pariwisata berkelanjutan ini dapat dikatakan 
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berpengaruh terutama dalam keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan 

ekonomi.  

Dari pengertian diatas maka atraksi wisata berkelanjutan 

merupakan objek wisata yang bersifat nyata dan tidak nyata, menjadi pusat 

daya tarik juga dapat memuaskan wisatawan yang memperhatikan dampak 

lingkungan sosial budaya, dan ekonomi untuk masa kini dan masa depan, 

bagi masyarakat lokal maupun wisatawan. Atraksi wisata merupakan 

komponen utama dalam industri pariwisata, atraksi wisata merupakan 

motivasi utama wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata, untuk itu 

sangat jelas atraksi wisata memiliki peran yang penting dalam 

pengembangan pariwisata berkelanjutan (Swarbrooke, 1999).  

Atraksi wisata memegang peranan yang sangat penting dalam 

pengembangan sebuah pariwisata berkelanjutan. Peran atraksi wisata  

penting dikarenakan atraksi wisata merupakan komponen utama 

pariwisata. Atraksi wisata baru dapat menjadi sebuah nafas baru bagi 

sebuah destinasi yang sudah mati atau ditinggalkan, perkembangan atraksi 

wisata baru ini akan membuat atau menghidupkan kembali suatu wilayah 

menjadi destinasi pariwsata. Atraksi wisata dalam waktu yang sama 

menjadikan contoh bagi pengelolaan berkelanjutan seperti Center Parcs di 

UK yang menciptakan habitat bagi hewan dan tumbuhan, atraksi wisata ini 

juga memastikan kebutuhan yang dibutuhkan itu berasal dari sumber daya 

yang ada di daerah tersebut termasuk yang termasuk juga sumber daya 

manusianya (Swarbrooke, 1999).   
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Salah satu contoh atraksi wisata berkelanjutan yang ada di 

Indonesia yaitu Taman Nasional Bali barat yang menerapkan sistem 

pengelolaan secara berkelanjutan dan juga mendapatkan penghargaan oleh 

ISTA (Indonesia Sustainable Tourism Award) pada tahun 2018, contoh 

lain dari atraksi wisata yang ada di Indonesia yang menerapkan 

pengelolaan berkelanjutan yaitu Desa Wae Rebo di Flores, Nusa Tenggara 

Timur yang mendapat penghargaan Socio-Culture oleh ISTA (Indonesia 

Sustainable Tourism Award) tahun 2018, juga Pandawa Beach Tourism 

Area Bali yang mendapat penghargaan serupa yaitu economis utilization to 

local communities oleh ISTA tahun 2018 (Indonesia.Travel, 2019). 

Melihat dari fokus utama pariwisata yaitu berkelanjutan dan atraksi wisata 

itu sendiri merupakan komponen utama dari pariwisata, penerapan atraksi 

berkelanjutan juga dapat dikatakan penting. 

Oleh karena perkembangan pariwisata di Indonesia yang 

berkembang pesat dan pentingnya atraksi wisata di dalam pariwisata yang 

juga diperlukan, sebagai komponen utama pariwisata penulis menjadikan 

atraksi wisata sebagai topik utama dalam rancangan penulisan buku ini, 

ditambah fokus utama dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata 

secara berkelanjutan juga menarik perhatian penulis, akhirnya penulis 

memilih sarana buku karena buku dapat menjadi rujukan, referensi dan 

sumber yang lengkap untuk pembaca.  
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B. Tujuan Pembuatan Rancangan Buku 

1. Pembuatan rancangan buku ini bertujuan memenuhi sebagian 

persyaratan akademik guna memperoleh Gelar Sarjana Terapan 

Pariwisata (S.Tr.Par.) Program Studi Pengelolaan Perhotelan Fakultas 

Pariwisata Universitas Pelita Harapan.  

2. Tujuan lain yaitu penulis berharap dapat menjadikan buku ini menjadi 

sebuah referensi yang dapat memberikan pemahaman tentang apa itu 

atraksi wisata, sejarah dari atraksi wisata secara singkat, dan 

pemahaman pentingnya atraksi wisata sampai dapat dikatakan sebagai 

komponen utama dalam pariwisata. 

3. Melihat dari fokus yang sekarang sedang giat dilakukan yaitu 

melakukan pengembangan pariwisata berkelanjutan secara keseluruhan 

yang meliputi atraksi wisata menjadikan salah satu tujuan penulis 

dalam keikutsertaan dalam memberikan referensi tentang apa itu 

atraksi wisata berkelanjutan, kekeliruan pemahaman tentang atraksi 

wisata berkelanjutan, dan dampak buruk yang diakibatkan akan terjadi 

jika atraksi wisata tidak dijalankan dengan cara yang berkelanjutan. 

4. Pengunaan buku penulis harapkan dapat menjadi salah satu sarana 

yang terstruktur dan terperinci dari teori yang akan dibahas, contoh 

penerapan, gambar, dan kesimpulan dari setiap materi yang ada di 

dalam buku referensi ini. 

  


