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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 

Tentang Kepariwisataan, arti wisata ialah 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 waktu sementara. 

Lebih jauh lagi, pariwisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ialah berbagai macam kegiatan 

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang tersedia dari 

masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah. 

Pariwisata di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan, baik dari 

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman), maupun wisatawan 

nusantara (wisnus). Jumlah kunjungan wisatawan nusantara yang meningkat 

saat ini dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. 

Tabel 1.1 

Data Kunjungan Wisatawan Nusantara 

 

TAHUN TOTAL PERJALANAN 

(DALAM JUTAAN KALI) 

TOTAL PENGELUARAN 

(DALAM TRILIUN 

RUPIAH) 

2002 200,59 68,82 

2003 207,12 70,87 

2004 202,76 71,70 

2005 198,36 74,72 

2006 204,55 88,21 

2007 222,39 108,96 

2008 225,04 123,17 

2009 229,73 137,91 
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2010 234,38 150,41 

2011 236,75 160,89 

2012 245,29 172,85 

2013 250,04 177,84 

2014 251,24 213,97 

2015 256,42 224,69 

2016 264,34 241,67 

2017 270,00 246,85 

2018 303,40 291,02 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 

Jumlah perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan nusantara 

terlihat sempat mengalami fluktuasi, tetapi cenderung terdapat kenaikan yang 

stabil setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2018. 

Kenaikan yang signifikan terjadi di tahun 2017 sampai tahun 2018 di mana 

pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah sebanyak 270 

juta kali dan di tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara adalah 

sebanyak 303,40 juta kali. 

Begitu pun dengan jumlah pengeluaran para wisatawan wancanegara 

tersebut yang terlihat mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tajam 

terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2018. 

Bahkan, bukan hanya wisatawan nusantara saja, wisatawan mancanegara 

pun ikut ambil bagian dalam peningkatan industri pariwisata di Indonesia. 

Fakta ini dikuatkan dengan jumlah penerimaan devisa Indonesia dari sektor 

pariwisata mengalami peningkatan dari empat tahun terkahir. Data lebih 

lengkap dapat dilihat dalam gambar berikut. 

Tabel 1.2 

Indikator Perekonomian Negara dari Sektor Pariwisata 

 

 INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 

 Kontribusi pada PDB nasional 

(dalam persen) 

4,23 4,50 5 5,25 
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Makro Devisa (dalam triliun rupiah) 144 172 200 223 

 Jumlah tenaga kerja (juta 

orang) 

11,4 11,8 12,0 12,6 

 Indeks daya saing (WEF) #50 n.a #42 n.a 

Mikro Wisatawan mancanegara (juta 

kunjungan) 

10 12 15 17 

 Wisatawan nusantara (juta 

perjalanan) 

255 260 265 270 

Sumber: World Economic Forum (WEF) melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 

(2019) 

 

Baik jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara 

maupun jumlah penerimaan devisa dari industri pariwisata terus mengalami 

kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Bukan hanya jumlah kunjungan, 

pendapatan devisa negara yang dihasilkan dari sektor industri pariwisata juga 

mengalami kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun. 

Hal ini menunjukkan bahwa bidang pariwisata terus mengalami 

kemajuan dari waktu ke waktu dan pariwisata di Indonesia semakin diminati 

oleh wisatawan dari pelbagai kalangan ataupun kondisi. Baik tua ataupun 

muda. Selama ini, pariwisata bukan hanya bias dilakukan oleh kaum muda. 

Bahkan, para senior pun sudah menikmati perjalanan wisata sejak mereka 

muda dan terus berlanjut hingga saat ini. 

Setiap orang pasti menjadi tua. Manusia mengalami proses penuaan 

seiring bertambahnya usia kehidupan. Suka ataupun tidak suka, mau ataupun 

tidak mau, semua orang akan tiba di masanya ketika rambut mulai memutih, 

kulit mulai berkeriput, dan seluruh fungsi anggota tubuh pun akan mengalami 

penurunan. Fase menjadi tua dalam kehidupan manusia dikenal dengan istilah 

lanjut usia (lansia), manusia usia lanjut (manula), ataupun senior. 
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Menurut World Health Organization (WHO), senior atau lebih dikenal 

lansia adalah manusia dengan usia di atas 60 tahun. Mereka adalah generasi 

baby boomers, yakni mereka yang lahir di antara tahun 1946-1964 atau 

generasi sebelumnya. 

Di Indonesia sendiri, warga senior sedang mengalami peningkatan atau 

bonus demografi. Hal ini diutarakan oleh Ibu Nila Djuwita F. Moeloek selaku 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019 dalam acara 

pembukaan rangkaian peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2019 

yang bertempat di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta. 

 

Tabel 1.3 

Jumlah dan Proyeksi Penduduk Lansia di Indonesia 

 

TAHUN PRESENTASE PENDUDUK LANSIA DI 

INDONESIA 

1971 16,1 

2000 8,9 

2010 9,8 

2015 9 

2018 9,27 

2020 10,7 

2035 16,6 

2045 19,8 
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

 

Jumlah penduduk senior di Indonesia menurun drastis pada tahun 1971 

ke tahun 2000, tetapi kembali mengalami peningkatan yang stabil pada tahun 

2000 hingga 2018. Jumlah penduduk senior ini diproyeksikan akan terus 

mengalami peningkatan dan akan melambung tinggi pada tahun 2015 hingga 

tahun 2045. 

Per tahun 2018, terdapat 9,27 persen atau sekitar 24,49 juta jiwa 

penduduk lansia di Indonesia (BPS, 2018). Meningkatnya kuantitas senior 
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citizen ini tentu berpengaruh pada peran seluruh pemangku kepentingan dalam 

berlomba memberikan sumbangsih untuk menyikapi ledakan jumlah penduduk 

senior seperti yang terpapar dalam tabel di atas. Pada tahun 2045, warga senior 

Indonesia diproyeksikan akan mencapai 19,8 persen dari jumlah keseluruhan 

penduduk Indonesia. 

Jumlah senior di Indonesia memang masih lebih sedikit bila 

dibandingkan dengan negara lain, seperti di Jepang. Di negara Sakura ini, 

jumlah penduduk lansia mencapai rasio tertinggi di dunia, yakni 28 persen dari 

total populasi atau sekitar 35,6 juta jiwa penduduk senior di Jepang. Peringkat 

tersebut kemudian di susul oleh Italia, yakni sebesar 23 persen dari total 

keseluruhan penduduk dan diikuti oleh Inggris dengan jumlah 18 persen dari 

total keseluruhan penduduk (Dahl, 2018) 

Meskipun rasio tertinggi disandang oleh negara Jepang, tetapi jumlah 

penduduk lansia di Indonesia tidak jauh berbeda dengan penduduk lansia di 

Jepang, Italia, atau Inggris. Hal ini dikarenakan penduduk di Indonesia 

mencapai 264 juta jiwa, sehingga jumlah lansia di Indonesia pun juga tidaklah 

sedikit (BPS, 2017) 

Meningkatnya jumlah senior di Indonesia dan di berbagai belahan dunia 

tentu menjadi peluang dan potensi bagi pengembangan wisata senior di 

Indonesia. Tidak menutup kemungkinan, senior dari negara lain justru 

berwisata di Indoneisa, karena iklim tropis yang dimiliki Indonesia sangat baik 

bagi lansia. Maka dari itu, senior zaman sekarang diharapkan lebih mendapat 

banyak perhatian, termasuk dari pengusaha, komunitas, pemerintah, bahkan 



6 
 
 

media. Peran akademisi juga sangat dibutuhkan dalam membangun riset atau 

penelitian yang sesuai dengan kebutuhan senior zaman sekarang. 

Pariwisata juga penting bagi senior, sebab menjadi salah satu kebutuhan 

untuk mengaktualisasikan diri. Rekreasi bagi senior juga bisa menjadi pelarian 

kecil dari kondisi yang sudah tidak lagi seperti muda dulu. Meskipun senior 

sudah mengalami penurunan fungsi tubuh, tetapi senior tetap membutuhkan 

wisata, sehingga pariwisata memiliki kebutuhan khusus dalam melayani 

pangsa pasar wisatawan senior ini. 

Mobilitas senior ini masih tinggi, melihat banyaknya senior yang masih 

mandiri bisa bepergian sendiri atau bersama pasangan dan komunitas 

seusianya. Mereka bahkan sudah dengan piawai melakukan self check in 

selama berada di bandara (Emir, 2019) 

Belum banyak biro usaha perjalanan wisata yang melirik peluang wisata 

senior. Potensinya besar, tetapi tantangannya pun tak kalah besar. Penelitian 

mengenai kebutuhan warga senior dalam hal berwisata memang belum banyak 

dikaji dan belum banyak ditemukan. Oleh sebab itu, penelitian ini bermaksud 

mencari tahu peluang dan tantangan dalam pengembangan wisata senior di 

Indonesia. 

Tantangan sekaligus peluang yang dihadirkan dari meningkatnya jumlah 

lansia di Indonesia membawa fakta bahwa setiap individu senior memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda seiring dengan penurunan fungsi fisiologis, 

psikologis dan kondisi sosial ekonomi mereka. Hal ini mencerminkan bahwa 

layanan kesehatan, sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas umum harus 
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bisa mengakomodir kebutuhan mereka, terutama dalam hal berwisata. 

(Susanto, 2016) 

Tabel 1.4 

Presentase Penduduk Lansia menurut Kelompok Pengeluaran Rumah 

Tangga 

 

KELOMPOK PENGELUARAN 

RUMAH TANGGA 

PRESENTASE 

Teratas 18,65 

Menengah 36,89 

Terbawah 44,45 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa senior di Indonesia memiliki status 

ekonomi yang cenderung rendah. Hal ini tentu dikarenakan dengan masuknya 

masa pensiun yang membuat para senior tidak produktif lagi untuk bekerja dan 

menghasilkan uang. Tentu ini menjadi tantangan bagi pengembangan wisata 

senior di Indonesia. Penelitian ini juga mencoba untuk mencari tahu strategi 

yang tepat untuk menjawab tantangan tersebut.  

Meski demikian, senior di Indonesia juga masih memungkinkan untuk 

melakukan perjalanan wisata sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-

masing. Pendapatan warga senior biasanya diperoleh dari tunjangan keluarga, 

dana pensiun, tabungan, membuka usaha sampingan, atau investasi di masa 

muda yang bisa dicairkan di usia tua. 

Jumlah warga senior dengan pengeluaran rumah tangga teratas adalah 

sebanyak 4.567.385 jiwa, sedangkan untuk warga senior dengan pengeluaran 

rumah tangga menengah sebanyak 9.034.361. Jumlah ini yang bisa dijadikan 

pasar wisata senior di Indonesia. 
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Bahwa wisata senior belum banyak di lirik di Indonesia memang benar. 

Banyak pengusaha yang berorientasi pada profit, sehingga tidak mengambil 

target pasar yang satu ini. Padahal, determinasi warga senior dapat membawa 

keuntungan tersendiri apabila bisa dikembangkan dengan tepat. Penelitian ini 

juga ingin menemukan cara dan strategi yang tepat untuk mengembangkan 

potensi dan peluang dari wisata minat khusus, khususnya wisata senior. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Jumlah warga senior di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. 

2. Belum banyak biro usaha wisata yang memiliki paket wisata khusus warga 

senior. 

3. Warga senior memiliki kebutuhan spesifik, yang berbeda dibandingkan 

dengan wisatawan pada umumnya. 

4. Wisata senior masih memiliki kesempatan pengembangan yang luas. 

5. Segmen wisata senior belum banyak diteliti di negara-negara Asia, 

khususnya di Indonesia. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana potensi segmen wisata senior? 

2. Bagaimana tantangan segmen wisata senior? 

3. Bagaimana menetapkan strategi yang tepat untuk mengembangkan segmen 

wisata senior? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui potensi segmen wisata senior. 

2. Mengetahui tantangan segmen wisata senior. 

3. Mengetahui strategi yang tepat untuk mengembangkan wisata senior. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, komunitas, 

perusahaan sampai ke pemerintah. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi pengembangan teori adalah mendukung hasil penelitian yang 

sudah ada sebelumnya atau dapat memperbaiki teori yang sudah ada serta 

menerapkan fungsi teori yang sudah ada kepada fenomena baru. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya 

yang sejenis di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis dan Manajerial 

Manfaat praktis menunjukkan bahwa hasil dari penelitian dapat digunakan 

dan diterapkan dalam praktik nyata atau dapat digunakan sebagai referensi 

untuk memperbaiki manajemen wisata senior yang sudah ada agar menjadi 

lebih baik lagi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi kebijakan pariwisata berhubungan dengan acuan bagi 
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pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan kepentingan publik di bidang 

pariwisata, khususnya wisata senior dan wisata minat khusus. 

3. Manfaat Kebijakan Pariwisata 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan 

kebijakan di bidang pariwisata untuk meningkatkan pariwisata ramah 

senior. 

 

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Agar permasalahan penelitian ini jelas dan pembahasan tidak meluas atau 

menyimpang, maka diperlukan adanya batasan masalah penelitian. Ruang 

lingkup permasalahan penelitian dalam tesis ini adalah hanya sebatas lingkup 

kondisi jasa Senior Tour dan komunitas Happy Forever yang bisa dijadikan 

acuan untuk meninjau potensi dan tantangan wisata senior. 

Ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi 

dan tantangan pengembangan wisata senior melalui jasa Senior Tour dan 

komunitas Happy Forever serta bagaimana strategi yang tepat dalam 

mengembangkan wisata senior. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan pustaka atau paparan teoritis, hasil penelitian teoritis 

terdahulu yang relevan, dan alur pikir. Tinjauan pustaka dalam bab ini 

memaparkan secara rinci masing-masing variabel penelitian secara mendalam. 

 

 BAB 3 METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat tentang jenis penelitan yang diambil serta berisi penjelasan 

mengenai metode penelitian yang digunakan untuk mendapat jawaban dari 

permasalahan yang ada. Bab ini juga berisi mengenai gambaran umum objek 

penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data. 

 

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta berisi 

pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut. Pada bab ini terdapat 

karakteristik responden, hasil penelitian beserta analisisnya, dan pembahasan 

mengenai hasil penelitian. 

 

BAB 5 SIMPULAN 

Bab ini berisi simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang 

berupa implikasi manajemen dan teoritis untuk penelitian di masa yang akan 

datang. 

  


