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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

penting dalam pembangunan perekonomian bangsa–bangsa di dunia. Kemajuan dan 

kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian dari 

gaya hidup manusia dan menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam serta 

budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan manusia tersebut mempengaruhi mata 

rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan 

kontribusi bagi perekonomian dunia, perekonomian bangsa–bangsa, hingga 

peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat lokal. 

Pengaruh globalisasi akibat kemajuan teknologi yang diikuti dengan 

meningkatnya kesejahteraan seseorang dan mudahnya akses ke berbagai 

gaya hidup manusia dan menimbulkan adanya keinginan dari masyarakat dunia 

untuk lebih mengenal alam, budaya, mencari pengalaman dan beberapa alasan lain 

untuk melakukan perjalanan ke berbagai destinasi untuk menikmati berbagai 

produk pariwisata dan fasilitas yang tersedia di berbagai belahan dunia. 

Pariwisata sebagai suatu industri mempunyai peran sebagai multiplier effect 

dalam pembangunan ekonomi. Salah satu dampak penting dalam berkembangnya 

pariwisata adalah adanya perbaikan infrastruktur di suatudestinasi pariwasata, 

seperti bandara udara, akses jalan, hotel, transportasi, dan energi, industri kerajinan, 

dan industri-industri lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan industri 

pariwisata yang semuanya itu dibutuhkan untuk menjamin kenyamanan wisatawan 

baik pada saat dalam perjalanan menujutempat pariwisata maupun selama berada di 

tempat pariwisata tersebut. 

Berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa 

(PBB), Bank Dunia dan United Nation World Tourism Organization (UNWTO), 

mengakui bahwa pariwisata adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia di muka bumi ini, hal ini menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. 

Kegiatan pariwisata ini pada awalnya hanyalah kegiatan yang dinikmati oleh 

I.I Latar Belakang Masalah 

Pariwisata merupakan salah satu sektor kehidupan yang mengambil peran  
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sebagian orang yang relatif kaya pada awal abad-20, namun pada saat ini kegiatan 

pariwisata telah menjadi hak asasi manusia.  

Menurut UNWTO, selama enam dekade terakhir, pariwisata merupakan 

industri yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cepat. Hal ini dapat 

dilihat dari jumlah kedatangan wisatawan ke suatu negara atau kawasan. Selain itu 

hasil kajian dari World Economic Forum (WEF) menyatakan pariwisata 

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan penyedia 

lapangan kerja yang rata–rata mencapai 9% setiap tahunnya dan terus mengalami 

kenaikan yang sangat positif dari tahun ke tahun. Selain itu pariwisata adalah sektor 

yang rentan dari krisis ekonomi dunia, seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan 

Eropa pada krisis 2008-2009 yang tidak memberikan banyak dampak pada sektor 

pariwisata dengan penurunan hanya berkisar 2%-5% serta keinginan masyarakat 

untuk melakukan perjalanan masih tetap berlangsung dan mencatat kenaikan dari 

tahun ke tahun (Nirmandar, 2014: 3). 

Untuk kawasan Asia Pasifik, UNWTO mencatat bahwa Asia Tenggara 

merupakan wilayah yang memiliki kunjungan wisatawan internasional terbesar di 

Asia. Riset United Nation World Tourism Organization menunjukkan bahwa sektor 

pariwisata di kawasan Asia Tenggara tengah berkembang dengan sangat pesat, 

kedatangan wisatawan meningkat sebanyak 12% pada tahun 2013 dengan jumlah 

kunjungan 92,7 juta orang. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan 

Asia Tenggara juga menunjukan angka yang paling tinggi dibandingkan dengan 

kawasan-kawasan di dunia (www.mediaunnwto.org). 

Gambar 1.1 Jumlah Wisatawan Asing yang masuk ke kawasan Asia 

Tenggara tahun 2011-2014 

 

Sumber: www.asean.org/statistic 
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Dalam menanggapi besarnya potensi pariwisata negara–negara anggota 

ASEAN, pada tahun 1976 ASEAN membentuk Bali Concord yang merupakan 

kesepakatan kerja sama dengan negara anggota yang meliputi politik, keamanan, 

ekonomi dan pariwisata. Kerja sama ASEAN di bidang pariwisata ini menyusul 

pembentukan Sub-Committee on Trade and Tourism (SCOT). Kerja sama ini telah 

efektif dalam memulai proyek pariwisata regional di bidang fungsional promosi, 

pemasaran dan penelitian (www.asean.org) 

Seiring berjalannya waktu, kerja sama ini mengalami perkembangan. Pada 

tahun 1981, ASEAN membentuk suatu forum yang dinamai ASEAN Tourism 

Forum (ATF) di Genting Highland, Malaysia. Forum pariwisata ASEAN ini 

merupakan kunci pengembangan pariwisata di negara-negara ASEAN yang 

merupakan kerja sama regional untuk mempromosikan negara–negara ASEAN 

sebagai tujuan wisata yang terkenal dengan keramahan dan keragaman budayanya. 

Pada tahun 2002 komitmen kerja sama pariwisata ASEAN direalisasikan 

secara tertulis dengan ditandatanganinya ASEAN Tourism Agreement (ATA). 

Perjanjian tersebut merupakan payung kerja sama pariwisata ASEAN antarnegara 

anggota ASEAN guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke negara 

anggota ASEAN dan antarnegara ASEAN, meningkatkan fasilitas kunjungan ke 

negara anggota ASEAN, meningkatkan daya saing pariwisata ASEAN, mengurangi 

kendala sektor pariwisata ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai tujuan wisata 

internasional. 

Forum kerja sama pariwisata ASEAN ini memiliki peran yang penting 

dalam pariwisata Indonesia. Peran  ini dapat dilihat dari pariwisata Indonesia yang 

mendapat arahan dalam membangun sebuah kerja sama pariwisata serta 

memperkuat hubungan bilateral di antara Indonesia dengan negara–negara ASEAN 

lainnya, seperti Thailand dan Malaysia untuk kerja sama bebas visa yang dilakukan 

dalam sela kegiatan ATF. Selain itu ATF juga berperan dalam menyediakan aliran 

informasi dan kesempatan bernegosiasi bagi negara anggota ASEAN (Buletin 

ASEAN, 2013: 29). 

Pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN (M-ATM) yang diadakan di Phnom 

Penh, Kamboja, pada tahun 2011 menyepakati program khusus di bidang pariwisata 

yang akan diterapkan oleh masing-masing negara, yakni ASEAN Tourism Strategic 
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Plan (ATSP) 2011- 2015. Negara-negara anggota ASEAN menempatkan pariwisata 

sebagai sektor yang penting dan harus diberikan perhatian khusus. Diharapkan 

dalam perkembangannya, pariwisata ASEAN dapat membantu meningkatkan 

perekonomian masing-masing anggota serta sebagai penopang dalam Komunitas 

ASEAN 2015. ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011- 2015 merupakan 

strategi ASEAN untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan Asia 

Tenggara. 

ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) secara umum bertujuan untuk 

membangun blueprint terkait dengan kebijakan, program, dan proyek dalam area 

pemasaran, pengembangan produk, standar, pengembangan SDM, investasi, dan 

komunikasi antar negara anggota ASEAN. ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 

2011-2015 merupakan langkah maju bagi negara-negara ASEAN untuk 

meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ASEAN.  

Dengan adanya ATSP ini negara-negara anggota akan lebih terarah dalam 

meningkatkan pariwisata negaranya masing-masing dan menjadikan ASEAN 

sebagai tujuan utama wisatawan dunia. Dan ATSP ini akan menjadi sebagai acuan 

bagi negara-negara ASEAN untuk mengembangkan pariwisata negaranya masing-

masing. Karena negara-negara ASEAN khususnya Indonesia yang memiliki potensi 

sangat besar dalam sektor pariwisata. 

Adapun visi ATSP 2011-2015 yaitu, pada tahun 2015 ASEAN akan 

mengalami peningkatan jumlah pengunjung ke wilayah tersebut dengan otentik dan 

beragam produk, peningkatan konektivitas, dan lingkungan yang aman, 

peningkatan kualitas layanan, peningkatan kulaitas hidup dan kesempatan bagi 

masyarakat melalui kerjasama yang efektif dengan berbagai pemangku 

kepentingan. 

Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN, memiliki potensi yang 

sangat besar dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua dengan segala 

keanekaragaman obyek pariwisata, keindahan wisata alam, keanekaragaman 

budaya serta berbagai masakan yang mengandung nilai cita rasa yang tinggi. 

Menurut United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), hingga tahun 2015 Indonesia menetapkan delapan lokasi sebagai situs 

warisan budaya, yang merupakan salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan 
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dengan negara ASEAN lainnya (www.whc.unesco.org). Itu bisa dilihat dari peta 

potensi pariwisata Indonesia dibawah ini : 

Gambar 1.2 Peta Potensi Pariwisata Nasional 

 

Sumber: www.kemenpar.co.id 

Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 

disahkan PBB dalam UNCLOS 1982, hal ini akan sangat berpotensi dengan wisata 

baharinya, mulai dari spesies ikan hiu terbanyak dunia serta kekayaan alam bawah 

laut yang sangat menarik. Selain itu, Indonesia adalah negara megabiodiversity 

kedua di dunia yang memiliki banyak kekayaan alam berupa flora, fauna dan 

keindahan alam. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai daerah tujuan wisata 

potensial bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing untuk menikmati 

keindahan alam dan penelitian terhadap fauna dan flora di Indonesia. Hal tersebut 

bisa dilihat dari tabel  

Beberapa daerah tujuan wisata di Indonesia antara lain adalah pantai–pantai 

di Bali, tempat menyelam di Bunaken, Gunung Rinjani di Lombok, dan berbagai 

taman nasional di Sumatera yang merupakan tujuan wisata alam di Indonesia selain 

itu terdapat Candi Prambanan dan Borobudur, selanjutnya Toraja, Sumatera Barat 

dan Bali yang merupakan tujuan wisata budaya di Indonesia. Tempat–tempat 

wisata itu didukung oleh warisan Indonesia yang mencerminkan 719 bahasa daerah 

di Indonesia. 

Dengan besarnya potensi pariwisata di Indonesia, cukup menarik perhatian 

wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya 
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jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang melakukan 

perjalanan wisata di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisawatan Mancanegara ke Indonesia Tahun 

2004-2010 

 

Sumber: Kementerian Pariwisata 

 

Tabel 1.2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik ke Indonesia Tahun 

2004-2010 

 

Sumber : Kementerian Pariwisata 

 

Sektor pariwisata di masa yang akan datang memiliki prospek cukup 

penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Sejalan dengan hal tersebut 

pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mengarah pada pemantapan citra 

Indonesia sebagai negara tujuan wisata (destinasi) yang aman, tertib, nyaman dan 

ramah lingkungan disertai dengan pengembangan destinasi yang berkualitas dan 

berdaya saing tinggi. 

Selain itu, pengembangan pariwisata yang siginifikan akan menciptakan 

dampak yang positif bagi perekonomian nasional, misalnya devisa negara. Jumlah 
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kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia berpengaruh terhadap 

penyerapan devisa negara khususnya kontribusi sektor pariwisata setiap tahunnya. 

Oleh karena itu, jika jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia mengalami 

peningkatan setiap tahunnya maka devisa negara yang dihasilkan oleh sektor 

pariwisata pun akan mengalami peningkatkan. Begitu pun  sebaliknya. 

Pariwisata Indonesia memberikan sumber devisa yang tinggi untuk 

Indonesia di antara sektor migas dan non migas. Menurut Badan Pusat Statistik, 

pada tahun 2014 sektor pariwisata menciptakan devisa sebesar US$11,17 miliar 

atau setara dengan Rp.136 triliun yang bersumber dari peningkatan jumlah 

wisatawan mancanegara ke Indonesia. Pertumbuhan devisa pariwisata ini 

memberikan dampak positif pada neraca perdagangan jasa perjalanan Indonesia. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sektor pariwisata merupakan salah satu 

penyumbang terbesar dalam neraca perdagangan jasa di Indonesia 

(www.kemenpar.go.id). Hal tersebut bisa dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 1.3 Ranking Devisa Pariwisata terhadap 5 Ekspor Barang Terbesar 

Tahun 2011-2015 (US$ milliar)  

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) 

 

Namun ketika melihat posisi pariwisata Indonesia di mata dunia yang 

diterbitkan oleh World Economic Forum, Indonesia hanya menduduki peringkat 74 

dari 133 negara di tahun 2011 dan peringkat 70 di tahun 2013. Sedangkan di Asia 

Tenggara, Indonesia hanya mampu menduduki peringkat ke-4 dalam bidang 

pariwisata di ASEAN, Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura dan 

Thailand yang memiliki objek wisata alam yang tidak lebih banyak di bandingkan 

dengan Indonesia. Oleh karena itu, sangat disayangkan sekali ketika potensi alam 

dan keindahan alam yang dimiliki Indonesia tidak bisa dimanfaatkan secara baik, 
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padahal pariwisata ini merupakan sektor yang cukup menjanjikan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Laporan daya saing pariwisata tersebut dapat 

dilihat dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 1.4   Laporan Daya Saing Pariwisata Kawasan Asia Pasifik tahun 2011 

-2015 

No  Negara Rank Overall   TTCI Rank Overall TTCI Rank  Overall TTCI 

   ASEAN 2015 ASEAN 2013 ASEAN 2011 

              

    
Ran

k  Score  Rank Score   Rank Score 

              

1  Singapura 1 11  4.86 1 10 5.23 1  10 5.2 

              

2  Australia  7  4.98  11 5.17   13 5.15 
              

3  
New 

Zealand  16  4.64  12 5.17   19 5 
              

4  Japan  9  4.94  14 5.13   22 4.94 
              

5  Hongkong            

  SAR  13  4.67  15 5.11   12 5.19 

              

6  Korea, Rep  29  4.37  25 4.91   32 4.71 
              

7  Taiwan,            

  China  32  4.35  33 4.71   37 4.56 

              

8  Malaysia 2 25  4.41 2 34 4.70 2  35 4.59 

              

9  Thailand 3 35  4.26 3 43 4.47 3  41 4.47 

              

10  China  17  4.54  45 4.45   39 4.47 
              

11  India  52  4.02  65 4.11   68 4.07 
              

12  Indonesia 4 50  4.04 4 70 4.03 5  74 3.96 

              

13  Brunei -           

  Darussalam  -  - 5 72 4.01 4  67 4 

              

14  Sri Lanka  63  3.80  74 3.99   81 3.87 
              

15  Azerbaijan  84  3.48  78 3.97   83 3.85 
              

16  Vietnam  74  3.60 6 80 3.95 6  80 3.90 

              

17  Philippines  75  3.63 7 82 3.93 7  94 3.69 

              

              

20  Cambodia 7 105  3.24 8 106 3.56 8  109 3.4 

              

21  Lao PDR 8 96  3.33        

              

22  Myanmar 9 134  2.72        
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Sumber : Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 2013 2015, 

World Economic Forum 

  

Jika dilihat dari data-data diatas, bahwasanya Indonesia masih tertinggal, 

padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang luas dan beraneka ragam, baik 

wisata darat maupun laut. Kondisi ini sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan 

mancanegara ke Indonesia. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keadaan pariwisata 

Indonesia yang masih jauh di bawah standar yang ditetapkan ASEAN. Sebagai 

contoh, masih banyak hotel di Indonesia yang belum memiliki sertifikat standar 

dari ASEAN, banyak obyek wisata yang belum terorganisisasi, dari segi fasilitas 

masih kurang, dan infrastruktur jalan ke tempat wisata masih kurang layak.  

Dengan turut sertanya Indonesia dalam ATF, program ASEAN Tourism 

Strategic Plan yang dihasilkan dalam kegiatan pertemuan ATF diharapkan 

berdampak positif bagi kemajuan pariwisata Indonesia. ASEAN melihat Indonesia 

sebagai salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya dan potensi wisata alam 

yang cukup besar dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian ASEAN 

dengan banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kawasan Asia 

Tenggara, terutama ke Indonesia. Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah 

dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini difokuskan pada 

“IMPLEMENTASI ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN (ATSP) 2011 - 

2015 DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA 

INDONESIA.”.  

    I.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang yang telah dijabarkan 

diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil rumusan masalahnya adalah 

“Bagaimana implementasi program ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 

2011 - 2015 dalam meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia?”. Penulis 

memilih periodesasi ini karena program ASEAN Tourism Strategic Plan dilakukan 

pada periode 2011-2015 dan pada tahun 2011 dimulai program khusus ini untuk 

kerjasama sektor pariwisata ASEAN karena negara-negara anggota ASEAN 

menganggap bahwa sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk 

meningkatkan pertumbuhan perekonomian. 
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   I.3   Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis antara lain: 

A. Mengetahui sejauh mana implementasi program ASEAN Tourism 

Strategic Plan dalam meningkatkan daya saing pariwisata di Indonesia. 

B. Mengetahui bagaimana peningkatan daya saing pariwisata Indonesia 

melalui kerjasama ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 

    I.4   Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

A. Manfaat Akademik: penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

mengenai gambaran dari impelementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 

dalam meningkatkan daya saing pariwisata di Indonesia periode 2011-

2015. 

B. Manfaat Praktis: penelitian ini diharapan dapat memberikan wawasan 

dan informasi mengenai impelementasi ASEAN Tourism Strategic Plan 

dalam meningkatkan daya saing pariwisata di Indonesia periode 2011-

2015 dengan data-data yang diperoleh. 

     I.5  Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan bab yang membahas literature review dimana 

peneliti membedakan penelitian yang ditulis peneliti dengan 

penelitian terdahulu, kemudian membahas kerangka pemikiran 

dimana peneliti menentukan konsep dan  teori yang digunakan 

peneliti untuk menganilisis penelitian ini, serta membahas asumsi 

dan alur pemikiran dimana peneliti mempunyai sebuah pandangan 

mengenai penelitian ini dan arah berfikir peneliti dalam 

menganalisis penelitian ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data,  teknik analisis data dan lokasi waktu 

penelitian. Bab ini menekankan bagaimana peneliti menggunakan 

metode-metode untuk menganilisis penelitian ini. 

 

BAB IV  KERJASAMA ASEAN TOURISM FORUM MELALUI 

PROGRAM ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN 2011-

2015 

  Bab ini menjelaskan apa itu ASEAN Tourism Forum dan program 

ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015. Pada sub-bab pertama 

akan dijelaskan apa itu ASEAN Tourism Forum. Pada sub-bab 

kedua akan dijelaskan mengenai ASEAN Tourism Strategic Plan 

2011-2015. Pada sub-bab ketiga akan dijelaskan mengenai bentuk 

kerjasama ASEAN Tourism Strategic Plan melalui arahan 

strategis pariwisata yang ada di dalam program ini. 

 

BAB V PELAKSANAAN ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN 

(ATSP) 2011-2015 DALAM MENINGKATKAN DAYA 

SAING PARIWISATA INDONESIA  

Bab ini merupakan bab yang membahas mengenai bagaimana 

implementasi program ASEAN Tourism Strategic Plan dalam 

meningkatkan daya saing pariwisata periode 2011-2015. 

Kemudian, pada sub-bab pertama akan dijelaskan bagaimana 

program ASEAN Tourism Stragetic Plan direalisasikan dalam 

rangka meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Pada sub-

bab kedua akan dijelaskan kendala/hambatan dalam pelaksanaan 

ATSP. Pada sub-bab ketiga akan dijelaskan langkah-langkah yang 

dijalankan untuk mengatasi kendala pelaksaan ATSP tersebut. 
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BAB VI PENUTUP 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran 

terhadap penelitian. 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA


