
 
 

64 
 

BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

 

IV.1  Kesimpulan 

Sektor pariwisata merupakan sektor penting bagi perekonomian negara 

negara ASEAN. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi pariwisata bagi negara 

ASEAN yang mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sehingga dapat 

menghasilkan devisa negara yang sangat signifikan. Hal ini tentunya menjadi 

peluang sekaligus tantangan bagi pariwisata Indonesia, bagaimana agar dapat 

memanfaatkan peluang tersebut untuk memperkuat perekonomian nasional. 

Ketatnya persaingan antar negara ASEAN ini mendorong pemerintah untuk terus 

berupaya mengedepankan sektor pariwisata sebagai sektor yang dapat 

diunggulkan dan dapat bersaing dengan negara-negara anggota ASEAN. 

Peringkat daya saing pariwisata dapat dilihat melalui laporan Travel and 

Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang diberikan oleh World Economic 

Forum. Pemberian peringkat didasarkan pada penilaian yang mencakup beberapa 

faktor yaitu kebijakan dan peraturan negara bersangkutan, pelestarian lingkungan, 

keselamatan dan keamanan, kesehatan dan kebersihan, prioritas pariwisata, 

infrastruktur transportasi udara, infrastruktur transportasi darat, infrastruktur 

pariwisata, infrastruktur Informasi dan Teknologi (ICT), daya saing harga, sumber 

daya manusia, afinitas untuk sektor pariwisata, sumber daya alam dan sumber 

daya budaya. 

Penilaian daya daing pariwisata yang diterbitkan oleh World Economic 

Forum dapat dijadikan acuan untuk mengukur tingkat keberhasilan industri 

pariwisata Indonesia dan menetapkan prioritas ke depan. Keberhasilan 

mendapatkan nilai bagus pada sejumlah sektor selayaknya dipertahankan dan 

ditingkatkan. Sebaliknya, prioritas pariwisata perlu ditetapkan pada sektor – 

sektor yang mendapatkan nilai rendah. Keberhasilan dan kelemahan industri 

pariwisata tidak berada di tangan satu pihak tertentu, namun akan sangat 

bergantung pada kerja sama banyak pihak. Dalam hal ini memerlukan kerjasama 

pemerintah (pusat dan daerah), kalangan swasta, serta peran masyarakat sekitar. 
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Peningkatan iklim usaha yang kondusif memerlukan partisipasi publik 

sebagai tuan rumah bagi wisatawan yang berkunjung. 

 Laporan dari  World Economic Forum ini juga bermanfaat untuk 

mengetahui kiprah kompetitor pariwisata di kawasan ASEAN sendiri. Indonesia 

dapat melihat sejauh mana negara-negara  anggota ASEAN dapat mengunggulkan 

sektor pariwisatanya, apa saja pilar-pilar yang diandalkan, apa saja kelemahan 

yang mereka miliki, bahkan kiat-kiat keberhasilan strateginya dapat ditiru oleh 

Indonesia. Kompetitor  sektor pariwisata Indonesia yang paling berat adalah 

negara Singapura, karena memang negara ini sangat mengedepankan sektor 

pariwisata sebagai jantung kekuatan perekonomiannya. 

 

IV.2  Saran 

Melihat dari laporan kondisi pariwisata yang sangat berpeluang untuk 

dijadikan sebagai sektor yang dapat diandalkan, pemerintah harus serius untuk 

membenahi kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia. Adapun 

saran yang dapat penulis sampaikan kepada Pemerintah Indonesia, khusunya 

kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu: 

a. Transportasi 

Transportasi menuju tempat wisata masih perlu ditingkatkan. Baik wisata 

yang ada di dalam kota, desa, dan di luar Jawa. Setiap pengunjung belum 

tentu memiliki atau menyewa kendaraan pribadi, namun bagaimana 

caranya mereka bisa terangkut dengan baik ke tempat wisata. Pengaturan 

rute transportasi umum, penyediaan transportasi khusus ke tempat wisata, 

perbaikan akses jalan dan kerjasama dengan swasta akan mempermudah 

pengunjung mencapai tempat tersebut. 

b. Kebersihan 

Perlunya keseriusan dalam menangani kebersihan di sekitar tempat 

wisata. Memang pengelola dapat menghimbau pengunjung untuk turut 

serta menjaga kebersihan, namun diperlukan pengawasan dan keaktifan 

pengelola untuk menjaganya. Memperbanyak tempat sampah, toilet 

umum yang bersih di kawasan wisata, membuang isinya secara reguler, 
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dan membersihkan secara berkala akan membuat pengunjung semakin 

nyaman berada di tempat tersebut. 

c. Keamanan 

Pengelola harus berani melindungi pengunjung tempat wisatanya dari 

keberadaan preman, petugas atau masyarakat yang mengganggu. 

Kriminalitas yang terjadi sudah terorganisir, jadi pengelola harus berani 

pasang badan agar pengunjung tidak kapok datang ke tempat tersebut. 

Begitupun dengan ancaman terorisme, pemerintah harus bekerja sama 

dengan POLRI untuk memberantas terorisme di Indonesia yang dapat 

mempengaruhi kedatangan wisman. 

d. Kelestarian lingkungan 

Melihat dari potensi yang dimiliki oleh Pariwisata Indonesia adalah 

bersumber dari alam, maka seharusnya kelestarian lingkungan juga harus 

dijaga. Perlunya konservasi lingkungan hidup untuk melindungi sumber 

alam Indonesia merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk membuat 

program dan berkerja sama dengan pihak luar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA




