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BAB I
PARIWISATA DAN PERHOTELAN

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu Menjelaskan tentang definisi hotel dan pariwisata
2. Mahasiswa mampu Menjelaskan sejarah hotel dan pariwisata
3. Mahasiswa Mampu Menjelaskan konsep hotel dan pariwisata

1.1 Pengertian Pariwisata
Ada beraneka ragam keadaan/situasi dan kegiatan yang dapat
diartikan sebagai penomena atau gejala pariwisata.
Perjalanan seseorang atau sekelompok orang ke daerah atau
negara-negara lain dan membelanjakan sejumlah uang untuk
membiayai kehidupannya di daerah atau negara tujuan, sebagai contoh
berlibur, dapat diartikan sebagai pariwisata.
Namun pariwisata tidaklah sesederhana yang diperkirakan,
definisi dari pariwisata akan menjadi beragam. Pariwisata yang
bersifat universal perlu didefinisikan secara konsepsional dan teknis.
Dengan demikian, akan didapat batasan-batasan yang lebih jelas dan
tepat.
Batasan pariwisata pada umumnya dibuat untuk tujuan:
a. Studi

: untuk mempelajari penomena wisata
secara sistematis.

b. Statistik

: bila sesuatu gejala dalam pariwisata
harus diukur dengan ukuran tertentu
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maka gejala-gejala tersebut harus dicari
batasannya.
c. Peraturan dan Pengolahan : banyak aktivitas wisata yang sesuai
dengan peraturan/perundang-undangan
sebuah daerah atau negara tapi tidak
cocok untuk daerah atau negara lain.
Demikian juga mengenai pengelolaan
pariwisata.

Pengelolaan

pariwisata

harus disesuaikan dengan lingkungan
dimana kegiatan pariwisata itu terjadi.
d. Industri

: suatu

kegiatan

ekonomi

tertentu

akan menimbulkan stimulasi dalam
studi pemasaran wisata dan kegiatan
tersebut juga akan memberikan dasar
bentuk

organisasi

dalam

industri

pariwisata.
Oleh karena itu, dalam mendefinisikan pariwisata, dipandang
sangat perlu untuk membedakan antara batasan yang bersifat
konsepsional dan teknis. Yang dimaksud dengan konsepsional adalah
batasan yang memberi ide secara global mengenai arti dan ciri-ciri
penting yang membedakan pariwisata dengan gejala yang sama, dan
seringkali berhubungan, tapi sesungguhnya berbeda. Sedangkan
definisi teknis dimaksudkan untuk kepentingan studi tertentu, statistik,
pemasaran dan promosi, organisasi dan perundang- undangan
pariwisata dan sebagainya.

2
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1.2 Definisi Pariwisata
Konsep pariwisata telah dirumuskan pada masa antara perang
dunia kedua, dipelopori oleh dua orang mahaguru berkebangsaan
Swiss bernama Hunsiker dan Krapt. Kemudian definisi tersebut
diambil alih oleh asosiasi Internasional Ahli Pariwisata Ilmiah.
(AIEST = Asociation International Expert Scientific du Tourisme).
Untuk mendapat pengertian dan kesimpulan yang jelas tentang
arti dan ciri pariwisata, dibawah ini akan dipaparkan beberapa definisi
dari pariwisata:
a. “Tourism is the sum of the phenomena and relationships
arising from the travei and stay of non residents, in so far as
they do not lead permanent resident and are not connected
with any earning activity”.
b. “Tourism denotes the temporary short-term movement of
people to destinations outside the place where they normally
live and work and their activities during the stay at these
destiantions” (the tourism Society U.K.)

1.3 Ciri-ciri Pariwisata
Kedua definisi ini mengandung pengertian yang sama tentang
arti dan ciri-ciri pariwisata, yang menyatakan bahwa pariwisata
adalah:
a. Composite Phenomena, artinya pariwisata adalah gabungan
gejala dan hubungan yang terdiri dan gejala dan hubungan
sosial, ekonomi, lingkungan, kultural dan sebagainya.
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Gejala ini timbul dari perpindahan manusia yang bukan
penduduk setempatke suatu daerah atau negara tujuan dan
juga yang timbul dari pemukiman mereka di tempat
tersebut.
b. Incidence of Mobile Population of Travellers.
Akibat dari pemindahan dan pemukiman pengunjung diluar
daerah domisili dan tempat pekerjaan menimbulkan
aktivitas yang oleh penduduk setempat, dalam kehidupan
normal, biasanya tidak dilakukan.
c. Temporary Shortaterm Movement
Perpindahan penduduk tersebut bersifat sementara, dalam
waktu relatif singkat (beberapa hari, minggu, bulan) dan
akan kembali ketempat asalnya.
Mereka bukan “long term movement of people” yang
bertujuan menetap dan mencari penghidupan disuatu
daerah; “travel = perpindahan penduduk kesuatu tempat dan
bermukim di tempat tersebut. Tetapi tidak semua bentuk
travel dan bermukim itu termasuk pariwisata. Demikian
juga pekerja musiman, tentara pergi berperang dan lainlainnya.
d. Essentially A Plasure Activity
Pariwisata dalam artian konsepsional adalah aktivitas dalam
artian semurni-murninya untuk bersenang-senang (pleasure)
yang dinikmati waktu senggang (leisure).
Yang dimaksud dengan “leisure” adalah waktu yang
tersedia bagi seseorang apabila disiplin kerja, tidur dan

4
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kebutuhan

pokok

lainnya

telah

terpenuhi.

Bentuk

aktivitasnya dalam waktu “leisure” tersebut adalah dalam
bentuk rerkreasi tertentu. Tidak semua pemanfaatan
“leisure” dan “recreation” itu dapat diinterprestasikan
kegiatan pariwisata. Tetapi yang jelas partisipasi pariwisata
biasanya hanya bisa dilakukan waktu “leisure”.
Lebih lanjut, secara philosophis, leisure adalah tingkat
pikiran atau interprestasi terhadap suatu kejadian atau
kegiatan, sedangkan recreation adalah kegiatan-kegiatan
yang dilakukan pada waktu senggang untuk menyegarkan
fisik dan rohani.
e. Discretionary Use of Time and Money
Kegiatan pariwisata membutuhkan uang dan waktu.
Penggunaan uang dan waktu tergantung dari pertimbangan
subyektif dari partisipasi pariwisata bersangkutan. Dalam
kepariwisataan jauh sebelumnya sudah merencanakan
termasuk mengalokasikan waktu dan anggaran.
Yang jelas penggunaan uang dan waktu kegiatan rekreasi
dalam berpariwisata itu, akan jauh lebih banyak dari pada
kalau mereka menjalani kehidupan normal ditempat asalnya
dalam jangka waktu yang sama sebab waktu dan uang yang
tersedia memang untuk tujuan kegiatan bersenang-senang,
sesudah kebutuhan hidup yang pokok terpenuhi (kerja,
pendidikan, makan dan lain-lain).
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1.4 Istilah-istilah dalam pariwisata
Ditinjau dari sudut teknis, dan untuk maksud pemasaran,
statistik

dan

sebagainya,

pariwisata

baik

domestik

maupun

internasional, diberi batasan sesuai dengan:
a. The Purpose of Travel or Visit (tujuan perjalanan atau
kunjungan), yang dinyatakan dalam bentuk motivasi yaitu:
1) Sebagian besar untuk berlibur (holidays/vacations),
yang biasa dilakukan hanya pada waktu “leisure”
senggang.
2) Business (kegiatan yang berkaitan dengan usaha dagang
yang umumnya dilakukan bukan waktu “leisure”)
namun tidak diartikan meraih pekerjaan berdagang di
tempat tujuan.
3) Common Interest termasuk mengunjungi teman dan
sanak keluarga, menuntul ilmu, berolah raga, kegiatan
agama dan lain-lain.
b. Jangka Waktu Tinggal (Length of Stay) di daerah/negara
tujuan wisata.
Jangka waktu tinggal seseorang di daerah atau negara tujuan
wisata akan menimbulkan beberapa istilah sesuai dengan
batasan minimal-maksimal jangka waktu tinggal orang
tersebut. Adapun beberapa istilah yang ditimbulkan oleh
batasan- batasan jangka waktu tinggal (Length of Stay),
Pengunjung (Visitor), Wisatawan (Tourist), Pelancong
(Excusionist) dengan mereka yang dianggap non-pariwisata.

6
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1) Pengunjung (Visitor).
Untuk

tujuan

statistik,

yang

dimaksud

dengan

pengunjung adalah setiap orang yang mengunjungi suatu
negara, yang bukan negaranya sendiri, untuk tujuan apa
saja kecuali untuk tujuan mendapatkan pekerjaan.
Batasan ini mencakup: wisatawan (tourist) & pelancong
(excursionist).
2) Wisatawan (Tourist)
Adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurangkurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dengan
tujuan sebagai berikut:
-

Waktu Senggang (Leisure) misalnya: rekreasi,
berlibur, kesehatan, studi, agama, sport.

-

Business, relatives, meetings, mission.

3) Pelancong (Excursionist)
Adalah pengunjung sementara, tinggal kurang dari 24
jam di negara yang dikunjungi (termasuk penumpang
kapal pesiar), Statistik wisata irrteraasional tidak
memasukkan mereka, yang secara resmi, tidak masuk
suatu negara umpama penumpang transit yang keluar
dari ruang transit.
c. Situasi Khusus (Particular Situation)
Untuk tujuan tertentu, perlu didefinisikan apakah sesuatu
gejala itu termasuk pariwisata atau bukan pariwisata,
umpama:
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1) Transit traffic - perjalanan melewati sebuah negara
meskipun lebih dari 24 jam.
2) Sea Cruise - perjalanan dengan kapal laut tapi
mengalami persinggahan di pelabuhan untuk 24 jam dan
penumpangnya turun di pelabuhan dan kembali tidur
dan

makan di kapal.

Pariwisata

Domestik

dan

Internasional (Domestic and International Tourism)
1) “Domestic Tourism” menyangkut antara lain perjalanan
di dalam wilayah di luar tempat tingalnya tapi dalam
satu negara. Sedangkan “International Tourism” adalah
perjalanan wisata ke dan kegiatan yang dilakukan disatu
atau beberapa negara, lain dari pada negara dimana
mereka biasanya tinggal/hidup, dengan kemungkinan
sistem politik dan ekonomi sendiri.
2) Perbedaan dari Pariwisata Domestik dan Internasional.
Kalau ditelaah kedua jenis pariwisata tersebut di atas
mengandung perbedaan pokok sebagai berikut;
a) Pada pariwisata domestic, para wisatawan tidak
menemukan

hambatan

bahasa

sebagai

alat

komunikasi dengan penduduk setempat, mata uang
atau kebutuhan dokumen perjalanan. Sedangkan
pada pariwisata internasiona, hal-hal tersebut di atas
menjadi masalah/penghambat
b) Pariwisata domestik tidak memberikan implikasi
pada

Neraca

Perdagangan

Nasional

karena

wisatawan mencari dan menghabiskan uangnya di

8
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negara yang sama. Namun memberi pengaruh
ekonomi

pada

dikunjungi.

daerah

Pariwisata

dan

penduduk

yang

internasional

justru

sebaliknya.
c) Selain dari pada itu pariwisata domestik akan
memberikan pengaruh terhadap nasional dalam
bidang politik, sosial dan meningkatkan apresiasi
terhadap nilai-nilai budaya sendiri.
Pada masa-masa sekarang ini hambatan-hambatan
seperti bahan yang digunakan untuk transportasi dan alat
komunikasi sudah canggih,

menjadikan berwisata

semakin mudah. Holiday Business dan Common Interest
Tourism
3) Holiday Tourist adalah aktivitas yang dilakukan oleh
wisatawan

di

daerah/negara

tujuan

dan

mereka

meninggalkan rumahnya untuk berlibur, berekreasi,
termasuk menikmati:
a) Cuaca, pantai, berenang (sun, sea, swimming).
b) Perjalanan wisata lokal (sightseeing & excurseons)
c) Olahraga dan hiburan (sport/entertainment)
d) Kultur, kehidupan sosial dan lain-lain (special
interest)
e) Membeli barang-barang cindramata dan kebutuhan
hidup sehari-hari (shopping)
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4) Business Tourists adalah mereka yang bepergian ke
daerah tujuan wisata tertentu dengan maksud sematamata untuk urusan dagang atau profesi.
a) penelitian;
b) kunjungan kerja;
c) promosi penjualan;
d) Meninjau kantor cabang di luar negeri dan lainlainnya. Dan mereka ini pada umumnya lebih
berpengalaman dalam hal berwisata (travelling)
daripada “Holiday Tourist”.
5) Common Interest Tourism adalah wisatawan yang
bepergian dengan tujuan khusus, diantaranya, termasuk
untuk:
a) studi suatu ilmu pengetahuan tertentu;
b) mengunjungi teman dan sanak keluarga;
c) kesehatan;
d) muhibah, misi-misi agama dan Lain-lain.
d. Individual & Group Travel
Terminologi ini sekedar menunjukkan bahwa adahya
wisatawan mengadakan perjalanan secara sendiri-sendiri
atau sebagai anggota

sebuah grup

wisata.

Apakah

pengaturan perjalanan mereka melalui Biro Perjalanan atau
langsung atas usaha sendiri tidak dipersoalkan
e. Independent & Inclusive Tours
Ini menunjukkan cara pemesanan elemen “service” yang
dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanan.

10

Dasar-Dasar Hospitality

1) “Independent

Tour”

artinya

perjalanan

dimana

pemesanan “service” yang dibutuhkan oleh wisatawan
bersangkutan diminta langsung sendiri-sendiri kepada
“original service providers: hotel, airlines” atau melalui
biasanya Travel Agent (agen perjalanan).
2) “Inclusive Tourist” - Paket Wisata.
Wisatawan

membeli

dari

pihak

penyelenggara

perjalanan, biasanya Tour Operator (Biro Perjalanan
Umum). Suatu paket wisata yang merupakan kesatuan
yang mencangkup lebih dari satu elemen jasa dalam satu
kesatuan harga. Elemen tersebut minimal terdiri dari
transport dari negara asal ke negara tujuan dan kembali,
serta akomodasi selama, berlibur di daerah-daerah
tujuan.
f. Mass Tourism
Pariwisata masal mempunyai ciri tersendiri yaitu partisipasi
wisata yang bisa dijangkau oleh penduduk secara masal.
Mass Tourism merupakan penomena khas negara pasaran
wisata yang maju (develoved tourist generating countries).
Penomena ini- timbul karena pendapatan penduduk perkapita relatif tinggi dan tidak menyolok perbedaannya. Di
negara yang baru berkembang justru sebaliknya timbul
gejala yaitu apa yang disebut “Limited tourism”, artinya
pariwisata yang hanya bisa dinikmati oleh penduduk yang
jumlahnya terbatas yaitu yang berpenghasilan menyolok
tinggi.
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g. “Popular Tourism”
Pariwisata populer hakikatnya menunjukkan:
1) Aktivitas wisatawan yang populer dikalangan umum
artinya biaya bisa dijangkau oleh sebagian besar
penduduk dan kegiatan atau atraksi wisatawannya sesuai
dengan selera massal.
2) Oleh karena itu “Pariwisata Populer” merangsang
“Mass Tourism”.
h. Social Tourism
Pariwisata

sosial adalah

satu

tipe

pariwisata

yang

diperantukkan bagi mereka yang tidak mampu membayar
ongkos perjalanan wisatanya tanpa bantuan pihak lain.
Ketidak mampuan membayar ongkos-ongkos tersebut
disebabkan oleh pendapatan relativ rendah: pekerja keras,
atau orang jompo, dan orang-orang yang berhak mendapat
perlindungan sosial ekonomi dari negara atau lembagalembaga sosial swasta yang dikaitkan dengan jaminan sosial
menurut peraturan negara tersebut.
i. The Tourism Destination and The Tourist Resort.
1) Daerah Tujuan Wisata (The Tourism Destination)
a) Daerah tujuan wisata dapat disebut sebagai satu
kesatuan
wisatawan;

geographis

yang

dikunjungi

dimana

sepanjang

tahun

oleh

fasilitas

wisatawannya (tourist amenities) bisa dinikmati oleh
penduduk setempat dan wisatawan.

12
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b) Daerah tujuan wisata ini bisa saja sesuatu pusat yang
memiliki fasilitas yang umumnya dibutuhkan oleh
wisatawan yaitu:
-

kota, kampung, distrik, dan Lain-lain.

-

Pulau, negara atau sebuah wilayah.

j. Faktor yang menentukan berhasilnya sebuah Tujuan Wisata
ialah:
-

Atraksi wisata (tourist Attractions).

-

Mudah dicapai (accessibility) dari pusat-pusat
penduduk dengan alat-alat transportasi.

-

Fasilitas wisata (amenities) yang terdiri dari:


Penginapan (accommodation);



Penyediaan

makanan

dan

minuman

(catering);


Hiburan (entertainment);



Transportasi dan komunikasi (local transport
and communication.

k. Organisasi pariwisata (tourist organization) dari berbagai
sector dan tingkatan yang berkewajiban memberikan
penghargaan secara umum sehingga industri pariwisata bisa
dikelola untuk mencapai sasaran. Disamping itu, organisasi
pariwisata juga diharapkan dapat mempromosikan produk
wisata yang mampu memenuhi selera pasar.
l.

Pemukiman Wisata (The Tourist Resort)
1) “Tourist Resort” dapat disebabkan sebagai pusat
pengunjung (visator centre) di dalam wilayah sebuah
Dasar-Dasar Hospitality
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“tujuan wisata” yang dikunjungi oleh wisatawan dan
dimana mereka juga bisa bermukim sementara.
Kemudahan tempat tersebut berkembang dan menjadi
basis untuk melaksanakan kegiatan wisata di sekitar
daerah tersebut. Karena mereka tinggal dan menginap,
seperti halnya “tourist destination”, secara lebih terbatas.
“Visitor Centre” tersebut juga harus dilengkapi dengan
prasarana dan fasilitas wisata.
m. Jasa Wisata (The Tourist Services)
1) yang dimaksud dengan “tourist service” adalah jasa
wisata dalam artian seluas-luasnya, yaitu segala yang
wajar dan sah dibutuhkan oleh wisatawan selama
perjalanan dan permukiman di daerah tujuan wisata,
yang dapat dikelompokkan menjadi:
a) Jasa Wisata Utama (Primary Tourist Service), yang
terdiri dari:
-

Transportasi wisata untuk mencapai daerah
“Tujuan Wisata” dan untuk berkeliling selama
berada di tempat tersebut

-

Penginapan, makanan dan aktivitas wisata.

-

Agen Perjalanan dan Biro Perjalanan Umum
sebagai perantara atau penyelenggara kegiatan
wisata.

b) Jasa

Wisata

Pendukung

(Secondary

Tourist

Services) termasufc jasa pengadaan mata uang asing,

14
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dokumen perjalanan, perbelanjaan, informasi umum
dan lain-lainnya.
n. The Tourist Product and Markets
1) Produk Wisata (Tourist Products)
a) Dalam artian luas adalah merupakan gabungan dari
beberapa “tourist service” jasa wisata, yang dialami
selama perjalanan ke dan tinggal di daerah tujuan
wisata dengan atau tanpa diatur lebih dahulu,
b) Dalam artian sempit “tourist product” adalah apa
saja yang wisatawan butuhkan.
2) Ciri Produk Wisata (Tourist Product)
a) Karena produk wisata adalah berbentuk jasa, jadi
bukan benda (material) maka produk wisata tidak
bisa

kita

expor

penggunaannya

yang

yang

diexport

adalah

dilukiskan dalam

nilai
media

promosi yang dikirim ke calon pembeli (wisatawan).
b) Jadi karena produk itu berupa jasa, jadi bukan
barang itu kita kirim ke calon pembeli tapi calon
pembeli dan wisatawanlah yang datang ke tempat
produk itu berada. Jadi ia tidak bisa dicicipi atau
dinikmati secara langsung oleh calon pembeli
sebelum datang ke tempat tujuan.
c) Jasa wisata tidak bisa berdiri sendiri secara qualitatif
ia umumnya berkaitan dengan elemen pelayanan,
sikap dan tingkah laku para pelaksana dan ditunjang
langsung oleh keahlian, alam dan lingkungan.
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o. Tourist Market
a) Secara formal para ahli ekonomi berpendapat bahwa
pasar adalah jaringan penawaran dan permintaan atau
sesuatu produk antara pembeli dan penjual.
b) Pemakaian dalam perdagangan, biasanya pembeli atau
calon pembeli didefmisikan sebagai pasar, Jerman dan
Jepang dewasa ini merupakan Pasaran Utama Indonesia.
1.5 Sejarah Pariwisata sebelum Jaman Modern (sebelum tahun
1920) dapat dibagi atas:
a. Perjalanan zaman purba yaitu antara 4000 sebelum Masehi
sampai tahun 533 sesudah Masehi yang ditandai dengan:
1) Perjalanan bangsa-bangsa primitif dari satu tempat ke
tempat

lain

untuk

mempertahankan

kelangsungan

hidupnya.
2) Perbedaan dari kurun waktu yang bisa dianggap modern
dalam perjalanan adalah pada jaman bangsa purba Sumeria
(4000 S.M), menentukan hurup, roda, ide dan fungsi uang
dalam perdagangan,
3) Perjalanan wisata dalam artian modern pertama kali
dilakukan oleh bangsa Phoenisia dan Polenisia untuk
tujuan perdagangan.
4) Barangkali perjalanan wisata untuk tujuan yang dianggap
bersenang-senang

pertama

dilakukan

oleh

Roman/antara abad ke-1 sampai dengan abad ke-5.
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bangsa

b. Timbulnya Perjalanan Wisata Santai (leisure travel) sampai
dengan abad ke-18th
1) Konsep sesungguhnya dari: “Santai” sampai dengan abad
ke-18 bukanlah merupakan pembagian antara waktu kerja
dan waktu bebas dengan upah, seperti yang kita
interprestasikan dewasa ini.
2) Ia merupakan perwujudan pelengkapan perbedaan tingkat
sosial dalam kehidupan, seperti halnya orang-orang
aristokrat Inggris pada abad itu bepergian ke Itali dan
Perancis untuk tujuan menambah pengetahuan cara hidup,
sistem politik dan ekonomi.
c. Pengaruh Revolusi Industri (1760-1850)
Peneriman mesin-uap, pemakaian sarana angkutan yang
memakai mesin uap (Kereta api dan Kapal laut, pabrikpabrik). dan penggunaan alat-alat dan perkakas logam
memberi pengaruh terhadap:
1) Struktur masyarakat dan ekonomi di Eropah, karena:
a) Pertambahan penduduk
b) Terjadi urbanisasi masyarakat kota
c) Timbulnya usaha-usaha yang berkaitan dengan
pariwisata dikota-kota industry
d) Lapangan kerja dalam industri
e) Pertambahan pendapatan perorangan
f) Pergeseran lapangan penanaman modal, dari sektor
pertanian ke usaha perantara seperti bank, termasuk
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perdagangan internasional. Hal-hal ini menciptakan,
yang kita kenal dewasa ini sebagai pasaran wisata.
2) Kehadiran dan akibat dari teknologi sarana angkutan
Akibatnya:
a) pemakaian sarana angkutan jalan menurun
b) bertambahnya kegiatan perjalanan
c) tumbuhnya bermacam-macam akomodasi
d) munculnya permukiman wisata dalam bentuknya yang
pemula
3) Munculnya Agen Perjalanan.
a) Sesungguhnya kata “tourist” muncul dalam kamus
bahasa Inggris pada tahun 1811. Demikian juga kata
“tour”. Yang diartikan pada waktu itu, tidak sama
dengan pengertiannya dewasa ini.
b) Agen/Biro perjalanan yang muncul pertama kali
didunia adalah:


Thomas Cook & Con ltd tahun 1840 di Inggris.



American Express Company 1841 di Amerika
Serikat

4) Bangkitnya Industri Perhotelan
Perkembangan

sistem

perkretaapian

mengakibatkan

jumlah perjalanan wisata didunia bertambah secara drastis.
Hal tersebut:
a) Mendorong muncul kebutuhan akan akomodasi hotel
baik di stasiun-stasiun kereta api maupun ditujuan
wisata.

18
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b) Munculnya perusahaan-perusahaan restaurant, bar dan
sejenisnya seperti kedai teh dan kopi sebagai akibat
urbanisasi.
c) Pada sekitar tahun 1860 pengusahaan perhotelan dan
restaurant menjadi bersifat internasional, berhubung
pelancong-pelancong Amerika mulai mengunjungi
Britania.
d) Munculnya literatur mengenai usaha kepariwisataan:


Tahun 1900 “Guide to Hotels” oleh Michelui.



Tahun 1911 “Guide to Hotels” di buat oleh
“Automobils Association” di Inggris.

5) Berkembangnya Permukiman Wisata, “Spas” dan tempattempat rekreasi lainnya dari tujuan untuk rekreasi badaniah
kebutuhan rohaniah:
a) “Inland spas” sebagai sarana pengobatan badaniah
berkembang juga ke tujuan untuk bersantai, untuk
mengendorkan ketegangan jiwa.
b) Berkembangnya permukiman wisata di benua Eropa:
seperti Jerman, Swis dan Lain-lain.
c) Berkembangnya tujuan-tujuan wisata di negara Mesir,
Itali, Yunani dan amerika. Puncak perjalanan wisata
kenegara -negara tersebut diatur oleh Thomas Cook &
Son Ltd pada sekitar permulaan abad ke-19, yaitu
tahun 1861.
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1.6 Pariwisata Dalam Dunia Modern
a. Yang dimaksud dengan Dunia Modern adalah sesudah tahun
1919. Dalam Kepariwisataan hal ini ditandai dengan
pemakaian

sarana

angkutan

mobil

untuk

kepentingan

perjalanan pribadi sesudah Perang Dunia berakhir (19141918).
Inilah ciri perkembangan pariwisata dalam dunia modern.
Demikian juga halnya denga pemakaian pesawat terbang untuk
tujuan sipil, komersial dan pribadi.
Kedua Perang dunia memberi pengalaman kepada orang untuk
mengenal negara lain sehingga membangkitkan keinginan
berwisata kenegara-negara asing, terutama sekali sesudah
negara-negara Eropa sembuh dari akibat peperangan atas
bantuan ekonomi Amerika melalui “Marshal Plan”,
Sesudah kesembuhan ini maka terjadilah pariwisata masal
artinya, pariwisata bukan semata-mata monopoli orang-orang
kaya, tetapi sebagian besar penduduk biasa menikmati
perjalanan wisata dikarena meningkatnya:
1) Tingkat pendidikan
2) Pendapatan pribadi
b. Pariwisata dalam arti sesungguhnya telah menjadi kenyataan
diantaranya:
1) Kesempatan

berwisata

kenegeri

asing

merupakan

kenyataan untuk bersantai, mengenal bagaimana manusia
dibagian dunia lain hidup dan menjalani kehidupan
mereka.
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2) Berkembangnya tentang arti pariwisata internasional
sebagai salah satu alat unuk mencapai perdamaian dunia
untuk bertambab, sehingga wisatawan dapat dinilai sebagai
duta bangsa negara mereka masing-masing. Terutama
wisatawan yang datang dari negara yang kalah perang
dapat dinilai sebagai misi penata hubungan baik.
3) Berkembangnya penggunaan sarana angkutan
Hal ini ditandai dengan perkembangan teknologi angkutan
dari

penggunaan

kendaraan

mobil

pribadi

sampai

penggunaan pesawat udara berkecepatan suara.
4) Pariwisata merupakan suatu gejala yang harus ditanggapi
serius, sehingga pada abad modern organisasi pariwisata
dibentuk seperti WTO yang berasal dari IUOTO yang
dibentuk di Paris tahun 1942.
c. Menurunnya Peranan Kereta Api
Pada tahun 1914, Perusahaan Kereta Api di Inggris mengalami
keruntuhan dalam keuangan. Oleh karena demikian, ia
dinasionalisasi oleh negara. Untuk menyelamatkannya diambil
kebijaksanaan sebagai berikut:
1) Moderenisasi dalam hal mana mesin uap diganti dengan
mesin disel dan mesin bertenaga listrik (U.U. Angkutan
Inggris tahun 1947).
2) Reorganisasi perkereta-apian artinya :
a) Pengurangan

jalur

kereta

api

yang

kurang

menguntungkan;
b) Modernisasi dalam teknik.
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3) Penyebab umum menurunnya peranan kereta api dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a) Timbulnya penggunaan sarana angkutan berteknologi
tinggi, mobil, pesawat udara sebagai sarana transport
wisata unutk perjalanan pendek dan menengah yang
mengandung unsur:


Pemakaian

mobil

pribadi

lebih

memberikan

kemerdekaan bagi wisatawan bersangkutan untuk
mengatur dan menikmati perjalanan mereka.


Memberikan kemudahan dan kenyamanan pribadi.



Lebih cepat dan praktis untuk wisatawan keluarga
untuk mencapai tujuan wisata yang terasing dan
tidak bisa dicapai dengan kendaraan umum.

b) Persaingan berikutnya oleh pesawat udara yang :


Lebih nyaman dari kereta api untuk perjalanan
jauh.



Lebih cepat.

2. Perkembangan Sarana Angkutan di Abad 20
a. Motorisasi.
Yang dimaksud dengan motorisasi adalah sarana angkutan
yang berkekuatan motor tenaga listrik sebagai pengganti mesin
bertenaga uap.
1) Penemu dan pengembangannya :
a) Etiene Lenoir tahun 1860-seorang warga Perancis.
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b) Dikembangkan berturut-turut oleh Necolaus August
Otto dan Willem Otto dan Eugen Laugen dan Gottliers
Damler.
2) Akibat dari motorisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Galaknya wisata domestik.
b) Tumbuhnya

bentuk-bentuk

penginapan

wisata

disepanjang jalan-jalan raya wisata: motel dsb.
c) Munculnya

perjalanan

keluarga

dengan

mobil

“caravan” (mobil dengan memiliki ruangan tidur,
kitchenet dsb).
d) Munculnya

pengusaha-pengusaha

bus

termasuk

“coach” (1920).
e) Munculnya undang-undang Lalu Lintas di Inggris
1924-1930,

sistim

perijinan

“tourist

coach”

menyangkut:


Cara penanganan usaha angkutan jalan raya untuk
umum;



U.U. lalu Lintas Jalan Raya untuk wisatawan
muncul 1965.

f) Sesudah perang Dunia ke-2 pemakaian kendaraan
bemobil; taxi, mobil pribadi mengganti peranan
bus/coach, yang bisa mecapai kampung-kampung
terpencil.
b. Pesawat Udara
1) Penemu dan Pengembangan pesawat udara.
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a) Penemu pesawat udara bertenaga mesin adalah Wright
bersaudara di Amerika Serikat - 1860.
b) Sebelum Perang Dunia kedua, pesawat udara dipakai
semata-mata untuk perang dan komersial, seperti
pengangkutan surat-surat pos, paket-paket dan Lainlain.
2) Pada tahun 1963 mulailah usaha perjalanan berdasarkan
penerbangan center yang dihubungkan dengan-paket
perjalanan wisata yang mengandung unsur kemurahan dan
kenyamanan. Pada waktu yang sama pulalah diperkenalkan
pesawat supersonik yang berukuran besar/terakhir pesawat
cobcondo

yang

merupakan

usaha

patungan

antara

Pemerintah Inggris dan Perancis, untuk penerbangan jarak
jauh dan dekat dengan:
a) Tarif khusus (Special rates) umpama tarif khusus untuk
wisatawan (1952) dan kelas ekonomi (1985)
b) Kecepatan tinggi dan waktu yang relative pendek
untuk mencangkup perjalanan tersebut.
3) Tumbuhnya Agen Perjalanan, Agen Perjalanan Umum,
Industri Akomodasi.
Ini disebabkan oleh:
a) Meningkatnya pendapatan perkapita-perkapita diakhir
abad, ini terutama dinegara-negara maju : Eropa Barat,
Ameika Serikat, Jepang dan lain-lainnya disamping
meningkatkan
pasaran wisata.
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pendapatan

nasional

negara-negara

b) Naiknya tingkat pendidikan yang mempengaruhi rasa
ingin tahu terhadap negara dan kehidupan bangsabangsa di dunia belahan lain,
c) Semakin berkurangnya jumlah hari dan jam kerja serta
bertambahnya hari libur, terutama dinegara-negara
Eropa Utara.
4) Menignkatnya Industri Perhotelan, terutama dibangun oleh
perusahaan-perusahaan Penerbangan Internasional yang
besar : Pan Am, BO AC TWA dan Lain-Iain dalam bentuk
Jaringan Perhotelan “Hotel Chain” “untuk meyakinkan
tamu-tamu mereka mendapat akomodasi.
5) a) Demikian juga angkutan maritim.
Mengalami kemajuan dengan diperkenalkan kapalkapal wisata yang besar dan mewah: SS. France,
Queen Elisabeth, dan Lain-lain.
c) Hovercraft kapal laut yang berkekuatan mesin turbin
untuk pelayanan penyebrangan selat di perkenalkan
pada tahun 1960-an.
1.7 Perkembangan Hotel
Mengawali pembahasan mengenai sejarah perhotelan, marilah
kita tengok bagaimana orang-orang terdahulu melakukan perjalanan
untuk mendapatkan tempat menginap. Pada abad sebelum masehi
manusia memanfaatkan goa, pohon besar sebagai tempat menginap
ketika mereka melakukan perjalanan jauh. Seiring dengan kemajuan
peradapan, manusia kemudian menjadikan sebagian tempat tinggal
mereka sebagai kamar untuk disewakan.
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Nama

Marry

(Mariam)

menjadi

bukti

sejarah

adanya

penginapan. Pada saat itu Mariam membutuhkan kamar untuk
menginap. Akan tetapi semua kamar yang ada telah terisi. Akhirnya
Mariam mendapatkan kandang domba sebagai tempat melahirkan
Nabi Isa.
Keberadaan hotel-hotel tertua dapat ditemukan di Pompei,
bagian selatan Italia, dimana gunung Vesuvius meletus sehingga lahar
panas mengubur hampir seluruh bangunan kota. Setelah kerajaan
Romawi jatuh, tahun 1096 sampai 1270, industri akomodasi mulai
berkembang. Pada tahun 1282, di Florence dikenalkan istilah
“Innkeepers.”
Industri perhotelan yang sebenarnya berawal di Inggris pada
tahun 1658 yaitu apa yang mereka sebut “Inn” atau “Tavern”, yang
menyediakan pelayanan penginapan untuk para penumpang coach
yang singgah dan bermalam di tempat tersebut. Inn tertua yang
terdapat di Amerika adalah “Rumah Batu” di Guilford, dibangun pada
tahun 1640 oleh Henry Whitefield sebagai tempat tinggal, tempat
pertemuan, gedung kota dan Inn. Pada .tahun 1641 Belanda
membangun Tavern berlantai 4, yang didirikan di ujung selatan pulau
Manhattan dan difungsikan untuk menampung orang-orang Inggris
yang singgah pada perjalanan mereka dari jajahan New England ke
Virginia.
1.8 Perkembangan Hotel Modern
Perkembangan hotel selanjutnya lebih mengutamakan fasilitas
dan pelayanan. Pada tahun 1794 dibangun City Hotel di kota
Baltimore oleh David Barnum. Kemudian pada awal tahun 1800,
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menyusul Coffee House/Inn di Amerika, Tremont House di Boston
tahun 1829, dan New York House tahun 1824. Hotel-hotel lainnya
antara lain; The Palmer House tahun 1830, The Sherman House di
Chicago, Platers di St. Louis, The Spring House (Greenbriers) tahun
1830, Florida's Ponce de Leon tahun 1988 dan Denver's Brown Palace
di San Fransisco tahun 1893.
a. E.M Statler
Hotel yang disebut raja hotel di Amerika dan sangat terkenal
di seluruh dunia adalah hotel Statler, dibangun oleh
Ellsworth M Statler (1880 - 1928). Hotel ini merupakan
pendiri hotel “Chain” pertama di dunia. Adapun hotel Chain
miliknya juga didirikan di Buffalo, New York, Boston,
Detroit dan St. Louis.
b. Conrad Hilton
Pada tahun 1954, Staler menjual seluruh asetnya termasuk
hotel-hotel chainnya kepada Conrad Hilton. Usaha yang
demikian gigih membuahkan hasil, terutama setelah perang
dunia I. Setelah sukses dengan hotel-hotelnya, Conrad
Hilton kemudian mendirikan Hilton Hotel Cooperation pada
tahun 1946. Dan pada tahun 1948 ia mendirikan perusahaan
internasional “Hilton” dengan aset dari 125 hotel yang
tersebar di Amerika dan Eropa. Hotel Hilton yang ada di
Indonesia diantaranya berada di Bali dan Jakarta.
c. Kemmons Wilson
Kemmons Wilson membangun “Holiday Inn Chain” pada
awal tahun 1950 dengan hotel pertamanya di Memphis,
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Tennese. Hotel pertama yang dikembangkan adalah untuk
wisatawan

dan

keluarga.

Kemudian

Holiday

Inn

mengembangkan pemasarannya ke tamu-tamu bisnis.
Holiday Inn sekarang tersebar di seluruh dunia, tidak
terkecuali Indonesia.
d. J.W. Marriott
J.W. Marriott, seorang pendiri motor hotel di Virginia
(daerah Wasington DC) yang diberi nama Marriott Hotel. Ia
juga mengembangkan hotel chain “Marriott Hotel and
Resort” diantaranya Marriott Marquis yang dibangun pada
tahun 1980 di New York. Sekarang hotel ini terdapat di
seluruh dunia termasuk Indonesia.
e. Ernest Henderson dan Robert Moore
Mereka mulai mendirikan Sheraton Chain pada tahun 1937.
Hotel pertama yang menjadi awal mula hotel Sheraton
adalah

“Stoneheaven”

di

Springfield

Massachusetts.

Sheraton adalah hotel pertama yang terdaftar di bursa saham
New York. Tahun 1968 sebelumnya, Sheraton berada di
bawah perusahaan ITT Sheraton. Sekarang Sheraton
dikelola oleh “Starwood Company.” Hotel Sheraton di
Indonesia diantaranya berada di Jakarta, Surabaya, Lombok,
Yogyakarta dan Lain-lain.
1.9 Kilas Balik Perkembangan Hotel di Indonesia
Perkembangan usaha perhotelan di Indonesia bergulir selaras
dengan kamajuan di bidang pariwisata. Awal mula dari tumbuhnya
usaha hotel terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di
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Indonesia. Dengan makin maraknya orang-orang Belanda dan Eropa
yang pergi ke Hindia Belanda, kebutuhan akan sarana akomodasi
dirasakan makin meningkat pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut
maka di kota-kota pelabuhan mulai didirikan hotel-hotel. Di Batavia
dibangun Hotel Des Indes, Der Nederlanden, Hotel Royal dan Hotel
Rijswijk. Hotel-hotel lain yang juga dibangun antara lain: Hotel Du
Pavilion di Semarang, Hotel Sarkies dan Hotel Oranje di Surabaya,
Hotel De Boer dan Astoria di Medan, Grand Hotel dan Staat Hotel di
Makasar.
Prasarana jalan raya dan sarana tranportasi kereta api di Jawa
mulai dikembangkan. Kemajuan ini dibarengi dengan perkembangan
sarana akomodasi dan produksi perkebunan teh di daerah-daerah
pedesaan dan pengunungan yang berhawa sejuk (moutain resort).
Misalnya: di Bandung dibangun Hotel Savoy Homann, Hotel
Preanger, dan Pension Van Hengel (sekarang hotel Panhegar). Bogor,
Hotel Salak, di Malang Palace Hotel, di Solo Hotel Slier dan Grand
Hotel (sekarang Hotel Garuda) di Yogyakarta. Pada tahun 1935 di
Hindia Belanda terdapat 114 hotel dengan keseluruhan 4139 kamar
yang mendapat rekomendasi dari pemerintah Hindia Belanda untuk
wisatawan.
1.10 Hotel Internasional Pertama
Pada tanggal 5 Agustus 1962 di Jakarta diresmikan pembukaan
hotel Indonesia milik PT. Hotel Indonesia, sebuah perusahaan
pemerintah, dan merupakan hotel bertaraf Internasional pertama di
negeri kita. Setelah itu menyusul hotel modern lainnya seperti:
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a. Samudera Beach Hotel di pelabuhan Ratu, Jawa Barat
(diresmikan pada bulan Februari 1966).
b. Ambarukmo Palace Hotel di Yogyakarta (diresmikan bulan
Maret 1966)
c. Bali Beach di pantai Sanur, Bali (diresmikan pada bulan
November 1966).
Dana pengembangan hotel-hotel bertaraf internasional tersebut
diperoleh dari hasil pampasan perang Jepang. Pada bulan Maret 1974
diresmikan lagi dua hotel bertaraf internasional yaitu Hotel Borobudur
Intercontinental dan Hotel Sahid Jaya. Menyusul bulan April, Hotel
Kartika Candra. Tahun 1978 diresmikan Hotel Wisata Internasional di
Jakarta.
Demikian perkembangan perhotelan yang sangat pesat dan terus
tumbuh hingga sekarang. Hotel-hotel bertaraf internasional yang ada
di Indonesia antara lain: Sheraton, Hilton, Novotel, Radison, Marriott,
Grand Hyatt dan lain-lain.
1.11 Klasifikasi Hotel
Hotel dapat diklasifikasikan menjadi 8 kategori, yaitu:
1. Luas dan Jumlah Kamar
a. Hotel Kecil (small hotel), adalah hotel yang memiliki lebih
25 kamar atau kurang dari 100 kamar.
b. Hotel Menengah (above average hotel), ialah hotel yang
memiliki lebih dari 100 kamar dan kurang dari 300 kamar.
c. Hotel Besar (large hotel), yaitu hotel yang memiliki lebih
dari 300 kamar
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2. Jenis Tamu yang Menginap
a. Hotel keluarga (famiily hotel), adalah hotel yang dirancang
untuk keluarga
b. Hotel bisnis (bisnis hotel), adalah hotel yang dirancang
untukpara usahawan.
c. Hotel wisata (tourist hotel), adalah hotel yang dirancang
untuk para wisatawan.
d. Hotel transit (transit hotel), adalah hotel yang dirancang
khusus untuk orang-orang yang melakukan persinggahan
sementara dalam suatu perjalanan.
e. Hotel perawatan kesehatan (cure hotel), adalah hotel yang
dirancang untuk orang-orang yang sedang menginginkan
penyembuhan dari suatu penyakit atau meningkatkan
kesehatannya.
f. Hotel konvensi (convention hotel), adalah hotel yang
dirancang

untuk

keperluan

orang-orang

yang

menyelenggarakan konvensi.
3. Lama Tamu Menginap
a. Transient hotel, yaitu hotel dimana para tamunya
menginap hanya untuk satu atau dua malam.
b. Semi-residential hotel, yaitu hotel dimana para tamunya
lebih dari 12 malam sampai satu minggu.
c. Residential hotel, yaitu hotel dimana para tamunya
menginap untuk jangka waktu lama, lebih satu minggu.
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4. Lokasi
a. Mountain hotel, adalah hotel yang terletak di daerah
pengunungan.
b. Beach hotel, adalah hotel yang terletak di tepi pantai.
c. City hotel, adalah hotel yang berlokasi di perkotaan
d. Highway hotel, adalah hotel yang terletak di tepi jalan
bebas hambatan dan biasanya diantara dua kota.
e. Airport hotel, adalah hotel terletak tidak jauh dari airport.
f. Resort hotel, adalah hotel yang berlokasi di kawasan
wisata.
5. Lamanya Buka dalam Setahun
a. Seasonal hotel, yaitu hotel yang hanya buka pada waktuwaktu tertentu dalam setahun (3 bulan, 6 bulan, 9 bulan).
b. Year-round hotel, yaitu hotel yang buka sepanjang tahun.
6. Berdasarkan Tarif Kamar
a. Economy class hotel, ialah hotel yang memiliki tarif kamar
kelas ekonomi (harga kamar relatif murah)
b. First class hotel, yaitu hotel dengan tarif kamar mahal.
c. Deluxe/luxury hotel, yaitu hotel yang memiliki harga
kamar sangat mahal.
7. Menurut Bintang (Star)
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. PM.
10/P.V.301/Pht/77 tanggal 22 Desember 1977 tentang
Peraturan Industri Perhotelan dan Klasifikasi hotel antara lain
ditentukan menurut bintang, yaitu mulai bintang satu hingga
lima. Perbedaan bintang tersebut terlihat pada fasilitas,
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peralatan dan mutu serta standar pelayanan. Penentuan kelas
atau bintang diadakan setiap tiga tahun sekali dan ditetapkan
oleh Keputusan Direktur Jenderal Pariwisata dalam bentuk
sertifikat.
8. Unsur atau Komponen Harga Kamar (Type of Plan)
a. European Plan Hotel (EP), ialah hotel yang menetapkan
bahwa harga kamar hanya untuk kamar saja
b. Continental Plan Hotel (CP), ialah hotel yang menetapkan
bahwa harga kamar termasuk makan pagi
c. Modified American Plan Hotel (MAP), ialah hotel yang
menetapkan bahwa harga kamar termasuk dua kali makan
(makan pagi, soang atau malam)
d. Full American Plan (FAP) yaitu harga kamar termasuk tiga
kali makan.
1.12 Persyaratan Pokok Usaha Perhotelan
Sebelum mendirikan hotel, seseorang harus memikirkan dan
mempertimbangkan syarat-syarat pokok

yang perlu dipenuhi.

Persyaratan awal suatu usaha hotel, khususnya di Indonesia harus
mengikuti perundang-undangan yang berlaku, misalnya bentuk usaha
(CV, PT, dan Lain-lain). Persyaratan selanjutnya adalah adanya
bangunan, fasilitas dan produk, personalia, dan rnanajemen. Marilah
kita bahas satu persatu:
a. Bangunan
1. Harus permanen, didesain seusai dengan tema hotel.
2. Sesuai dengan perencanaan kita/daerah setempat
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b. Fasilitas untuk Tamu
Fasilitas dan produk tamu meliputi:


Area parkir (Parking area)
Adalah tempat tarkir yang disediakan oleh hotel untuk
menampung kendaraan tamu. Letak tempat parkir
umumnya tidak jauh dari pintu masuk ke area lobby
hotel. Petugas yang menangani parkir di hotel disebut
valet parking attendant.

Gambar 18. Lobby hotel


Lobby
Lobby Fungsi lobby antara lain :
a. Sebagai tempat tamu tiba (check in)
b. Sebagai

tempat

tamu

melaksanakan

proses

registrasi.
c. Tempat pertemuan antara tamu hotel dengan tamu
yang lain.
d. Tempat tamu melaksanakan proses keberangkatan/
meninggalkan hotel (check out)
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e. Sebagai tempat pameran kerajinan daerah setempat.
f. Sebagai tempat membaca, menyambut kedatangan
tamu diiringi musik.


Kamar Hotel
Kamar (rooms)
sekaligus

merupakan produk

utama

hotel,

penyumbang penghasilan terbesar hotel

diantara produk lain. Ditinjau dari fungsinya, kamar
hotel dibagi menjadi dua bagian, yaitu kamar tidur dan
kamar mandi. Khusus untuk jenis kamar “suite”
dilengkapi dengan ruang tamu (living room) dan dapur
(kitchenette).

Gambar 19. Kamar Hotel


Restoran.
Jumlah restoran dalam satu hotel tergantung pada besar
kecilnya hotel. Semakin besar suatu hotel, semakin
banyak restoran yang dimiliki. Restoran dalam hotel
menangani pelayanan makan pagi (breakfast), makan
siang (lunch), juga makan malam (dinner).



Room service
Adalah pelayanan makan dan minum dalam kamar
tamu. Pelayanan ini disediakan bagi tamu-tamu yang
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ingin menikmati pelayanan makan di dalam kamarnya
tanpa hams pergi ke restoran.


Bar



Bar adalah ruangan tempat menjual minuman, baik yang
beralkohol maupun tidak.



Ruang pertemuan (function/meeting room)
Adalah ruangan yang disewakan untuk berbagai
keperluan

misalnya

untuk rapat,

pesta,

seminar.

Ruangan ini disebut juga banquet room dan convention
hall
-

Fasilitas kebugaran (fitness)

-

Fasilitas dan pelayanan olahraga.

-

Laundry & dry cleaning, pelayanan cucian pakaian
tamu.

-

Fasilitas hiburan, permainan, seperti karaoke, video
game dll.

-

Pelayanan telepon, faksimili, surat dan Lain-lain.

-

Health center, yaitu pelayanan kesehatan untuk
tamu.

-

Business center

-

Drugstore, yaitu fasilitas penjualan keperluan tamu.

-

Fasilitas toko yang menjual souvenir (Arcades).

-

Baby sitting, yaitu pelayanan penitipan anak.

-

Massage, yaitu pelayan pijat.

-

Airport transfer, fasilitas transportasi dari & ke
bandara.
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-

Money changer, yaitu penukaran mata uang asing.

-

Sauna, yaitu fasilitas mandi uap.

Fasilitas Penunjang Operasional:
1. Area parkir kendaraan karyawan.
2. Fasilitas

untuk

karyawan

seperti

ruang

makan

(Employee Din ning Room) ruang ganti pakaian
(Locker), ruang ibadah, kamar mandi, toilet dan Lainlain.
3. Ruang penyimpanan barang dan bahan keperluan
operasional hotel, misalnya gudang bahan makanan,
peralatan pembersihan, dan Lain-lain.
4. Ruang dan tempat pembuatan serta penyimpanan produk
hotel, misalnya dapur, tempat pencucian alat makan
(Stewarding) dan lain-lain.
5. Ruang dan tempat lain yang digunakan untuk berbagai
keperluan, misalnya pembangkit tenaga listrik cadangan,
pembangunan

limbah,

koridor,

tangga,

lift,

pos

keamanan dan Lain-lain.


Area parkir tamu



Lobby



Kamar hptel



Restoran



Bar



Ruang Pertemuan



Ruang pertemuan



Tempat hiburan dan olahraga
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Fasilitas mencuci dan menyerita



Fasilitas lain seperti toko, pelayanan Faksimili, surat
serta pusat bisnis

Fasilitas penunjang operasional meliputi:


Area parkir karyawan



Ruang makan karyawan



Ruang ganti pakaian karyawan



Gudang penyimpan barang keperluan hotel



Ruang operasional, seperti dapur, tempat cuci alat
makan



Ruang kantor manajemen



Tangga, lift, pos keamanan dan Lain-lain.

c. Personalia
Sebuah hotel tertentu harus memilild karyawan, yaitu para
staff, yang akan menjalankan pekerjaan operasional.
Syarat-syarat umum petugas hotel antar lain :


mampu melayani tamu dengan perasaan tulus



memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku sesuai
dengan jabatan perusahaannya.



mempunyai perasaan memiliki (sense of belonging) dan
tanggung jawab terhadap pekerjaan.



harus menyadari bahwa pengembangan karir kerja di
hotel sangat tergantung pada banyaknya tamu yang
menggunakan jasa hotel tersebut.
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d. Manajemen
Tim manajemen adalah kumpulan orang-orang yang
memiliki pengetahuan dan keterampilan pengelolaan sebuah
organisasi. Mereka, paling tidak menguasai kegiatan
planning, organizing, actuating, controlling dan evaluating.
Manajemen hotel terdiri dari jabatan departemental seperti
Front Office Manajer, Housekeeper, Chief Accountant dan
Lain-lain, termasuk juga tim supervisi yang terdiri dari para
pengawas. Departemen Head bertanggung jawab kepada
General

Manajer.

Setiap

hotel perlu

memiliki

tim

manajemen yang cakap dan kompak, agar tujuan dan
sasaran hotel dalam mencari keuangan dapat dicapai.
e. Struktur Organisasi
Apabila ada dua orang atau lebih saling kerjasama dan
bahu-membahu untuk mencapai tujuan tertentu sedangkan
mereka terikat dalam suatu lingkungan formal yang
melibatkan pimpinan, pengawas, dan bawahan, maka proses
tersebut dapat dikatakan sebagai “Organisasi”.
Organisasi mutlak diperlukan dalam usaha komersial,
terlebih lagi dalam usaha perhotelan. Mekanisme kerja yang
jelas dan teratur dapat dilihat dari struktur organisasi yang
ada. Pembuatan struktur organisasi harus tetap mengacu
pada garis-garis kewenangan/ komando. Sedangkan garis
horisontal merupakan garis koordinasi. Setiap hotel harus
mengetahui organisasi yang berlaku.
Hal ini penting agar mereka memahami:
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1. hubungan antara wewenang dan tanggung jawab
2. departemen dan seksi-seksi mereka
3. tugas-tugas tiap departemen dan para stafnya
4. alur dokumen, informasi, dan instruksi
Adapun manfaat struktur organisasi secara umum adalah
sebagai berikut:
1. karyawan dapat melihat secara jelas kedudukan dirinya
dalam organisasi.
2. menggambarkan jenjang karir yang jelas
3. memberikan informasi siapa yang bertanggung jawab
dan kepada siapa bertanggung jawab
4. memperlihatkan jalur koordinasi kerjasama antar bagian
5. memperlihatkan fungsi-fungsi yang ada
Dasar pembuatan struktur organisasi hotel:
1. Traditional Organization Chart, yaitu struktur organisasi
yang didasarkan pada posisi-posisi yang ada dalam
hotel, mulai pimpinan tertinggi hingga staf operasional
terendah.
2. Functional Organization Chart, yaitu struktur organisasi
yang dilandaskan pada departemen dan seksi-seksi
sebagai fungsi operasionalnya, bukan personalnya.
Departemen Kantor Depan (Front Office Department)
Bagian ini sering disebut “Jantung Hotel” dan merupakan
penghubung langsung antara tamu dan manajemen. Fungsi
utama kantor depan adalah menjual kamar.
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Secara rinci tugas dan tanggung jawab kantor depan adalah
sebagai berikut:
a. menangani pemesanan kamar
b. memberikan informasi kepada tamu
c. menangani penerimaan tamu
d. menangani barang bawaan tamu
e. menangani pembayaran rekening tamu
f. menangani pelayanan sambungan telepon
Departemen Tata Graha (Housekeeping Department)
Tugas dan tanggung jawab Tata Graha meliputi:
a. menangani kebersihan, kerapian, dan kelengkapan
kamar tamu,
b. menangani kebersihan area umum (lobby, locker, toilet,
dan Lainlain),
c. membersihkan ruangan-ruangan kantor
d. mengatur distribusi linen hotel dan pakaian seragam
karyawan
e. menangani lost and found article (barang-barang tamu
yang hilang dan tertinggal).
f. menyediakan karangan bunga di kamar, restoran, dan
ruangan
umum di hotel
g. menangani pencucian linen hotel dan pakaian tamu.
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Departemen Makanan dan

Minuman (Food

and

Beverage Department)
Kegiatan bagian ini mutlak perlu dalam operasional hotel.
Hasil penjualan
pendapatan

makanan dan

terbesar

kedua

minuman

setelah

merupakan

pemasukan

dari

penjualan kamar. Tugas utama bagian ini adalah mengelola
penyediaan serta penyajian makanan dan minuman bagi
tamu hotel maupun pemesanan di luar hotel (katering).
Tugas dan tanggung jawab F&B meliputi:
a. mengolah dan menyiapkan makanan
b. mengolah dan menyiapkan makanan dan minuman
c. menjual dan menyajikan makanan dan minuman
d. menjual dan menyajikan makanan dan minuman di
dalam kamar
e. melayani kebutuhan pesta, pertemuan, pameran dan
pertunjukan melalui pengadaan ruangan serta penyajian
hidangan baik di hotel maupun di luar hotel
f. mengatur pengadaan, pencucian, peralatan restoran, bar
dan dapur
Departemen Akunting (Accounting)
Bagain ini bertanggung jawab atas kelancaran serta
pengendalian sistem administrasi keuangan hotel, termasuk
segala pengeluaran dan pemasukan keuangan.
Departemen Teknik (Engineering)
Bagian ini merupakan tulang punggung hotel karena
langsung bertanggung jawab atas pembuatan, pemeliharaan,
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perawatan,

dan

perbaikan

ataupun

renovasi

sarana

lingkungan hotel. Tugas lainnya juga termasuk pengadaan
energi (listrik, air, uap, panas, gas), sistem peralatan dan
pengoperasian alat-alat pemadam kebakaran.
Departemen Pemasaran (Sales and Marketing)
Tanggung jawab departemen pemasaran adalah mengadakan
pemasaran terhadap seluruh fasilitas dan produk hotel,
seperti kamar, bar, restoran, banquet dan Lain-lain, sesuai
dengan target yang telah ditentukan.
Departemen Personalia (Personnel/Human Resources)
Fungsi utama departemen Sumber Daya Manusia :
a. menerima dan mengangkat pegawai baru yang telah
memenuhi persyaratan.
b. menyelenggarakan semua administrasi kepegawaian dan
c. kegiatan karyawan.
d. membina dan melestarikan hubungan antara manajemen
dan karyawan.
e. mengadakan pelatihan keterampilan karyawan.
Departemen Keamanan (Security)
Tugas utama departemen Keamanan antara lain :
a. melindungi harta milik tamu, hotel dan karyawan.
b. pencegahan bahaya kebakaran dan tindak kejahatan.
c. pengawasan seluruh kompleks dan daerah parkir.
d. bekerjasama dengan pihak benvajib demi keamanan
umum.
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Departemen Rekreasi dan Olahraga (Recreation and
Sport)
Departemen Rekreasi dan Olahraga adalah bertugas
menangani dan mengelola fasilitas serta sarana rekreasi dan
olah raga seperti tempat bermain anak, kolam renang,
badminton, tenis, dan lain-lain.
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RANGKUMAN
1. Mendefinisikan pariwisata, dipandang sangat perlu untuk membedakan
antara batasan yang bersifat konsepsional dan teknis.
2. konsepsional adalah batasan yang memberi ide secara global mengenai
arti dan ciri-ciri penting yang membedakan pariwisata dengan gejala
yang sama, dan seringkali berhubungan, tapi sesungguhnya berbeda.
3. teknis dimaksudkan untuk kepentingan studi tertentu, statistik, pemasaran
dan promosi, organisasi dan perundang- undangan pariwisata dan
sebagainya.
4. Ciri-ciri Pariwisata;
a. Composite Phenomena
b. Incidence of Mobile Population of Travellers
c. Temporary Shortaterm Movement
d. Essentially A Plasure Activity
e. Discretionary Use of Time and Money
5. Istilah-istilah dalam Pariwisata;
a. The Purpose of Travel or Visit (tujuan perjalanan atau kunjungan)
b. Jangka Waktu Tinggal (Length of Stay) di daerah/negara tujuan
wisata.
c. Situasi Khusus (Particular Situation)
d. Individual & Group Travel
e. Mass Tourism
f. Popular Tourism
g. Social Tourism
h. The Tourism Destination and The Tourist Resort.
i. Faktor yang menentukan berhasilnya sebuah Tujuan Wisata
j. Organisasi pariwisata (tourist organization)
k. Pemukiman Wisata (The Tourist Resort)
l. Pemukiman Wisata (The Tourist Resort)
m. Jasa Wisata (The Tourist Services)
n. The Tourist Product and Markets
o. Tourist Market
6. Sejarah Pariwisata sebelum Jaman Modern (sebelum tahun 1920) dapat
dibagi atas:
a. Perjalanan zaman purba yaitu antara 4000 sebelum Masehi sampai
tahun 533 sesudah Masehi.
b. Timbulnya Perjalanan Wisata Santai (leisure travel) sampai dengan
abad ke-18th
c. Pengaruh Revolusi Industri (1760-1850): Peneriman mesin-uap,
pemakaian sarana angkutan yang memakai mesin uap (Kereta api dan
Kapal laut, pabrik-pabrik).
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7. Pariwisata Dalam Dunia Modern, ditandai dengan pemakaian sarana
angkutan mobil untuk kepentingan perjalanan pribadi sesudah Perang
Dunia berakhir (1914-1918). Sesudah perang dunia berakhir, maka
terjadilah pariwisata masal artinya, pariwisata bukan semata-mata
monopoli orang-orang kaya, tetapi sebagian besar penduduk biasa
menikmati perjalanan wisata.
8. Perkembangan Sarana Angkutan di Abad 20
a. Terjadinya Motorisasi Ditemukannya sarana angkutan yang
berkekuatan motor tenaga listrik sebagai pengganti mesin bertenaga
uap.
b. Akibat dari motorisasi menyebabkan; galaknya wisata domestic,
tumbuhnya bentuk-bentuk penginapan wisata disepanjang jalanjalan raya wisata.
c. Pengembangan pesawat udara. Pada tahun 1963 mulailah usaha
perjalanan berdasarkan penerbangan center yang dihubungkan
dengan-paket perjalanan wisata yang mengandung unsur kemurahan
dan kenyamanan.
d. Tumbuhnya Agen Perjalanan, Agen Perjalanan Umum, Industri
Akomodasi.
e. Menignkatnya Industri Perhotelan, terutama dibangun oleh
perusahaan-perusahaan Penerbangan Internasional.
f. Demikian juga angkutan maritime, Mengalami kemajuan dengan
diperkenalkan kapal-kapal wisata yang besar dan mewah
9. Industri perhotelan yang sebenarnya berawal di Inggris pada tahun 1658
yaitu apa yang mereka sebut “Inn” atau “Tavern”, yang menyediakan
pelayanan penginapan untuk para penumpang coach yang singgah dan
bermalam di tempat tersebut.
10. Pada tanggal 5 Agustus 1962 di Jakarta diresmikan pembukaan hotel
Indonesia milik PT. Hotel Indonesia, sebuah perusahaan pemerintah,
dan merupakan hotel bertaraf Internasional pertama di negeri kita.
11. Klasifikasi Hotel dapat diklasifikasikan menjadi 8 kategori;
a. Luas dan Jumlah Kamar
b. Jenis Tamu yang Menginap
c. Lama Tamu Menginap
d. Lokasi
e. Lamanya Buka dalam Setahun
f. Berdasarkan Tarif Kamar
g. Menurut Bintang (Star)
h. Unsur atau Komponen Harga Kamar (Type of Plan)
12. Persyaratan Pokok Usaha Perhotelan;
a. Bangunan
b. Fasilitas untuk Tamu
c. Personalia
d. Manajemen
e. Struktur Organisasi
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.
3.
4.

Apa yang melatarbelakangi munculnya Pariwisata? Jelaskan!
Jelaskan mengapa pariwisata muncul di Indoensia?
Mengapa pariwisata sangat erat kaintanya dengan perhotelan, Jelaskan!
Jelaskan! Apa yang dimaksud dengan istilah berikut?
a. Tourist
b. Mass Tourism
c. Social Tourism
d. Essentially A Plasure Activity
e. Discretionary Use of Time and Money
5. Jelaskan mengenai Departemen yang ada di dalam Hotel

https://www.youtube.com/watch?v=7VtR4Uy6sT8
https://www.youtube.com/watch?v=Ltg2zIBTl88
https://www.youtube.com/watch?v=y-36avk3M9Q
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BAB II
KEARIFAN LOKAL DI DUNIA PARIWISATA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menerangkan kearifan lokal dalam dunia pariwisata
2. Mahasiswa mampu menguraikan kearifan lokal dalam pengelolaan
dunia pariwisata
3. Mahasiswa mampu menceritakan tantangan kearifan lokal dalam dunia
pariwisata

2.1 Unsur Budaya dan Kearifan Lokal Sebagai Daya Tarik
Wisata
Diakui atau tidak, perkembangan teknologi komunikasi dan
informasi

(Information

Communication

and

Tecnologi)

telah

meningkatkan aliran modal, investasi, barang dan jasa dari suatu
negara ke negara lain, terutama dari negara maju ke negara-negara
berkembang pada umumnya. Era dunia tanpa batas ini kemudian
disebut era globalisasi. Pendapat bahwa idiologi globalisasi adalah
bentuk imperialism dalam bentuk baru tidak sepenuhnya salah. Ada
yang berpendapat bahwa globalisasi tidak bisa dihindari sehingga mau
tidak mau harus diterima oleh negara-negara berkembang, namun
tulisan ini berasumsi bahwa globalisasi paling tidak bisa disiasati agar
dampaknya bisa dimininalisir, sehingga negara-negara yang secara
ekonomi dan politik lemah dan dapat bertahan hidup dalam pusaran
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globalisasi. Budaya dan kearifan lokal menjadi salah satu pilihan
strategi budaya untuk meminimalisir dampak globalisasi dan bahkan
menjadi counter culture dominasi budaya massa yang dikuasai oleh
negara-negara maju dan berpengaruh besar terhadap pola pikir dan
“budaya” masyarakat negara-negara berkembang.
Daya tarik unsur-unsur budaya dan kearifan lokal sebagai dasar
pengembangan budaya dalam era global ini dapat lebih rinci
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: (a) Dari perspektif strategi
kebudayaan, meningkatnya pengaruh globalisasi telah mereduksi
nilai-nilai budaya nasional. Budaya lokal memiliki potensi dan peran
sebagai budaya tandingan (counter culture) bagi dominasi budaya
global yang dimitoskan sebagai sesuatu tidak bisa dielakkan (Fakih,
2003:5). Kasanah budaya lokal dapat menjadi sumber kearifan lokal,
sebagai salah satu sumber sikap kritis terhadap globalisasi. Hal ini
terjadi bahwa di dalam masyarakat yang semakin homegen gaya hidup
suatu masyarakat akibat globalisasi dan modernitas, semakin kokoh
ketergantungan masyarakat terhadap kepada nilai-nilai yang lebih
mendalam seperti agama, seni dan sastra. Sementara dunia luar
tumbuh semakin sama (homogen) akibat globalisasi, masyarakat
semakin menghargai tradisi yang bersemi dari dalam. Munculnya
kecenderungan baru gaya hidup yang berakar pada seni tradisi
merupakan indikasi posititif bangkitnya nilai-nilai lokal dalam
kehidupan masyarakat. Seni tradisi yang masih bertahan sampai
sekarang dan masih dipertahankan oleh masyarakat di Jawa memiliki
nilai filsafat yang tinggi.
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Wayang kulit misalnya, dapat bertahan hidup sampai sekarang
bahkan diakui sebagai kekayaan budaya dunia karena paling tidak
memiliki nilai edipeni (estetis) adiluhung (etis) yang melahirkan
kearifan masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Bahkan cerita
wayang merupakan pencerminan kehidupan masyarakat Jawa
sehingga tidak aneh bila wayang disebut sebagai agamanya orang
Jawa. Dengan wayang, orang Jawa mencari jawab atas permasalahan
kehidupan mereka. Dalam pertunjukan wayang bergabung keindahan
seni sastra, seni musik, seni suara, seni sungging dan ajaran mistik
Jawa yang bersumber dari agama-agama besar yang ada dan hidup
dalam masyarakat Jawa (Sutarso, 2007). Kerinduan masyarakat Barat
terhadap nilai subtansial dalam budaya Jawa bisa dilihat dari semakin
banyaknya orang Barat yang belajar kebudayaan Jawa yang edipeni
dan adiluhung ini.
(b) Dari perspektif desentralisasi atau otonomi daerah, maka
daerah dapat menggali dan mengembangkan budaya lokal sebagai
modal sosial dan budaya pembangunan masyarakat setempat
(Thoyibi, 2004). Daerah seperti Surakarta dan Yogyakarta misalnya,
memiliki keragaman yang bersumber dari adat, budaya dan agama
yang

berjalan

seiring

secara

harmonis

membentuk

identitas

masyarakat sebagai bentuk identitas lokal yang menginspirasi
kehidupan dan interaksi sesama masyarakat yang berada didalamnya.
Namun demikian, kebangkitan budaya lokal bukan berarti kembali
sepenuhnya kepada tradisi lalu dan menolak realitas kekinian yang
terus berubah. Menurut Gidden (2001: 34) kebanyanyakan apa yang
dianggap tradisi di masa kini, telah melewati batas waktu dengan
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mengalami penyesuaian dengan perkembangan-perkembangan baru.
Artinya, bahwa budaya masa lalu dapat direvitalisasi untuk
memperkuat identitas suatu komunitas atau kelompok sosial,
sekalipun budaya itu tidak lagi asli sebagaimana budaya itu hidup dan
dimaknai di masa lalu. Artinya, perkembangan pengetahuan dan
pengalaman manusia pendukung budaya akan mampu mendukung
eksistensi budaya yang edipeni dan adiluhung dan mereduksi nilainilai artifisial atau tidak mendalam sehingga ada kebudayaan yang
bersifat mendalam dan ada yang hanya bersifat nampak dipermukaan
(artificial) dan akan bertahan sesaat. Setiap destinasi wisata alami
sekalipun seringkali tidak dapat mempertahankan “keaslian” tempat
tersebut karena mengalami perubahan dan penambahan produk baru
sesuai dengan usaha para pengusaha yang melakukan komersialisasi
wisata sehingga merusak nilai luhur (adiluhung) bahkan keindahan
(edipeni). Oleh karena itu perlu dipikirkan agar perkembangan
pariwisata tidak mengubah keaslian obyek wisata dan perilaku
manusia di dalamnya.

2.2 Pencitraan dalam Pariwisata
Budaya massa (mass culture) sering dianggap hanya mewakili
selera massa yang bersifat artificial dan sesaat, dan seringkali
dianggap memiliki selera rendah dan sangat duniawi. Berbeda dengan
produk budaya yang mendalam dan subtansial, dalam hal ini diwakili
oleh budaya lokal yang memiliki nilai-nilai yang tinggi, baik nilainilai yang bersifat filosofis, sosiologis dan produk budaya yang
dihasilkan dari semangat budaya yang khas tersebut. Dengan bahasa
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lain, budaya lokal adalah sesuatu yang eksotis. Menurut Spillane
(1994: 7) eksotis diartikan sebagai yang asing, atau belum diketahui
orang banyak sehingga merangsang rasa ingin tahu. Keindahan alam,
kehidupan manusia di dalamnya, kekayaan spiritual yang dimiliki
masyarakat tentu akan mengundang rasa ingin tahu itu. Dalam hal ini,
eksotisme sebuah DTW seringkali ditampilkan dalam sebagai sesuatu
yang masih asli berhadapan dengan pembangunan dan perkembangan
industri yang merusak “keaslian” suatu obyek dan destinasi wisata.
Tawaran “keaslian” sangat kaya dimiliki oleh daerah-daerah di
provinsi Jawa Tengah dan DIY, namun banyak potensi tersebut belum
digarap dan dikelola dengan baik.
Gejala pariwisata sesungguhnya tidak terlepas dari kebudayaan
sebuah masyarakat. Dengan demikian dalam kunjungan wisata, paling
tidak terjadi kontak dan interaksi kebudayaan kebudayaan wisatawan
dengan kebudayaan penduduk setempat. Ketika seorang berkunjung
kesuatu daerah yang lebih baik dari kebudayaannya, maka ia memiliki
kesempatan

mengalami

perjalanan

yang

dapat

meningkatkan

kebudayaan miliknya sendiri. Kalaupun ia berkunjung ke tempat yang
lebih jelek, maka ia mendapatkan kesempatan melihat dan mengalami
hal yang jelek tersebut. Oleh karena itu, citra suatu DTW dalam benak
wisatawan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kunjungan
wisatawan di masa yang akan datang.
Setiap daerah wisata mempunyai citra (image) tertentu, yaitu
mental maps seseorang terhadap suatu destinasi yang didalamnya
mengandung keyakinan, kesan dan persepsi (Pitana dan Gayatri,
2005: 64). Citra yang terbentuk di pasar merupakan kombinasi antara
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berbagai factor yang ada pada destinasi yang bersangkutan, seperti
iklim, pemandangan alam, keamanan, kesehatan, fasilitas akomodasi,
keramahtamahan penduduk, ketersediaan alat-alat transportasi di satu
pihak, dengan informasi yang diterima oleh calon wisatawan dari
berbagai pihak atau dari fantasinya sendiri terhadap pengalamannya
selama mengadakan perjalanan wisatanya.
Menurut Buck dan Law dalam Pitana dan Gayatri (2005)
memandang bahwa pariwisata adalah industri yang berbasiskan citra,
karena citra mampu membawa calon wisatawan ke dunia simbol dan
makna. Bahkan beberapa ahli pariwisata mengatakan bahwa citra ini
memegang peranan yang penting daripada sumberdaya pariwisata
yang kasat mata. Dari pengertian ini, maka pembangunan brand
image

menjadi

penting

bagi

sebuah

daerah

yang

hendak

mengembangkan diri sebagai tujuan wisata.
Menciptakan citra bukan persoalan sederhana dan dapat
dilakukan dengan cepat. Citra Bali, menurut Margaret Mead dalam
Michel Picard (2006: 42-43) telah digarap sejah tahun 1930-an, yang
dicitrakan berbeda dengan citra pulau-pulau Laut Selatan yang
merupakan tujuan wisata tahun 1920-an. Pulau-pulau di Laut Selatan
menggambarkan hedonisme dan erotisme dunia Barat yang kusam
akibat perang, sedangkan daya tarik Bali sebaliknya terletak pada
kepuasan hati yang dialami penduduknya yang setiap harinya
digunakan untuk memuja dewa-dewa, melakukan upacara ritual dan
kesenian yang tiada henti-hentinya. Citra Bali sebagai pulau para
dewa masih tetap teguh sampai saat ini, walaupun disadari ada
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perubahan sebagai akibat dari perkembangan industri pariwisata
namun perubahan tersebut bukan nilai subtansinya.
Kedekatan budaya Jawa dan Bali misalnya, bisa ditelusuri dari
peninggalan kebudayaan kedua masyarakat. Di masa sekarang,
budaya Jawa sendiri mempertemukan berbagai keyakinan dari budaya
masa animisme dan dinamisme, Hindu, Budha, dan Islam yang
berkembang hampir bersamaan dengan berkembangkan agama
Nasrani yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia. Sebagai
pembanding, budaya Bali berkembang berdasarkan agama Hindu dan
beberapa kepercayaan “asli” seperti animisme dan dinamisme.
Kebudayaan Bali adalah kebudayaan Jawa di masa lalu, sehingga
Picard (2006: 15) mengatakan Bali sebagai “museum hidup” budaya
Hindu Jawa yang dahulu pernah hidup dan berjaya di kerajaan Jawa.
Nilai-nilai spiritual ini semakin dicari dalam masyarakat yang
semakin homogen akibat globalisasi, karena semakin kokoh dan kuat
kerinduan dan ketergantungan masyarakat kepada nilai-nilai yang
lebih dalam seperti agama, seni dan sastra. Dengan kata lain
kecenderungan wisata alam dan budaya masih menjadi atraksi dan
tujuan wisata semakin kuat, terutama oleh turis mancanegara yang
sibuk dengan hiruk-pikuknya kehidupan modern.

2.3 Tantangan: Kapitalisasi Pariwisata
Bila aspek ekonomi menonjol maka aspek kapitalisasi dan
komodifikasi alam dan lingkungan hidup tidak bisa dihindarkan.
Bahkan Karim (2008:7) menilai bahwa harapan pemerintah untuk
menjadikan

sektor

pariwisata

sebagai

sumber

kemakmuran,
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meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja
perlu dipertanyakan. Beberapa kasus di daerah, menunjukkan bahwa
pengembangan

pariwisata

pada

akhirnya

tidak

memberikan

sumbangan kesejahteraan masyarakat di daerah bahkan menunjukkan
gejala bentuk baru kolonialisme (neo-colonialism) dan imperialisme
(neo-imperialisme) yang mengakibatkan masarakat lokal tidak
berdaya menghadapi kekuatan kapital besar yang masuk. Dengan
demikian pariwisata dapat menjadi senjata kapital yang tidak
membangun, namun justru menghancurkan negara berkembang yang
sangat membutuhkan capital untuk membangun. Mungkin perlu
dikritisi paradigma pembangunan liberal yang dalam perspektif Barat
yang

selama

ini

dianggap

merupakan

kunci

keberhasilan

“pembangunan” Indonesia.
Penjelasan tersebut di atas dapat dilihat dari kecenderungan
pemerintah, termasuk pemerintah daerah untuk ramah kepada investor
luar sehingga investor asing menguasai jaringan bisnis wisata dari
hulu bahkan sampai hilir. Hal dapat kita temui misalnya, kepemilikan
jaringan perhotelan, penerbangan internasional, operator wisata,
operasi kapal wisata. Jaringan pariwisata tersebut tidak memberi nilai
tambah bagi tenaga kerja lokal. Persoalannya sering bukan karena
ketidakmampuan penduduk lokal dalam mengerjakan pekerjaan jasa
pariwisata, namun juga diakibatkan pandangan diskriminatif para
manajer atau pemilik modal terhadap penduduk lokal.
Hotel-hotel internasional misalnya, tidak menyerap tenaga kerja
di level manajemen puncak dan menengah, bahkan untuk profesi yang
membutuhkan keahlian yang tinggi, termasuk seperti Chef (juru
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masak) didatangkan dari asing. Penyerapan tenaga kerja hanya ada di
level bawah, misalnya penerima tamu, penata kamar, atau kebersihan.
Di sisi lain, makanan, minuman dan buah yang disajikan di hotel-hotel
tersebut juga diimpor sedangkan makanan lokal sering dianggap
belum terstandar. Demikian juga dengan penguasaan lahan, terjadi
marginalisasi (peminggiran) masyarakat lokal dan semakin jauh dari
pusat-pusat ekonomi, maka semakin kecil pula kemampuan mereka
mengambil manfaat ekonomis dari industri pariwisata.
Menurut Suhartono dalam Karim (2008: 39-40) bentuk- bentuk
marginalisasi penduduk lokal dapat berupa: Pertama, pada bidang
ekonomi, terjadinya dominasi ekonomi berupa perluasan faktor-faktor
produksi seperti tanah, tenaga kerja, komoditas ekspor pengenaan
pajak baru sehingga semakin berat beban masyarakat. Hal ini
mengakibatkan masyarakat marginal sangat tergantung pada pemilik
modal atau penguasa. Kedua, dalam bidang politik, terjadi hubungan
yang tidak wajar sehingga terjadi ketegangan dan ketidakserasian.
Penempatan penguasa pada posisi yang kuat dapat mendesak
lembaga-lembaga lokal untuk mengikutinya. Selain itu masyarakat
lokal lebih banyak dikontrol karena tidak memiliki organisasi yang
mapan, baik secara politik dan ekonomi yang mampu membela
kepentingan-kepentingannya.

Ketiga,

dibidang

budaya,

terjadi

desakan terhadap norma-norma yang ada sehingga masyarakat
kehilangan orientasi. Persinggungan orientasi kebudayaan pendatang
dengan kebudayaan setempat dapat menimbulkan konflik budaya
sehingga menimbulkan gegar budaya yang dapat merusak kebudayaan
masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemeliharaan orientasi budaya
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setempat harus dibarengi dengan upaya terus

menerus dan

kemampuan menerima perbedaan budaya bangsa-bangsa lain.

2.4 Kearifan Lokal Sebagai Indentitas Etnis
Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan
budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup
(way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan
hidup. Di Indonesia yang kita kenal sebagai Nusantara kearifan lokal
itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu,
tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga
membentuk nilai budaya yang bersifat nasional.Kearifan lokal
memiliki sifat yaitu kelokalan/ kedaerahan dan berasal dari masa yang
lalu atau warisan dari pendahulu. Kearifan lokal sendiri tidak dapat
dipisahkan dengan suatu komunitas/ etnis tertentu yang menciptakan
kearifan lokal. (Levit, 2003) menyatakan bahwa kearifan lokal
merupakan proses dan produk revitalisasi serta transformasi
pengetahuan dan budaya, juga praktek – praktek adat. Kearifan lokal
juga menjadi solusi negosiasi ketika arus globalisasi bermaksud untuk
menyamakan semua komunitas dalam berbagai aspek kehidupan. Dari
pendapat levitt dapat disimpulkan tiga hal penting, yakni: 1 kearifan
lokal diciptakan oleh anggota komunitas/ masyarakat itu sendiri; 2
dapat menjadi panutan bagi anggota komunitas dalam menjalankan
kehidupan sehari- hari: 3 kearifan lokal tidak dapat muncul begitu
saja, tetapi merupakan hasil revitalisasi dan transformasi pengetahuan.
Kearifan lokal diketahui adalah hasil cipta karya anggota
masyarakat atau kelompok dengan melalukan serangkain ujian yang

58

Dasar-Dasar Hospitality

disesuaikan dengan kelompok karena kelompoklah yang paling
mengetahui tentang segalanya yang sesuai dengan kebutuhan
kelompok. Menurut (Schement, 1998) etnis sebagai masalah pilihan
yang mencerminkan otonomi dan penentuan nasib diri yang lebih
besar pada ranah identitas, sementara identitas etnis sebagai cerminan
dari pengaruh berbagai faktor yang kompleks yang mendorong dan
menarik

individu

terhadap

penyebaran

dan

perpaduan

atau

pemeliharaan kekhasan budaya sosial dalam masyarakat yang
dominan. Pengetahuan hasil dari kelompok akan mendorong
munculnya kearifan lokal yang ditujukan untuk menata kehidupan dan
dijadikan panutan dalam menjalani hidup. Tentunya pembentukan
nilai – nilai lokal ini membutuhkan waktu yang lama karena tidak
mudah untuk merubah dan memahami hal yang baru dari suatu
kelompok untuk diterapkan oleh seluruh anggota kelompok.
Potensi konflik horizontal dan vertical pasca reformasi
menambah jumlah persoalan pengembangan pariwisata lokal di
Indonesia. Meningkatnya jumlah konflik di daerah-daerah yang
memiliki potensi pariwisata di Indonesia mengakibatkan keamanan
sebagai salah satu faktor penting dalam pemasaran pariwisata menjadi
terganggu. Konflik itu tidak selalu dipicu oleh masalah yang serius
dan kadang-kadang masalah sepele. Masalah yang serius misalnya
persoalan sengketa lahan, agama, suku dan ras ataupun kadangkadang

ditimbulkan

oleh

kesalahpahaman

antar

kelompok

masyarakat. Jika hal ini berlarut-larut tentu akan merusak daya tarik
wisata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Padahal daya tarik wisata

Dasar-Dasar Hospitality

59

ini seharusnya menjadi unggulan yang dapat ditawarkan kepada turis
domestik maupun turis manca negara.
(Boni Hargens, 2011) dalam tulisannya di Kompas menyatakan
bahwa arus modernisasi, liberalisasi, dan globalisasi semestinya tidak
meniadakan suatu negara jatuh dalam percaturan global asal saja
negara tersebut ditopang oleh identitas nasional yang kuat, tetapi juga
didukung oleh ideologi dan kepemimpinan politik yang kuat. selain
etika dan moral yang bersumber dari agama yang dianut oleh
masyarakat Indonesia terdapat pula kearifan lokal yang menunjang
masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kemahsyuaran etos kerja
serta keseimbangan antara alam dan sosial masyarakat. Pepatah
mengatakan “ berakit – rakit ke hulu bersenang – senang kemudian,
bersakit – sakit dahulu bersenang – senang kemudian, ini mengajarkan
bahwa untuk meraih apa yang dinamakan hasil masyarakat harus
memiliki semangat dan etos kerja untuk memenuhi kebutuhannya
hampir seluruh nilai – nilai lokal di Indonesia mengajarkan untuk
bertindak baik dan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh
masyarakat. Sehingga pola perilaku kehidupan dalam masyarakat
dapat terlaksana baik da nada nilai – nilai kearifan lokal yang menjaga
pola tersebut tetap berjalan dengan lancar.
Disisi lain negeri ini, ada sesuatu yang aneh dan janggal:
kearifan lokal di tingkat akar rumput acap kali berhadapan dengan
kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan ekonomi sehingga
mengundang investor asing dan memberikan banyak kemudahan,
termasuk dalam hal regulasi, sambil mengabaikan kearifan lokal yang
tumbuh di akar rumput (Radhar dan Wasisto, 2011). Kearifan lokal
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dapat dipandang sebagai identitas murni dari bangsa Indonesia, namun
kian hari keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak
mendukung adanya pelestarian terhadap nilai – nilai lokal di
masyarakat Indonesia. Banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak lagi
dapat disandarkan pada para wakil rakyat yang tidak lagi
mementingkan keadaan lokal namun hanya memikirkan bagaimana
negara ini dapat melaksanakan pertumbuhan ekonomi yang instan.
Banyak cara dilakukan untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang di
idam – idam kan para pemimpin bangsa sekarang ini akan tetapi sudah
tidak lagi memperdulikan nasib nilai – nilai lokal yang kian hari
termakan oleh nilai – nilai barat yang dibawa oleh proses globalisasi.

2.5 Strategi Mempertahankan Kearifan Lokal Menghadapi
Globalisasi
Kini

masyarakat tak

dapat

mengelak dengan semakin

manjalarnya arus globalisasi yang berjalan amat cepat dapat menjadi
ancaman serius kearifan lokal masyarakat. Terbenamnya nilai – nilai
lokal merupakan akibat dari posisi negara Indonesia pada percaturan
perpolitikan global yang tidak menguntungkan karena Indonesia
sampai saat ini masih termasuk kategori negara berkembang yang
belum dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya untuk menjadi
negara maju di abad ke – 21 (dua puluh satu). Globalisasi memang
mustahil untuk divegah, tetapi efek buruknya yaitu mematikan unsur –
unsur nilai lokal yang bersebrangan dengan nilai nilai global yang
dibawa globalisasi.
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Nilai – nilai lokal perlu memperkuat daya tahannya dalam
menghadapi gempuran globalisasi nilai – nilai barat. Perlu adanya
inisiatif cemerlang dari seluruh elemen masyarakat yang sadar akan
berbahaya globalisasi terhadap nilai –nilai lokal untuk membendung
pendregadasian oleh nilai – nilai barat. Masyarakat kini dihadapkan
dengan adanya krisis identitas karena lenyapnya nilai – nilai lokal
yang

tidak

lagi

digunakan

dalam

menjalankan

kehidupan

dimasyarakat. Memang globalisasi harus disikapi dengan bijaksana
karena didalam prosesnya globalisasi juga membawa dampak serta
pengaruh yang baik dalam kemajuan peradaban manusia. Namun, para
pegiat pelestari nilai – nilai kearifan lokal tidak boleh lengah dengan
berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh globalisasi. Untuk itu kita
memerlukan strategi yang jitu dalam mempertahankan nilai – nilai
kearifan lokal di era globalisasi kini terutama pada masyarakat
Indonesia.
Untuk tetap lestari nilai – nilai lokal yang dimiliki bangsa
Indonesia untuk itu perlu adanya upaya upaya pembangunan jati diri
bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Jati diri tersebut ialah
penghargaan terhadap sesama, solidaritas sosial, kekeluargaa, rasa
cinta tanah air yang kini telah tercampur aduk dengan nilai – nilai
barat yang dibawa oleh globalisasi. Dilain pihak nilai asing dapat
mudah sekali merasuk dalam masyarakat Indonesia semenjak
reformasi dan membuka era keterbukaan. Masyarakat sepertinya
belum siap untuk menerima keterbukaan ini karena pondasi nilai –
nilai lokal belum kuat didalam pelaksanaan kehidupan masyarakat
kemudian masuk nilai asing yang dianggap lebih terbaru atau kekinian
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sehingga masyarakat yang pada awalnya sedangan dalam tahap
mencari jati diri kemudian datang nilai – nilai asing yang kemudian
membuyarkan pencapaian jati diri dari masyarakat Indonesia yang
sesungguhnya. Nilai – nilai barat yang terkesan individualis dan
materialistis merasuk baik kedalam masyarakat, dapat dicontohkan
dengan gaya hidup masyarakat yang tidak lagi sesuai dengan nilai
lokal namun mengarah kepada nilai barat yang sedang menjangkiti
seluruh belahan dunia, dan pola hidup hedonis yang menganggap
materi adalah segala – galanya dan lebih dari apapun.
Untuk itu, pembangunan jati diri bangsa adalah solusi yang
tepat untuk mempertahankan kearifan lokal melawan globalisasi pada
masyarakat Indonesia kini. Pembangunan jati diri juga dapat
memperkuat nilai identitas bangsa dengan diresapi secara mendalam
oleh masyarakat untuk menjalankan nilai – nilai yang sebenarnya
adalah nilai – nilai asli yang dimiliki oleh leluhur kita dahulu. Caranya
dengan, menanamkan nilai – nilai kearifan lokal sejak dini kepada
generasi muda. Lewat pendidikanlah pembangunan jati diri dapat
dilakukan sehingga sangat perlu sekali adanya mata pelajaran yang
membawa nilai – nilai lokal didalamnya.
Bagi banyak masyarakat di Indonesia saat ini terutama kalangan
remaja memandang kearifan lokal adalah hal yang kuno dan
ketinggalan zaman sehingga harus ditinggalkan, anggapan tersebut
harusnya dihilangkan, ketika kita lupa akan jati diri kita bagaimana
kita akan menjalankan kehidupan kita, untuk itu harus ada inovasi dari
masyarakat sendiri untuk mensinergikan antara nilai – nilai barat dan
nilai – nilai lokal tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Dunia
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internasional sangat menuntut demokrasi, hak asasi manusia,
lingkungan hidup menjadi agenda pembangunan di setiap negara. Isuisu tersebut dapat bersinergi dengan aktualisasi dari filosofi budaya
‘hamemayu hayuning bawana’ yang mengajarkan masyarakat untuk
berbersikap dan berperilaku yang selalu mengutamakan harmoni,
keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia
dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan
dalam melaksanakan hidup dan kehidupan agar negara menjadi
panjang, punjung, gemah ripah loh jinawi, karta tur raharja (Suryanti,
2007).
Proses globalisasi memang tidak dapat dihindari oleh seluruh
masyarakat

dunia.

Globalisasi

harus

di

antisipasi

dengan

pembangunan nilai – nilai kearifan lokal sebagai dasar pijakan
masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Upaya memperkuat
jati diri bangsa dapat dimulai dari lingkup kecil semisal , keluarga,
kampung, desa dll. Hingga terbentuk kematangan masyarakat dalam
menyikapi adanya nilai – nilai global yang harus disikapi dengan
bijaksana tanpa melupakan nilai – nilai kearifan lokal masyarakat.
Karena itu perlu adanya revitalisasi penanaman nilai – nilai kearifan
lokal pada masyarakat Indonesia.

2.6 Kesimpulan
Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan
budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup
(way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan
hidup.
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Kearifan lokal diketahui adalah hasil cipta karya anggota
masyarakat atau kelompok dengan melalukan serangkain ujian yang
disesuaikan dengan kelompok karena kelompoklah yang paling
mengetahui tentang segalanya yang sesuai dengan kebutuhan
kelompok. Nilai – nilai barat yang dibawa oleh proses globalisasi
harus disikapi dengan bijaksana oleh masyarakat. Meskipun dalam
kenyataannya nilai – nilai kearifan lokal yang mendasari kehidupan
masyarakat kini telah bercampuraduk dengan nilai – nilai barat. Serta
adanya pelemahan terhadap nilai – nilai lokal oleh nilai – nilai barat
untuk itu perlu adanya strategi jitu yang mampu mempertahankan
nilai – nilai kearifan lokal di era globalisasi kini. Strategi – strategi
tersebut diharapkan muncul kesadaran oleh masyarakat sendiri untuk
melakukan perbaikan jati diri bangsa yang lebih nasionalis lagi dan
menggunakan nilai – nilai kearifan lokal sebagai pedoman hidup atau
mensinergikan nilai – nilai kearifan lokal dengan nilai – nilai barat
yang dibawa oleh proses globalisasi. Permasalahan terpenting adalah
menempatkan nilai-nilai global seiring dengan nilai-nilai lokal, salah
satunya kearifan lokal. Kearifan lokal dapat menjadi kontrol atas
terpaan nilai-nilai global. Di satu sisi kita tidak menjadi ketinggalan
jaman, sementara di sisi lain tetap menghormati produk budaya yang
merupakan hasil revitalisasi pengetahuan, pemahaman, dan adatistiadat yang menjadi panutan sehingga tidak kehilangan arah dan jati
diri.
Potensi budaya dan kearifan lokal dalam bidang pariwisata
masih tinggi bahkan menjadi kecenderungan potensi wisata di masa
depan. Oleh karena itu perlu digagas pola pengembangan wisata yang

Dasar-Dasar Hospitality

65

berbasis budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata yang
lebih estetis (edipeni) dan etis (adiluhung). Oleh karena penyediaan
sarana transportasi, penginapan dan infrastruktur yang lain jangan
sampai merusak eksotisme alam dan manusia yang hidup di
dalamnya. Demikian juga pengembangan pariwisata di suatu daerah
harus memberi jaminan rasa aman bagi pendatang karena penduduk
beserta cipta, rasa dan karsanya merupakan obyek wisata yang
menarik dan eksotis. Keramahtamahan penduduk merupakan daya
tarik wisata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, demikian juga
kehidupan masyarakat ketika berinteraksi dengan alam dan tuhannya
merupakan atraksi pariwisata yang memikat dan menawan hati.

66

Dasar-Dasar Hospitality

RANGKUMAN
1. Daya tarik unsur-unsur budaya dan kearifan lokal sebagai dasar pengembangan budaya dalam
era global ini dapat lebih rinci berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut
a. Dari perspektif strategi kebudayaan, meningkatnya pengaruh globalisasi telah mereduksi
nilai-nilai budaya nasional.

b. Dari perspektif desentralisasi atau otonomi daerah, maka daerah dapat menggali dan
mengembangkan budaya lokal sebagai modal sosial dan budaya pembangunan
masyarakat setempat (Thoyibi, 2004).
2. Budaya lokal adalah sesuatu yang eksotis. Menurut Spillane (1994: 7) eksotis diartikan
sebagai yang asing, atau belum diketahui orang banyak sehingga merangsang rasa ingin tahu.
3. Eksotisme sebuah DTW seringkali ditampilkan dalam sebagai sesuatu yang masih asli
berhadapan dengan pembangunan dan perkembangan industri yang merusak “keaslian” suatu
obyek dan destinasi wisata.
4. Setiap daerah wisata mempunyai citra (image) tertentu, yaitu mental maps seseorang terhadap
suatu destinasi yang didalamnya mengandung keyakinan, kesan dan persepsi (Pitana dan
Gayatri, 2005: 64).
5. Menurut Buck dan Law dalam Pitana dan Gayatri (2005) memandang bahwa pariwisata
adalah industri yang berbasiskan citra, karena citra mampu membawa calon wisatawan ke
dunia simbol dan makna
6. Pembangunan brand image menjadi penting bagi sebuah daerah yang hendak
mengembangkan diri sebagai tujuan wisata.
7. Menurut (Levit, 2003) menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan proses dan produk
revitalisasi serta transformasi pengetahuan dan budaya, juga praktek – praktek adat.
8. Kearifan lokal dapat dipandang sebagai identitas murni dari bangsa Indonesia, namun kian
hari keputusan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak mendukung adanya
pelestarian terhadap nilai – nilai lokal di masyarakat Indonesia.
9. Pembangunan jati diri bangsa adalah solusi yang tepat untuk mempertahankan kearifan lokal
melawan globalisasi pada masyarakat Indonesia kini.
10. Globalisasi harus di antisipasi dengan pembangunan nilai – nilai kearifan lokal sebagai dasar
pijakan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.

Apa yang dimaksud ideologi globalisasi? Dan apa hubungannya dengan
unsur budaya dan kearifan lokal ?
Jelaskan alasan alasan mengapa daya tarik unsur-unsur budaya dan kearifan
lokal menjadi dasar pengembangan budaya dalam era global saat ini?
Dasar-Dasar Hospitality

67

3.

Jelaskan apa alasan mass culture sering dianggap hanya mewakili selera
massa yang bersifat artificial dan sesaat, dan seringkali dianggap memiliki
selera rendah dan sangat duniawi?
4. Mengapa setiap daerah wisata mempunyai citra/image?
5. Bagaimana cara menciptakan citra antar daerah?
6. Mengapa pariwisata dikatakan dapat menjadi senjata kapital yang tidak
membangun?
7. Mengapa kearifan lokal dinyatakan sebagai identitas etnis?
8. Apa alasan Potensi konflik horizontal dan vertical pasca reformasi
menambah jumlah persoalan pengembangan pariwisata lokal di Indonesia?
9. Mengapa pembangunan jati diri bangsa adalah solusi yang tepat untuk
mempertahankan kearifan lokal melawan globalisasi pada masyarakat
Indonesia kin?
10. Jelaskan apa yang dimaksud kearifan lokal?

https://www.youtube.com/watch?v=FRkp7uEBPoQ
https://www.youtube.com/watch?v=DSVI2zDZsW4
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BAB III
KODE ETIK KEPARIWISATAAN DUNIA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menguraikan kode etik pariwisata dunia
2. Mahasiswa mampu menerangkan undang-undang pariwisata

Pada bab ini akan membahas kode etik kepariwisataan dunia. Akan
tetapi sebelum memulai pembahasan tersebut, maka perlu mengulas
apakah etika dan sejarah dari etika itu sendiri.
3.1 Pengertian dan Sejarah Etika
Etika berasal dari Bahasa Yunani ‘ethos’. Adapun definisi dari ‘ethos’
tersebut dalam bentuk tunggal adalah kebiasaan, watak, dan moral.
Dan dalam bentuk jamak, etika dapat diartikan sebagai kebiasaan yang
dianut oleh masyarakat tertentu.
Awal kemunculan etika pada abad ke-18 Sebelum Masehi pada
Zaman Hammurabi, Kerajaan Babilonia. Pada masa itu, praktikpraktik penerapan kode etik ditulis oleh Hammurabi dan dipahat pada
batu setinggi 8 kaki dan ditempatkan di pusat kota. Aturan tersebut
dikenal dengan “Code of Hammurabi”. Hal- hal yang diatur dalam
Code of Hammurabi adalah tata cara masyarakat dalam bersosialisasi
sehingga keamanan, kedamaian, dan keadilan dapat terpelihara dalam
masyarakat.
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Perkembangan
Hippocrates.

selanjutnya
Hippocrates

ditunjukan
adalah

pada
seorang

abad

ke-5

Yunani

oleh
yang

mengembangkan sebuah aturan di bidang kesehatan. Aturannya
mencakup petunjuk makanan, operasi, dan farmasi. Rocco M. Angelo
mendefinisikan Etika sebagai seperangkat prinsip dan nilai moral yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan akan benar dan salah.
Dikatakan pula bahwa konsep utama dari etika adalah adanya
perbedaan nyata antara baik dan buruk, benar dan salah, selanjutnya
merupakan kewajiban dari individu untuk dapat membedakan baik
dan buruk, benar dan salah, kemudian selalu berusaha untuk
melakukan apa yang baik dan benar. Dijelaskan pula dalam bukunya
yang berjudul Hospitality Today, An Introduction, meskipun nilai
moral tiap individu berbeda, haruslah dapat dikenali ada prinsipprinsip di dunia yang diakui oleh seluruh semua agama, budaya, dan
masyarakat. Prinsip- prinsip inilah yang akan membentuk dasar
perilaku etis.
Etika Pariwisata
Etika pariwisata adalah prinsip- prinsip pelaksanaan kepariwisataan
yang lebih bertangung jawab. Prinsip- prinsip tersebut dikeluarkan
oleh UNWTO pada tanggal 1 Oktober 1999 dan dikenal dengan Kode
Etik Kepariwisataan. Tujuan dari dibuatnya Kode Etik Kepariwisataan
adalah:
1. Dapat

dilaksanakannya

pembangunan

kepariwisataan

berdasarkan norma- norma dan nilai yang berlaku (baik yang
dibawa oleh wisatawan maupun yang ada di destinasi tujuan
wisata)
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2. Dapat

memberikan

panduan

pelaksanaan

kegiatan

kepariwisataan kepada seluruh stakeholder agar manfaat dari
pariwisata dapatdinikmati oleh seluruh komunitas dalam arti
luas baik secara ekonomi dan sosial.
Adapun pertimbangan terhadap kebutuhan disusunnya kode etik
kepariwisataan secara global antara lain:
1. Pengurangan angka kemiskinan
2. Meningkatkan manfaat positif kepariwisataan secara ekonomi,
sosial, dan budaya
3. Meminimalkan dampak negative secara ekonomi, sosial,
budaya, dan lingkungan
4. Mengembangkan perilaku bidaya berwisata secara bertanggung
jawan
5. Mengembangkan solidaritas
6. Perlindungan terhadap sumber daya
7. Perubahan iklim

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dipaparkan pasal- pasar dari
Kode Etik Kepariwisataan yang dikeluarkan oleh UNWTO:

PEMBUKAAN
Kami para anggota Organisasi Kepariwisataan Dunia (World
Tourism Organization), perwakilan industri pariwisata dunia,
para delegasi Negara, teritorial, perusahaan, institusi dan
lembaga yang menghadiri Sidang Umum di Santiago, Chili,
tanggal 1 Oktober 1999;
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Menegaskan kembali bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam
pasal 3 Anggaran Dasar Organisasi Kepariwisataan Dunia, dan
menyadari peran “penting dan menentukan” dari Organisasi ini,
seperti diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk
mendorong dan mengembangkan kepariwisataan dalam rangka
memberikan sumbangan terhadap pengembangan ekonomi, pengertian
antar bangsa, perdamaian, kesejahteraan, menghormati dan mematuhi
nila-nilai Universal Hak Azasi Manusia dan kebebasan yang mendasar
bagi semua, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau
agama;

Meyakini dengan sesungguhnya bahwa melalui hubungan yang
langsung, spontan dan tanpa perantara dapat meningkatkan hubungan
antar pria maupun wanita dari berbagai budaya dan gaya hidup.
Kepariwisataan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk
menciptakan perdamaian dan faktor untuk membangun persahabatan
serta saling pengertian antar penduduk di dunia;

Menimbang bahwa eratnya hubungan kepariwisataan dengan
pelestarian lingkungan, pembangunan perekonomian dan upaya untuk
mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan, seperti dirumuskan
dan telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1992
dalam “Konferensi Tingkat Tinggi tentang Bumi” di Rio de Janeiro
dan dicantumkan dalam “Agenda 21”;
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Mempertimbangkan terjadinya perubahan yang cepat dan terus
tumbuhnya kepariwisataan di masa lalu maupun di masa mendatang
untuk tujuan berlibur, bisnis, kebudayaan, keagamaan atau kesehatan,
serta pengaruhnya yang kuat baik secara positif maupun negatif
terhadap lingkungan, perekonomian dan masyarakat baik bagi negara
sumber wisatawan maupun negara penerima wisatawan, terhadap
masyarakat lokal dan penduduk asli, dan juga terhadap hubungan
internasional maupun perdagangan;

Bertujuan untuk memajukan kepariwisataan yang bertanggungjawab, berkelanjutan dan kepariwisataan yang terbuka secara
universal dalam kerangka hak setiap orang untuk mengisi waktu
luangnya, berekreasi atau melakukan perjalanan sebagai pilihan
masyarakat dari seluruh penduduk;

Mempunyai keyakinan bahwa industri pariwisata dunia secara
keseluruhan mempunyai banyak

kemanfaatan

dengan

melaksanakannya dalam suatu suasana yang menguntungkan ekonomi
pasar, perusahaan swasta, perdagangan bebas, dan itu semuanya
diarahkan untuk mengoptimalkan dampak kemanfaatannya dalam
menciptakan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja;

Sangat meyakini bahwa dengan dipatuhinya beberapa prinsip dan
sejumlah peraturan, maka kepariwisataan yang bertanggung jawab dan
berkelanjutan adalah tidak bertentangan dengan perdagangan bebas
yang semakin tumbuh, yang mengatur syarat- syarat perdagangan
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bebas dalam bidang jasa-jasa, dan dibawah perlindungan syaratsyarat tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini,
yang dimungkinkan untuk mengadakan penyelarasan di bidang
ekonomi

dan ekologi,

lingkungan

hidup

dan pembangunan,

keterbukaan dalam perdagangan internasional serta perlindungan
terhadap identitas sosial dan budaya;

Mengingat bahwa dengan pendekatan seperti itu, semua pemangku
kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan – di tingkat nasional,
regional dan lokal, baik pemerintah, perusahaan, asosiasi usaha
pariwisata, pekerja pada sektor ini, semua organisasi dan lembaga
swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, termasuk
juga masyarakat yang menerima wisatawan, pers dan wisatawan itu
sendiri. mempunyai tanggung jawab yang saling berkaitan baik secara
perseorangan

maupun

secara

kelompok

masyarakat

dalam

pembangunan kepariwisataan dan dengan rumusan tugas dan
tanggung jawab masing-masing akan turut mewujudkan pencapaian
tujuan ini;

Bertekad agar tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sendiri oleh
Organisasi
Kepariwisataan Dunia sejak menetapkan Resolusi 364(XII) dalam
Sidang Umum tahun
1997 (di Istambul), mendorong kemitraan sejati antara pemerintah dan
swasta

dalam

pembangunan

kepariwisataan,

dan

berharap

terwujudnya hubungan kemitraan serta kerjasama dalam semangat
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yang sama dalam keterbukaan dan keseimbangan antara negara
sumber wisatawan dengan negara penerima wisatawan serta usaha
pariwisatanya masing-masing;

Menindaklanjuti

Deklarasi

Manila

tahun

1980

tentang

Kepariwisataan Dunia dan tahun
1997 tentang Dampak Sosial Kepariwisataan, juga tentang Ketentuan
Hak-hak Berwisata dan Aturan bagi Wisatawan yang ditetapkan di
Sofia tahun 1985 dibawah naungan Organisasi Kepariwisataan Dunia;

Meyakini bahwa intrumen tersebut harus dilengkapi dengan suatu
prinsip yang saling memiliki ketergantungan dari yang satu dengan
yang lainnya untuk dapat ditafsirkan dan dilaksanakan sehingga para
pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan harus
dapat

menunjukkan

prilaku

mereka

sebagai

model

dalam

menyongsong abad kedua puluh satu;

Menggunakan, untuk tujuan dari intrumen tersebut, definisi dan
klasifikasi yang berlaku untuk perjalanan, dan khususnya konsep yang
berlaku untuk “pengunjung”, “wisatawan”, dan “kepariwisataan”,
seperti telah ditetapkan dalam Konferensi Internasional Ottawa, yang
berlangsung dari 24 hingga 28 Juni 1991 dan telah disetujui pada
tahun 1993 oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa dalam
sidangnya yang Kedua puluh tujuh.

Merujuk pada khususnya instrumen-intrumen berikut:
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Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, 10 Desember
1948;



Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya, 16 Desember 1966;



Persetujuan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 16
Desember 1966;



Konvensi Warsawa tentang Transportasi Udara, 12 Oktober
1929,



Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional, 7
Desember 1944, dan Konvensi terkait yang ditetapkan di
Tokyo, Den Haag, Montreal;



Konvensi

tentang

fasilitas

Kepabeanan

dalam

bidang

Kepariwisataan, 4 Juli 1954 dan Protokol terkait lainnya;


Konvensi tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya
Dunia, 23 November 1972;



Deklarasi Manila tentang Kepariwisataan Dunia, 10 Oktober
1980;



Resolusi

dari

Sidang

Umum

Keenam

Organisasi

Kepariwisataan Dunia (Sofia) yang menetapkan Hak-Hak
untuk Berwisata dan Ketentuan Perilaku Wisatawan, 26
September 1985;


Konvensi tentang Hak-Hak Anak; 26 Januari 1990;



Resolusi

dari

Sidang

Umum

Kesembilan

Organisasi

Kepariwisataan Dunia (Buenos Aires) khususnya tentang
fasilitasi

perjalanan

dan

wisatawan, 4 Oktober 1991;
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keselamatan

dan

keamanan



Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan,
13 Juni 1992;



Ketentuan Umum tentang Perdagangan Jasa-Jasa, 15 April
1994; Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, 6 Januari
1995;



Resolusi Sidang Umum Kesebelas Organisasi Kepariwisataan
Dunia

(Cairo)

tentang

Pencegahan

wisata-sex

yang

terorganisasi, 22 Oktober 1995;


Deklarasi Stockholm tentang Eksploitasi Seksual Anak-Anak
secara Komersial, 28 Agustus 1996;



Deklarasi Manila tentang Dampak Sosial Kepariwisataan, 22
Mei 1997;



Konvesi dan Rekomendasi yang ditetapkan oleh Organisasi
Perburuhan Internasional yang berkaitan dengan perjanjian
kolektif, pelarangan terhadap perbudakan tenaga kerja dan
tenaga kerja anak-anak, perlindungan terhadap hak- hak
penduduk asli setempat, perlakuan yang setara dan tidak
diskriminatif di tempat kerja;

Menegaskan tentang adanya hak-hak berwisata dan kebebasan
bergerak bagi wisatawan; menyatakan keinginan kami untuk
mendorong tegaknya kepariwisataan dunia yang berkesetaraan,
bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya
akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat dalam
keterkaitannya dengan keterbukaan dan liberalisasi ekonomi
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internasional;

akhirnya

dengan

penuh

tanggung

jawab

menetapkan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataan Dunia.
PRINSIP – PRINSIP
Pasal 1
Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian
dan saling menghormati antar penduduk dan masyarakat.
1. Pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai etika yang umum
bagi kemanusiaan, dengan sikap toleransi dan menghormati
keberagaman agama, falsafah dan keyakinan moral, semuanya
adalah landasan dan konsekuensi dari kepariwisataan yang
bertanggung

jawab;

para

pemangku

kepentingan

dalam

pembangunan kepariwisataan dan wisatawan itu sendiri harus
menghormati kondisi sosial dan tradisi budaya serta kehidupan
sehari-hari masyarakat, termasuk menghormati keberadaan mereka
yang tergolong sebagai kelompok minoritas atau penduduk asli;
2. Kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan secara harmonis
dengan kekhasan wilayah atau negara penerima wisatawan dan
menghormati undang-undang, kehidupan sehari-hari dan tradisi
masyarakatnya;
3. Masyarakat penerima wisatawan, dari satu sisi, dan para pelaku
usaha pariwisata setempat, di lain sisi, hendaknya mereka bersikap
ramah dan menghormati wisatawan yang datang berkunjung serta
memahamai gaya hidup, cita rasa dan harapan wisatawan;
pendidikan dan pelatihan yang sepatutnya diberikan kepada para

78

Dasar-Dasar Hospitality

pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut
dan melayani wisatawan;
4. Pemerintah bertugas untuk melindungi wisatawan, pengunjung
dan barang-barang miliknya; pemerintah wajib memberikan
perhatian khusus terhadap suatu keadaan yang rawan bagi
wisatawan asing; pemerintah harus menyediakan kemudahan bagi
wisatawan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus seperti
informasi, cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain
yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan; pemerintah harus
mencegah kemungkinan penyerangan, gangguan, penculikan atau
ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja industri pariwisata,
juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur warisan
budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di negara
tersebut;
5. Wisatawan maupun pengunjung yang melakukan perjalanan
hendaknya tidak melibatkan diri dalam perbuatan kriminal atau
yang diperkirakan sebagai perbuatan kriminal yang melanggar
undang-undang negara yang dikunjungi, menjaga tingkah laku dan
perbuatan yang dapat dirasakan sebagai menyinggung atau
melukai perasaan penduduk setempat atau dapat merusak
lingkungan hidup setempat; mereka harus menghidarkan diri dari
pengedaran dan penyalahgunaan narkotika, senjata api, barang
antik, jenis binatang atau tumbuhan yang dilindungi, dan produk
atau bahan berbahaya atau yang dinyatakan dilarang oleh
perundang-undangan negara yang dikunjungi;
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6. Wisatawan dan pengunjung berkewajiban untuk lebih mengenal
karakteristik negara yang akan mereka kunjungi, bahkan sebelum
memulai perjalanan; mereka harus menyadari resiko kesehatan
ataupun keselamatan yang berkaitan langsung dengan perjalan
yang dilakukan ke luar dari lingkungan kehidupan sehari-harinya
dan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menekan sekecilkecilnya kemungkinan terjadinya resiko tersebut;

Pasal 2
Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan
kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara kolektif

1. Kepariwisataan adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan
beristirahat dan bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan
alam dan budaya, haruslah direncanakan dan diwujudkan sebagai
sarana mulia bagi pemenuhan kualitas hidup baik secara
perseorangan ataupun secara kolektif; tatkala diwujudkan dengan
sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak
tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan
sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap untuk memahami
hakekat

perbedaan

penduduk

dan

kebudayaannya

serta

kebhinekaannya;
2. Kegiatan kepariwisataan harus menghormati kesetaraan laki-laki
dan perempuan; harus mendorong pelaksanaan hak azasi manusia,
khususnya
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individu

dari

kelompok

yang

rawan

keberadaannya, seperti anak-anak, orang lanjut usia, penderita
cacat, kelompok etnik minoritas dan kelompok penduduk asli;
3. Eksploitasi kemanusiaan dalam segala bentuknya, khususnya sex,
terutama yang berkaitan
bertentangan

dengan

dengan

tujuan

anak-anak,
dasar

adalah

kepariwisataan

dan

pengingkaran terhadap tujuan mulia kepariwisataan; dalam
hubungan ini, sesuai dengan peraturan internasional harus dilarang
sekeras- kerasnya dengan kerjasama dari negara-negara yang
bersangkutan dan dikenakan sanksi yang seberat-beratnya oleh
baik negara yang dikunjungi maupun oleh negara asal pelaku dari
pelanggaran tersebut, walaupun itu dilakukan di luar negerinya.
4. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan keagamaan, kesehatan,
pertukaran pendidikan dan kebudayaan atau bahasa, merupakan
bentuk kepariwisataan yang menguntungkan yang sepantasnya
diberi dorongan untuk memajukannya;
5. Pengenalan

ke

dalam

kurikulum

lembaga

pendidikan

kepariwisataan tentang kemanfaatan kepariwisataan dalam bidang
ekonomi, sosial dan budaya, ataupun juga resiko-resikonya,
hendaknya diberi dorongan untuk memajukannya.

Pasal 3
Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan.

1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus
menjaga

lingkungan

pertumbuhan

ekonomi

hidup
yang

dalam
handal,

rangka

memperoleh

berkelanjutan

dan
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berkesinambungan yang diarahkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara
berkeadilan;
2. Semua

bentuk

pembangunan

kepariwisataan

yang

dapat

mengurangi penggunaan sumber daya yang langka dan berharga
khususnya air dan energi, serta menghindari terbentuknya produk
limbah atau sampah, hendaknya dapat diberi dorongan oleh
pemerintah secara nasional, regional maupun lokal;
3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu
maupun ruang, terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang
tetap dibayar serta liburan anak- anak sekolah, dan lebih
memeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa, adalah
untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh
kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri
pariwisata dan perekonomian lokal;
4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan
kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk
melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan
keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan
binatang

yang

pembangunan

dilindungi;
kepariwisataan

para

pemangku

harus

dapat

kepentingan
menerima

pemberlakuan pembatasan dan hambatan atas kegiatan mereka
apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang sensitif
seperti: padang gurun, wilayah kutub atau wilayah pegunungan
yang tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis atau daerah rawa-rawa,
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sebagai wilayah yang tepat untuk mengembangkan taman nasional
atau wilayah yang dilindungi;
5. Wisata alam atau wisata ekologi diketahui kekhususannya sebagai
kegiatan yang mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan
reputasi kepariwisataan, sejauh kepariwisataan menjaga warisan
alam

dan

menghormati

penduduk

setempat

serta

tetap

memperhatikan daya dukung tempat;

Pasal 4
Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan
serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu
sendiri.

1. Sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan
seluruh umat manusia, maka masyarakat yang berada di walayah
itu memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap warisan
kemanusiaan itu;
2. Kebijakan

pembangunan

kepariwisataan

dan

kegiatan

kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan
keindahan, nilai arkeologi dan warisan budaya, yang seharusnya
dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang; perhatian
khusus

hendaknya

diberikan

untuk

melestarikan

dan

meningkatkan nilai bangunan, candi dan museum ataupun daerah
arkeologi serta tempat bersejarah yang seharusnya terbuka luas
untuk dikunjungi oleh wisatawan; dorongan hendaknya juga
diberikan secara luas kepada masyarakat untuk mengembangkan
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sumber daya budaya ataupun bangunan yang dimiliki secara
pribadi dengan memperhatikan hak kepemilikan yang ada
padanya, termasuk bangunan tempat ibadah tanpa mengorbankan
kebiasaan untuk melakukan peribadatan;
3. Uang pendapatan dari kunjungan wisatawan ke lokasi bangunan
atau warisan budaya, paling sedikit sebagian, hendaknya
digunakan untuk memelihara, menjaga, mengembangkan dan
memperindah warisan budaya;
4. Kegiatan kepariwisataan harus direncanakan sedemikian rupa
untuk memungkinkan produk budaya tradisional, kerajinan, dan
foklor untuk tetap hidup dan berkembang, serta menghindarkan
dari kemungkinan tak berkembang serta menjadi produk standar.

Pasal 5
Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi
masyarakat dan negara penerima wisatawan.

1. Penduduk setempat haruslah diikut-sertakan dalam kegiatan
kepariwisataan dan harus memperoleh manfaat secara adil dalam
bidang ekonomi, sosial dan budaya, khususnya kesempatan kerja
langsung maupun tak langsung dari kegiatan kepariwisataan;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya diterapkan
sedemikian rupa

untuk

meningkatkan standar

hidup dan

pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di wilayah yang
dikunjungi wisatawan; perencanaan dengan pendekatan arsitektur
setempat untuk pengoperasian kawasan pariwisata dan fasilitas
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akomodasi, haruslah dimaksudkan untuk mengintegrasikannya
seluas mungkin ke dalam perekonomian dan struktur sosial
masyarakat setempat; dalam hal kemampuan ketrampilan yang
dimiliki adalah setara, prioritas hendaknya diberikan kepada
tenaga kerja setempat;
3. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap permasalahan
yang spesifik dari wilayah pesisir, wilayah-wilayah pulau, wilayah
pedesaan atau wilayah pegunungan yang mudah rusak, karena
dalam hal ini kepariwisataan sering merupakan kesempatan langka
untuk menjadi penggerak pembangunan dalam menghadapi
menurunnya perekonomian tradisional;
4. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya para investor, diatur oleh
peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, harus
melakukan studi tentang dampak dari proyek pembangunan yang
direncanakan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya; mereka
juga harus menyerahkan, dengan penuh keterbukaan dan
objektifitas, informasi tentang rencana programnya ke depan dan
hal-hal yang diperkirakan sebagai dampak kegiatan serta
melakukan dialog dengan penduduk setempat tentang hal-hal yang
terkait dengan mereka;
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Pasal 6
Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan
kepariwisataan.

1. Para pelaku usaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk
menyediakan informasi yang objektif dan jujur kepada wisatawan
mengenai

tempat-tempat

yang

akan

dikunjungi,

kondisi

perjalanan, pelayanan dan tempat tinggal; mereka harus dapat
menjamin bahwa butir-butir yang diusulkan dalam kontrak kepada
pelanggannya sudah sepenuhnya dimengerti baik jenis, harga,
maupun kualitas dari pelayanan yang mereka sendiri janjikan serta
pembayaran kembali uang kompensasi apabila terjadi pelanggaran
secara sepihak dari kontrak yang telah mereka janjikan;
2. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan
mereka, seharusnya menunjukkan perhatian, bekerjasama dengan
aparat pemerintah, untuk masalah keselamatan dan keamanan,
pencegahan kecelakaan,

perlindungan akan kesehatan dan

makanan bagi mereka yang memerlukan layanannya; juga
sebaiknya mereka harus siap dengan sistem asuransi dan
pertolongan yang memadai; mereka harus patuh untuk melakukan
pelaporan yang diwajibkan oleh perundang-undangan nasional
yang berlaku dan membayar ganti rugi yang memadai apabila
mereka tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah
tercantum dalam kontrak;
3. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan
mereka, seharusnya turut membantu untuk dapat memenuhi
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kebutuhan aspek budaya maupun spiritual wisatawan serta tetap
memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk melakukan
praktek keagamaannya;
4. Pemerintah dari negara pengirim wisatawan dan negara penerima
wisatawan untuk bekerjasama dengan para pelaku usaha
pariwisata

terkait

dan asosiasinya,

agar

dapat

menjamin

ketersediaan mekanisme dalam memulangkan kembali wisatawan
apabila terjadinya usaha pariwisata yang melayani perjalanan
mereka dinyatakan bangkrut;
5. Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban, khususnya pada
situasi krisis, untuk memberitahu warganegaranya akan suatu
keadaan yang sulit, atau suatu keadaan yang berbahaya yang
mungkin mereka hadapi selama melakukan perjalanan di luar
negeri; adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk
mengeluarkan informasi sejenis itu tanpa berprasangka akan suatu
hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau sangat
berlebihan dari negara penerima wisatawan atau juga demi
kepentingan usaha perjalan mereka sendiri; untuk itu, isi dari
peringatan perjalanan yang akan disampaikan hendaknya terlebih
dahulu dibahas dengan pejabat yang berwenang dari negara
penerima wisatawan dan pelaku usaha pariwisata terkait; saransaran

yang

dirumuskan

hendaknya

hanya

menyangkut

permasalahan pokok yang dihadapi secara proporsional dan
dibatasi hanya pada batas geografis dari permasalahan yang
timbul; peringatan perjalanan seperti itu harus secepatnya dicabut
atau dibatalkan bila situasinya telah kembali normal;
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6. Media, khususnya media yang mengkhususkan diri dalam
kepariwisataan ataupun media lainnya, termasuk media moderen
yang menggunakan media elektronik, harus menyampaikan
informasi yang jujur dan seimbang terhadap peristiwa maupun
situasi yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan; mereka
juga harus menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya
kepada konsumen dari usaha pariwisata; teknik komunikasi yang
baru termasuk teknologi elektronik komersial harus dapat
dikembangkan dan dipergunakan untuk tujuan ini; khusus
terhadap

berbagai

media,

mereka

hendaknya

tidak

mempromosikan wisata sex;

Pasal 7
Hak dasar berwisata.

1. Kemungkinan untuk memenuhi keingin-tahuan baik secara
langsung maupun secara pribadi untuk mengenal dan menikmati
kekayaan planet bumi ini adalah merupakan hak dan kesempatan
yang terbuka bagi semua penduduk dunia; meningkat tajamnya
perkembangan kepariwisataan nasional maupun internasional
hendaknya

dipandang

sebagai

salah

satu

pertanda

akan

pertumbuhan yang stabil dari ketersediaan waktu luang, dan oleh
karenanya tidak pada tempatnya untuk menghalangi pertumbuhan
itu;
2. Hak dasar untuk melakukan wisata secara universal hendaknya
dipandang sebagai akibat langsung dari hak dasar untuk
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beristirahat dan mengisi waktu luang, termasuk pembatasan jam
kerja secara wajar serta waktu liburan berkala yang tetap dibayar,
seperti dijamin dalam Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Azasi
Manusia, dan Pasal 7.d Persetujuan Internasional tentang Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Pariwisata

Sosial,

khususnya

pariwisata

yang

melibatkan

kelompok, yang memberikan kesempatan yang sangat luas untuk
mengisi waktu luang, untuk melakukan perjalanan atau untuk
berlibur, pengembangannya harus didukung oleh pemerintah;
4. Wisata untuk keluarga, pemuda, mahasiswa, warga usia lanjut dan
para penderita cacat harus diberi dorongan dan dibantu
pertumbuhannya;

Pasal 8
Kebebasan bergerak wisatawan.

1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh manfaat,
sesuai dengan hukum internasional maupun nasional, dari
kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah negaranya dan dari
satu negara ke negara lainnya, sesuai dengan Pasal 13 Deklarasi
Universal Hak Azasi Manusia; mereka harus mendapat akses ke
tempat-tempat untuk transit, tinggal, berwisata dan mengunjungi
peninggalan sejarah tanpa harus mengikuti prosedur yang
berlebihan atau perlakuan yang diskriminatif;
2. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh akses untuk
semua bentuk komunikasi yang tersedia baik untuk keperluan
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internal maupun untuk keperluan eksternal; mereka harus
memperoleh kemudahan akses untuk menghubungi pejabat
setempat yang berwenang, layanan hukum dan kesehatan yang
tepat; mereka harus bebas untuk dapat menghubungi konsulat
perwakilan negara asalnya sesuai dengan ketentuan diplomatik
yang berlaku;
3. Para wisatawan dan pengunjung harus mendapat perlakuan yang
sama dengan warga negara setempat yang dikunjungi yang
berkaitan dengan kerahasiaan data pribadi dan informasi lain
tentang dirinya, terutama apabila data itu disimpan secara
elektronik;
4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lintas batas negara,
apakah yang termasuk dalam kewenangan negara ataukah yang
termasuk dalam suatu perjanjian internasional, seperti visa,
kesehatan, bea-cukai, hendaknya sedapat- dapatnya disesuaikan,
untuk

sedapat

mungkin

membantu

kebebasan

melakukan

perjalanan dan penyebar-luasan kepariwisataan internasional;
perjanjian

antara

beberapa

kelompok

negara

untuk

mengharmonisasikan dan menyederhanakan prosedur fasilitas
perjalanan tersebut haruslah dapat diberi dorongan; pajak dan
pungutan khusus yang dikenakan terhadap industri pariwisata
yang dapat mengurangi kemampuan bersaingnya haruslah dapat
dicabut secara bertahap atau dikoreksi;
5. Sejauh situasi perekonomian suatu negara memungkinkan,
wisatawan harus diberikan kesempatan untuk dapat menukarkan
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uangnya ke mata uang asing yang diperlukan untuk melakukan
perjalanan ke luar negeri;

Pasal 9
Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.

1. Hak dasar dari tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja
sendiri dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait,
haruslah dapat dijamin melalui pengawasan pemerintah di tingkat
nasional atau di tingkat lokal, baik dari negara asal pekerja
maupun dari negara penerima pekerja dengan penuh perhatian
terhadap kendala-kendala khusus yang terjadi sebagai akibat dari
sifat musiman kegitan mereka, dimensi global dari industri
pariwisata dan fleksibilitas yang sering diperlukan sebagai akibat
dari sifat pekerjaan mereka;
2. Tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam
industri pariwisata serta kegiatan terkait lainnya, mempunyai hak
dan kewajiban untuk memperoleh pelatihan awal maupun
berkelanjutan yang sesuai; mereka harus diberikan perlindungan
sosial yang memadai; ketidak pastian akan pekerjaan harus dapat
ditekan sekecil mungkin; dan suatu status khusus, terutama
tentang status sosial mereka, hendaknya dapat disediakan bagi
pekerja musiman di sektor ini;
3. Setiap orang, baik sebagai pribadi maupun mewakili perusahaan,
sejauh ia memiliki kemampuan maupun ketrampilan yang
diperlukan, harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan
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kegiatan profesinya di bidang pariwisata sesuai dengan undangundang yang berlaku di negara itu; pengusaha dan penanam
modal, terutama di bidang usaha kecil dan menegah, harus
memiliki kesempatan yang luas di sektor pariwisata dengan
pembatasan-pembatasan

minimal

yang

berkaitan

dengan

persyaratan legal maupun administratif;
4. Pertukaran pengalaman bagi para pimpinan dan pekerja dari
berbagai negara, baik dibayar maupun tidak dibayar, turut
memberikan sumbangan atas pengembangan industri pariwisata
dunia; kegiatan seperti itu harus dapat dibantu sejauh mungkin
sepanjang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku secara
nasional maupun konvensi internasional;
5. Sebagai faktor solidaritas yang tak tergantikan dalam pertukaran
internasional

yang

tumbuh

secara

dinamis,

perusahaan

multinasional hendaknya tidak memanfaatkan posisi dominannya
yang terkadang mereka tempati; mereka harus menghindarkan diri
untuk menjadi alat model sosial budaya yang artifisial yang
dipaksakan terhadap masyarakat setempat; sebagai ganti terhadap
kebebasan mereka berinvestasi dan berusaha yang seharusnya
diakui, mereka harus melibatkan diri

dalam

pembangunan

setempat, menghindari pengiriman keuntungan yang berlebihan ke
negara asalnya atau melakukan import bahan- bahan yang
berlebihan, sehingga akan mengurangi kontribusinya terhadap
perekonomian setempat dimana mereka berada;
6. Kemitraan dan pembangunan hubungan yang seimbang antara
pengusaha dari negara pengirim wisatawan dengan pengusaha dari
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negara penerima wisatawan akan turut
keberlanjutan

pembangunan

menyumbang

kepariwisataan

dan

distribusi

keuntungan yang berkeadilan;

Pasal 10
Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataan Dunia.

1. Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerjasama
dalam melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataan
Dunia serta memantau efektifitas pelaksanaannya;
2. Para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus
mengakui peranan berbagai organisasi internasional, diantaranya
pada urutan pertama adalah Organisasi Kepariwisataan Dunia, dan
berbagai lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi
serta

bergerak

di

bidang

pembangunan

kepariwisataan,

perlindungan Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup maupun
kesehatan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum
internasional;
3. Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan
keinginannya, dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau
penafsiran terhadap Kode Etik Kepariwisataan Dunia untuk
melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang tidak memihak
yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisataan.
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3.2 Hukum Dan Undang-Undang Kepariwisataan

Faktor utama yang sangat menentukan penyelenggaraan
kegiatan adalah kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum
seseorang atau suatu lembaga dapat menyelenggarakan kegiatannya
dengan perasaan aman dan tenang. Hal ini berlaku juga untuk
melakukan kegiatan di bidang kepariwisataan dalam bentuk apapun.
Terlebih lagi kepariwisataan merupakan kegiatan bisnis yang
berdimensi internasional, kepastian hukum semakin menjadi suatu
keniscayaan. Pada suatu saat terjadi perselisihan (dispute) antara pihak
Indonesia dengan mitranya (pihak asing), maka akan semakin rumit,
karena terkait dengan kepastian hukum multi nasional.
Kegiatan kepariwisataan melibatkan seluruh aspek kehidupan
manusia.

Oleh

sebab

itu

untuk

keperluan

pengembangan

kepariwisataan diperlukan kepastian hukum yang berkaitan dengan
seluruh aspek kehidupan manusia. Di Indonesia, peraturan perundangundangan, khususnya pada tingkat nasional mencakup seluruh strata
pengaturan, mulai dari yang tertinggi (Undang-undang) sampai yang
terendah, yaitu Ketentuan Pelaksanaan.

Undang-Undang tentang Pariwisata
a. Undang-Undang No. 9 tahun 1990
Ini adalah undang-undang kepariwisataan pertama dimiliki
oleh negara kita. Pada saat itu, diperlukan 10 tahun untuk
proses

penyusunan Rancangan

Undang-undang

(RUU).

Tantangan utama adalah pada substansi, karena Indonesia
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belum pernah memiliki peraturan di bidang pariwisata, baik
peninggalan kolonial Belanda maupun buatan sendiri. Oleh
sebab itu perlu dilakukan pengumpulan bahan dari negara lain,
baik

dalam

bentuk

korespondensi

maupun

kunjungan

langsung.
Dalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa ada tiga hal
pokok yang diatur, antara lain:
1) Obyek Wisata


Obyek dan dayatarik wisata alam



Obyek dan dayatarik budaya



Obyek dan dayatarik wisata minat khusus

2) Sarana Pariwisata


Sarana akomodasi



Sarana makan dan minum



Sarana angkutan wisata



Sarana wisata tirta



Kawasan pariwisata

3) Jasa Pariwisata


Jasa biro perjalanan wisata



Jasa agen perjalanan wisata



Jasa pramuwisata



Jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran



Jasa impresariat



Jasa konsultan pariwisata



Jasa informasi
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Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa peran
pariwisata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara secara implisit tercermin dalam asas dan tujuan
penyelanggaraan kepariwisataan. Dalam kententuan yang
mengatur mengenai asas dinyatakan bahwa penyelanggaraan
kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, usaha
bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan
dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri.
Selanjutnya

mengenai

tujuan

dinyatakan

bahwa

penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:


Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan
meningkatkan mutu obyek dan dayatarik wisata.



Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan
persahabatan antar bangsa.



Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan
lapangan kerja.



Meningkatkan

pendapatan

nasional

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.


Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Undang-undang No. 9 tahun 1990 ini juga secara eksplisit
mencantumkan kewajiban bagi siapapun untuk senantiasa
memperhatikan antara lain:


Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilainilai yang hidup dalam masyarakat.
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Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup.
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Gambar 3. Fauna langka yang dilindungi sebagai kekayaan bangsa
Indonesia
b. Undang-Undang No. 5 tahun 1992
Salah satu undang-undang yang berkaitan dengan upaya
pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian obyek/dayatarik
wisata adalah Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya. Dalam konsideran Undang-undang tersebut
secara eksplisit dinyatakan bahwa: benda cagar budaya
merupakan kekayaan budaya bangsa yang paling penting
artinya bagipemahaman danpengembangan sejarah, ilmu
pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan
dilestarikan demi pemupukan kesadaran jatidiri bangsa dan
kepentingan nasional.
Pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang ini antara lain
menyangkut:


Tujuan dan lingkup



Penguasaan, pemilikan, penemuan dan pencarian



Perlindungan dan pemeliharaan
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Pemanfaatan



Pengawasan

Adapun ruang lingkup undang-undang No. 5 tahun 1992
antara lain:


Benda cagar budaya



Benda yang diduga benda cagar budaya



Benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya.

Selanjutnya dikemukakan dengan jelas dan rinci mengenai
benda-benda yang tergolong benda cagar alam antara lain:


Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang
berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya
atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya lima
puluh tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagL
sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.



Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi
sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Dengan demikian semua benda yang termasuk dalam katagori
tersebut di atas, wajib dipelihara, dilindungi dan dilestarikan.
Dalam undang-undang ini dimuat kententuan pidana dengan
ancaman berat, dan juga denda, bagi siapa saja yang
melanggar, baik itu merusak, membawa, memindahkan,
mengambil,

mengubah

bentuk/

warna,

memugar

memisahkan benda cagar budaya tanpa izin permerintah.
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atau

c. Undang-Undang No. 4 tahun 1982
Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan,
perlindungan dan pelestarian obyek/dayatarik wisata adalah
undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang Kententuan Pokok
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang ini memuat ketentuan pokok mengenai:


Lingkungan hidup



Pengelolaan lingkungan hidup



Ekosistem



Daya dukung lingkungan



Sumber daya



Baku mutu lingkungan



Pencemaran lingkungan



Perusakan lingkungan



Dampak lingkungan



Analisis mengenai dampak lingkungan



Konservasi sumber daya alam



Pembangunan berwawasan lingkungan dll.

Dalam undang-undang ini juga dimuat kententuan pidana dan
denda bagi yang merusak dan mencemarkan lingkungan.

d. Undang-Undang No. 22 tahun 1999
Setiap kegiatan, termasuk kegiatan pariwisata, pasti terjadi di
daerah. Oleh karena itu untuk keperluan pengembangan
kepariwisataan, Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah haras mendapat perhatian. Undang-undang
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ini disebut Undang-undang Otonomi Daerah karena pada
prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang lebih mengutamakan peleksanaan asas desentralisasi.
Undang-undang ini menempatkan otonomi daerah sepenuhnya
pada daerah kabupaten dan daerah Kota.
Namun demikain, masih ada hal-hal yang menjadi kewnangan
pemerintah pusat, antara lain:


Polotik luar negeri dan pertahanan keamanan



Peradilan, moneter dan fiskal



Agama

Dan Kewenangan lain yang ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah. Dengan keluar dan berlakunya Undang-undang
No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ini, telah
merubah secara fundamental administrasi pemerintahan di
Indonesia. Hampir seluruh urusan pemerintahan sudah menjadi
urusan otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, kecuali beberapa
urusan yang tersebut di atas. Dengan demikian, perpanjangan
tangan pemerintah (pusat) pada

tingkat Propinsi dan

Kabupaten yang dikenal dengan Kantor Wilayah (Kanwil) dan
Kantor Departemen (Kandep) sudah sangat terbatas. Demikian
pula pada urusan yang berkaitan dengan kepariwisataan.

3.3 Peraturan Pemerintah
Sebagai

tindak

lanjut

dari

Undang-undang

sebagaimana

dikemukakan di atas, berbagai Peraturan Pemerintah telah.pula
dikeluarkan. Bahkan dari satu Undang-undang dapat diikuti atau
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tindak lanjut dengan beberapa peraturan pemerintah. Sehubungan
dengan itu hingga saat ini cukup banyak Peraturan Pemerintah
yang

sudah

dikeluarkan

berkaitan

dengan

kepentingan

pengembangan kepariwisataan. Tentu saja hal itu sangat
bermanfaat bagi semua pihak, karena berbagai landasan dan
kepastian hukum bagi pengembangan kepariwistaan menjadi jelas.
Namun demikian, tidak semua Peraturan Pemerintah termaksud
akan dikemukakan dalam buku ini, baik atas pertimbangan praktis
maupun karena keterbatasan tempat. Oleh karena itu jika anda
ingin menelaah lebih dalam dapat mempelajari secara khusus.
a. Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1979
Peraturan Pemerintah pertama yang dikeluarkan di bidang
kepariwisataan adalah PP No. 24 tahun 1979 tentang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang
Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I. Peraturan ini bahkan
ditetapkan dan dikeluarkan sebelum adanya Undang-undang
pariwisata. Dalam PP ini terdapat 12 urusan pariwisata yang
diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah tingkat I.
b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1999
Peraturan Pemerintah yang terdiri dari 47 pasal ini merupakan
pengaturan dari Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya.
c. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1990
Salah satu Peraturan Pemerintah yagn sangat penting dilihat
dari

kelangsungan

hidup

manusia,

termasuk

kegiatan
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pariwisata,

adalah

PP

NO.

20

tahun

1990

tentang

Pengendalian Pencemaran Air.
d. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999
Peraturan Pemerintah yang juga sangat penting dilihat dari
segi pembangunan, khususnya pengembangan pariwisata
adalah PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Dampak
Lingkungan Hidup. PP ini merupakan tindak lanjut dari
Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, sehingga sekaligus menjadi pengganti PP
No. 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup yang dianggap sudah ketinggalan.
e. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1998
Usaha atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh seseorang
atau suatu lembaga pasti akan terjadi di daerah. Kelancaran
usaha atau kegiatan yang terjadi di daerah itu sedikit banyak
akan terkait dengan instansi atau aparatur pemerintahan yang
ada di daerah bersangkutan. Berhubung demikian banyak
instansi/aparatur yang ada di daerah, maka kata kunci yang
selalu didambakan adalah koordinasi yang efektif dan efisien.
Inilah yang menjadi dasar pertimbangan yang cukup penting
sehingga pemerintah mengeluarkan PP No. 6 tahun 1988.
tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

3.4 Keputusan dan Instruksi Presiden
Setingkat lebih rendah dari Peraturan Pemerintah dilihat dari tata
urut perundang-undangan adalah Keputusan dan Instruksi
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Presiden. Seperti halnya PPP, Kepres dan Inpres pada umumnya
merupakan tindak lanjut dari suatu undang-undang.
a. Keputusan Presiden No. 30 tahun 1969
Adalah

Kepres

tentang

Pengembangan

Kepariwisataan

Nasional. Dalam keputusan yang hanya terdiri dari 8 pasal ini
antara lain dinyatakan bahwa:


Kebijaksanaan di bidang pemgembangan kepariwisataan
nasional ditetapkan oleh Presiden



Dalam menetapkan kebijaksanaan umum, Presiden dibantu
oleh

sebuah

Dewan

Pertimbangan

Kepariwisataan

Nasional.

SAPTA PESONA
(SEVEN CHARMS)
Aman (Safe)
Tertib (Orderly)
Bersih (Clean)
Sejuk (Cool)
Indah (Beautiful)
Ramah-tamah (Friendly)
Kenangan (Memory)
Gambar 4. Sapta Pesona, salah satu kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan mutu layanan pariwisata
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b. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983
Adalah

Kepres

tentang

Kebijaksanaan

Pengembangan

Kepariwisataan. Kepres ini pada dasamya menetapkan empat
hal, yaitu:


Pemberian

fasilitas

bebas

visa

bagi

wisatawan

mancanegara


Penambahan pintu-pintu masuk udara dan laut



Pemberian keringanan kepada usaha-usaha pariwisata



Pemberian kemudahan pelayanan kepada wisatawan.

c. Keputusan Presiden No. 60 tahun 1992
Keputusan Presiden No. 60 tahun 1992 semata-mata mengatur
mengenai Dekade Kunjungan Indonesia dari tahun 1991
sampai dengan tahun 2000.
d. Instruksi Presiden
Selain berbagai Kepres yang secara khusus mengatur
menangani pengembangan pariwisata seperti dikemukakan di
atas, ada lagi instruksi presiden yang juga spesifik ditujukan
untuk kegiatan kepariwisataan, yaitu:


Inpres No. 9 tahun 1969 tentang Pedoman dalam
Melaksanakan Kebijakan Pemerintah dalam Membina
Pengembangan kepariwisataan Nasional.



Inpres No. 3 tahun 1985 tentang Keringanan Pajak
Pembangunan I dan Retribusi Izin membangun Hotel di
Daerah Tujuan Wisata.



Inpres No. 5 tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan
dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata.
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Inpres No. 3 tahun 1989 tentang Kunjugan Wisata
Indonesia tahun 1991 (Visit Indonesia Year).

3.5 Keputusan Menteri dan Dirjen
Lebih Rendah dari Kepres dan Inpres dilihat dari tata urut
peraturan perundang-undangan adalah Keputusan Menteri dan
Keputusan Dirjen, masing-masing sebagai ketentuan pelaksanaan
dan petunjuk teknis. Jadi, peraturan perundang-undangan di
bidang kepariwisataan mulai dari Undang-Undang sampai
Keputusan Dirjen dilihat dari jumlahnya, sesungguhnya cukup
banyak sehingga tidak dapat dijelaskan dalam materi pemelajaran
ini satu per satu. Oleh karena itu, jika anda ingin mengetahui lebih
dalam, dapat merujuk pada perundang-undangan yang dapat
diakses melalui internet maupun buku-buku lain.
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RANGKUMAN
1. Pengertian Sejarah Etika
2. Hal- hal yang diatur dalam Code of Hammurabi
3. Prinsip- prinsip tersebut dikeluarkan oleh UNWTO pada tanggal 1
Oktober 1999
4. Pertimbangan terhadap kebutuhan disusunnya kode etik kepariwisataan
secara global
5. Penjelasan lengkap pasal- pasar dari Kode Etik Kepariwisataan yang
dikeluarkan oleh UNWTO
6. Prinsip – prinsip Pasal 1 mengenai Kontribusi kepariwisataan untuk
membangun saling pengertian dan saling menghormati antar penduduk
dan masyarakat.
7. Pasal 2 mengenai Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi
kebutuhan kualitas hidup baik secara perseorangan maupun secara
kolektif
8. Pasal 3 mengenai Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan
berkelanjutan.
9. Pasal 4 mengenai Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya
kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya
itu sendiri.
10. Pasal 5 mengenai Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan
bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan.
11. Pasal 6 mengenai Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan
kepariwisataan.
12. Pasal 7 mengenai Hak dasar berwisata.
13. Pasal 8 mengenai Kebebasan bergerak wisatawan.
14. Pasal 9 mengenai Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri
pariwisata.
15. Pasal 10 mengenai Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik
Kepariwisataan Dunia.
16. Penjelasan Hukum dan undang-undang kepariwisataan
17. Peraturan – peraturan pemerintah dalam kepariwisataan
18. Sapta Pesona
19. Keputusan Menteri dan Dirjen
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Apa yang terjadi pada awal kemunculan etika pada abad ke-18?
2. Apa yang dimaksud Etika Pariwisata?
3. Sebutkan Prinsip- prinsip tersebut dikeluarkan oleh UNWTO pada tanggal
1 Oktober 1999?
4. Sebutkan dan jelaskan pasal-pasal dari kode etik kepariwisataan yang
dikeluarkan oleh UNWTO!
5. Kenapa faktor hukum menjadi faktor utama dalam melaksanakan
kegiatan?
6. Didalam Undang-undang dinyatakan bahwa ada tiga hal pokok yang
diatur, yaitu apa saja? Jelaskan!
7. Apa bunyi dari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1979?
8. Bagian-bagian dalam Sapta Pesona?
9. Apa isi dari Keputusan Menteri mengenai kepariwisataan?

https://www.youtube.com/watch?v=QhbSQlPxTuI
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BAB IV
DETERMINAN DAN MOTIVASI PERJALANAN WISATA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menguraikan tentang domestic tourism
International tourism.
2. Mahasiswa mampu menunjukkan pola perjalanan wisata domestik
Internasional.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian determinan
motivasi pengunjung
4. Mahasiswa mampu menerangkan tentang factor determinan
hambatan-hambatan dalam pariwisata

and
dan
dan
dan

4.1 Pendahuluan
Perjalanan ini membahas pengertian determinan dan motivasi
perjalanan wisata. Faktor-faktor apa yang mendorong dan mengapa
seseorang melakukan, juga akan diuraikan faktor-faktor yang dapat
menghambat sehingga orang belum atau tidak bisa bepergian ke acara
lain walaupun keinginan dan alasan untuk berwisata besar sekali.

4.2 Pengertian Determinan dan Motivasi
Yang dimaksud dengan determinan dalam perjalanan wisata
adalah faktor yang memungkinkan seseorang melakukan perjalanan
wisata kesuatu tempat atau daerah diluar tempat tinggalnya, Faktor
adanya cukup biaya, adanya waktu yang tersedia dan faktor lainnya
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adalah merupakan determinan yang kuat untuk bisa melakukan
perjalanan wisata.
Perjalanan wisata ini harus pula didorong oleh adanya motivasi
yaitu mengapa seseorang berwisata. Dengan kata lain motivasi adalah
sebab lain untuk berlibur, berobat dan Lain-lain.

4.3 Jenis-jenis Determinan:
a. Pengaruh faktor sosial ekonomi
Dinegara-negara maju seperti Amerika Utara, Eropa Barat,
Jepang dan Austrasiia keinginan penduduk untuk berwisata
sangat besar. Negara-negara inilah yang merupakan pusat asal
para wisatawan yang terbanyak didunia (main generating
countries).
Ciri-ciri negara maju, diantaranya adalah:
1) Jumlah simpanan yang besar daripada penduduknya.
Simpanan yang besar dari sebagian terbesar penduduk,
disamping karena pengahasilan yang tinggi juga karena
mereka pada dewasa ini cenderung mengurangi keinginan
untuk memiliki rumah besar dan mewah, kendaraan besar
dan lux dan lain-lain sehingga sisa uang setelah kebutuhan
pokok terpenuhi dapat disimpan dan dipergunakan
berwisata.
2) Berkurangnya jam kerja dan hak cuti dibayar makin
panjang.
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Jam kerja dinegara-negara yang sudah maju adalah
berkisar 40 jam seminggu. Malahan ada 35 jam dan hal ini
memberi kesempatan untuk berwisata.
Demikian pula cuti bagi mereka yang bekerja disektor
swasta tetap dibayar. Malahan dengan dibiayai oleh
perusahaan bersangkutan.
3) Persentase pemilihan kendaraan bermotor makin besar
Pemilikan kendaraan bermotor bagi keluarga dapat
mencerminkan standar hidup yang lebih tinggi penduduk
negara

bersangkutan.

Dengan

memiliki

kendaraan

bermotor sendiri maka kemudahan lebih terjamin untuk
melakukan perjalanan wisata dengan keluarga. Perjalanan
akan lebih nyaman.
b. Pengaruh faktor demografi.
Yang dimaksud dengan demografi adalah hal-hal yang
berhubungan dengan kependudukan seperti umur seseorang,
keluarga, pendidikan, pekerjaan dan kosentrasi penduduk
disuatu daerah.
Semua faktor ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan
perjalanan wisata contoh:
a) Umur
Tingkat

umur

seseorang

mempengaruhi

keputusan

berwisata umumnya orang muda cenderung lebih sering
dan berminat berwisata dari pada orang yang lanjut
usianya. Hal ini disebabkan keadaan fisik orang tua yang
bisa mengalami gangguan kesehatan dalam perjalanan.
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Mereka merasa lebih aman tinggal dirumah. Sedangkan
orang muda usia fisik lebih tegar dan keinginan bertualang
lebih nampak.
b) Keluarga
Keluarga denga anak-anak usia terlalu muda biasanya lebih
jarang melakukan perjalanan wisata dan jika hal ini
dilaksanakan, mereka lebih cenderung pergi ketempat
Mempunyai tujuan yang tidak terlalu jauh dengan
mempergunakan kendaraan bermotor untuk keluarga
(private car) Di beberapa negara maju antara lain di
Amerika Serikat tingkat kelahiran sangat rendah rata-rata
2.30 anak setiap keluarga. Dengan jumlah keluarga yang
kecil

kemungkinan

untuk

berwisata

tidak

banyak

mengalami hambatan, karena biaya perjalanan relatif
rendah.
c) Pendidikan
Ditinjau dari latar belakang pendidikan, temyata golongan
masyarakat berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih
berwisata dari pada mereka yang berpendidikan lebih
rendah. Hal ini ada hubunganya dengan keinginan untuk
menambah pengalaman melalui kunjungan kedaerah lain,
sebagai satu ciri orang berpendidikan keinginan tahunya
lebih menonjol.
d) Pekerjaan
Jenis pekerjaan yang semakin sedikit mempergunakan
tenaga
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karena

mekanisasi dalam industri,

berpengaruh pula atas volume kelompok masyarakat yang
melakukan perjalanan wisata.
Dalam masyarakat dimana penduduk sebagian besar para
petani, minat atau keinginan untuk berwisata tidak
mononjol karena banyak tenaga dan waktu dipergunakan
untuk usaha pertanian. Lain halnya didalam masyarakat
industri, pengaturan waktu kerja dan libur sudah berpola
tetap.
e) Konsentrasi Penduduk
Di kota-kota besar dimana jumlah penduduk sangat padat,
menyebabkan keinginan dan frekuensi penduduk tersebut
untuk berwisata semakin besar dan sering. Hal tersebut
disebabkan antara lain oleh faktor kejenuhan dan rasa
bising sehingga mereka ingin melepaskan diri dari suasana
tersebut (rekreasi).
f) Perubahan

kedudukan

dan

peranan

wanita

dalam

masyarakat.
Dalam masyarakat modern banyak wanita profesional dan
memegang jabatan penting dengan penghasilan yang besar.
Kaum wanita pada dewasa ini tidak saja dapat berwisata
dengan keluarga atas biaya suami mereka, tetapi makin
besar jumlahnya yang sanggup berwisata atas biaya
sendiri.
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c. Faktor- faktor lain yang mempengaruhi determinan adalah:
1) Transportasi
Perkembangan usaha transportasi yang sangat pesat dalam
abad ke 20 menyebabkan pariwisata makin maju. Dengan
menggunakan angkutan bemotor dan khususnya setelah
Perang Dunia ke II banyak digunakan angkutan udara
maka

perjalanan wisata

lebih cepat,

nyaman dan

rejatifmurah yang diatur secara reguler. Dan pada tahun
1963 mulailah diperkenalkan angkutan udara dengan
sistirn carter yang dihubungkan dengan paket wisata.
2) Agen Perjalanan dan Biro Perjalanan Urnum
Agen Perjalanan bertindak atas nama Penyedia Jasa Utama
seperti usaha penerbangan, perhotelan dan lain-lain
berfungsi menjual jasa perusahaan Penyedia Jasa Utama
tersebut dengan imbalan komisi.
Sedangkan Biro Perjanan Umum yang antara lain
fungsinya menyiapkan paket wisata yang terdiri dari
komponen-komponen jasa dalam satu kesatuan seperti jasa
angkutan, akomodasi makanan dan perjalanan wisata dan
Lain-lain dengan satu kesatuan harga turut pula membantu
kelancaran orang yang ingin berwisata. Dengan paket yang
lebih murah, kwalitas jasa lebih baik dan jaminan
kompensasi bila tidak terpenuhi jem's jasa yang telah
diminta menyebabkan makin besarnya kemungkinan orang
untuk melakukan perjalanan wisata.
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3) Promosi Paariwisata
Promosi

pariwisata

baik

dilakukan

oleh

industri

pariwisataJtu sendiri seperti Age Perjalanan, Usaha
Akomodasi dan Lain-lain maupun oleh Badan Pemerintah
yang menangani pariwisata didaerah tujuan wisata masingmasing besar sekali pengaruhnya dalam perkembangan
pariwisata. Selain dari pada perkembangan sistim media
komunikasi modern seperti TV, setelit dan Lain-lain yang
menjangkau pelosok dunia, maka keinginan orang untuk
mengunjungi daerah lain dan jauh letaknya makin
dirangsang.

4.4 Motivasi Pengunjung dan Wisatawan
a. Dalam usaha mengkaji motivasi perjalanan wisata kita kita
dihadapkan dengan dua jenis kelompok perjalanan wisata
(travellers) yaitu pengunjung (visitors) dan wisatawan
(tourist). Secara konsepsional kedua jenis perjalanan ini
memiliki motivasi yang berbeda-beda dengan sensitivitas yang
tidak sama. Pembahasan kita pada kesempatan ini berpusat
pada motivasi perjalnan yang dilakukan oleh para wisatawan.
1) Pengunjung (Visitors)
Pengunjung juga disebut “Long-terms-movrenraent of
group of people” sedangkan wisatawan disebut “shortterm-movenment of group of people”.ini berarti wisatawan
termasuk pengunjuang sedangkan pengunjung tidak selalu
wisatawa. Pengunjung memiliki txijuan perjaianan, antara
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lain untuk usaha (bussiness), kedinasan, diplomasi (official
visits), mengunjungi teman dan sanak keluarganya yang
dalam keadaan sakit, melakukan upacara menurut tradisi
dan agama mereka, muhibah agama, pendidikan formal
dilembaga-lembaga tertentu yang berada di negara tujuan
wisata.

Pengambilan

perjaianan

mencapai

keputusan

untuk

tujuan-tujuan

mengadakan

tersebut

diatas,

termasuk kapan perjaianan dilaksanakan, pilihan cara-cara
menuju tempat-tempat tersebut berasal diluar kontrol
mereka.
Alasannya adalah untuk tujuan kedinasan waktu biasanya
terjadwal, ongkos perjaianan menjadi tanggungan pihak
lain (patron). Sedangkan untuk mengunjungi saudara yang
sedang sakit atau kena musibah tidak bisa ditunda-tunda.
Oleh karena itu kelenturan harga/biaya perjaianan tidak
mempengaruhi keputusan untuk mengadakan perjaianan,
motivasi perjalananpun mudah malah pasti dapat ditemu
kenali. Lain halnya dengan menemu kenali motivasi
wisatawan. Pada umumnya tujuannya untuk bersenangsenang

pada

waktu

senggang.

Bersenang-senang

menjangkau artinya yang sangat luas.
2) Wisatawan
Dalam pengertian

murni wisatawan sering disebut

pelancong yang memiliki motivasi bersenang-senang di
daerah, negara yang akan dikunjungi. Dasarnya adalah
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penggunaan waktu dan uang yang tersisa sesudah
kebutuhan pokok kehidupan mereka dapat dicukupi.
Oleh karena itu pengambil keputusan perjalanan, alokasi
biaya banyak tergantung kepada pertimbangan pribadi dan
sangat terpengaruh oleh perkembangan harga. Motivasi
wisatawan agak sukar untuk ditemu kenali. Namun para
ahli pariwisata dunia membagi motivasi perjalanan, seperti
yang diuraikan pada paragraf berikut
b. Klasifikasi Motiyasi Perjalanan Wisata
Selain daripada motivasi, keinginan tahuan, pendidikan,
kesehatan dan rekreasi, wisatawan masa kini sangat menonjol
ingin berada di tempat-tempat jauh dari rumah mereka.
Meskipun untuk sementara, mereka ingin menjauhkan diri dari
lingkungan yang menjemukan, kendala dan tekanan-tekanan
kehidupan sehari-hari, terutama bagi penduduk kota-kota
metropolitan dimana tekanan-tekanan mental dan fisik sangat
dominan dibanding di daerah-daerah pedesaan.
Atas dasar latar belakang tersebut di atas, mereka sangat
membutuhkan penyegaran (recreation) dan istirahat. Jadi
kalau diambil betul-betul motivasi perjalanan wisata dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu : Wanderlust and Sun lust
(nafsu bertualang dan nafsu mencari sinar matahari). Motivasi
ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Wanderlust Motivations (Motivasi Nafsu Bertualang)
Secara singkat istilah ini mengandung pengertian bahwa
wisatawan menginginkan suatu perubahan (hal-hal baru),
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melupakan, meskipun untuk sementara hal-hal yang sudah
mereka ketahui dan alami (from known to unknown). Ini
juga berarti mereka ingin meninggalkan sesuatu yang
mereka biasakan dan mencari mungkin tempat, menemui
orang-orang yang belum mereka kenal, keunikan-keunikan
(bisa nilai budaya), bisa pengalaman-pengalaman yang
tidak pernah bertemu di negara masing-masing, mode
masa kini, makanan, pengalarnan asmara dan lain-lainnya.
2) Sun lust Motivations
Motivasi ini melahirkan perjalanan wisata ke tempattempat tujuan perjalanan yang memiliki fasilitas yang lebih
baik dari yang berada di negara-negara asal mereka
masing-masing yang biasa mereka nikmati.
Sun lust motivations ditandai oleh aktivitas khusus yang
umumnya berada dibawah sinar matahari. Kedua motivasi
tersebut di atas lebih dikaitkan dengan perjalanan wisata
internasional dibandingkan dengan perjalanan wisata
domestik, terutama Wanderlust Motivations. Motivasi ini
lebih menarik karena wisatawan mengunjungi banyak
negara asing sehingga memperkaya pengetahuan dan
pengalarnan mereka.
c. Motivasi Dasar Perjalanan Wisata
Motivasi Perjalanan Wisata bisa dirinci sebagai berikut:
1) Physical Motivations artinya alasan seorang untuk
mengadakan perjalanan adaiah untuk memenuhi kepuasan
fisiologis. Misalnya:
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a) Istirahat
b) Olahraga
c) Rekreasi di pantai
d) Santai di klab-klab malam dan sejenisnya
e) Pengobatan: pemeriksaan (checkup) kesehatan badan.
2) Cultural Motivations artinya alasan seseorang mengadakan
perjalanan wisata internasional adalah untuk mengetahui
nilai-nilai budaya negara dan bangsa yang dikunjunginya.
Misalnya:
a) Seni
b) Centra Rakyat
c) Cara hidup
d) Kegiatan-kegiatan keagamaan
e) Adat dan kebiasaan
3) Interpersonal Motivations (motivasi yang bersifat social),
termasuk antara lain:
a) Berjumpa/menemui orang-orang tertentu. Biasanya
orang-orang seprofesi.
b) Menemui teman dan sanak keluarga, baik yang
ditinggalkan maupun yang sudah lama meninggalkan
mereka.
c) Menjauhi orang-orang tertentu.
4) Motivasi Status dan Harga Diri (Social Status dan Prestige
Motivations).
a) Motivasi yang berhubungan dengan kebutuhan dan
perkembangan asasi seseorang calon wisatawan. Yang
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termasuk dalam motivasi ini adaiah kunjungan yang
berkaitan

dengan

usaha

dagang,

menghadiri

pertemuan-pertemuan internasional, alasan memenuhi
hobi dan kesenangan pribadi, studi dan pendidikan di
luar negeri meskipun studi yang sama dan berkualitas
ada di negeri mereka.
b) Motivasi tersebut di atas (a) dinilai sebagai suatu usaha
pribadi

calon

wisatawan

untuk

mendapatkan

pengakuan, perhatian, apresiasi dan reputasi melalui
perjalanan wisata.
Perlu diperhatikan kenyataan dalam pariwisata bahwa seseorang
wisatawan memiliki motivasi lebih dari satu (motivasi gabungan).
Hanya tingkat motiftiya yang tidak berpadanan. Yang satu lebih
penting dari yang lain. Sebagai ilustrasi lihatlah tabel yang berisi hasil
penelitian motivasi perjalanan yang dilakukan di Republik Federal
Jerman.
MOTIVASI BERWISATA
(Republik Federal Jerman - 1980)
Jawaban Angket :Dalam rangka perjalanan berlibur, apa yang paling
penting bagi anda ?

-
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1980
% Jutaan
Releks
66.2 19.9
Menghindari
pekerjaan
rutin 58.1 15.8
Menjumpai penduduk baru
54.2 14.7
Mengembalikan tenaga dan
49.2 13.3
pikiran Bersenang-senang
44.0 1.1.9
Memanfaatkan waktu dengan
44.0 11.9
orang lain Memperoleh pemikiran 43.8 11.9
baru
38.8 10.5
Menghirup udara luar
38.8 10.5
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1979
% Jutaan
68.3 18.1
56,2 14.9
44.5 11.8
51.3 13.6
38.6 10.2
37.5 9.9
37.4 9.9
35.8 9.5
33.3 8.8

1978
% Jutaan
56.3 12.4
52.5 11.6
42,7 9.4
46.3 10.2
29.7 6.6
34.6 7.6
34.7
7,7
38.3 8.4
34.6 7.6

-

-

Melakukan apa yang di senangi
Banyak istirahat, tetap diam
Menyenangkan diri sendiri
Mencara pengalaman yang
bervariasi
Makan enak
Ingin dilayani/dimanja
Menuruti kesenangan sendiri
Ingin bebas
Menutup diri/tidak ingin
diganggu
Mengaharapkan sesuatu yang
lain
Memperluas cakrawala pandangan
Mempelajari dan mengerjakan
sesuatu yan berkaitan dengan
pendidikan
Merefleksi diri sendiri
Melakukan sport
Bercinta
lain

35.1
32.9
32.3

9.5
8.9
8.8

36.4
31.3
27.7

9.6
8.2
7.3

39.6
18.4
22.3

8,7
4.0
4,9

29.6
23.0
22.8

8.0
6.2
6.2

24.9
20.1
21.8

6.6
5.3
5.8

23.0
17.7
14.8

5.1
3.9
3,3

22.8

6,2

21.7

5.8

17.6

3.9

21.6

5.8

20.6

5.4

22.9

5.1

19.8
19.7

5.4
5.3

14.4
15.1

3.8
4.0

13.1
12.2

2.9
2.7

18.2
17.2
13.2
9.9
2.3

4.9
4.7
3.6
2.7
0.6

13.7
18.4
11.6
7.1
2.8

3.6
4.9
3.1
1.9
0.7

12.2
15.2
9.0
(C)
5.8

2.7
3.3
2.0
(C)
1.3

757.1 205.4 690.3 182.9 616.9 136.1
(C) = belum dipertimbangkan.

Hambatan-Hambatan Perjalanan Wisata
Pelaksanaan perjalanan wisata tidak semulus yang kita
perkirakan bagi semua calon wisatawan. Hambatan-hambatan tersebut
bisa timbul dari luar calon wisatawan dan mungkin juga muncul dari
diri calon wisatawan bersangkutan.
a. Hambatan External
Yang termasuk dalam hambatan external, diantaranya :
1) Ekonomi

Intemasional,

umpamanya

resesi

dan

pembatasan-pembatasan sesuai peraturan negara-negara
tujuan wisata atau negara asal wisatawan umpanya nilai
suku mata uang asing yang labil, pembatasan export &
export mata uang.
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2) Kegoncangan-kegoncangan sosial-politik umpamanya
konfrontasi politik antar negara asal dan nergara tujuan,
pemberontakan, pembangkangan masal, penyandraan
dan sebagainya.
3) Perang

dan

Kekacauan

di

negara-negara

tujuan

perjalanan wisatawan menghambat niat mengadakan
perjalanan pada umumnya.
4) Penyakit Menular dan bencana alam yang menimpa
negara tujuan wisata.
b. Hambatan Internal
Dalam garis besarnya hambatan ini dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
1) Biaya Perjalanan Tinggi. Untuk kebanyakan wisatawan,
umumnya orang-orang yang berpenghasilan tingkat
menengah sangat sensitif pada tinggi rendahnya biaya
perjalanan, anggaran kebutuhan pokok hidup bagi
wisatawan berpacu dengan biaya perjalanan. Wisatawan
sangat sensitif terhadap kebutuhan harga. Biaya tinggi
merupakan

alasan

utama

bagi

calon

wisatawan

internasional untuk maksimal berwisata di dalam negeri
kalau tidak ingin tetap tinggal dirumah pada waktu
liburan.
2) Kurang Waktu.
Hambatan ciri khas orang-orang profesional (sibuk) dan
tidak dapat meninggalkan pekerjaannya: para manager,
negarawan, dan tenaga eksekutif lainnya.
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3) Keterbatasan Fisologis.
Kesehatan yang kurang menguntungkan, usia senja,
cacat tubuh memaksa calon wisata tinggal dirumah.
4) Keadaan Keluarga
Orang tua yang memiliki banyak anak, apalagi bayi,
karena rasa tanggung jawab moral sangat sulit
mengambil keputusan untuk mengadakan perjalanan
wisatawan Internasional.
5) Kurang Minat
Selain karena pola hidup kurang pengetahuan, terutama
tentang

negara-negara

tujuan

wisata,

pendidikan

merupakan kendala munculnya minat bewisata secara
internasional.
Dalam suatu angket di Jerman Barat mengapa orang tidak dapat
melakukan perjalanan wisata dengan tujuan berlibur pada tahun 1980
dengan alasan-alasan yang telah disiapkan, ternyata sebagian terbesar
hambatan yang dikeraukakan adalah karena tidak adanya biaya.
Sebab lain adalah karena kesehatan yang tidak memungkinkan,
kurang minat, alasan keluarga, umur tua, tidak ada waktu dan
sebagainya yang bisa diketahui-dari tabel dibawah.
ALASAN MENGAPA TIDAK BERWISATA UNTUK TUJUAN
BERLIBUR
(REPUBLIK FEDERAL JERMAN - 1980)
JUMLAH SAMPLE = 2598
1980
1979
1978
% Jutaan % Jutaan % Jutaan
- Tidak cukup uang (umum)
31.8 6.3 31.4 6.3 32.4 6.5
- Tidak cukup uang (karena) untuk
keperluan lain, membeli rumah
17.2 3.4 18.2 3.6 16.2 3.2
- Sakit (termasuk tanggungan

Dasar-Dasar Hospitality

123

keluarga)
- Tidak berminat
- Alasan keluarga lainnya
- Umur terlalu tua
-

Tidak ada waktu (umum)
Anak masih kecil
Keadaan ekonomi tidak menentu
Menganggur, bekerja sementara
Sebab Lain-lain
Tanpajawaban

17.9
15.7
14.5
11.9
7.7
67
69
3,2
1.8
68
0.9

3.6
3.1
2.9
2.4
1.5
13
14
0.6
0.4
1.3
0.2

18.3
16.8
15.5
12.4
8.9
72
6.0
2.5
1.2
5.8
0.3

3.7
3.3
3.1
2.5
1.8
14
1.2
0.5
0.2
1.2
-

15.0
16.4
14.1
9.9
7.5
6.2
7.4
1.1
1.0
6.6
0.8

3,1
3.3
2.8
2.0
1.5
1.2
1.5
0.2
0.2
1.3
0.2

Sumber : Reiseanalyse 1980, Studienkreis Fur Tourismus

4.5 Kesimpulan
Banyak faktor yang mempengharuhi sehingga perjalanan wisata
dapat dilaksanakan seperti faktor biaya, waktu, transportasi, umur,
pendidikan, konsentrasi penduduk dan Lain-lain. Namun tanpa adanya
motivasi yang kuat dari seseorang seperti keinginan untuk berlibur,
tujuan pengobatan, memperdalam pengetahuan dan keterampilan dan
tujuan lainnya maka perjalanan ke suatu daerah/kota tidak akan dapat
terlaksana. Hambatan-hambatan perlu dihilangkan.
Hambatan-hambatan itu baik hambatan yan bersumber pada diri
calon pengunjung seperti masih belum adanya cukup uang, keluarga
dengan anak masih kecil dan Lain-lain maupun hambatan external:
kegoncangan politik disuatu negara yang akan dikunjungi, adanya
wabah atau bencana alam dapat menganggu malahan membatalkan
keinginan seseorang

mengunjungi daerah/negara

bersangkutan.

Dengan adanya motivasi yang kuat perjalanan mungkin pula
dilaksanakan ke daerah lain dimana rasa aman bisa dirasakan sehingga
kenikmatan dan tujuan perjalanan tercapai dengan memuaskan.
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RANGKUMAN
1. Determinan dalam perjalanan wisata adalah faktor yang memungkinkan
seseorang melakukan perjalanan wisata kesuatu tempat atau daerah
diluar tempat tinggalnya.
2. Jenis jenis Determinan dalam Perjalanan Wisata;
a. Pengaruh faktor sosial ekonomi
b. Pengaruh faktor demografi.
3.

Faktor- faktor lain yang mempengaruhi determinan; Transportasi, Agen
Perjalanan dan Biro Perjalanan Urnum, Promosi Paariwisata

4.

Motivasi Pengunjung dan Wisatawan;
a. jenis kelompok perjalanan wisata (travellers) yaitu pengunjung
(visitors) dan wisatawan (tourist).
b. Klasifikasi Motivasi Perjalanan Wisata; Wanderlust Motivation,
Sun lust Motivations
c. Motivasi Dasar Perjalanan Wisata; Physical Motivations,
Cultural Motivations, Interpersonal Motivations, Social Status
dan Prestige Motivations

5.

Hambatan-hambatan yang ada dan terjadi dalam Perjalanan Wisata
a.

Hambatan External

b. Hambatan Internal

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.
3.
4.
5.

Apa yang dimaksud determinan dan motivasi perjalanan wisata?
Apa saja yang termasuk dari jenis jenis Determinan?
Apa saja pengaruh dari Demografi?
Apa itu Pengunjung? Jelaskan apa kaitannya dengan Perjalanan wisata!
Hal apa yang membedakan Wisatawan dengan Pengunjung dalam hal
Perjalanan Wisata?
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6. Sebutkan dan jelaskan beberapa Motivasi yang ada dalam Perjalanan
Wisata!
7. Dalam perjalanan berlibur, apa yang paling penting bagi anda?
8. Dalam Hambatan Eksternal, apa saja yang menjadi bagiannya?

https://www.youtube.com/watch?v=-QfZ0KW0Uj8
https://www.youtube.com/watch?v=cRkFYSlTPnE
https://www.youtube.com/watch?v=vFrwYSKxqzg
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BAB V
PRODUK PARIWISATA
CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengalaman wisata
2. Mahasiswa mampu menguraikan tentang produk wisata
3. Mahasiswa mampu menerangkan pelayanan sebagai komponen produk
wisata

5.1 Pemahaman tentang Produk Pariwisata
Produk

Pariwisata (Tourism

Product) merupakan

suatu

bentukan yang nyata (tangible product) dan tidak nyata (intangible
product), dikemas dalam suatu kesatuan rangkaian perjalanan.
Dimana sebuah rangkaian perjalanan akan terdiri dari banyak jenis
produk didalamnya, baik yang nyata (berwujud/barang) ataupun tidak
nyata (tidak berwujud/jasa). Namun, pada hakekatnya produk wisata
digolongkan pada produk tidak nyata (jasa), karena dalam suatu
rangkaian perjalanan hal yang akan menjadikan sebuah destinasi
berbeda dengan destinasi lain dan tidak dapat ditransfer atau
dikirimkan dan hanya bisa dinikmati pada destinasi tertentu adalah
jasa atau produk tidak nyata dari sebuah destinasi.
Misalnya wisatawan akan melakukan perjalanan ke sebuah
pulau dengan tujuan menikmati keindahan taman laut di sekitar pulau
tersebut, tentunya wisatawan membutuhkan fasilitas penunjang,
seperti: perahu untuk menyeberang ke pulau, fasilitas kendaraan yang
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membawa mereka dari rumah ke pulau yang dituju dan setibanya di
pulau wisatawan membutuhkan fasilitas akomodasi dilengkapi dengan
makan dan minum selama berada di pulau itu, serta tentunya
pelengkapan menyelam. Dengan demikian, berdasarkan ilustrasi di
atas jelas bahwa rangkaian perjalanan wisatawan ke sebuah pulau
membutuhkan komponen produk pariwisata secara holistik dan tidak
bisa berdiri sendiri-sendiri, yang berarti bahwa fasilitas penunjang,
transportasi, akomodasi, makan dan minum serta perlengkapan
menyelam dan bahkan atraksi wisata di pulau tersebut merupakan satu
kesatuan yang saling mengikat dan melengkapi untuk tujuan
menciptakan kepuasan pengalaman rekreasi bagi wisatawan. Dan
masih banyak komponen produk pariwisata lain yang tidak nampak
dalam ilustrasi tersebut, yang pada umumnya disebut sebagai
komponen pelayanan, seperti yang terjadi pada

saat petugas

memberikan layanan kepada wisatawan pada saat wisatawan berada di
berbagai fasilitas yang digunakan. Secara umum mudah dikenali
bahwa produk pariwisata terdiri dari aksesibilitas, fasilitas dan
pelayanan serta atraksi wisata atau hiburan.
5.2 Definisi Produk Pariwisata
Berdasarkan pemahaman di atas, dikatakan bahwa produk
pariwisata dibanding dengan jenis-jenis produk barang dan jasa lain,
memiliki ciri-ciri berbeda dan untuk memahami bentuk serta wujud
dari produk pariwisata, maka beberapa definisi berikut ini perlu
dipahami pula:
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a.

Burkart dan Medlik (1986), yaitu suatu susunan produk
terpadu, yang terdiri dari daya tarik wisata, transportasi,
akomodasi dan hiburan, dimana tiap unsur produk
pariwisata dipersiapkan oleh perusahaan yang berbeda-beda
dan ditawarkan secara terpisah kepada wisatawan

b.

Medlik dan Middleton, produk pariwisata terdiri dari
bermacam-macam unsur dan merupakan suatu paket yang
tidak terpisahkan serta memenuhi kebutuhan wisatawan
sejak meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke tempattempat tujuan dan kembali lagi ketempat asalnya.

c.

Gamal Suwantoro (2007:75) pada hakekatnya produk wisata
adalah keseluruhan palayanan yang diperoleh dan dirasakan
atau dinikmati wisatawan semenjak ia meninggalkan tempat
tinggalnya sampai ke daerah tujuan wisata yang dipilihnya
dan sampai kembali kerumah dimana ia berangkat semula.

d.

Gooddall (1991: 63), produk pariwisata dimulai dari
ketersediaan sumber yang berwujud (tangible) hingga tak
berwujud (intangible) dan secara totalitas lebih condong
kepada kategori jasa yang tak berwujud (intangible).

e.

Burns and Holden (1989:172) produk pariwisata dinyatakan
sebagai segala sesuatu yang dapat dijual dan diproduksi
dengan menggabungkan faktor produksi, konsumen yang
tertarik pada tempat-tempat yang menarik, kebudayaan asli
dan festival-festival kebudayaan.

f.

Kotler dan Amstrong (1989:463), sebagai sesuatu yang
ditawarkan kepada konsumen atau pangsa pasar untuk
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memuaskan kemauan dan keinginan termasuk di dalam
obyek fisik, layanan, SDM yang terlibat didalam organisasi
dan terobosan atau ide-ide baru.
g.

Bukart

dan

Medlik

(dalam

Yoeti,1986:151)

mendeskripsikan produk wisata sebagai susunan produk
yang terpadu, yang terdiri dari obyek wisata, atraksi wisata,
transportasi (jasa angkutan), akomodasi dan hiburan di
mana

tiap

unsur

dipersiapkan

oleh

masing-masing

perusahaan dan ditawarkan secara terpisah.
Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam
pemasaran pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang terdiri 3
bagian (Oka A. Yoeti, 2002:211):
1. Daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra
yang dibayangkan oleh wisatawan
2. Fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi
akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, trasportasi,
rekreasi dan lain-lain.
3. Kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.
Mason (2000:46) dan Poerwanto (1998:53) telah membuat
rumusan tentang komponen-komponen produk wisata yaitu:
1. Atraksi, yaitu daya tarik wisata, baik alam, budaya maupun
buatan manusia seperti festival atau pentas seni
2. Aksesbilitas, yaitu kemudahan untuk mencapai tempat
tujuan wisata
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3. Amenities yaitu fasilitas untuk memperoleh kesenangan.
Dalam hal ini dapat berbentuk akomodasi, kebersihan dan
keramahtamahan (tangible and intangible products)
4. Networking, yaitu jaringan kerjasama yang berkaitan dengan
produk yang ditawarkan baik lokal, nasional maupun
internasional.
Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk Produk
Pariwisata dan untuk semakin melengkapi kegunaan produk
pariwisata tersebut bagi wisatawan, penulis tambahkan stau komponen
yang lain, yaitu keramahtamahan, sehingga secara lengkap komponen
produk wisata menjadi 3 plus, yaitu:
1. Daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata (Attractions)
2. Fasilitas

dan

pelayanan

yang

ada

di

destinasi wisata (Amenities)
3. Kemudahan

untuk

mencapai

destinasi

wisata (Accessibilities)
4. Keramahtamahan yang ditawarkan di destinasi wisata
(Hospitality)
5.3 Komponen Produk Wisata
1. Daya Tarik Wisata (Attraction)
Dalam kegiatan wisata, ada pergerakan manusia dari tempat
tinggalnya menuju ke destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata,
merupakan kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih
wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata,
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fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat
yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
Dengan demikian, faktor daya tarik wisata merupakan salah satu unsur
yang membentuk dan menentukan suatu daerah menjadi destinasi
pariwisata.
Setiap destinasi pariwisata memiliki daya tarik berbeda-beda
sesuai dengan kemampuan atau potensi yang dimiliki. Di bawah ini
adalah jenis daya tarik wisata yang biasanya ditampilkan di destinasi
pariwisata:
a.

Daya tarik wisata alam (natural tourist attractions), segala
bentuk daya tarik yang dimiliki oleh alam, misalnya: laut,
pantai, gunung, danau, lembah, bukit, air terjun, ngarai,
sungai, hutan

b.

Daya tarik wisata buatan manusia (man-made tourist
attractions), meliputi: Daya tarik wisata budaya (cultural
tourist attractions), misalnya: tarian, wayang, upacara adat,
lagu, upacara ritual dan daya tarik wisata yang merupakan
hasil karya cipta, misalnya: bangunan seni, seni pahat, ukir,
lukis.

Daya tarik wisata memiliki kekuatan tersendiri sebagai
komponen produk pariwisata karena dapat memunculkan motivasi
bagi wisatawan dan menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan
wisata, hal demikian terlebih terjadi di destinasi pariwisata yang
memilki sangat beragam dan bervariasi daya tarik wisata, seperti yang
ditulis oleh Robert Christie Mill dalam buku "Tourism: The
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International Business" (1990): "Attractions draw people to a
destination".
2. Fasilitas dan Pelayanan Wisata (Amenitis)
Disamping daya tarik wisata, wisatawan dalam melakukan
kegiatan wisata juga membutuhkan adanya fasilitas yang menunjang
perjalanan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan tersebut,
perlu disediakan bermacam-macam fasilitas, mulai dari pemenuhan
kebutuhan sejak berangkat dari tempat tinggal wisatawan, selama
berada

di

destinasi

pariwisata

dan

kembali

ke

tempat

semula."Attractions bring people to the destination; facilities service
them when they get there. Because they ara away from home,the
visitor requires certain things-a place to stay, something to eat and
drink" (Robert Christie Mill, 1990: 24).
Fasilitas-fasilitas

untuk

memenuhi

kebutuhan

perjalanan

wisatawan tersebut muncul dalam satu kesatuan yang saling terkait
dan melengkapi satu sama lain, sehingga dalam suatu perjalanan
wisata, seluruh komponen yang digunakan tidak dapat dipisahkan,
tergantung pada karakteristik dan bentuk perjalanan wisata yang
dilakukan oleh wisatawan.
Komponen fasilitas dan pelayanan perjalanan biasanya terdiri
dari unsur alat transportasi, fasilitas akomodasi, fasilitas makan dan
minum dan fasilitas penunjang lainnya yang bersifat spesifik dan
disesuaikan dengan kebutuhan perjalanan. Komponan ini tidak
terlepas dari adanya komponen prasarana atau infrastuktur, yaitu suatu
komponen yang menjamin bagi tersedianya kelengkapan fasilitas.
Fasilitas transportasi baru dapat disediakan apabila ada jaminan bahwa
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prasarana jalan sudah tersedia, demikian juga fasilitas telekomunikasi
dapat disediakan apabila prasana jaringan penghubung ke destinasi
pariwisata tersebut sudah tersedia.
3. Kemudahan Untuk Mencapai Destinasi Wisata (Accesibility)
Dalam suatu perjalanan wisata, terdapat pula faktor yang tidak
kalah pentingnya dalam mempengaruhi kepuasan wisatawan, yaitu
faktor aksesibilitas, yang berarti kemudahan yang tersedia untuk
mencapai

destinasi

wisata,

yang

terkadang

diabaikan

oleh

wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata, sehingga secara
umum dapat mempengaruhi budget perjalanan tersebut.
4. Keramahtamahan (Hospitality)
Destinasi wisata dapat menyebabkan munculnya perasaan
wisatawan

terhadap

kebutuhan

yang

berkaitan

dengan

keramahtamahan melalui seseorang atau sesuatu, seperti yang ditulis
oleh Robert Christie Mill: "The hospitality of an area is the general
feeling of welcome that tourists receive while visiting the area. People
do not want to go where the do not feel welcome" (1990).
5.4 Karakteristik Produk Pariwisata
Secara umum, karakteristik utama produk pariwisata adalah jasa
(service), dengan demikian meningkatkan mutu pelayanan jasa di
bidang pariwisata berarti juga meningkatkan mutu produk pariwisata.
Produk pariwisata secara keseluruhan bersifat heterogen (tidak
homogen) karena terdiri dari beragam jenis pelayanan dalam
keseluruhan proses perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan.
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Sehingga karena karakteristik yang heterogen tersebut maka cukup
sulit untuk dapat mencapai atau menentukan standar mutu yang jelas.
Berdasarklan karakteristik produk pariwisata tersebut maka
muncul pernyataan "selling holiday is selling dreams", sehingga
penyedia produk pariwisata ditantang untuk dapat mewujudkan mimpi
wisatawan menjadi kenyataan sesuai yang diharapkan oleh wisatawan
sebagai pengguna produk pariwisata.
Memahami produk pariwisata secara mendalam dapat dilakukan
dengan terlebih dahulu memahami karakter produk pariwisata, yaitu:
1. Tidak dapat dipindahkan
2. Tidak memerlukan perantara (middlemen) untuk mencapai
kepuasan
3. Tidak dapat ditimbun atau disimpan
4. Sangat dipengaruhi oleh faktor non ekonomis
5. Tidak dapat dicoba atau dicicipi
6. Sangat tergantung pada faktor manusia
7. Memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam hal investasi
8. Tidak memiliki standar atau ukuran yang obyektif dalam
menilai mutu produk.
5.5 Prasarana Dan Sarana Pariwisata
1. Prasarana Pariwisata
Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar
yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan
berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada para
wisatawan. Termasuk prasarana pariwisata antara lain:
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1. Prasarana perhubungan yang meliputi jaringan jalan raya,
jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun,
pelabuhan udara (air port) dan pelabuhan laut (sea
port/harbour)
2. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih
3. Instalasi penyulingan bahan bakar minyak
4. Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian,
peternakan dan perkebunan
5. Sistem perbankan dan moneter
6. Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf,
faksimili, telex, email dan lain-lain
7. Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan
masyarakat
8. Prasarana, keamanan, pendidikan dan hiburan
2. Sarana Pariwisata
Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang
memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan
tergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu
keberadaan sarana pariwisata sangatlah penting dan mutlak untuk
menyajikan pelayanan yang berkualitas kepada para wisatawan.
Sarana pariwisata meliputi:
1. Perusahaan Perjalanan seperti Travel Agent, Travel Bureau
dan Tour Operator
Perusahaan perjalanan melakukan kegiatannya dalam
memberikan jasa pemesanan tiket angkutan, akomodasi,
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darmawisata dan Lain-lain. Disamping menjualkan produk
perusahaan lain, perusahaan perjalanan juga dapat membuat
produknya sendiri, yaitu dengan mengemas berbagai produk
perusahaan lain menjadi satu satu kesatuan produk untuk
selanjutnya ditawarkan dan dijual sebagai paket wisata.
2. Perusahaan Transportasi, terutama Transportasi Angkutan
Wisata
Salah satu komponen penting dalam kegiatan pariwisata
adalah aksesibilitas atau kelancaran perpindahan seseorang
dari satu tempat ke tempat lainnya. Perpindahan itu bisa
dalam jarak dekat dan bisa juga dalam jarak menengah atau
jauh. Untuk
diperlukan
perpindahan

melakukan perpindahan itu tentu saja
alat-alat
tersebut

transportasi.
berbagai

Dalam

keinginan

melakukan
terkait

di

dalamnya. Ada yang ingin cepat dan ada yang ingin biasa
atau santai-santai saja. Ada yang mampu membayar mahal,
tetapi lebih banyak yang ingin murah. Untunglah berkat
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai model
transportasi sudah tersedia. Berbagai jenis transportasi yang
dapat dipergunakan para pelancong khususnya, antara lain
transportasi udara, transportasi laut, dan transportasi darat.
3. Hotel dan Jenis akomodasi lainnya
Yang termasuk jenis akomodasi antara lain hotel, motel,
wisma,

pondok

wisata,

villa,

apartemen,

karavan,

perkemahan, kapal pesiar, yacht, pondok remaja dan
sebagainya. Dalam penyediaan fasilitas, akomodasi dapat
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digolongkan ke dalam 2 kelompok besar, yaitu akomodasi
yang menyediakan fasilitas dan pelayanan makanan dan
akomodasi yang tidak menyediakan fasilitas dan pelayanan
makanan, Non service accomodation sekurang-kurangnya
harus menyediakan kamar berperabot (furnished room) dan
tenaga untuk melayani keperluan tamu.
4. Bar, Restoran, Katering dan Usaha Jasa Boga lainnya.
Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting
bagi wisatawan. Tidak jarang wisatawan melakukan
perjalanan wisata, mengunjungi suatu tempat karena alasan
makanan dan minuman. Oleh sebab itu, wisatawan biasanya
menaruh harapan untuk

mendapatkan

makanan

dan

minuman yang enak, baik makanan minuman yang telah
dikenalnya maupun karena ingin mencoba makanan dan
minuman baru yang belum pernah dinikmatinya. Dalam
kaitan ini banyak negara yang terkenal dan menarik minat
wisatawan karena makanan atau minuman khasnya.
5. Daya Tarik Wisata
Wisatawan berkunjung ke suatu tempat karena tertarik oleh
sesuatu. Hal atau sesuatu yang menyebabkan wisatawan
datang ke suatu tempat disebut daya tarik atau atraksi
wisata. Ujung Kulon dan Komodo terkenal dan banyak
menarik wisatawan untuk berkunjung karena memiliki
binatang langka yang hanya terdapat di tempat itu. Pyramid
di Mesir dikunjungi oleh jutaan wisatawan tiap tahun,
karena tertarik oleh bangunan kuno dan bersejarah itu.
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Museum Louvre di Paris menarik jutaan pengunjung tiap
tahun karena koleksi barang-barang, terutama gambar yang
tak ternilai harga dan nilai sejarahnya. Pantai Waikiki di
Hawai dijubeli jutaan wisatawan tiap tahun karena citranya
yang mempesona. Jutaan orang per tahun menjelajahi
gedung Kabuki di tokyo untuk menyaksikan pementasan
cerita rakyat Jepang yang digelar di tempat itu. Daya tarik
yang lain seperti kehidupan sehari-hari,

pasar-pasar

tradisional, cara bertani, memancing, perkebunan, memanjat
tebing, arung jeram, terbang layang, berselancar, menyelam,
berlayar, festival, upacara adat dan lain-lain.
Suatu obyek daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi
tiga persyaratan berikut:
1. Something to see (ada yang dilihat)
2. Something to do (ada yang dikerjakan)
3. Something to buy (ada yang dibeli/suvernir).
Obyek dan daya tarik wisata dapat dibedakan menjadi tiga,
antara lain:
1. Obyek Wisata Alam


laut



pantai



gunung



danau



fauna



flora



kawasan lindung
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cagar alam



pemandangan alam dll.

2. Obyek Wisata Budaya


upacara kelahiran



tari-tari tradisional



musik tradisional



pakaian adat



perkawinan adat



upacara laut



upacara turun ke sawah



cagar budaya



bangunan bersejarah



peninggalan tradisional



festival budaya



kain tenun tradisional



tekstil lokal



pertunjukkan tradisional



adat-istiadat lokal



museum dan lain-lan.

3. Obyek Wisata Buatan
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Sarana dan fasilitas olah raga



Permainan (layang-layang)



Hiburan (lawak, akrobatik)



Ketangkasan (naik kuda)



Taman rekreasi
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Taman nasional



Pusat-pusat perbelanjaan dan Lain-lain.

4. Toko Cinderamata dan Pusat Kerajinan
Cenderamata yang dapat dibeli oleh wisatawan lebih disukai
bila berorientasi lokal, artinya wisatawan ingin membawa
pulang

kenang-kenangan

berupa

cenderamata

yang

merupakan hasil masyarakat dimana wisatawan berkunjung.
5.6 Jenis Usaha Jasa Pariwisata
Usaha jasa pariwisata adalah suatu bisnis yang kegiatan
utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada para wisatawan baik
domestik maupun mancanegara. Hampir sebagian besar sarana
pariwisata dikelola dalam bentuk usaha komersial yang menyerap
banyak tenaga kerja.
Usaha jasa pariwisata meliputi:
1. Agen Perjalanan, Biro Perjalanan dan Tour Operator (Usaha Jasa
Perjalanan).
Ketiga jenis usaha tersebut pada prinsipnya sama, yaitu bergerak
dalam bidang jasa perjalanan. Perbedaanya terletak pada ruang
lingkup kegiatannya. Sebagai contoh kegiatan Biro Perjalanan
lebih luas dari Agen Perjalanan. Demikian juga kegiatan Tour
Operator lebih luas lagi dibandingkan dengan Biro Perjalanan.
2. Pemanduan Wisata
Usaha ini ada yang telah dimasukkan ke dalam kegiatan Biro
perjalanan. Namun terdapat pula yang berdiri sendiri. Misalnya, di
sebuah obyek wisata terdapat para pemandu yang tidak terkait
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dengan biro Perjalanan. Mereka merupakan pemandu resmi yang
tergabung dalam suatu perkumpulan tertentu.
3. Pelayanan Informasi Wisata
Pelayanan informasi wisata dapat dilakukan baik oleh pemerintah
maupun pihak swasta. Namun apabila kegiatan ini dilakukan oleh
pemerintah maka hal tersebut bukan merupakan usaha komersial,
melainkan kegiatan untuk memberikan kemudahan pelayanan
kepada para wisatawan. Usaha ini juga banyak yang dilakukan
oleh usaha perjalanan.
4. Pelayanan Pertemuan dan Konferensi
Pelayanan dan pertemuan ini lebih memfokuskan kegiatannya
pada penyediaan fasilitas pertemuan, seminar-seminar, konferensi
dan Lain-lain baik dari penyelenggaraannya maupun penyediaan
tempat

beserta

perlengkapannya.

Usaha

ini juga

kadang

menyediakan jasa Master of Ceremony (MC). Hotel-hotel banyak
yang telah memasukkan kegiatan ini dalam rangkaian usaha
pemasarannya.

Gambar 7. Ruang Pertemuan dan Konferensi di Hotel
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5. Usaha Jasa Boga: Restoran, Bar dan Katering
Ketiga usaha diatas dapat merupakan usaha yang berdiri sendiri
maupun usaha yang menyatu dengan hotel, (menjadi outlet dalam
hotel yang memberikan kontribusi penghasilan).
6. Usaha Transportasi
Usaha transportasi meliputi transportasi darat, laut, dan udara.
Perusahaan transportasi udara meliputi maskapai penerbangan,
transportasi darat meliputi pelayanan bus, kereta, perusahaan taksi
sedangkan transportasi laut meliputi pelayaran umum dan
pelayaran wisata.
7. Usaha Jasa Akomodasi
Usaha akomodasi memberikan pelayanan kepada tamu yang
menginginkan penyewaan penginapan (tempat tinggal) baik dalam
jangka waktu pendek maupun agak lama. Berbagai macam jenis
akomodasi seperti hotel, motel, apartemen, guest house, hostel,
wisma, cottage, bungalow dan lain sebagainya.
8. Usaha Jasa Pencucian (Laundry and Dry Celaning)
Usaha pencucian memberikan pelayanan kepada para tamu yang
ingin mencucikan pakaiannya baik dicuci biasa maupun kering/
minyak.
9. Usaha Layanan Pemijatan (Massage)
Massage bukan hal yang baru di hotel. Para tamu dapat
memperoleh pelayanan pemijatan baik di tepi pantai/ruang
pemijatan maupun di kamar. Jenis pijatnya pun bermacam-macam
mulai dari pijat biasa, refleksi maupun pijat untuk olah raga dan
kecantikan.
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Gambar 9. Layanan massage menambah kenyamanan tamu
10. Usaha Jasa Penitipan Anak (Baby Sitting)
Para wisatawan yang repot dengan keluarga sementara waktu
mereka terbatas, dapat memanfaatkan tempat ini. Para petugas
yang sudah dilatih untuk menangani anak ditugaskan setiap waktu
dibutuhkan. Untuk Layanan ini, hotel biasanya tidak menyediakan
karyawan permanen tetapi daily worker ataupun casual.
5.7 Dampak Pariwisata
Aktivitas dari sistem pariwisata dan komponennya berinteraksi
dengan beragam lingkungan seperti ekonomi, sosial, budaya, fisik
(alam dan bangunan fisik), teknologi, politik, dan sebagainya.
Beberapa penelitian (lihat Diarta, 2007; George, 2004; McDonald,
2004; WTO, 1980; Lynn, 1994; McRae, 1997; McKean, 1977; Picard,
1996; Pitana, 2002; Shavit, 2003; Vikers, 1989; dan Yamashita, 2003)
menunjukkan bahwa dampak ekonomi bagi destinasi wisata bisa
berupa pendapatan dari penukaran mata uang asing, pendapatan
berupa pajak, sumber mata pencaharian, penyerapan tenaga kerja,
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multiplier-effect, pemanfaatan fasilitas pariwisata bersama dengan
masyarakat lokal, dan sebagainya. Dampak sosial budaya bisa berupa
degradasi kesenian, konflik sosial, solidaritas sosial, konsumerisme,
peniruan, dan sebagainya. Dampak terhadap lingkungan dan alam bisa
berupa pengambil-alihan lahan lindung atau konservasi untuk fasilitas
pariwisata, penurunan kualitas lingkungan, dan sebagainya.
A. Dampak Ekonomi Pariwisata
“International tourism is an invisible exportin that it creates a
now of foreign currency into the economy of a destination
country, thereby contributing directly to the current account of
the balance of payments. Like other export industries, this
inflow of revenue creates business turnover, household income,
employment, and government revenue” (Theobald, 2005:82).
Suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat
dipandang sebagai konsumen sementara. Mereka datang ke daerah
tersebut dalam jangka waktu tertentu, menggunakan sumber daya dan
fasilitasnya dan biasanya mengeluarkan uang untuk berbagai
keperluan, dan kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk
kembali ke rumah atau negaranya. Jika wisatawan yang datang ke
destinasi tersebut sangat banyak, mengeluarkan sebegitu banyak uang
untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya, tidak dapat
dibantah bahwa hal itu akan berdampak pada kehidupan ekonomi
daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak
ekonomi yang ditimbulkannya dapat bersifat positif maupun negatif.
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Cohen (1984) mengemukakan bahwa dampak pariwisata
terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan
menjadi delapan kelompok besar, yaitu:
1. dampak terhadap penerimaan devisa
2. dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. dampak terhadap kesempatan kerja
4. dampak terhadap harga-harga
5. dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
6. dampak terhadap kepemilikan dan control
7. dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
8. dampak terhadap pendapatan pemerintah.
Dampak Positif Pariwisata bagi Ekonomi
Ada banyak dampak positif pariwisata bagi perekonomian, di
antaranya adalah sebagai berikut (Leiper, 1990):
1. Pendapatan dari penukaran valuta asing
Hal ini terjadi pada wisatawan asing. Walau di beberapa
negara pendapatan dari penukaran valuta asing tidak begitu
besar, namun beberapa negara, misalnya New Zealand dan
Australia, pendapatan dari penukaran valuta asing ini sangat
besar nilainya dan berperan secara sangat signifikan.
Bahkan untuk New Zealand pada tahun 90-an menempati
peringkat pertama sumbangannya, yaitu 2.277 milyar NZD
dibandingkan sumbangan industri daging (2.195 milyard
NZD), wool (1.811 milyard NZD), susu dan turunannya
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(1.793 milyard NZD), pertanian (1.256 milyard NZD) dan
industri lainnya (1.733 milyard NZD) (Leiper, 1990: 228).
2. Menyehatkan neraca perdagangan luar negeri
Surplus dari pendapatan penukaran valuta asing akan
menyebabkan neraca perdagangan menjadi semakin sehat.
Hal ini akan mendorong suatu negara mampu mengimpor
beragam barang, pelayanan dan modal untuk meningkatkan
taraf hidup dan kesejahteraan masya-rakatnya.
3. Pendapatan dari usaha atau bisnis pariwisata
Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak
langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa
perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang
melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan
yang

banyak

merupakan pasar

bagi

produk

lokal.

Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan
jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan
tersebut. Pekerjaan di sektor pariwisata sangat beragam,
seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran,
karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi,
pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, dan
seterusnya.
Pendapatan dari hasil kerja di usaha pariwisata merupakan
dampak sekunder sedangkan dampak primernya berupa
pendapatan

bisnis

organisasi

atau

perusahaan

serta

pendaparan devisa negara. Bagi perusahaan, pendapatan
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primer inilah yang dipakai untuk membayar gaji dan upah
pekerjanya, serta berupa deviden bagi pemilik usaha.
4. Pendapatan pemerintah
Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata
dari beberapa cara. Beberapa negara di dunia, termasuk
Indonesia,

telah

mem-buktikan

sumbangan

sektor

pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Oleh karena
itu, pemerintah negara manapun menaruh perhati-an besar
untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan
asing untuk berlibur ke negaranya.
Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber
dari pengenaan pajak. Sebagai contoh, pengenaan pajak
hotel dan restoran yang merupakan bagian dari keuntungan
usaha pariwisata hotel dan restoran tersebut. Sumber lain
bisa berupa usaha pariwisata yang dimiliki oleh pemerintah
sendiri. Pemerintah juga mengenakan pajak secara langsung
kepada wisatawan jika mereka melakukan transaksi yang
tergolong kena pajak. Biasanya di banyak negara dikenal
sebagai service tax, yang umumnya sebesar 10% untuk
transaksi di hotel dan restoran. Pajak ini berbeda dari pajak
yang sumbernya dari keuntungan hotel dan restoran yang
diuraikan sebelumnya.
5. Penyerapan tenaga kerja
Banyak individu menggantungkan hidupnya dari sektor
pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang tidak bisa
berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sektor lain.
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Baik sektor pariwisata maupun sektor-sektor lain yang
berhubungan

dengan

sektor

pariwisata

tidak

dapat

dipungkiri merupakan lapangan kerja yang menyerap begitu
banyak tenaga kerja. Bab 5 buku ini memberikan gambaran
seberapa besar pergerakan ekonomi dan penyerapan tenaga
kerja yang terlibat dalam kegiatan pariwisata.
6. Multiplier effects
Efek multiplier merupakan efek ekonomi yang ditimbulkan
kegiatan ekonomi pariwisata terhadap kegiatan ekonomi
secara keseluruhan suatu wilayah (daerah, negara) tertentu.
Jika seorang wisatawan mengeluarkan 1 USD atau mungkin
1.000 USD, uang tersebut akan menjadi pendapatan bagi
penerimanya, misalnya pemilik toko souvenir. Pemilik toko
souvenir tersebut memakai uang tersebut seluruhnya atau
sebagian untuk membeli bahan-bahan kerajinan souvenirnya untuk dijual kembali di tokonya, membayar gaji
karyawan tokonya, membayar pajak, listrik, air dan
seterusnya.
Penerima uang dari pemilik toko souvenir ini kembali
menjadi sumber pendapatan bagi pihak lain. Ini adalah
perputaran uang yang ketiga setelah wisatawan - pemilik
toko - pemilik bahan kerajinan, karyawan, dan lainnya.
Semakin panjang perjalanan uang tersebut, jumlahnya akan
semakin

mengecil

karena

mungkin

sebagaian

dari

pendapatan tersebut disimpan atau ditabung oleh masingmasing pihak, atau bahkan mungkin keluar dari perputaran
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aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Sebagai contoh,
pemilik hotel dan restoran dengan jaringan internasional
seringkali tidak berasal dari warga negara di tujuan wisata
tetapi berasal dari luar negeri sehingga hal ini menimbulkan
kebocoran ekonomi (economic leakage).
Rasio antara total pengeluaran dari setiap putaran ekonomi
dibanding dengan jumlah asli atau permulaan yang
dikeluarkan oleh wisatawan dinamakan multiplier. Dari
contoh di atas, jika pengeluaran wisatawan yang 1.000 USD
mampu mendorong berputarnya mesin ekonomi sejauh tiga
tahapan seperti di atas, dengan total pengeluaran dari ketiga
tahap tersebut 1.250 USD, maka dikatakan memiliki efek
multiplier sebesar 1,25. Terdapat beragam efek multiplier
yang dapat dihitung dari kegiatan pariwisata, yaitu
expenditure, employment, income, dan sebagainya.
7. Pemanfaatan fasilitas pariwisata oleh masyarakat lokal
Wisatawan dan masyarakat lokal sering berbagi fasilitas
untuk berbagai kepentingan. Dalam beberapa kasus,
keberadaan pariwisata di suatu daerah atau negara tujuan
wisata menjadi perbedaan ktitis dari nilai ekonomi fasilitas
pariwisata tersebut. Banyaknya wisatawan mendatangkan
keuntungan yang cukup besar sehingga suatu fasilitas dapat
digratiskan pemanfaatannya bagi masyarakat lokal.
Contohnya adalah wisata bahari Hanauma Bay Hawaii,
USA. Hanauman Bay menyediakan fasilitas konservasi
karang laut dengan berbagai jenis ikan, penyu, fasilitas
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diving, dan rekreasi perairan yang sangat indah. Hanauma
Bay menjadi tujuan wisata yang sangat favorit bersama
Pantai Waikiki. Tempat ini tiap tahunnya dikunjungi lebih
dari lima juta orang (bandingkan dengan jumlah kunjungan
wisatawan asing ke Indonesia yang terdiri dari 33 propinsi,
yang bahkan belum mencapai angka enam juta orang). Bagi
wisatawan asing dikenai biaya USD 5 untuk tiket masuk
sedangkan bagi wisatawan lokal dan pemegang kartu
residen Hawaii atau pemegang kartu pelajar/mahasiswa
untuk sekolah dan universitas di Hawaii digratiskan.
Di samping dampak positif bagi perekonomian di atas, WTO
(1980: 9-12) mengidentifikasi dampak positifnya sebagai berikut:
1.

Meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal.
Bagi daerah tujuan wisata yang sudah mengintegrasikan
pembangunan

pariwisata

dengan

pembangunan

pertaniannya, permintaan akan produk pertanian berarti
kesempatan emas bagi petani lokal untuk menyuplai dan
memproduksi hasil pertanian yang diinginkan. Pariwisata
akan mendorong petani untuk memelajari teknik baru dalam
memproduksi bahan pangan dan menanam lebih beragam
tanaman pangan. Menu dan pola makan atau diet yang
berbau inter-nasional bukan berarti mematikan produk lokal
yang mungkin sedikit berbeda. Kondisi yang seperti itu
justru dapat dipakai untuk mere-vitalisasi sistem pertanian
lokal agar lebih mempunyai nilai tambah. Pariwisata
mungkin saja memengaruhi diet masyarakat lokal menjadi
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lebih baik. Pariwisata juga mendorong munculnya usaha
pengolahan makanan yang meningkatkan nilai tambah
produk pertanian lokal. Hal itu akhirnya akan mendorong
petani untuk berswasembada.
2.

Memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang
produktif
Dalam beberapa kasus, keberadaan pariwisata mampu
meningkatkan

nilai tanah/lahan,

terlebih

bagi

lahan

pertanian yang subur. Solusinya, pembangunan fasilitas
pariwisata menyasar daerah atau lahan yang kurang bernilai
ekonomi tinggi, kurang produktif, lahan kering, dan
sejenisnya. Hal ini akan membantu pengembangan daerah,
yang sebelumnya kurang bernilai ekonomi kemudian
menjadi lebih bermanfaat dibanding jika harus memakai
lahan pertanian yang subur.
3.

Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik
dan tipikal bagi suatu daerah atau negara
Jika suatu daerah atau negara dibuka untuk tujuan wisata,
biasanya terdapat keunggulan spesifik yang dijadikan
andalan untuk menarik wisatawan. Misalnya pemandangan
yang eksotik, kerajinan yang unik, kesenian yang menawan,
dan sebagainya. Biasanya, jika cukup diminati wisatawan,
hal itu akan menjadi produk yang diekspor untuk memenuhi
pesanan wisatawan atau pengusaha dari luar. Hal ini akan
membangkitkan perekonomian daerah dan negara tersebut.
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4.

Meningkatkan jumlah

dan permintaan

akan

produk

perikanan dan laut
Diet wisatawan sangat banyak memanfaatkan produk
perikanan dan bahan makanan dari laut (ikan, kerang,
lobster, kepiting, rumput 1; dan sebagainya). Minat
wisatawan yang meningkat pada bam makanan dari laut
memicu meningkatnya permintaan bagi nelayan lokal,
mendorong peningkatan pendapatannya, sehingga mereka
mampu

memodernisasi

kapal

penangkap

ikannya,

menambah produksinya, dan seterusnya. Muaranya adalah
meningkatnya kemampuan ekonomi keluarga nelayan dan
kesejahteraan keluarganya.
5.

Mendorong

pengembangan

wilayah

dan

penciptaan

kawasan ekonomi baru tidak dapat dipungkiri, pariwisata
memerlukan suatu kawasan eksklusif yang agak berbeda
dari lingkungan sekitarnya. Resort seperti Cannes dan
Monte Carlo (di Francis) sengaja dibuat karena permin-taan
dan kebutuhan dunia pariwisata. Kemajuan ilmu teknik
memungkinkan untuk ‘membuat’ sebuah pantai yang
dulunya tidak ada.
6.

Menghindari

konsentrasi

penduduk

dan

penyebaran

aktivitas ekonomi
Tidak jarang sebuah resort atau objek pariwisata dipilih di
daerah pinggiran, pegunungan, pantai dan lokasi eksotis
lainnya. Lokasi ini tidak jarang jauh dari pusat konsentrasi
penduduk (kota). Hal ini akan membantu penyebaran
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konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas ekonomi ke
wilayah lain. Hal ini sangat positif untuk menggerakkan
ekonomi di seluruh pelosok wilayah.
7.

Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah
Lokasi objek wisata yang menyebar ke daerah pinggiran
memerlukan infrastruktur (jalan, rel kereta api, sarana
komunikasi, air bersih, listrik, gas, dan sebagainya) untuk
mendukungnya. Hal ini merupakan manfaat balik dari
kegiatan pariwisata sebab pendapatan dari pariwisata
dimanfaatkan untuk membangun fasilitas penunjang. Infrastruktur ini sebagian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
lokal untuk memperlancar kegiatan ekonomi di luar sektor
pariwisata. Dengan begitu masyarakat lokal pun dapat ikut
menikmati infrastruktur dengan kualitas internasional.

8.

Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber
revenue bagi Notoritas lokal
Berkembangnya kepariwisataan di suatu daerah juga berarti
ada peningkatan kebutuhan akan sumber daya. Misalnya air,
listrik, gas dan sebagainya. Bagi pemerintah atau otoritas
lokal yang berwenang dalam pengelolaannya, hal itu
menjadi sumber pendapatan yang memberi keuntungan
cukup besar karena perbedaan harga diberlakukan antara
sektor pariwisata dengan sektor lain, seperti pertanian dan
industri. Konsekuensi, perlua pengelolaan yang memenuhi
standar pelayanan, kesehatan, dan mutu.
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Dampak Negatif Pariwisata bagi Ekonomi
Di samping dampak positif pariwisata terhadap ekonomi yang
telah diuraikan di atas, juga tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa
dampak negatif dari keberadaan pariwisata bagi ekonomi suatu daerah
atau negara. Namun umumnya dampak negatif ini memiliki
magnitude yang lebih kecil daripada dampak positifnya. Dampak
negatif tersebut di antaranya adalah sebagai berikut (Mathieson dan
Wall, 1982 dalam Leiper, 1990: 233):
1. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata.
Beberapa daerah tujuan wisata sangat menggantungkan
pendapatan

atau

kegiatan

ekonominya

pada

sektor

pariwisata. Sebagaimana diketahui, pariwisata sangat reman
terhadap fluktuasi karena berbagai isu. Ada kalanya isu
yang tidak menguntungkan (teror, penyakit, konflik, dan
lain sebagainya) akan memengaruhi minat wisatawan untuk
pergi berwisata ke daerah tersebut. Akibatnya, kegiatan
ekonomi juga mengalami penurunan tajam akibat proporsi
terbesar disumbangkan dari aktivitas pariwisata. Begitu
pariwisata mengalami penurunan, langsung atau tidak hal
itu akan menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi secara
berantai.
2. Meningkatkan angka infiasi dan meroketnya harga tanah.
Perputaran uang dalam aktivitas ekonomi di daerah tujuan
wisata sangat besar. Permintaan barang konsumsi juga
meningkat yang pada akhirnya akan memicu laju infiasi. Di
sisi lain, dibangunnya berbagai fasilitas pariwisata akan
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segera memicu harga tanah di sekitar lokasi tersebut sampai
harga yang tidak masuk akal.
3. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahanbahan yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk
lokal tidak terserap.
Hal ini disebabkan karena wisatawan sebagai konsumen
datang dari belahan geografis dengan pola makan dan menu
yang jauh berbeda dengan masyarakat lokal. Mereka juga
memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang sangat berbeda
sehingga kebutuhannya pun sangat berbeda. Daerah tujuan
wisata, walaupun mampu memproduksi produk-produk
tertentu dengan kualitas yang cukup baik namun bila tidak
sesuai dengan selera dan kebutuhan wisatawan maka tidak
akan mendapatkan manfaat dari keberadaan pariwisata.
Hotel, restoran, toko, dan sebagainya terpaksa mengimpor
produk luar negeri dan kemudian memajang produk tersebut
untuk memenuhi permintaan wisatawan.
4. Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi
dengan tepat, menyababkan pengembalian modal investasi
juga tidak pasti waktunya.
Tidak sepanjang tahun wisatawan datang mengunjungi
daerah tujuan wisata. Selain karena mereka juga bekerja di
negaranya, pertimbangan geografis, cuaca, waktu, biaya dan
sebagainya memengaruhi keputus-an seseorang untuk
berwisata. Pariwisata kelihatan hidup pada bulan-bulan
tertentu (musiman) sehingga pendapatan dari kegiatan
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ekonomi

pariwisata

juga

mengalami

fluktuasi.

Konsekuensinya, pengembalian modal investasi juga tidak
dapat dipastikan waktunya.
5. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian
setempat.
Hal ini berhubungan dengan degradasi alam, munculnya
limbah yang besar, polusi, transportasi, dan sebagainya
yang memerlukan biaya untuk memperbaikinya.
Menurut WTO (1980: 9-12), dampak negatif pariwisata selain
yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:
1. Kelangkaan akan sumber bahan makanan.
Meningkatnya permintaan akan produk pertanian dan
makanan mungkin akan menyebabkan kelangkaan sumber
daya bagi penduduk lokal. Apalagi dengan adanya
kecenderungan

untuk

‘menginter-nasionalisasi’

jenis

produk, menu dan diet di daerah tujuan wisata.
2. Ketidakcocokan produk lokal dengan permintaan pasar
pariwisata.
Hal ini mungkin terjadi jika suatu produk yang secara
tradisional dihasilkan di daerah tujuan wisata tidak dapat
diserap oleh pariwisata karena kurang diminati wisatawan,
atau tidak memenuhi spesifikasi yang diinginkan sektor
pariwisata.
3. Kelangkaan sumber energi dan bertambahnya biaya
pengolahan limbah.
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Kegiatan pariwisata memerlukan sumber energi yang sangat
besar, baik listrik, gas, air dan sebagainya. Hal itu akan
memicu terjadinya kelangkaan sumber energi bagi wilayah
tersebut. Di sisi lain, pemanfaatan yang ekstensif akan
menimbulkan

limbah

yang

membutuhkan

biaya

pengelolaan.
B. Dampak Sosial Budaya Pariwisata
Masyarakat

dan

kebudayaannya

cenderung

mengalami

perubahan yang diakibatkan oleh keberadaan pariwisata di suatu
kawasan. Dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya
didokumentasikan dengan sangat baik oleh Smith (1977) yang pada
intinya ingin menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: (1) bagaimana
karakteristik interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal
(host-guest); (2) bagaimana proses pariwisata dapat mengubah
masyarakat dan budaya masyarakat tuan rumah, dan; (3) apakah
perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi tuan rumah.
Ahli lain yang menaruh perhatian mengenai dampak pariwisata
terhadap sosial budaya adalah Butcher (2003), yang menyoroti
interaksi pariwisata dengan masyarakat lokal, khususnya dari sisi
perubahan moral. Hal ini diduga karena sifat wisatawan yang ‘terlalu
bebas’ dalam berperilaku di daerah tujuan wisata.
Tidak seperti beberapa penelitian dampak pariwisata pada
sektor ekonomi tuan rumah yang cenderung berakibat positif,
penelitian terhadap dampak pariwisata pada sisi sosial budaya
cenderung memberikan hasil yang kontradiktif. Beberapa penelitian
juga menunjukkan bahwa dalam kondisi dan tempat tertentu
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pariwisata menimbulkan dampak positif bagi kondisi sosial budaya
(Diarta, 2006 dan Pitana, 2002). Secara teoretis, Cohen (1984)
mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam sepuluh
kelompok besar, yaitu:
1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara
masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas,
termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota
masyarakat;
3. Dampak

terhadap

dasar-dasar

organisasi/kelembagaan

sosial;
4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
5. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
6. Dampak terhadap pola pembagian kerja;
7. Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
9. Dampak

terhadap

meningkatnya

penyimpangan-

penyimpangan sosial; dan
10. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.
Sedangkan Pizam and Milman (1984) mengklasifikasikan
dampak sosial-budaya pariwisata atas enam, yaitu:
1. dampak terhadap aspek demografis (jumlah penduduk,
umur, perubahan piramida kependudukan),
2. dampak terhadap mata pencaharian (perubahan pekerjaan,
distribusi pekerjaan),
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3. dampak terhadap aspek budaya (tradisi, keagamaan,
bahasa),
4. dampak terhadap transformasi norma (nilai, moral, peranan
seks),
5. dampak terhadap modifikasi pola konsumsi (infrastruktur,
komudi-tas), dan
6. dampak terhadap lingkungan (polusi, kemacetan lalu lintas).
Menurut Richardson dan Fluker (2004: 129-131), dampak
pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di daerah tujuan wisata
antara lain adalah:
1. Dampak terhadap struktur populasi.
Meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu daerah tujuan
wisata memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usaha
pariwisata dan memberikan pelayanan yang diperlukan
wisatawan. Sebagian dari mereka mungkin berasal dari
penduduk lokal yang memutuskan untuk ganti pekerjaan
dari sektor lain ke sektor pariwisata. Sebagian dari
penduduk lain mungkin saja memutuskan untuk tetap
bertahan tinggal di sekitar daerah tersebut walaupun tidak
terserap menjadi tenaga kerja sektor pariwisata dibanding
harus pindah ke tempat lain karena keterbatasan peluang
kerja. Kemungkinan lainnya dalah datangnya penduduk
yang berasal dari daerah lain yang kebetulan bekerja di
daerah tersebut karena pariwisata.
Hasilnya tidak hanya meningkatnya jumlah populasi di
daerah tersebut, tetapi juga mengubah komposisinya.
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Pekerja di sektor pariwisata umumnya berkisar antara 20-40
tahun, sehingga komposisi penduduk di daerah tersebut juga
bergeser, yang terbesar adalah mereka yang ada pada usia
tersebut. Kepadatan penduduk per kilometer persegi juga
meningkat. Lambat laun hal ini akan menimbulkan masalah
sosial yang beragam, mulai dari yang ringan seperti
meningkatnya stress, kemacetan, dan sebagainya, sampai ke
masalah kejahatan seperti perampokan dan tindakan
kriminal lainnya,
2. Transformasi struktur mata pencaharian.
Peluang kerja sektor pariwisata harus diakui memiliki
beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan sektor
lainnya. Hal ini akan segera menarik minat orang dari lain
pekerjaan dan wilayah untuk merapat ke sektor pariwisata.
Beberapa daerah yang umumnya sumber mata pencaharian
sebagian besar berasal dari sektor pertanian segera
mengalami tantangan. Terjadi transformasi pekerjaan dan
tenaga kerja dari sektor pertanian ke pariwisata.
Beberapa jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian
khusus di sektor pariwisata, seperti tukang kebun, cleaning
service, house-keeping, dan sejenisnya menarik minat ibu
rumah tangga atau pekerja di sektor pertanian untuk
bergabung.

Sifat

pariwisata

yang

musiman

kadang

memengaruhi secara sosial masyarakat lokal yang kebetulan
bekerja di sektor pariwisata.
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3. Transformasi tata nilai.
Meningkatnya populasi dengan datangnya orang yang
mempunyai attitude berbeda-beda dapat menyebabkan
percampuran tata nilai di daerah tujuan wisata tersebut.
Dampak pariwisata pada tata nilai di daerah tujuan wisata
lebih besar disebabkan karena pengaruh wisatawan daripada
disebabkan oleh pekerja pariwisata yang datang dari daerah
lain. Transformasi tata nilai ini dapat mengambil beberapa
bentuk, yaitu sebagai berikut:
a. Efek peniruan (demonstration effect)
Hal ini merupakan nama lain dari proses akulturasi,
sebuah teori yang mengasumsikan bahwa ketika dua
kebudayaan

berinteraksi

maka

kebudayaan

yang

dominan akan mengalahkan kebudayaan yang lebih
lemah sehingga membawa perubahan pada kebudayaan
yang lebih lemah tersebut. Beberapa aspek dari suatu
kebudayaan

diadopsi

oleh

yang

lain

sehingga

menghasilkan suatu kebudayaan baru yang lebih
berdasarkan pola kebudayaan yang lebih kuat atau
dominan. Hal ini adalah reaksi dari proses akulturasi
sebagai dampak masuknya pariwisata.
Tentu saja tidak semua daerah tujuan wisata mengalami
proses ini. Ketika terdapat suatu perbedaan yang
signifikan antara status ekonomi antara wisatawan dan
masyarakat lokal, biasanya anggota masyarakat tertarik
atas budaya wisatawan yang mereka anggap lebih bebas,
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menyenangkan, modern, menarik, dan sete-rusnya.
Hasilnya, orang akan mengadopsi cara berpakaian,
mulai memakan dan meminum minuman yang biasanya
diperuntukkan bagi wisatawan, bertingkah laku seperti
wisatawan, menggunakan cara bergaul wisatawan
(bahasa, gaya, tata krama, dan sebagai-nya). Tidak
semua yang diadopsi ini cocok dengan kebudayaan asli
daerah tersebut sehingga tidak jarang menimbulkan
masalah sosial. Namun proses ini bukanlah proses yang
berjalan satu arah dari wisatawan kepada masyarakat
lokal tetapi ada kemungkinan wisatawan asing yang
telah kembali ke negaranya akan terobsesi dengan rasa
masakan, minuman dan sebagainya yang mengingat-kan
kenangannya akan etnik yang pernah dikunjunginya
sehingga mereka pergi ke restoran yang berbau etnik di
negaranya.
b. Marginalisasi.
Orang yang termarginalisasi (dalam konteks pariwisata)
merupa-kan individu yang menolak asimilasi secara
penuh kebudayaan wisatawan ke dalam kehidupan
sehari-harinya. Namun asimilasi secara penuh agar
dapat mempunyai kebudayaan yang sama dengan
wisatawan tidak akan pernah terjadi. Orang yang termarginalisasi tidak mengadopsi seperangkat norma dan
standar yang telah diterima oleh kedua kebudayaan.
Tingkah lakunya dianggap menyimpang oleh kedua
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kebudayaan dan mengakibat-kan terpisahnya individu
tersebut dari kedua kebudayaan tersebut.
c. Komodifikasi kebudayaan.
Hal ini merupakan proses di mana kebudayaan dibuat
sedemikian rupa menjadi suatu paket untuk dijual,
mengelolanya agar sesuai dengan waktu dan keinginan
wisatawan

dibandingkan

dengan

tujuan

untuk

kebudayaan itu sendiri. Komodifikasi juga muncul
ketika kerajinan tangan diproduksi untuk dijual kepada
wisatawan tetapi produksinya tidak menggunakan cara
tradisional lagi dan bersifat massal.
4. Dampak pada kehidupan sehari-hari.
Di samping dampak pariwisata terhadap tata nilai dan
bagaimana

masyarakat

berpikir,

pariwisata

juga

menyebabkan masalah untuk masyarakat tuan rumah yang
memengaruhi bagaimana masyarakat bertindak dalam
kehidupan sehari-harinya, di antaranya sebagai berikut.
a. Terlalu sesaknya orang.
Sebuah komunitas kecil dapat seketika menjadi terlalu
sesak dengan kedatangan wisatawan dalam jumlah
besar. Contohnya, kedatangan begitu banyak wisatawan
dari kapal pesiar pada suatu komunitas terpencil hanya
dalam beberapa jam kunjungan lebih berdampak negatif
bagi kondisi sosial komunitas tersebut. Gaya hidup dan
kebudayaan yang berbeda jauh tiba-tiba hadir di dalam
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komunitas dan kemudian menghilang dalam waktu yang
singkat akan membuat shock komunitas tersebut.
b. Kemacetan lalu lintas.
Dampak yang lebih mudah diamati adalah terjadinya
kemacetan dan kesemerawutan lalu lintas. Hal ini akan
menyebabkan beberapa macam konflik, yaitu konflik
antara

pejalan

kaki

dengan

pemakai

kendaraan

bermotor, ketidakmampuan suatu kawasan tertentu
(misalnya

objek

wisata)

dalam

menampung

penumpukan dan pemusatan kendaraan di daerah
tersebut, dan kekurangan lahan parkir.
c. Penggunaan infrastruktur berlebihan.
Kekurangan

sistem

pengolahan

limbah

biasanya

merupakan satu masalah umum yang muncul di daerah
tujuan wisata akibat keter-lambatan otoritas pemerintah
dalam mengantisipasi perkembang-an pariwisata di
wilayahnya. Infrastruktur lain, seperti energi dan air,
mungkin tidak mampu mendukung perkembangan
pariwisata yang terlalu cepat sehingga menimbulkan
masalah polusi, kese-hatan, ketidaknyamanan dan
ketidakpuasan baik bagi wisatawan maupun masyarakat.
d. Kehilangan kegunaan dan manfaat sosial tanah.
Masuknya

pariwisata

di

suatu

kawasan

akan

memerlukan lahan untuk membangun akomodasi dan
fasilitas pariwisata. Pengambil-alihan lahan ini akan
mengurangi manfaat sosial yang sebelumnya digunakan
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oleh masyarakat setempat. Misalnya, hilangnya lapangan tempat olah raga, tertutupnya kawasan pantai
dan

lahan-lahan

lain

yang

biasa

dipergunakan

masyarakat setempat untuk melakukan interaksi sosial
dan berekreasi sebelum dimanfaatkan untuk pariwisata.
Pengembangan kawasan wisata, apalagi yang bersifat
ekslusif, akan membatasi akses

masyarakat atas

kawasan tersebut. Hal ini akan menimbulkan masalah
sosial antara pariwisata dengan kehidupan sosial
masyarakat

setempat.

Contohnya,

pengambilalihan

kawasan pesisir pantai di Bali oleh pariwisata akan
menyebabkan ketidakpuasan masyarakat adat yang
secara tradisional menggunakannya sebagai tempat
melakukan upacara adat dan agama.
e. Kehilangan manfaat dan usaha lain.
Pembangunan fasilitas pariwisata menyebabkan usaha
lain men-jadi terancam dan bahkan hilang. Misalnya,
kehilangan mata pencaharian nelayan kecil di pantai
yang telah dikuasai investor pariwisata, pembendungan
atau reklamasi suatu pulau yang juga merupakan habitat
mangrove

dan

bersarangnya

penyu

dan

ikan

menyebabkan hilangnya usaha ekonomi rakyat di daerah
tersebut yang secara tradisional memanfaatkan untuk
kegiatan pembudi-dayaan ikan dan penyu.
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f. Polusi desain arsitektur
Ketidaksinkronan
akomodasi

desain

pariwisata

arsitektur

di

suatu

fasilitas
kawasan

dan
dapat

mengganggu integritas sosial dan budaya setempat.
Tidak jarang arsitektur
mempertimbangkan

fasilitas

estetika

pariwisata

dan

tidak

karakteristik

lingkungan setempat. Hotel yang besar sering kelihatan
sangat

mencolok

dan

aneh

dengan

lingkungan

sekitarnya karena berarsitektur luar negeri. Padahal,
wisatawan menginginkan sesuatu yang eksotik, yang
mencerminkan sifat kelokalan yang khas yang berbeda
dari apa yang telah dilihatnya sehari-hari di negaranya.
Masalah juga muncul jika bangunan pariwisata, yang
umumnya lebih besar dari bangunan masyarakat
sekitarnya, menghalangi pemandangan indah, seperti
hamparan pegunungan, sawah, lembah, pantai dan
sebagainya yang sudah menjadi asset wilayah. Hal ini
akan mengakibatkan masalah sosial antara investor dan
masyarakat setempat.
g. Kejahatan terhadap wisatawan.
Kesuksesan suatu daerah dalam mengembangkan
pariwisata berarti juga berhasilnya dalam menyerap
uang dari kegiatan wisatawan. Hal yang tidak disadari
adalah kejahatan akan juga mengikuti di mana uang
banyak dihasilkan. Kejahatan di wilayah tujuan wisata
cenderung meningkat baik kejahatan terhadap orang

Dasar-Dasar Hospitality

167

maupun property. Ada beberapa alasan mengapa
wisatawan menjadi target kejahatan, yaitu: (1) mereka
mewakili orang yang memiliki tingkat kesejahteraan
yang lebih baik seperti kamera, laptop, uang, kartu
kredit dan atm; (2) mereka gampang diamati karena
perbedaan yang mencolok baik pakaian, gaya hidup,
tempat yang dikunjungi dan sebagainya; (3) wisatawan
biasanya sering berada di tempat yang gampang
dimasuki

oleh

penjahat;

(4)

kekurangwaspadaan

wisatawan akan ancaman kejahatan karena mereka
biasanya telah me npunyai persepsi positif tentang
tujuan wisata yang dikunjunginyi akibat imajinasi
daerah aman, seperti di surga, dan seterusnya, yang
disediakan oleh penyedia paket wisata melalui promosi,
brosur dan sebagainya.
h. Kejahatan oleh wisatawan.
Dalam kategori ini kejahatan sebagai masalah sosial
justru diaki-batkan oleh datangnya wisatawan dengan
perilaku menyimpang. Penggunaan obat terlarang,
ganja,

opium,

berlebihan,
masyarakat

dan

mariyuana,

penggunaan

sejenisnya

menjadi

setempat.

Apalagi

alkohol

racun

jika

bagi

mereka

melakukannya dengan atraktif seperti diiringi musik
yang keras dan mengganggu, serta arak-arakan motor.
Penelitian lain yang dilakukan oleh WTO (1980: 12-13)
menunjukkan terdapat beberapa dampak sosial budaya pariwisata
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yang dirasakan oleh komunitas lokal, yang di antaranya adalah
sebagai berikut:
1. Dampak social
a. Diferensiasi struktur sosial.
Adanya pariwisata di suatu kawasan wisata akan
mempunyai dua konsekuensi, yaitu diferensiasi struktur
sosial yang bersifat positif dan negatif. Diferensiasi
struktur sosial yang bersifat positif di antaranya: (1)
transisi dan tranformasi tenaga kerja dari sektor
pertanian ke sektor jasa termasuk pariwisata; (2)
modernisasi sektor pertanian; (3) berkembangnya
industri kerajinan; (4) penurunan jurang pemisah di
antara tingkat pendapatan; (5) persamaan kesempatan
memperoleh pendidikan antar strata sosial.
Sedangkan diferensiasi struktur sosial yang bersifat
negatif berupa polarisasi tajam, di antaranya: (1)
polarisasi antarpenduduk karena proporsi pendapatan
yang tidak seimbang antarkelompok masyarakat; (2)
transformasi dari
menguntungkan
membuat

kaya

menyebabkan
mudahnya

pertanian

ke

pariwisata

hanya

orang-orang

tertentu

saja,

hanya

golongan

tertentu

saja

yang

kesenjangan

mendapatkan

ekonomi

uang

tanpa

tinggi;

(3)

memerlukan

keahlian dan pendidikan yang memadai menyebabkan
daya juang masyarakat menjadi menurun sehingga
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lambat laun masyarakat menganggap pendidikan tidak
penting lagi.
b. Modernisasi keluarga.
Sisi positifnya ditandai oleh didapatnya status baru
perempuan dalam keluarga petani tradisional. Jika
perempuan

mempunyai

kesempatan

sama

untuk

memperoleh pekerjaan di pariwisata, hal itu akan
mendorong cara pandang anggota keluarga lain dalam
keluarga menjadi berubah. Mereka akan menjadi lebih
meng-hargai perempuan. Akibat selanjutnya berupa
pandangan dan standar yang lebih liberal yang
diterapkan orang tua pada anak-anaknya, terutama pada
anak perempuan.
Sedangkan sisi negatirhya dapat menyebabkan ketidakutuhan rumah tangga. Misalnya, keterlibatan perempuan
dalam industri pariwisata sangat menyita waktu untuk
mengurus keluarganya yang bukannya tidak mungkin
akan memicu terjadinya per-ceraian. Hal lainnya adalah
munculnya kecenderungan pergaulan bebas akibat
semakin permisifnya sikap masyarakat terhadap pola
pergaulan.
c. Memperluas wawasan dan cara pandang masyarakat
terhadap
dunia luar.
Dari sisi positifnya, keberadaan wisatawan di suatu
kawasan
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menyebabkan

atitude

masyarakat

setempat berubah karena per-ubahan cara pandang
terhadap wisatawan.

Masyarakat juga

tidak

lagi

berprasangka negatif sebelum mengenal secara baik
siapa wisatawan yang datang ke daerahnya. Stereotipe
tentang wisatawan asing akan menjadi hilang dan
digantikan oleh perasaan saling pengertian, memahami
perbedaan.
Di sisi negatifnya, munculnya sikap mental yang
berorientasi kon-sumtif menimbulkan patologi sosial
seperti prostitusi, penggunaan dan perdagangan obat
terlarang,

ketergantungan

alkohol,

dan

perilaku

menyimpang lainnya.
2. Dampak budaya.
a. Berkembang atau hilangnya kebudayaan lokal
Beberapa daerah tujuan wisata (misalnya Bali, lihat
Pitana, 2002 dan Diarta, 2006) mampu mengembangkan
kebudayan lokalnya akibat keberadaan dan interaksinya
dengan pariwisata. Hal ini misalnya berupa semakin
suburnya kesenian tradisional berupa tari, seni lukis,
patung dan sebagainya. Tidak hanya kesenian, tetapi
juga mendorong munculnya grup atau kelompok masyarakat yang berkonsentrasi dalam mengembangkan
kebudayaan tradisionalnya. Namun demikian, beberapa
daerah tujuan wisata tidak menunjukkan hal yang sama
dengan Bali. Ada kemungkinan pariwisata justru
menggilas kebudayaan lokal yang digantikan oleh
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kebudayaan impor. Atau, jika masih bertahan, akan
segera berubah menjadi kesenian yang berorientasi
komersial, dijual demi uang semata.
b. Perlindungan atau perusakan terhadap cagar budaya.
Munculnya kesadaran akan perlindungan terhadap
lingkungan alam dan budaya yang terletak di kawasan
tersebut. Hal ini merupakan asset suatu daerah yang
menjadi daya tarik pariwisata. Terkadang keberadaan
pariwisata justru menjadi pemicu perusakan dan
degradasi kualitas cagar budaya tersebut.
c. Perlindungan atau perusakan kontur alam.
Pariwisata juga berdampak pada keberadaan dan
keaslian kontur alam. Keperluan pembangunan fasilitas
pariwisata mau tidak mau akan mengambil alih sebagian
bentang alam yang berakibat pada perubahan landscape.
Jika hal ini tidak memperhitungkan daya dukung
kawasan mungkin saja akan mengakibatkan efek
samping seperti banjir, kekeringan, dan sebagainya.
d. Perlindungan atau perusakan monumen bernilai sejarah
Monumen sejarah yang menjadi atraksi berkelas dunia
sering mengundang begitu banyak wisatawan. Tidak
jarang

sebagian

dari

monumen

sejarah

tersebut

mendapat perlakuan berbeda. Di satu sisi, pemerintah
telah memberi perlindungan dan pemeliharaan terhadap
monumen. Hal ini diikuti oleh kesadaran masyarakat
dan wisatawan untuk tetap melestarikannya. Namun di
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sisi lain tidak jarang pula sebagian dari mereka justru
merusak, menghancurkan, dan menurunkan kualitas
objek tersebut dengan beragam cara, seperti vandalisme,
perusakan secara fisik langsung dan sebagainya.
e. Polusi terhadap keberadaan arsitektur tradisional.
Masuknya arsitektur modern ke dunia pedesaan atau
daerah tujuan wisata di satu sisi mungkin bermanfaat,
misalnya teknik pembangunan yang tahan gempa.
Namun, arsitektur tradisional biasanya sarat nilai dan
filosofi. Tidak jarang arsitektur tradisional justru
menjadi daya tarik yang eksotik dan bersifat etnik bagi
wisatawan. Dampak positif pariwisata misalnya jika
fasilitas yang dibangun menggunakan arsitektur modern
dan

dipadukan

dengan

prinsip-prinsip

arsitektur

tradisional.
C. Dampak Pariwisata Terhadap Lingkungan.
Pentingnya lingkungan alam untuk mendukung suatu kawasan
menjadi daerah tujuan atau objek wisata tidak terbantahkan lagi.
Meskipun bukan faktor utama atau satu-satunya yang menarik
wisatawan untuk ber-kunjung, tetapi faktor lingkungan dan alam
mempunyai pengaruh signifikan bagi calon wisatawan mengapa
memilih daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata. Di sisi lain,
tidak dapat dipungkiri juga aktivitas pariwisata di suatu kawasan akan
menimbulkan dampak terhadap alam dalam derajat tertentu. Hal inilah
yang menjadi perhatian besar agar pembangunan pariwisata tidak
berdampak negatif bagi lingkungan dan alam.
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Menurut Richardson dan Fluker (2004: 155-159), dampak
pariwisata terhadap lingkungan di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Dampak dari penggunaan alat transportasi.
Sektor

transportasi

di

seluruh

dunia

diperkirakan

bertanggung jawab terhadap konsumsi 20-30 persen dari
keseluruhan energi fosil dunia. Alat transportasi yang sangat
vital bagi pariwisata: mobil, bus, kereta api, pesawat udara,
kapal laut menghasilkan gas CO2 yang mencemari udara
dan menyebabkan pemanasan global. Alat transportasi juga
menjadi sumber utama polusi suara (kebisingan) terutama
dari mobil dan pesawat udara. Secara global transportasi
darat mengonsumsi hampir 75 persen total bahan bakar
fosil.
2. Dampak dari pembangunan fasilitas pariwisata.
Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan kerusakan
besar pada ekosistem. Kerusakan dan masalah ekosistem
yang ditimbulkan dapat berupa sedimentasi dan emisi gas
buang. Untuk pembangunan di daerah perbukitan dan
pegunungan,

selain

perusakan

hutan,

juga

menjadi

penyebab erosi dan longsor. Bangunan yang dibuat kadang
menghalangi arus sungai dan drainase serta pencemaran
langsung yang disebabkan oleh limbah hotel dan restoran.
Habitat binatang liar terganggu selama pembangunan dan
penggunaan fasilitas pariwisata.
Masalah lingkungan terbesar bagi bangunan dan fasilitas
pariwisata terutama hotel dan restoran adalah penggunaan
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energi dan pem-buangan limbah. Sampah padat (kaca,
logam, plastik, semen, gabus, cat, dan sebagainya) yang
dihasilkan dari pembangunan dan kons-truksi sarana
akomodasi menjadi limbah beracun yang mencemari air,
udara, dan tanah.
3. Dampak dari pengoperasian industri pariwisata.
Pengoperasian industri pariwisata dapat member! tekanan
pada lingkungan melalui berbagai cara, yaitu:
a. Tekanan terhadap sumber daya alam.
Misalnya, wisatawan dan alat transportasinya dapat
merusak dan menghancurkan vegetasi tumbuhan dan
perusakan garis pantai. Rekreasi pantai (scuba diving,
snorkeling, sport fishing) dapat menghancurkan terumbu
karang dengan dampak lanjutannya berupa hancurnya
kawasan lindung pantai dan daerah penang-kapan ikan.
b. Perusakan habitat kehidupan liar.
Masalah yang timbul dapat berupa penghancuran habitat
akibat hilangnya habitat untuk keperluan pembangunan
pariwisata, penyediaan tempat camping, pencarian kayu
bakar, dan sebagainya. Perusakan keseimbangan habitat
dapat

muncul saat wisatawan jalan-jalan sambil

memberi makan burung dan hewan yang ditemui.
Perusakan juga terjadi jika mereka melakukan perburuan
binatang liar sebagai atraksi wisata. Di Maladewa,
menurut WTO (Richardson dan Fluker, 2004: 159),
terdapat progam perlindungan terhadap hiu yang
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terbukti

lebih

menguntungkan

daripada

pengeksploitasiannya. Di tahun 1990-an atraksi wisata
dengan memotret koloni 20 ekor hiu menghasilkan
pendapatan US$670.000,00

per

tahun atau US$

33.500,00 per ekor sementara kalau diburu dan
dieksploitasi seekor hiu hanya laku seharga US$32.
c. Polusi dan pencemaran limbah lainnya.
Limbah merupakan bahaya utama bagi sumber air bagi
keperluan sehari-hari dan juga menjadi ancaman bagi
perairan laut dan wilayah pantai. Ancaman berikutnya
berupa pengendapan bahan limbah, polusi limbah hotel
dan restoran, bahan bakar kapal laut dan boat, erosi
sepanjang aliran sungai yang membawa sampah, limbah
rumah tangga, limbah sisa pencucian, dan sebagainya.
Sifat dan bentuk dari dampak sosial-budaya dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Pitana dan Gayatri (2005) menyebutkan bahwa
faktor-faktor yang ikut menentukan dampak sosial-budaya tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Jumlah wisatawan, baik absolut maupun relatif terhadap
jumlah penduduk lokal;
2. Objek dominan yang menjadi sajian wisata (the tourist
gaze) dan kebutuhan wisatawan terkait dengan sajian
tersebut;
3. Sifat-sifat atraksi wisata yang disajikan, apakah alam, situs
arkeologi, budaya kemasyarakatan, dst;
4. Struktur dan fungsi dari organisasi kepariwisataan di DTW;
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5. Perbedaan tingkat ekonomi dan perbedaan kebudayaan
antara wisatawan dengan masyarakat lokal;
6. Perbedaan kebudayaan atau wisatawan dengan masyarakat
lokal;
7. Tingkat otonomi (baik politik, geografis, dan sumberdaya)
dari DTW;
8. Laju/kecepatan pertumbuhan pariwisata;
9. Tingkat perkembangan pariwisata (apakah awal, atau sudah
jenuh);
10. Tingkat pembangunan ekonomi DTW;
11. Struktur sosial masyarakat lokal;
12. Tipe resort yang dikembangkan (open ataukah enclave
resorts)
13. Peranan pariwisata dalam ekonomi DTW.
Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan dapat dibuat
suatu Ringkasan dampak pariwisata, yaitu seperti disajikan pada Tabel
10.1.
Tabel 10.1 Dampak sosial-budaya pariwisata menurut beberapa
penulis (diolah dari Brunt and Courtney 1999: 496- 497; Pitana dan
Gayatri 2005)
Penulis/Peneliti

Doxey (1975)

De Kadt (l979)

Masalah yang dibahas /
Dampak yang diidentifikasi
Sejalan
dengan
tingkat
perkembangan
pariwisata atau jumlah wisatawan, terjadi
akumulasi sikap negatif masyarakat lokal
terhadap wisatawan yang digambarkan dalam
model irridex.
1. Kesenian, kerajinan, dan berbagai aspek
kebudayaan
lokal
bisa
mengalami
revitalisasi
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Penulis/Peneliti
2.

Pizam et al
(1982)
Mathieson dan
Wall (1982)

Masalah yang dibahas /
Dampak yang diidentifikasi
Sifat
kontak
dengan
wisatawan
memengaruhi perilaku/sikap/nilai terhadap
wisatawan atau pariwisata.

Pariwisata berpotensi sebagai faktor penentu
munculnya berbagai bentuk kriminal
1. Pariwisata telah mengubah Struktur internal
masyarakat sehingga terjadi perbedaan
antara mereka yang mempunyai hubungan
dengan pariwisata dan mereka yang tidak.
Jadi, keterkaitan dengan pariwisata menjadi
salah satu pemisah atau pembeda dalam
masyarakat.
2. Pariwisata merupakan sumberdana bagi
gereja
Murphy (1985) 1. Terjadi akulturasi yang dapat dilihat dari
perubahan perilaku masyarakat lokal
2. Kalangan muda merupakan kelompok yang
paling rentan terhadap demonstration
effect. Tetapi sesungguhnya pembelajaran
bahasa asing juga melalui proses yang
sejalan dengan proses demonstration effect
ini.
Krippendorf
1. Pemahaman yang real atau komunikasi
yang efektif jarang terjadi dalam interaksi
(1987)
host-guest
2. Pariwisata mempunyai sifat kolonialistis
sehingga merebut independensi masyarakat
lokal di dalam proses pengambilan
keputusan
Allen, etal,
Tingkat perkembangan pariwisata yang lebih
(1988)
rendah (moderate) lebih menguntungkan
masyarakat
dibandingkan
dengan
perkembangan yang terlalu maju.
Cohen (1988)
Ada kesan terjadinya dampak negatif akibat
adanya komoditisasi
Nunez (1989)
Terjadi proses akulturasi budaya
Crompton and
Sifat pekerjaan di dalam pariwisata semakin
Sanderson (1990) memperparah
segregasi
gender
dalam
masyarakat.
Urry (l99l)
Pariwisata memberikan peluang kepada wanita
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Penulis/Peneliti
Ryan (1991)
Harrison (1992)

McKercher
(1993)

Masalah yang dibahas /
Dampak yang diidentifikasi
untuk secara sosial-ekonomi lebih independen
Pariwisata menyebabkan terjadinya erosi bahasa
daerah
Pariwisata membawa berbagai peluang baru
bagi masyarakat dan mendorong berbagai
bentuk perubahan sosial.
1.
2.

Sharpley (1994)

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Burns and
Holden (1995)

1.

2.

Selalu ada konflik antara wisatawan dengan
masyarakat lokal, karena permintaan yang
tidak nyambung (incompatible demands)
Pariwisata membawa investasi secara tidak
seimbang, karena lebih terfokus pada profit
centre (misalnya kolam renang, hotel, dst),
dan bukan pada cost centre (misalnya
fasilitas pengolahan sampah, draenase, dst)
Kebudayaan selalu beradaptasi, termasuk
dalam menghadapi pariwisata. Tetapi
dalam proses tersebut tidak berarti makna
atau otentisitas otomatis hilang. Akulturasi
merupakan proses yang wajar dalam setiap
pertemuan antarbudaya.
Pariwisata
merangsang
munculnya
komunikasi di dalam masyarakat lokal.
Pariwisata memberikan kontribusi nyata di
dalam
pelestarian
bangunan-banguan
bersejarah atau keagamaan.
Masyarakat lokal mengadopsi bahasa asing
sesuai kebutuhan.
Masyarakat membuat stereotype tentang
perilaku wisatawan
Terjadi komoditisasi dari aspek-aspek
keagamaan yang memunculkan konflik.
Peluang kerja dan kehadiran tamu
merangsang kaum muda untuk pindah ke
lokasi di mana pariwisata berkembang
Masyarakat mengembangkan berbagai
mekanisme
untuk
beradaptasi,
dan
berusaha mengurangi kontak dengan
wisatawan bila memungkinkan
Kebudayaan
dipandang
sebagai
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Penulis/Peneliti
3.

4.
Mclntosh et al
(1995)

1.
2.

Masalah yang dibahas /
Dampak yang diidentifikasi
sumberdaya komersial
Pariwisata memberikan keuntungan sosialekonomi pada satu sisi, tetapi di sisi lain
membawa
ketergantungan
dan
ketimpangan sosial, atau memperparah
ketimpangan yang telah ada.
Pariwisata juga menyebabkan terjadinya
overcrowding yang menyebabkan berbagai
masalah sosial.
Ketidaksenangan muncul akibat gap
ekonomi
antara
wisatawan dengan
masyarakat.
Muncul ketidaksenangan karena pariwisata
menyebabkan terjadinya inflasi sehingga
masyarakat lokal tidak mampu membeli
barang-barang yang dibutuhkannya.

D. Respon Masyarakat Terhadap Dampak Pariwisata
Intensitas dan tipe dari dampak pariwisata sangat tergantung
dari kecepatan dan area yang dilingkupi oleh pembangunan
pariwisata. Faktor ini juga memengaruhi bagaimana reaksi masyarakat
lokal. Salah satu cara mengukur dampak pariwisata dapat diamati
dengan irritation index (irridex) yang dikembangkan oleh Doxey
(Richardson dan Fluker, 2004: 135-136). Irridex merupakan indeks
yang dapat dipakai untuk mengukur kecenderungan reaksi masyarakat
terhadap perkembangan pariwisata. Menurut Doxey (ibid), seiring
meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu kawasan maka penduduk
kawasan tersebut akan bereaksi kepada wisatawan, melewati tahapan
euphoria hingga antagonism. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Euphoria
Masyarakat lokal mendukung pembangunan pariwisata dan
mereka siap hidup berdampingan dalam kehidupan sehari180
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hari

dengan

wisatawan.

Umumnya

masyarakat

mengharapkan dan memperkirakan akan mendapatkan
keuntungan dari pekerjaan baru yang akan didapat,
peningkatan pendapatan, dan peningkatan nilai ekonomi
property yang mereka miliki. Pada tahapan ini hanya sedikit
warga yang menentang pariwisata. Tahapan ini cenderung
terjadi ketika kondisi ekonomi lokal mengalami stagnasi dan
pariwisata dipandang

sebagai sektor yang menawarkan

peluang pertumbuhan ekonomi. Atau, adanya banyak
pengangguran akibat penurunan aktivitas ekonomi lokal
sehingga pariwisata dipandang dapat mengatasi masalah ini.
Dukungan pada tahapan ini lebih terfokus pada sisi ekonomi
dan kurang memperhitungkan dampak sosial budayanya.
2. Apathy
Akhirnya pertumbuhan industri pariwisata mulai mengalami
penurunan. Pariwisata yang telah diterima sebagai sektor
yang memacu pertumbuhan ekonomi kawasan tidak lagi
dianggap segala-galanya. Struktur sosial kawasan mulai
mengalami perubahan oleh kedatangan orang baru yang
mencari pekerjaan, peranan keluarga mengalami perubahan
karena

anggota

keluarganya

bekerja

di

pariwisata.

Keajaiban pariwisata untuk meningkatkan kondisi ekonomi
masyarakat mulai tidak dapat dirasakan masyarakat secara
keseluruhan tetapi hanya menguntungkan sebagian warga
saja. Mulai tumbuh rasa apatis akan keberadaan pariwisata.
3. Irritation
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Jika tahapan pengembangan pariwisata terus berlanjut,
tahapan

iritasi

perkembangan

sosial

mungkin

pariwisata

mulai

terjadi.
tidak

Saat
lagi

ini

sesuai

perencanaan awal dan mulai meluas ke area yang sensitif
terhadap perubahan lingkungan. Masyarakat lokal harus
mulai ber-bagi tempat rekreasi yang sebelumnya mereka
miliki. Harga makanan naik lebih cepat dari kenaikan
pendapatan. Kerusakan lingkungan yang menyebabkan
objek wisata tidak lagi menarik sehingga kun-jungan
wisatawan menurun. Hal ini selanjutnya berakibat kelebihan
fasilitas yang tersedia tetapi kekurangan wisatawan. Akibat
akhirnya adalah penurunan aktivitas dan pertumbuhan
ekonomi. Dalam tahapan iritasi ini dampak sosial dan
lingkungan mulai mendapat perhatian. Masyarakat lokal
mulai merasa kehilangan ‘tempat’ tradisionalnya dan
menyalahkan pariwisata atas hal itu.
4. Antagonism
Sejalan dengan semakin meningkatnya perasaan kehilangan
‘tempat’

yang

secara

tradisional dipergunakan oleh

masyarakat lokal, masyarakat menyalahkan wisatawan atas
perubahan

ini

dibandingkan

dengan

pembangunan

pariwisata yang tidak terencana dan tidak terkontrol dengan
baik. Ada kecenderungan wisatawan yang datang selama
masa euphoria telah digantikan oleh tipe wisatawan baru
yang kurang menghargai kearifan lokal tetapi terfokus pada
ketertarikan
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faktor
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fisik

alam.

Masyarakat

lokal

menunjukkan sifat antagonisme, misal-nya melalui menulis
surat kepada media massa lokal mengenai perilaku
wisatawan. Jika tidak ada solusi masalah tersebut, mungkin
saja masyarakat akan bertindak agresif dengan melakukan
kejahatan.

Apalagi,

jika

masyarakat

menganggap

keberadaan pariwisata sama sekali tidak memberi manfaat
seperti penyerapan tenaga kerja lokal.

Dasar-Dasar Hospitality

183

RANGKUMAN
1. Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam pemasaran
pariwisata memiliki unsur-unsur utama;
a. Daya tarik daerah tujuan wisata, termasuk didalamnya citra yang
dibayangkan oleh wisatawan
b. Fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi,
usaha pengolahan makanan, parkir, trasportasi, rekreasi dan lainlain.
c. Kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.
2. Komponen-komponen produk wisata;
a. Daya tarik wisata yang ada di destinasi wisata (Attractions)
b. Fasilitas dan pelayanan yang ada di destinasi wisata (Amenities)
c. Kemudahan untuk mencapai destinasi wisata (Accessibilities)
d. Keramahtamahan

yang

ditawarkan

di

destinasi

wisata

(Hospitality)
3. Memahami produk pariwisata secara mendalam dapat dilakukan dengan
terlebih dahulu memahami karakter produk pariwisata, yaitu:
a. Tidak dapat dipindahkan
b. Tidak

memerlukan

perantara (middlemen) untuk

mencapai

kepuasan
c. Tidak dapat ditimbun atau disimpan
d. Sangat dipengaruhi oleh faktor non ekonomis
e. Tidak dapat dicoba atau dicicipi
f. Sangat tergantung pada faktor manusia
g. Memiliki tingkat resiko yang tinggi dalam hal investasi
h. Tidak memiliki standar atau ukuran yang obyektif dalam menilai
mutu produk.
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4. Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang
memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam
rangka memberikan pelayanan kepada para wisatawan.
5. Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perusahaan yang memberikan
pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Cohen (1984) mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi
sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan
kelompok besar, yaitu:
a. Dampak terhadap penerimaan devisa
b. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
c. Dampak terhadap kesempatan kerja
d. Dampak terhadap harga-harga
e. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
f. Dampak terhadap kepemilikan dan control
g. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
h. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.
7.

Dampak positif bagi perekonomian menurut WTO (1980: 9-12)
mengidentifikasi dampak positifnya sebagai berikut:
a. Meningkatnya permintaan akan produk pertanian lokal;
b. Memacu pengembangan lokasi atau lahan yang kurang produktif;
c. Menstimulasi minat dan permintaan akan produk eksotik dan
tipikal bagi suatu daerah atau negara;
d. Meningkatkan jumlah dan permintaan akan produk perikanan dan
laut;
e. Mendorong pengembangan wilayah dan penciptaan kawasan
ekonomi baru;
f. Menghindari konsentrasi penduduk dan penyebaran aktivitas
ekonomi;
g. Penyebaran infrastruktur ke pelosok wilayah;
h. Manajemen pengelolaan sumber daya sebagai sumber revenue bagi
Notoritas lokal.
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8. Dampak negatif pariwisata terhadap ekonomi di antaranya adalah sebagai
berikut (Mathieson dan Wall, 1982 dalam Leiper, 1990: 233):
a. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata.
b. Meningkatkan angka infiasi dan meroketnya harga tanah.
c. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan
yang diperlukan dalam pariwisata sehingga produk lokal tidak
terserap.
d. Sifat pariwisata yang musiman, tidak dapat diprediksi dengan
tepat, menyababkan pengembalian modal investasi juga tidak pasti
waktunya.
e. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian
setempat.
9.

Dampak

pariwisata

terhadap

kehidupan

sosial

budaya

didokumentasikan dengan sangat baik oleh Smith (1977) yang pada
intinya ingin menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu:
(1)

bagaimana

karakteristik

interaksi

antara

wisatawan

dengan

masyarakat lokal (host-guest);
(2) bagaimana proses pariwisata dapat mengubah masyarakat dan budaya
masyarakat tuan rumah, dan;
(3) apakah perubahan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi tuan
rumah.
10. Faktor lingkungan dan alam mempunyai pengaruh signifikan bagi calon
wisatawan mengapa memilih daerah tersebut sebagai daerah tujuan
wisata.
11. Seiring meningkatnya aktivitas pariwisata di suatu kawasan maka
penduduk kawasan tersebut akan bereaksi kepada wisatawan, melewati
tahapan euphoria hingga antagonism.
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Jelaskan yang dimaksud dengan Produk Pariwisata?
2. Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam pemasaran
pariwisata memiliki unsur-unsur utama yang terdiri 3 bagian yaitu?
3. Sebutkan rumusan tentang komponen-komponen produk wisata
4. Apa yang dimaksud dengan Daya Tarik? Mengapa ia disebutkan menjadi
bagian Komponen Produk Wisata?
5. Apa arti dari ."Attractions bring people to the destination; facilities
service them when they get there. Because they ara away from home,the
visitor requires certain things-a place to stay, something to eat and
drink" yang dinyatakan oleh Robert Christie Mill, 1990: 24.?
6. Jelaskan kemudahan -kemudahan untuk mencapai destinasi wisata!
7. Coba jelaskan apa kaitan dari keramahtamahan dengan destinasi wisata?
8. Sebutkan karakter-karakter produk wisata!
9. Apa yang dimaksud prasarana pariwisata dan sarana pariwisata?
10. Jelaskan mengapa suatu obyek daya tarik wisata pada prinsipnya harus
memenuhi tiga persyaratan?
11. Sebutkan usaha jasa pariwisata!
12. Jelaskan dampak positif dan negative bagi Ekonomi!
13. Apasaja dampak bagi social dan budaya?
14. Jelaskan dampak pariwisata terhaadap lingkungan!

https://www.youtube.com/watch?v=tRcUJVlbRK4
https://www.youtube.com/watch?v=PqXaiAcZllc
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BAB VI
SEKTOR PARIWISATA SEBAGAI SEBUAH INDUSTRI
(REVOLUSI INDUSTRY 4.0)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang industry pariwisata
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang revolusi industry 4.0

Revolusi industri telah berada pada gelombang keempat, yang
dikenal sebagai revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 yang menghasilkan
teknologi digital telah mendasari koneksi data dalam skala besar, luas
serta berlangsung dengan super cepat yang kejadiannya tidak pernah
kita bayangkan. Revolusi industri 4.0 merupakan tren proses produksi
yang berbasis teknologi digital yang menciptakan perubahan pada
semua sektor kehidupandan melahirkan teknik-teknik produksi terkini,
yang mampu meningkatkan produktivitas serta efisiensi secara
berkelanjutan.
Revolusi industri 4.0 merupakan kelanjutan dari revolusi
industri sebelumnya, mulai dari revolusi pertamayang menemukan
mesin uap dan kereta api (1750-1830), kemudian kedua, penemuan
listrik, alat komunikasi, kimia dan minyak (1870- 1900), dan ketiga,
penemuan komputer, internet, dan telepon genggam smpai pada
teknologi digital dan informasi (1970an hingga sekarang). Industri 4.0
adalah teknologi digital yang melahirkan teknologi-teknologi cerdas
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diantaranya; kecerdasan buatan (artificial intelligence), mahadata
(bigdata), robot, teknologi finansial, perdagangan eletronik (ecommerce), pemasaran elektronik (e-marketing). Hamper semua
kegiatan industry baik di sector manufaktur maupun jasa kini
menggunakan teknologi digital.
Teknologi digital menciptakan perubahan secara terus-menerus
dan menjadi gangguan dalam proses produksi, dan tatanan kehidupan
social-ekonomi-budaya.

Teknologi

produktivitas,

dan

efisiensi

digital

efektivitas.

meningkatkan

Teknologi

digital

memungkinkan proses produksi dilakukan secara komprehensif dari
mulai perencanaan, produksi, pemasaran dan layanan purna jual.
Industri 4.0 telah membuat semua aktivitas kehidupan di semua sektor
menjadi sahih, dan semua pihak harus bisa menerima. Di sisi lain,
kecanggihan teknologi digital dalam proses produksi, menyebabkan
pengurangan aktivitas manusia dalam berbagai hal termasuk proses
produksi. Penggunaan mesin-mesin otomatis robot-robot dari mulai
perencanaan, produksi sampai pada pemasaran elektronik online
memperpendek jarak antara produsen dengan target pasarnya. Efek
yang cukup sangat terasa berkurangnya penggunaan tenaga kerja
manusia.
Dampaknya, upaya penyerapan tenaga kerja dalam proses
pembangunan nasional

mengalami

hambatan.

Penciptaan dan

penyerapan tenaga kerja manusia dilakukan hanya bagi sebagian
masyarakat dari mereka yang memiliki kualifikasi tertentu saja
teknologi modern. Teknologi telah mendominasi kehidupan manusia
sekarang dan masa depan. Teknologi telah dipahami dari berbagai
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pendekatan. Menurut Boone dan Kurzt (200) teknologi diartikan
sebuah aplikasi dari pengetahuan yang didasarkan atas berbagai
penemuan dan inovasi ilmu pengatahuan. Dari aspek sosial Perrow
(1967, dalam Robbins,1990) teknologi dikatakan sebagai tindakan
yang dilakukan seorang individu terhadap sebuah objek, dengan atau
tanpa bantuan alat atau perlengkapan mekanis, untuk membuat
perubahan tertentu pada objek tersebut. Dalam proses operasi
organisasi baik nirlaba mau pun profit, teknologi dipahami sebagai
pengetahuan, peralatan dan atau teknik yang digunakan untuk
mengubah masukan menjadi luaran. Teknologi menggerakkan
perekonomian. Dalam perkembangannya, teknologi secara nyata
mampu memberi kesempatan atau peluang baru sangat besar dan
dinamis bagi mereka yang memahami dan menguasai teknologi
komunikasi informasi. Namun, di sisi lain, teknologi mengurangi
pekerjaan yang tersedia yang berarti pengurangan tenaga kerja.
Namun bagaimanapun, manusia tetaplah menjadi komponen
terpenting

dalam

pengembangan

sumber

daya.

Teknologi

menggerakkan manusia melakukan perubahan berkelanjutan yang
mendorong manusia untuk berkarya manusia bersumber daya.
Manusia bersumber daya, oleh Drucker (1985, dalam Classic
Drucker:2006) disebut sebagai knowledge worker, adalah penggerak
organisasi dan mereka adalah yang menciptakan peluang-peluang baru
secara terus menerus. Lebih lanjut Drucker mengatakan bahwa dalam
organisasi berbasis pengetahuan, produktivitas pekerja individulah
yang membuat seluruh sistem berhasil. Dalam tenaga kerja tradisional,
pekerja melayani sistem; dalam tenaga kerja berpengetahuan, sistem
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harus melayani pekerja. Sektor jasa merupakan salah satu sektor
perekonomian yang berbasis pada kemampuan sumberdaya manusia,
yang kini menjadi pilihan dalam proses pembangunan saat mana
industri manufaktur sedang mengalami kemandegan. Proses produksi
sektor jasa dimotori oleh manusia yang memiliki kecerdasan,
keahlian, kemampuan berkomunikasi, memiliki komitmen, dan
konsisten terhadap komitmennya manusia bersumber daya. Manusia
bersumber daya adalah modal manusia (human capital).
Kehidupan nyata kini tidak hanya menghadapi globalisasi
(globalization), digitalisasi (digitalization), tetapi juga googelisasi
(googlization) yang telah mengubah pola komunikasi masyarakat
dalam berinteraksi. Kebutuhan akan informasi dan atau data tentang
apa pun bisa diperoleh dengan mudah dan cepat melalui sebuah mesin
pencari (search engine) bernama google. Dampaknya, proses produksi
baik pada industri manufaktur mau pun jasa, serta alur informasi
mengalami perubahan secara cepat dan berkelanjutan. Setiap
organisasi yang bergerak di bidang apa pun harus mampu
meningkatkan kapabilitasnya dengan melakukan transformasi melalui
manusia bersumber daya.
6.1 Manusia Bersumber Daya
Dunia usaha berada pada era kompetisi tinggi yang difasilatasi
mesin serba bisa yang bernama google. Perusahaan-perusahaan
terkemuka masuk ke seluruh penjuru dunia, mencari lokasi yang
mungkin menguntungkan dengan memindahkan proses produksinya
dengan model bisnis alih daya (outsourcing) globalisasi. Mereka
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membidik negara- negara yang memiliki sumberdaya alam untuk
dieksploitasi, serta sumberdaya manusia yang masih bisa dibayar
dengan murah. Tujuan utamanya adalah efisiensi low-cost production
untuk memperoleh hasil yang besar.
Globalisasi menurut Poerwanto (2018) dipahami sebagai
fenomena

kehidupan

di

mana

kepentingan

individu-individu,

kelompok dan bahkan negara-bangsa berada di bawah kepentingan
dunia secara menyeluruh. Sedangkan Ohmae (1991) mendeskripsikan
fenomena globalisasi sebagai “dunia tanpa batas” di mana peta politik,
batas-batas antarnegara sama jelas dengan sebelumnya. Akan tetapi
pada peta kompetitif, peta memperlihatkan arus riil kegiatan keuangan
dan industri, batas-batas itu sebagian besar sudah hilang. Dari semua
kegiatan yang menghapuskan batas-batas tersebut, barangkali yang
paling gigih adalah arus informasi. Masyarakat dunia kini telah
menjadi masyarakat yang terhubungkan. Dunia usaha menjadi terjalin
dalam membangun

meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Teknologi komunikasi informasi adalah kenyataan yang harus
dihadapi dalam persaingan di era dunia tanpa batas. Semua negara dan
perusahaan perlu memiliki daya saing untuk memperoleh posisi
terbaik.
Daya saing menurut Zuhal (2010) adalah gambaran bagaimana
suatu negara termasuk perusahaan- perusahaan dan SDM-nya
mengendalikan kekuatan kompetensi yang dimilikinya secara terpadu
guna mencapai kesejahteraan dan keuntungan. Selanjutnya Zuhal
menjelaskan bahwa dalam porsi yang besar, kekuatan daya saing suatu
bangsa ditentukan oleh kemampuan perusahaan-perusahaan dan
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SDM-nya dalam menghasilkan nilai tambah setinggi mungkin.
Sedangkan peran negara lebih ditujukan untuk menunjang dan
memfasilitasi kerangka kerja yang dapat memaksimalkan nilai tambah
ekonomi. Intinya dari pemikiran Zuhal adalah bahwa daya saing
memerlukan

SDM-iptek

yaitu

SDM-SDM

dengan

kekuatan

knowledge, kreativitas, dan kemampuan inovatif yang memadai untuk
membangun sistem ekonomi berbasis pengetahuan knowledge-based
economy (KBE).
Dapat diartikan bahwa kemampuan daya saing terletak pada
sumberdaya manusia berpengetahuan dalam proses produksi. Drucker
(1991 dalam Classic Drucker:2006) menjelaskan tantangan utama
terbesar yang dihadapi oleh manajer negara maju di dunia adalah
meningkatnya produktivitas pekerja berpengetahuan (knowledge
worker) dan pekerja jasa (service worker). Tantangan ini, yang akan
mendominasi agenda manajemen dalam beberapa dekade ke depan,
pada akhirnya akan menentukan kinerja kompetitif perusahaan.
Artinya, pekerja berpengetahuan dan pekerja jasa merupakan modal
bagi perusahaan. Mereka adalah aset potensial yang dapat melakukan
perubahan atau mengendalikan perubahan lingkungan organisasi. Era
teknologi digital adalah modal intelektual bagi organisasi. Stewart
(1997) mendefinisikan modal intelektual (Intellectual Capital)
sebagai: materi intelektual yaitu pengetahuan, informasi, kekayaan
intelektual,

pengalaman

kesejahteraan.

Lebih

yang
lanjut

digunakan
Stewart

untuk

menciptakan

menambahkan

bahwa

pengetahuan telah menjadi faktor produksi yang penting dan oleh
karena itu aset intelektual harus dikelola oleh perusahaan.

194

Dasar-Dasar Hospitality

Dalam kaitan dengan organisasi Poerwanto (2018) menjelaskan
bahwa modal intelektual adalah pengetahuan, keterampilan dan
komitmen yang dimiliki oleh sumber daya manusia sebagai basis
operasional kegiatan—merupakan karyawan berbasis pengetahuan
(knowledge-based worker). Harrison dan Sullivan (2000) menjelaskan
bahwa keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh usaha-usaha
rutin perusahaan untuk memaksimalkan nilai-nilai dari modal
intelektual yang dimiliki perusahaan. Sedangkan Drucker (2002,
dalam Classic Drucker: 2006) mengatakan bahwa knowledge worker
adalah minoritas dari total tenaga kerja. Tetapi mereka telah menjadi
pencipta utama dari kesejahteraan dan pekerjaan. Kesuksesan
(sesungguhnya, perjuangan) setiap bisnis akan semakin bergantung
pada kinerja knowledge worker. Namun, dalam organisasi berbasis
pengetahuan, produktivitas individulah yang membuat seluruh sistem
berhasil. Dalam tenaga kerja tradisional, pekerja melayani sistem;
dalam tenaga kerja berpengetahuan, sistem harus melayani pekerja.
Organisasi pada masa sekarang perlu menyiapkan strategi pengelolaan
dan pengembangan sumber daya manusia yang berbasis pada tuntutan
perubahan berkelanjutan, kompetisi, dan kompetensi. Kehidupan
organisasi modern era “googelisasi” tidak lagi sekedar beradaptasi
dengan

lingkungannya,

tetapi

dituntut

untuk

belajar

secara

berkesinambungan untuk membangun keunggulan dan daya saing,
melalui transformasi dan pemberdayaan manusia bersumber daya.
Globalisasi dan digitalisasitelah melahirkan teknologi-teknologi
baru yang pada tataran berikutnya melahirkan searching engine dan
aplikasi-aplikasi

terbarukan

yang

sementara

ini

ada
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mengistilahkan sebagai googelisasi (googlization) yangmenjadi salah
satu aset penting dalam operasi-operasi organisasi. Manusia
bersumber daya yang diperlukan organisasi pada era globalisasi di
mana persaingan menjadi pertempuran yang tiada henti, adalah
manusia yangmemiliki kompetensi, komitmen, konsisten dan kohesi
dalam pengelolaan tujuan-tujuan organisasi.
Revolusi industri 4.0 telah merubah gaya hidup masyarakat.
Seperti kita ketahui bahwa kini sektor industri manufaktur kini
mengalami pelambatan karena tingkat pembelian barang kebutuhan
menurun. Gaya hidup masyarakat berubah dari belanja barang ke
belanja jasa, seperti kuliner, perjalanan dan atau ibadah (umrah).
Industri pariwisata telah menjadi sektor pendorong pertumbuhan
sector-sektor perekonomian lain salah satunya industri kreatif.
6.2 Linimasa Revolusi Industri
Lim, (2019) mengatakan linimasa industri dimulai dari awal
abad 19 sebagai industri 1.0 yang ditandai dengan penemuan mesin
uap, kapal dan pesawat, perdagangan serta pariwisata lintas antar
benua. Sedangkan Thangaraj, dan Narayanan, (2018) mengatakan
bahwa industri 1.0 memunculkan manufaktur dengan kapabilitas
produksi besar, pengembangan bisnis pribadi menjadi organisasi yang
terdiri dari pemilik, manager, dan karyawan yang melayani pelanggan.
Menurut Lim, (2019) Industri 2.0 berawal dari inovasi listrik dan
teknologi

elektronik,

manufaktur

berdaya

elektronik,

inovasi

komputer dan personal komputer komersial. Robot, mesin mekanis
dan otomatis menggantikan kerja manusia untuk produksi massa
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dalam industri. Dan, Thangaraj, dan Narayanan (2018) industri 2.0
juga berkenaan dengan pengembangan program manajemen dan
pembagian kerja buruh untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
fasilitas manufaktur.
Thangaraj, dan Narayanan, (2018) menambahkan, inovasi
mesin otomatis individual untuk menggantikan kerja operator,
software dan hardware dalam integrase sistem produksi pabrik, dan
perluasan operasi perakitan di negara - negara berbiaya rendah untuk
manajemen rantai suplai pada dekade akhir abad 20 menjadi penanda
revolusi industri 3.0. Selain itu, menurut Lim (2019) industri 3.0
adalah

era

berkembangnya

cyberspace,

globalisasi

teknologi

komunikasi informasi, teknologi transportasi yang lebih cepat, serta
inovasi dan perkembangan internet sebagai basis pengetahuan kolektif
universal berdasarkan algoritma. Lim (2019) mengatakan bvahwa
awal abad 21 sebagai era industri 4.0 dikarakteristikkan dengan
perkembangan artificial intelligence (AI), manufaktur aditif, robot dan
kendaraan otomatis, mesin yang dikontrol algoritma, software/
aplikasi yang mampu memprediksi perilaku berbasis algoritma, dan
revolusi media sosial. Thangaraj, dan Narayanan (2018) mengatakan
industri

berkoneksi

memungkinkan

dengan

teknik

IoT

manufaktur

(internet
untuk

of

things)

berbagi

yang

informasi,

menganalisis dan memandu aksi cerdas dalam bentuk robot, AI,
teknologi kognitif, dan augmented reality.
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6.3 Industri 4.0
Istilah industri 4.0 pertama kali muncul saat Hannover Fair
sebagai suatu strategi industri Jerman dan akhirnya pada April 2013
sebagai laporan akhir Hannover Fair dicetuskan definisi industri 4.0
sebagai

personalisasi

(customization)

produk

dalam

kondisi

fleksibilitas, otomatisasi, dan produksi massal yang membutuhkan
metode dan sistem yang bisa berorganisasi sendiri untuk membentuk
hubungan manusia dan mesin dengan dunia virtual. Konsep indutri 4.0
menurt Devezas, Leitao, dan Sarygulov, (2017) dikenalkan kepada
publik global dalam World Economic Forum di Davos, Swiss pada
2015 melalui buku The Forth Industrial Revolution oleh Klaus
Schwab. Apa definisi industri 4.0? Terdapat beberapa definisi industri
4.0, antara lain:


Shukodolov

dalam

Popkova,

Ragulina,

Bogovis,

(2019)

mendefinisikan 4.0 sebagai metode revolusioner dalam organisasi
produksi industri berbasis pada digitalisasi dan otomatisasi proses
industri yang menghapuskan keterbatasan objek fisik dan
mengubahnya menjadi sistem kompleks dan komprehensif dari
elemen – elamen produksi yang saling terkoneksi dan saling
bergantung.


Gunal, Karatas dalam Gunal, (2019) industri yang memanfaatkan
perkembangan teknologi digital dan simulasi dalam manufaktur
untuk produk yang lebih baik, lebih banyak, dan biaya lebih
rendah.
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Dornberger, Inglese, Korkut, Zhong dalam Dornberger, (2018),
industri yang semua mesin produksinya dan jasa pendukung
value-nya berkoneksi dengan internet.

6.4 Industri Pariwisata
Pariwisata adalah fenomena global yang universal, dan telah
menjadi suatu kebutuhan dasar kehidupan manusia untuk memperoleh
keseimbangan hidup dan kesejahteraan. UNWTO menengarai bahwa
pembangunan pariwisata melibatkan ratusan juta manusia baik
sebagai

wisatawan,

pelaku-pelaku

bisnis

pariwisata,

lembaga

pendidikan, tenaga profesional serta masyarakat secara luas, yang
berdampak pada pertumbuhan perekonomian dunia.
Potensi daya tarik wisata, kini telah dikembangkan untuk
menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran.
Pilihan tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa pariwisata adalah
industri yang unik, yaitu wisatawan mendatangi produk (atraksi), sulit
dibatasi oleh berbagai kepentingan seperti kondisi alam-sosial-budaya
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yang

bagaimanapun,

mendatangkan

devisa

serta

membuka

kesempatan kerja dan usaha baru secara simultan, serta kreativitas.
UNWTO

(United

Nations

World

Tourism

Organization)

memperkirakan pada tahun 2020 tercatat kurang lebih 1,6 miliar
wisatawan mengunjungi berbagai objek wisata di seluruh penjuru
dunia, dengan pengeluaran sekitar 2000 miliar US$, dan menciptakan
sekitar 193 juta kesempatan usaha dan kerja. Indonesia adalah negara
yang memiliki daya tarik wisata beragam alam, sosial, budaya
merupakan keunggulan kompetitif yang jika dikembangkan secara
profesional serta dapat memperkuat daya saing negara bersangkutan.
Pariwisata telah menjadi salah satu agen perubahan yang
menciptakan peluang-peluang dan tantangan-tantangan baru yang
mendorong munculnya ide-ide baru, kreativitas dan pengetahuan.
Poerwanto (2017) mendeskripsikan bahwa pariwisata kini telah
diproyeksikan menjadi mesin pendorong pertumbuhan di berbagai
aspek kehidupan; perekonomian, industri, mobilitas sosial dan industri
kreatif. Pariwisata telah menjadi tumpuan dalam pembangunan
perekonomian dan peningkatan kesejahteraan sosial khususnya
masyarakat lokal di mana atraksi wisata berada dengan menyediakan
lapangan kerja dan usaha baru. Informasi menunjukkan bahwa pada
tahun 2017 industri pariwisata Indonesia tumbuh 22 persen jauh lebih
tinggi di atas pertumbuhan industri pariwisata ASEAN sebesar 7
persen, dan pertumbuhan pariwisata dunia 6,4 persen. Catatan The
World Travel and Tourism Council pariwisata Indonesia kini berada
di urutan ke-9. Informasi tersebut menjadi tantangan bagi industri
pariwisata Indonesia. Kini, industri pariwisata menghadapi perubahan
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perilaku

wisatawan

yang

disebabkan

oleh

tren

pergeseran

kependudukan.
Travel Tech Consulting mengatakan bahwa traveller millenial
akan mendorong pariwisata 4.0. 70 persen traveller melakukan
searching dan sharing melalui internet (digital) dan 51 persen dari
traveller asing adalah milenial. Sedangkan, Ari Prasetyo Kepala
Bidang Perencanaan Strategis Kementrian Pariwisata, dalam Harian
Kompas 25-9-2019 mengemukakan, sekitar 70 persen wisatawan
merencanakan perjalanan secara digital, mulai dari mencari destinasi,
memesan, bertransaksi, hingga mengunggah pengalaman berwisata ke
media sosial. Bahkan, lebih dari 200 ulasan pengalaman wisata
diunggah di TripAdvisor per menit nya (cnnindonesia, 2019). Kini, di
era

googelisasi,

model pengembangan

pariwisata

harus

bisa

meneropong jauh ke depan karena setelah generasi Y akan muncul
generasi Z yaitu generasi yang lahir setelah tahun 2000, generasi yang
tumbuh di era digital yang selalu ingin terkoneksi dimanapun dan
kapanpun.
6.5 Industri Kreatif
Industri kreatrif dipahami sebagai industri yang berbasis pada
keterampilan individu yang bisa berasal dari bakat atau pelatihan
jangka panjang. Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun
(2007) mendefinisikan industri kreatif sebagai: Industri yang berasal
dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk
menciptakan

kesejahteraan

serta

lapangan

pekerjaan

melalui

penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu
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tersebut. Industri kreatif merupakan bagian integral dari ekonomi
kreatif. Amabile (1997) mendefinisikan kreativitas sebagai penciptaan
ide-ide baru yang bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan atau
menangkap peluang-peluang baru. Kreativitas merupakan langkah
pertama dalam inovasi, yang sangat penting bagi keberhasilan jangka
panjang.

Kreativitas

juga

Perusahaan-perusahaan

atau

bisa

dirangsang dalam organisasi.

departemen-departeman

di

dalam

perusahaan dapat dibuat menjadi kreatif dan memprakarsai perubahan.
Teknologi digital telah mendorong konsentrasi industri dan
perekonomian berpindah dari negara- negara maju khususnya barat ke
negara-negara berkembang seperti India, ASEAN serta Amerika Latin
yang mendorong kreativitas di berbagai sektor. Kini, di samping
pariwisata, industri kreatif menjadi salah satu pilihan pembangunan.
Departemen Perdagangan RI (2008) menjelaskan bahwa ekonomi
kreatif adalah wujud dari upaya mencari pembangunan yang
berkelanjutan

melalui

kreativitas,

yang

mana

pembangunan

berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing
dan memiliki cadangan Mereka adalah segmen pasar yang penting,
bukan hanya karena besar dan terus tumbuh, namun kemampuan
mereka dalam meng-influence cukup sumber daya terbarukan. Pesan
besar yang ditawarkan ekonomi kreatif adalah pemanfaatan cadangan
sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu
ide, talenta dan kreativitas. Pengembangan industri kreatif diarahkan
untuk lebih menitikberatkan pada industri berbasis: (1) lapangan
usaha kreatif dan budaya (creative cultural industry); (2) lapangan
usaha kreatif (creative industry), atau (3) Hak Kekayaan Intelektual
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seperti hak cipta (copyright industry). Kerajinan batik, tenun, bordir
dan ukiran, kerajinan cinderamata khas masing- masing daerah, fesyen
(fashion) di Indonesia merupakan bagian dari industri berbasis
kreativitas yang mampu mendorong tumbuhnya industri-industri
ikutan lain yang berkaitan.
Walravens, dalam Nijs dan Peters (2002) menyatakan bahwa
kreativitas dalam proses pembangunan menunjuk pada ‘menemukan
solusi untuk problem- problem di mana yang lain belum pernah
menemukan dan mengaplikasikan kombinasi pengetahuan untuk
diterapkan pada area problem baru’. Sedangkan Binkhorst (2007)
memahami kreativitas adalah diasosiasikan dengan ‘mengerjakan
sesuatu secara manual’ atau dengan ‘menciptaan sesuatu’ seperti
melukis, membuat musik, membuat kerajinan dan lainnya. Kreativitas
berasal dari individu yang menjadi karyawan atau mitra organisasi.
Temuan Poerwanto dan Zakaria Lantang (2012) mengatakan bahwa
industri kreatif berbasis seni batik pesisiran ditopang oleh lima aktor
utama, yaitu; pebisnis, pembatik atau pekerja batik, pemerintah, selera
pasar dan intelektual. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu
berketrampilan adalah salah satu elemen mitra pemangku kepentingan
industri kreatif.
Produk industri kreatif merupakan bagian dari industri
pariwisata. Produk industri kreatif berbasis kerajinan dan budaya
menjadi cinderamata bagi para pelancong sebagai kenangan. Di
Indonesia sektor industri kreatif dan pariwisata terus bertumbuh dan
berkembang secara signifikan beriringan, sekalipun sektor pariwisata
beberapa target capian dari pemerintah tidak semua dapat dicapai,
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misal target kunjungan wisatawan manca negara, di mana tahun 2018
target kunjungan wisatawan mancanegara hanya 15,8 juta dari target
17 juta. Namun demikian, sektor pariwisata Indonesia tumbuh diatas
20 persen jauh di atas pertumbuhan industri pariwisata dunia yang
hanya 6,4 persen. Kondisi pertumbuhan tersebut menjadi tantangan
baru bagi industri pariwisata Indonesia. Dari berbagai informasi dapat
diketahui bahwa industri kreatif dan industri pariwisata kini
cenderung dimotori oleh generasi melineal. Poerwanto (2018)
mengatakan, generasi melineal adalah generasi yang lahir 1990-an dan
akan berlanjut dengan generasi Z yang lebih manja yang dibesarkan
oleh kemajuan teknologi komunikasi dan yang memiliki kemauan
berpikir maju.
Departemen Perdagangan RI, 2007 mengidentifikasi 14
subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah:
Periklanan; Arsitektut; Pasar Barang Seni; Kerajinan; Desain; Fesyen;
Video, Film dan Fotografi; Musik; Seni pertunjukkan; Penerbitan dan
Percetakan; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Televisi dan
Radio; Riset dan Pengembangan. Dari ke empat belas subsektor
tersebut pasar barang seni, kerajinan (cinderamata khas kedaerahan),
desain, fesyen, dan seni pertunjukan merupakan subsektor yang
mempunyai kontribusi terhadap industri pariwisata. Konsekuensinya,
adalah bagaimana pemangku kepentingan merajutnya ke dalam
ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Kini, industri kreatif memiliki tantangan teknologi. Kecerdasan
buatan (artificial intellegence, AI) telah menjadi pilihan dalam
melakukan efisiensi, ketepatan dan kecermatan dalam berinovasi,
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yang menjadi ancaman bagi industri kreatif kerajinan berbasis
keterampilan individu.
6.6 Pemahaman
Karim Temsamani, President Google Asia-Pasific, pada
pembukaan program ‘Growing with Google’ 12 April 2018 di
Singapura mengatakan “Teknologi digital tidak hanya mampu
menciptakan produk, namun juga ekosistem serta keterhubungan
antara konsumen, partner (seperti Publisher dan developer), serta
pengiklan. (Majalah MIX April-Mei 2018). Google memiliki produk
layanan berteknologi tinggi yang mampu membangun ekosistem pada
semua tingkatan bisnis—besar-menengah- kecil. Produk layanan
google seperti Search, Maps Android, Play, YouTube, Chrome dan
Gmail, kini digunakan oleh semua kalangan termasuk UMKM. Karim
juga menjelaskan ketujuh produk layanan tersebut bukan hanya
aplikasi, tetapi juga platforms. Dengan platforms, inovasi bisa datang
dari mana saja dan siapa saja menciptakan produk populer.
Sebagian dari pelaku industri kreatif merupakan UMKM yang
banyak menyerap tenaga kerja terampil. Teknologi digital membantu
UMKM berinovasi, berkreasi dan menjalin hubungan dengan
pemangku kepentingan untuk pertumbuhan. Gaya hidup wisatawan
dalam mencari informasi destinasi, memperbandingkan antar produk,
termasuk informasi tentang atraksi wisata, produk-produk yang
memiliki khas dari destinasi yang dikunjungi seperti cinderamata,
kuliner atau produk-produk kreatif khas lainnya dan berbagi informasi
kini telah mereka lakukan secara digital. Singkatnya mereka search
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and share menggunakan media digital. Ada tiga ciri digital lifestyle
yaitu: mobile, personal, dan interactive (Pariwisata, 2019)
Industri pariwisata dan Industri kreatif 4.0 merupakan industri
yang harus memanfaatkan teknologi digital. Setiap bisnis pariwisata
dan industri kreatif selayaknya menjadi bisnis online dan bersinergi
karena keduanya memiliki pelanggan yang hampir sama. Sinergitas
industri pariwisata dan industri kreatif dari hulu sampai ke hilir yang
dikerjakan dengan menggunakan produk-produk layanan tinggi
google— akan membangun perekonomian nasional yang dapat
memicu petumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Industri pariwisata
dan industri kreatif harus memiliki skenario bisnis yang kuat agar
dapat mampu menjadi pelopor pertumbuhan perekonomian nasional.
Pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo telah menentukan
5 kawasan strategis pariwisata nasional super prioritas, yaitu; Danau
Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-BitungLikupang. Googelisasi merupakan kunci sukses pelaksanaan program
super prioritas tersebut.
Selaras dengan pengembangan industri pariwisata di Indonesia
akan diikuti oleh berekembangnya UMKM di bidang kerajinan—
kreatif yang memproduk barang cinderamata yang pasti juga diminati
oleh para pelancong baik dalam negeri maupun mancanegara. Di
Indonesia industri kreatif diperkirakan menyumbang sekitar 15 juta
pekerja, dan ekspor lebih dari US$ 20 miliar. Program super prioritas
pariwisata Indonesia akan memberi kesempatan yang besar pada
industri kreatif, karena para pelancong juga akan mencari produkproduk kreatif khas daerah di destinasi yang mereka kunjungi.
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Google memberi kemudahan pada para pelancong (traveller)
untuk mengakses pemilihan dan pemesanan amenitas dan atraksi di
manapun, kapanpun dan oleh siapapun. Dalam upaya merealisasikan
industri pariwisata dan industri kreatif 4.0, diperlukan kesiapan semua
pemangku kepentingan untuk bekerja profesional. Pemerintah harus
memfasilitasi dan menjadi motor penggerak mesin pertumbuhan
ekonomi nasional dengan meningkatkan profesionalitas sumberdaya
manusia. Sudah siapkah sumberdaya manusia Indonesia khususnya di
kedua sektor tersebut? Jawabannya, harus siap dan harus disiapkan,
karena industri 4.0 adalah roh dan landasan dalam menghadapi
revolusi industri lanjutan.
6.7 Sumber Daya Pariwisata
“We abuse land because we regard it as a commodity
belonging to us. When we see land as a community to which we
belong, we may begin to use it with love and respect” (Aldo
Leopold in Fenner, 1999:66).
A. Pengertian Sumber Daya Pariwisata
Kutipan di atas menggambarkan suatu dilema bagi umat
manusia untuk menyeimbangkan penggunaan sumber daya dan usaha
konservasi bagi kepentingan umum yang lebih luas. Yang terjadi
secara umum adalah bahwa aktivitas pembangunan ekonomi telah
memodifikasi sumber daya dan mengubah struktur dan pola
konsumsinya, termasuk di dalamnya oleh sektor pariwisata. Tidak
dapat dipungkiri bahwa berjalannya industri pariwisata sangat

Dasar-Dasar Hospitality

207

bergantung pada sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini sumber
daya diartikan sebagai berikut:
“...a useful or valuable possession or quality of a country,
organization or person “ (Cambridge Advance Learner
Electronic Dictionary).
Sedangkan menurut Zimmermann (1951, dalam Wilkinson,
1994: 42), sumber daya diartikan sebagai berikut:
“...resources are not, they become; they are not static but
expand and contract in response to human wants and human
actions.. ..Resources are attributes of the natural world that are
no more than ‘neutral stuff until a combination of increased
knowledge, expanding technology, and changing individual and
societal objectives results in their presence being perceived,
their capacity to satisfy human wants...” (Zimmermann, 1951,
dalam Wilkinson, 1994:42).
Sumber daya merupakan atribut alam yang bersifat netral
sampai ada campur tangan manusia dari luar untuk mengubahnya agar
dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia itu.
Dalam konteks pariwisata, sumber daya diartikan sebagai segala
sesuatu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan guna
mendukung pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Sumber daya pariwisata didefinisikan oleh Wilkinson (1994:
42) sebagai berikut:
“...is not a single ‘good’ or ‘service’, but rather a bundle of
goods and services, natural and human, social and cultural,
economic and spiritual, fact and fiction, systemic and
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contextual. From a geographer’s point of view, therefore, the
tourism resource could be characterized as being ‘the place’—
the combination of factors which attract tourist to a destination
and sustain their experience while they are there” (Wilkinson,
1994:42).
Sumber daya yang terkait dengan pengembangan pariwisata
umumnya berupa sumber daya alam, sumber daya budaya, sumber
daya minat khusus, di samping sumber daya manusia. Orang ataupun
organisasi menggunakan sumber daya untuk beragam kegiatan
pariwisata. Misalnya, di tempat kerja operator pariwisata digunakan
sumber daya manusia (tenaga kerja), fasilitas dan peralatan (sumber
daya fisik), menyediakan atraksi budaya sebagai daya tarik wisata
(sumber daya budaya) dan menjual pemandangan alam sebagai atraksi
wisata (sumber daya alam). Muaranya sebenarnya sama, yaitu
bagaimana menggunakan sumber daya, baik secara individual maupun
kombinasinya, untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan wisatawan
yang beragam sesuai harapannya.
Menurut Depbudpar (2007), argumentasi tentang sumber daya
pariwisata dapat diperluas, termasuk berbagai faktor yang tidak
tercakup dalam konseptualisasi secara tradisional yang selalu
dihubungkan dengan sumber daya alam. Salah satu karakteristik dari
sumber daya pariwisata adalah dapat dirusak dan dihancurkan oleh
pemakaian

yang

tidak

terkendali

dan

kesalahan

pengaturan

(mismanagement).
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B. Sumber Daya Alam
Elemen dari sumber daya, misalnya air, pepohonan, udara,
hamparan pegunungan, pantai, bentang alam, dan sebagainya, tidak
akan menjadi sumber daya yang berguna bagi pariwisata kecuali
semua elemen tersebut dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan
manusia. Oleh karenanya, sumber daya memerlukan intervensi
manusia untuk mengubahnya agar menjadi bermanfaat.
Unsur-unsur alam sebenarnya bersifat netral sampai manusia
mentrans-formasikannya

menjadi sumber daya.

Hal ini juga

dipengaruhi oleh budaya yang menentukan siapa yang menggunakan
sumber daya dan bagaimana sumber daya tersebut digunakan.
Misalnya, minyak baru akan menjadi sumber daya jika manusia
mempunyai pengetahuan dan kemam-puan untuk mengekstrak dan
mengombinasikannya dengan teknologi yang diperlukan, seperti
mesin pembangkit listrik tenaga minyak bumi, mobil, kapal laut, dan
sebagainya. Hal ini sama dengan pandangan bahwa:
“Natural resources are defined by human perception and
attitudes, wants, technological skills, legal, financial and
institutional

arrangement,

as

well

as

by

political

system....Resources...are subjective, relative and functional”
(Mitchell, 1989 dalam Fennel, 1999:67 dan Wilkinson,
1994:43).
Menurut Damanik dan Weber (2006: 2), sumber daya alam
yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah:
1. keajaiban dan keindahan alam (topografi),
2. keragaman flora,
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3. keragaman fauna,
4. kehidupan satwa liar,
5. vegetasi alam,
6. ekosistem yang belum terjamah manusia,
7. rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai),
8. lintas alam (trekking, rafting, dan Lain-lain),
9. objek megalitik,
10. suhu dan kelemban udara yang nyaman,
11. curah hujan yang normal, dan lain sebagainya.
Sedangkan menurut Fennel (1999: 68), sumber daya alam yang
dapat dikembangkan menjadi sumber daya pariwisata di antaranya
adalah sebagai berikut:
1. Lokasi geografis. Hal ini menyangkut karakteristik ruang
yang menentukan kondisi yang terkait dengan beberapa
variabel lain, misalnya untuk wilayah Eropa yang dingin
dan bersalju seperti Swiss mungkin cocok dikembangkan
untuk atraksi wisata ski es.
2. Iklim dan cuaca. Ditentukan oleh latitude dan elevation
diukur dari permukaan air laut, daratan, pegunungan, dan
sebagainya. Bersama faktor geologis, iklim merupakan
penentu utama dari lingkungan fisik yang memengaruhi
vegetasi, kehidupan binatang, angin, dan sebagainya.
3. Topografi dan landforms. Bentuk umum dari permukaan
bumi (topo grafi) dan struktur permukaan bumi yang
membuat beberapa areal geografis menjadi bentang alam
yang unik (landforrn). Kedua aspek ini menjadi daya tarik
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tersendiri yang membedakan kondisi geografis suatu
wilayah/benua dengan wilayah/benua lainnya sehingga
sangatmenarik untuk menjadi atraksi wisata.
4. Surface materials. Menyangkut sifat dan ragam material
yang menyusun permukaan bumi, misalnya formasi
bebatuan alam, pasir, mineral, minyak, dan sebagainya,
yang sangat unik dan menarik sehingga bisa dikembangkan
menjadi atraksi wisata alam.
5. Air. Air memegang peran sangat penting dalam menentukan
tipe dan level dari rekreasi outdoor, misalnya bisa
dikembangkan jenis wisata pantai/bahari, danau, sungai, dan
sebagainya (sailing, cruises, fishing, snorkeling, dan
sebagainya).
6. Vegetasi. Vegetasi merujuk pada keseluruhan kehidupan
tumbuhan yang menutupi suatu area tertentu. Kegiatan
wisata sangat tergantung pada kehidupan dan formasi
tumbuhan seperti misalnya ekowisata pada kawasan
konservasi alam/hutan lindung.
7. Fauna. Beragam binatang berperan cukup signifikan
terhadap aktivitas wisata baik dipandang dari sisi konsumsi
(misalnya wisata berburu dan mancing) maupun nonkonsumsi (misalnya birdwat-ching).
C. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia diakui sebagai salah satu komponen vital
dalam pembangunan pariwisata. Hampir setiap tahap dan elemen
pariwisata
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sumber

daya

manusia

untuk

menggerakkannya. Singkatnya, faktor sumber daya manusia sangat
menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa,
sikap dan kemampuan staff akan ber-dampak krusial terhadap
bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang
secara langsung akan berdampak pada kenyaman-an, kepuasan dan
kesan atas kegiatan wisata yang dilakukannya.
Berkaitan dengan sumber daya manusia dalam pariwisata,
Mclntosh, et al., (1995: 54-65), memberikan gambaran atas berbagai
peluang karir dalam industri pariwisata yang memanfaatkan dan
digerakkan oleh sumber daya manusia, seperti di bidang transportasi,
akomodasi, pelayanan makanan dan minuman (F & B), shopping,
travel, dan sebagainya. Secara garis besar, karir yang dapat ditekuni di
sektor pariwisata adalah sebagai berikut:
1. Airlines (maskapai penerbangan), merupakan salah satu
industri perjalanan yang menyerap dan menggunakan
sumber daya manusia dalam jumlah paling besar. Bagi
masyarakat lokal, airlines menye-diakan berbagai level
pekerjaan, mulai dari level pemula sampai manajer.
Contohnya, agen pemesanan tiket, awak pesawat, pilot,
mekanik, staf pemeliharaan, penanganan bagasi, pelayanan
makan dan minum di pesawat (catering), pemasaran, ahli
komputer, staf pelatihan, pekerjaan administrasi kantor,
agen tiket, peneliti, satpam, sampai tenaga pembersih
(cleaning service), dan sebagainya.
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2. Bus companies, memerlukan manajer sumber daya manusia,
agen tiket, agen pemasaran, petugas informasi, pengemudi
bus, staf pelatihan, administrasi, akuntansi, dan sebagainya.
3. Cruise companies. Peluang karir terbuka untuk posisi kantor
perwakilan dan penjualan, agen tiket, tenaga administrasi,
peneliti pasar, direktur rekreasi, akuntansi, dan sebagainya.
4. Railroad.

Diperlukan

tenaga

pelayanan

penumpang,

penjualan tiket, tenaga reservasi, masinis, petugas pengatur
lalu lintas kereta, mekanik, manajer regional/wilayah, dan
sebagainya.
5. Rental car companies. Agen penjualan/reservasi, agen
penyewaan, mekanik, pengemudi, administrasi, pelatihan,
manajer wilayah/ regional, dan sebagainya.
6. Hotel, motel, resort. Memerlukan tenaga general manager,
resident manager, controller, akuntan, management trainee,
direktur penjualan, direktur riset, direktur SDM, room clerk,
reservasi clerk, front office manager, housekeeper, bellboy,
lobby porter, washer, waiter, waitress, bartender, enginer,
dan seterusnya.
7. Travel agencies. Tenaga administrasi, penasihat travel,
peneliti, pemasaran, konsultan, akuntan, reservasi, ahli
komputer, dan seterusnya.
8. Tour companies. Tenaga tour manager, tour coordinator,
tour planner, pemasaran, reservasi, akuntan, agen penjualan,
group tour specialist, hotel coordinator, dan sebagainya.
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9. Food service. Tenaga waiter dan waitress, chef, cooks,
bartender, ahli gizi, agen penjualan, tenaga penjualan,
pemasaran, kasir, dan seterusnya.
10. Tourism

education,

memerlukan tenaga

administrasi,

pengajar, profesor, dosen, guru, peneliti, litbang, penerbit,
pemasaran, dan seterusnya.
11. Tourism

research,

memerlukan tenaga

analis

untuk

melakukan riset pasar, survai konsumen, dan tenaga peneliti
di masing-masing sektor seperti tenaga litbang di airlines,
departemen pariwisata, dan sebagainya.
12. Travel journalism, misalnya sebagai editor, staf penulis,
penulis paruh waktu, humas, public speaking, kampanye
perusahaan, dan sebagainya.
13. Recreation and leisure. Misalnya direktur aktivitas, ski
instructor, penjaga taman wisata, museum guide, tenaga
penjaga hutan, camping director, lifeguards, golf and tennis
instructor, manajemen, supervisory, clerk, administrasi, dan
sebagainya.
14. Attractions. Atraksi wisata seperti Sea World, Disney Land,
dan yang lainnya, memerlukan tenaga mulai dari klerikal
sampai top manager, akuntan, pemandu, trainer, tenaga
keamanan, reservasi, agen penjualan tiket, dan sebagainya.
15. Tourist offices and information centre. Peluang karirnya,
misal,

sebagai

direktur,

asisten

direktur,

economic

development specialist, analis, peneliti, humas, marketing
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coordinator, travel editor, media coordinator, photographer,
administrasi, dan sebagainya.
16. Convention and visitor bureaus, memerlukan tenaga
manajer, asisten manajer, riset, pemasaran, information
specialist, marketing manager, humas, sales, sekretaris,
clerk, keamanan, transportasi, dan sebagainya.
17. Meeting

planners,

bertanggung

jawab

untuk

mempersiapkan, merencanakan, dan menyelenggarakan
pertemuan.
18. Gaming, memerlukan tenaga manajerial, humas, pemasaran,
promosi, reservasi, akuntan, pengamanan, dan sebagainya.
19. Other opportunities. Seperti club manajemen, percetakan
dan penerbitan, asosiasi profesional, dan sebagainya.
D. Sumber Daya Budaya
Budaya sangat penting perannya dalam pariwisata. Salah satu
hal yang menyebabkan orang ingin melakukan perjalanan wisata
adalah adanya keinginan untuk melihat cara hidup dan budaya orang
lain di belahan dunia lain serta keinginan untuk memelajari budaya
orang lain tersebut. Industri pariwisata mengakui peran budaya
sebagai faktor penarik dengan mempromosikan karakteristik budaya
dari destinasi. Sumber daya budaya dimungkinkan untuk menjadi
faktor utama yang menarik wisatawan untuk melakukan perjalanan
wisatanya.
Istilah ‘budaya’ bukan saja merujuk pada sastra dan seni, tetapi
juga pada keseluruhan cara hidup yang dipraktikkan manusia dalam
kehidupan sehari-hari yang ditransmisikan dari satu generasi ke
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generasi berikutnya, serta mencakup pengertian yang lebih luas dari
lifestyle dan folk heritage. Dalam pariwisata, jenis pariwisata yang
menggunakan sumber daya budaya sebagai modal utama dalam
atraksi wisata sering dikenal sebagai pariwisata budaya. Jenis
pariwisata ini memberikan variasi yang luas menyangkut budaya
mulai dari seni pertunjukan, seni rupa, festival, makanan tradisional,
sejarah, pengalaman nostalgia, dan cara hidup yang lain.
Pariwisata budaya dapat dilihat sebagai peluang bagi wisatawan
untuk mengalami, memahami, dan menghargai karakter dari destinasi,
kekayaan dan keragaman budayanya. Pariwisata budaya memberikan
kesempatan kontak pribadi secara langsung dengan masyarakat lokal
dan kepada individu yang memiliki pengetahuan khusus tentang
sesuatu objek budaya. Tujuannya adalah memahami makna suatu
budaya dibandingkan dengan sekedar mendeskripsikan atau melihat
daftar fakta yang ada mengenai suatu budaya.
Sumber daya budaya yang bisa dikembangkan menjadi daya
tarik wisata di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Bangunan bersejarah, situs, monumen, museum, galeri seni,
situs budaya kuno dan sebagainya.
2. Seni dan patung kontemporer, arsitektur, tekstil, pusat
kerajinan tangan dan seni, pusat desain, studio artis, industri
film dan penerbit, dan sebagainya.
3. Seni pertunjukan, drama, sendratari, lagu daerah, teater
jalanan, eksibisi foto, festival, dan even khusus lainnya.
4. Peninggalan keagamaan seperti pura, candi, masjid, situs,
dan sejenisnya.
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5. Kegiatan dan cara

hidup

masyarakat

lokal,

sistem

pendidikan, sanggar, teknologi tradisional, cara kerja, dan
sistem kehidupan setempat.
6. Perjalanan (trekking) ke tempat bersejarah menggunakan
alat

transportasi

unik

(berkuda,

dokar,

cikar,

dan

sebagainya).
7. Mencoba kuliner (masakan) setempat. Melihat persiapan,
cara membuat, menyajikan, dan menyantapnya merupakan
atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan.
E. Sumber Daya Pariwisata Minat Khusus
Salah satu penyebab terjadinya segmentasi atau spesialisasi
pasar pariwi-sata adalah karena adanya kecenderungan wisatawan
dengan minat khusus baik dalam jumlah wisatawan maupun area
minatnya. Hal ini sangat berbeda dari jenis pariwisata tradisional
karena calon wisatawan memilih sebuah destinasi wisata tertentu
sehingga mereka dapat mengikuti minat khusus dan spesifik yang
diminati. Pariwisata dengan minat khusus ini diperkirakan akan
menjadi trend perkembangan pariwisata ke depan sebab calon
wisatawan telah menginginkan jenis pariwisata yang fokus, yang
mampu memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan.
Jenis-jenis sumber daya pariwisata minat khusus yang bisa
dijadikan atraksi wisata dapat diklasifikasikan sebagaimana dalam
Tabel 5.1 (Richardson dan Fluker, 1994: 71).
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Tabel 6.1 Sumber Daya Minat Khusus
No.

Klasifikasi

Contoh

1.

Active adventure

-

Caving.

(petualangan aktif)

-

Parachute jumping.

-

Trekking.

-

Off-road adventure.

-

Mountain climbing.

-

Birdwatching.

-

Ecotourism.

-

Geology.

-

National parks.

-

Rainforest.

-

Artist’s workshop.

-

Senior tour.

-

Tour for the handicapped.

-

Honeymoon.

-

Island vacation.

-

Nightlife.

-

Single tour.

-

Spa/hot spring.

-

Amusemen park.

-

Camping.

-

Shopping trips.

-

Whalewatching.

-

Backpacking.

-

Bicycle touring.

-

Canoingl kayaking.

-

Scuba diving/snorkelling.

-

Walking tours.

-

Agriculture.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nature and wildlife

Affinity

Romance

Family

Soft adventure

History/culture
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No.

8.

9.

10.

Klasifikasi

Hobby

Spiritual

Sports

Contoh
-

Art/architecture.

-

Art festival.

-

Film/film history.

-

Antique.

-

Beer festival.

-

Craft tour.

-

Gambling.

-

Videography tour.

-

Pilgrimage/mythology.

-

Religion/spiritual.

-

Yiga and spiritual tours.

-

Basketball,

-

Car racing.

-

Olympic games.

-

Soccer.

6.8 Pengelolaan Pariwisata
A. Pengertian Manajemen (Pengelolaan)
Sebenarnya

mengenai

pengelolaan

(manajemen)

sistem

pariwisata memerlukan pembahasan yang komprehensif dan detail,
yang layak untuk menjadi sebuah buku tersendiri. Dalam pembahasan
ini manajemen hanya akan dibahas dalam beberapa aspeknya saja.
Pengelolaan (manajemen), menurut Leiper (1990: 256),
merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi
yang melekat pada peran tersebut. Fungsi-fungsi manajemen tersebut
adalah sebagai berikut:
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1. Planning (perencanaan).
2. Directing (mengarahkan).
3. Organizing (termasuk coordinating).
4. Controlling (pengawasan).
Sedangkan Drucker mengartikan manajemen sebagai berikut:
“...the specific tool, the specific function, the specific
instrument, to make institutions capable of producing results.
...[T]he critical functions in tourism management are planning,
coordination and control” (Richardson & Fluker, 2004:178).
Follet (1960, dalam Leiper, 1990: 256) menekankan bahwa
koordinasi merupakan fungsi utama dan terpenting yang harus
dipisahkan dan memerlukan pembahasan tersendiri. Fungsi koordinasi
merujuk kepada fungsi seorang manajer untuk menerjemahkan sebuah
informasi, seperti perencanaan dan pengawasan, dan mengaplikasikan
informasi tersebut secara sistematis ke dalam semua fungsi manajerial
yang diterjemahkan secara nyata dalam kegiatan pengarahan
(directing), perencanaan (planning), dan pengawasan (controlling).
Manajemen yang baik dan efektif memerlukan penguasaan atas
orang-orang yang akan dikelola. Di tingkat individual, orang akan
mulai mengatur hidupnya begitu ia bisa mandiri. Di tingkat sosial,
subjek manajemen adalah organisasi dan kumpulan organisasi yang
merupakan:
“.. .grouping of people working in a prescribed or structured
fashion towards predetermined ends...management involves the
conscious integration of organizational activity to achieve
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chosen ends” (Thompson dan Thompson, 1989 dalam Leiper,
1990:257).
Seorang manajer dapat mengelola input, proses, dan output dari
sistem organisasinya namun tidak dapat mengelola dan mengontrol
faktor-faktor yang berada di luar organisasi meski faktor-faktor
tersebut ikut menentu-kan bagaimana organisasi tersebut berjalan. Jadi
cakupan dan limit dari manajemen tergantung pada sistem organisasi
di mana kekuasaan manajerial diaplikasikan.
B. Prinsip-Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata
Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip
pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam,
komunitas,

dan

nilai sosial

yang memungkinkan wisatawan

menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan
komunitas lokal. Menurut Cox (1985, dalam Dowling dan Fennel,
2003: 2), pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip
berikut:
1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah
didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang
merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan
lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya
yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar
pada khasanah budaya lokal.
4. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan
budaya dan lingkungan lokal.

222

Dasar-Dasar Hospitality

5. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan
dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan
manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau
menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampui
ambang batas (carrying capacity) lingkungan alam atau
akseptabilitas

sosial walaupun

di sisi

lain

mampu

meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di samping itu, pengelolaan pariwisata hams memperhatikan
prinsip-prinsip keseimbangan antar berbagai elemen yang saling
berinteraksi dan memengaruhi. Prinsip-prinsip keseimbangan yang
perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut (Liu, 1994: 10-11;
Buckley, 2004: 5-13):
1. Pembangunan versus konservasi
Pariwisata tidak hanya menyangkut bagaimana membangun
dan mengelola suatu kawasan menjadi objek wisata, namun
pengelolaan-nya harus mempertimbangkan prinsip-prinsip
keberlanjutan dan proteksi baik terhadap aspek ekonomi,
budaya,

dan

lingkungan.

Keseimbangan

antara

pembangunan dan konservasi menjadi faktor yang esensial
bagi keberlanjutan pariwisata.
2. Penawaran versus permintaan
Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan keseimbangan
antara sisi penawaran (supply) dan permintaan (demand).
Penawaran me-wakili produk pariwisata seperti taman
wisata alam, akomodasi dengan gaya lokal, eko-tur, sarana
rekreasi, aktivitas budaya, dan sebagainya. Sedangkan
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permintaan mengacu kepada pasar pariwisata, yaitu
wisatawan tipe apa yang akan disasar, berapa jumlah yang
akan berwisata, di mana mereka akan menginap, berapa
uang yang akan mereka keluarkan, kegiatan menarik apa
yang

akan

mereka

lakukan,

dan

sebagainya.

Menyeimbangkan penawaran dan permintaan merupakan
salah satu kunci untuk tetap suksesnya pariwisata.
Penekanan salah satu atas yang lainnya akan membawa
masalah di masa yang akan datang.
3. Keuntungan versus biaya
Pengelolaan

pariwisata

harus

memperhatikan

dan

memastikan bahwa ada keseimbangan distribusi keuntungan
(benefit)

dan

biaya

(cost).

Hal

ini

menyangkut

pengembalian investasi yang cukup, pengalokasi-an fee
untuk mengatasi dampak aktivitas pariwisata, pengembalian
yang optimal atas biaya sosial, ekonomi, dan budaya bagi
penduduk lokal, insentif dan besaran pajak yang wajar.
Dalam rangka mencip-takan pengelolaan pariwisata yang
mampu membiayai diri sendiri (economically self-sufficient)
perlu disusun kebijakan finansial dan fiskal yang wajar di
samping juga harus memperhatikan faktor non-ekonomi
seperti biaya dan keuntungan sosial dan lingkungan.
Keseimbangan pengelolaan keuntungan dan biaya menjadi
salah satu penentu keberlanjutan pariwisata.
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4. Manusia versus lingkungan
Tantangan

pengelolaan

pariwisata

adalah

mencari

keseimbangan antara traditional ways dengan modern
practices. Di beberapa kawasan wisata, penduduk lokal
kadang belum atau bahkan tidak menerapkan metode
konservasi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.
Hal itu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sumber daya
yang melimpah di masa lalu. Cepat atau lambat kondisi itu
tidak

akan

dapat

bertahan

mengingat

pertumbuhan

penduduk yang begitu cepat yang secara alami akan
memerlukan ruang dan sumber daya untuk hidup dan
penghidupannya. Keberadaan pariwisata dapat diarahkan
sebagai wahana penyeimbang antara kepentingan kebutuhan

manusia

hendaknya

dan

kelestarian

menyediakan

lingkungan.

metode

untuk

Pariwisata
mengelola

lingkungan yang lestari baik melalui konsep kawasan
konservasi, pembaharuan sumber daya alam, daur ulang,
dan sebagainya. Tentu saja usaha pelestarian lingkungan ini
bisa berjalan jika sejalan dengan tata nilai dan norma yang
dianut komunitas lokal. Melalui proses pendidikan dan
pembelajaran dapat diusahakan perubahan perilaku dan
kebiasaan komunitas lokal yang merugikan lingkungan,
seperti pembuangan sampah sembarangan, penghancuran
terumbu karang dan perusakan pantai, pembalakan liar,
pengambilan sumber daya yang melebihi kapasitas normal,
serta praktik-praktik tradisional yang merugikan lainnya.
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Sebaliknya, penekanan dan penguatan atas nilai-nilai lokal
yang mendukung kelestarian lingkungan perlu diakui.
Beberapa ahli (Mathieson & Wall, 1982; Murphy, 1985; Getz,
1986 dalam Dowling & Fennel, 2003: 7) menekankan pentingnya
integrasi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengelolaan
pariwisata. Mathieson & Wall (1982, dalam Dowling & Fennel, 2003:
7) mengatalan, “planning for tourist development is a complex
process which should involve a consideration of diverse economic,
environmental and social structures.” Murphy (1985, dalam Bowling
& Fennel, 2003: 7) menyimpulkan hal yang sama, bahwa “...tourism
planning needs to be restructured so that environmental and social
factors

may

be

placed

alongside

economic

consideration.”

Pendekatan perencanaan pariwisata menurut Getz (1986, dalam
Dowling & Fennel, 2003: 7) mempunyai nuansa senada, bahwa “...
tourism planning models reference to theoretical models will remind
tourism planners not to act in isolation from other social, economic
and environmental planning.” Namun demikian Dowling dan Fennel
(2003: 7) menyimpulkan bahwa:
“... tourism planning cannot be carried out in isolation but must
be integrated into the total resource analysis and development
of the area with possible land and water conflicts resolved at
any early stage. [R]ecently prepared tourism plans gave much
emphasis to socio-economic and environmental factors and to
concept of controlled development”.
Petunjuk pengembangan (guidelines) sangat penting dalam
memberikan
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dan

manajemen

pengelolaan

pariwisata. Salah satu petunjuk pengembangan yang bisa dipakai
adalah Code for Environmentally Responsible Tourism yang
dikeluarkan oleh Pacific Asia Travel Association (PATA), yang
menyebutkan bahwa:
“Recognize the necessity to ensure a sustainable future, meets
the needs of the tourism industry today, and does not
compromise the ability of this and future generations to
conserve the environment” (PATA dalam Liu, 1994:14).
Berdasarkan guidelines PATA ini dapat ditarik tiga substansi
pokok mengenai etika pengelolaan pariwisata yang bertanggung
jawab, yaitu: (1) keuntungan dan kemanfaatan jangka panjang (long
term profitability); (2) keberlanjutan produk pariwisata (product
sustainability); dan (3) keadilan antargenerasi (equity from one
generation to the next).
Secara lebih detail, Liu (1994: 6) dan Western (1993: 9)
menyatakan bahwa pengelolaan pariwisata dapat berperan strategis
untuk fungsi-fungsi berikut:
1. Perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan.
Umumnya pengembangan kawasan wisata akan diikuti oleh
degradasi sumber daya yang diakibatkan oleh pertumbuhan
dan pengembangan industri pariwisata yang ekstensif dan
tidak terkendali, serta cepatnya pertumbuhan penduduk di
kawasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari kesempatan
berusaha yang ditimbulkannya. Pariwisata, jika dikelola
dengan baik, mampu menyediakan solusi ekonomi untuk
proteksi sumber daya alam dan lingkungan.
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2. Keberlanjutan ekonomi.
Kecenderungan industrialisasi dan perkembangan ekonomi
global akan mengarah kepada kesalingtergantungan pada
produk impor yang menguras devisa negara. Pengembangan
pariwisata menjadi salah satu solusi masalah tersebut
dengan menyediakan ‘produk ekspor yang tidak lari ke
mana-mana’ sebagai sumber devisa. Pengembangan pariwisata juga menyediakan keuntungan ekonomi bagi lapisan
masya-rarakat bawah yang umumnya berada di kawasan
pedesaan

sehingga

diharapkan

mampu

menciptakan

pendistribusian pendapatan dan sumber daya ekonomi yang
menjadi lebih baik.
3. Peningkatan integritas budaya.
Aspek ekologi dalam pariwisata menyiratkan sebuah
hubungan timbal balik antara wisatawan dan komunitas
lokal yang melibatkan dialog budaya yang berdasarkan
penghormatan terhadap eksistensi dan integritas masingmasing. Jika elemen integritas budaya ini hilang maka dapat
dipastikan sebaik apapun kawasan wisata yang dibangun
maka lambat laun akan ditinggalkan.
4. Nilai pendidikan dan pembelajaran.
Keberlanjutan dan kelestarian sebuah kawasan wisata
tergantung kepada bagaimana membangkitkan pemahaman
dan kepedulian semua pemangku kepentingan terhadap
pentingnya

kontribusi,

eksistensi,

dan

perlindungan

terhadap sumber daya pendukung pariwisata. Pemahaman
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dan kepedulian ini hanya bisa dicapai melalui proses
penanaman tata nilai (value) dan norma (norm) melalui
proses pendidikan dan pembelajaran.
Petunjuk

PATA

mengenai

pengembangan

pariwisata

merefleksikan filosofi bahwa pariwisata diakui mempunyai dampak
terhadap lingkungan pada semua bentuk dan aspek pengembangannya.
Oleh karena itu, pariwisata sudah seharusnya ikut bertanggung jawab
terhadap kelestarian lingkungan di mana dia berada. Tanggung jawab
ini bukan berarti pengembangan pariwisata tidak boleh memanfaatkan
sumber daya alam dan lingkungan, tetapi adanya pengakuan bahwa
kegiatan pariwisata dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan
secara komplementer dapat digunakan secara bertanggung jawab.
Implementasi tanggung jawab ini adalah dengan pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan di bawah ambang batas (carrying capacity)
alamiah ekosistemnya.
Menurut Richardon dan Fluker (2004: 178), yang harus dicakup
dalam manajemen pariwisata paling tidak terfokus pada konsep values
tourism yang diluncurkan tahun 1995 oleh The Pacific Asia Travel
Association (PATA), yaitu:
1. Memenuhi kebutuhan konsumen (wisatawan),
2. Meningkatkan kontribusi ekonomi bagi ekonomi nasional
negara bersangkutan,
3. Meminimalisasi dampak pariwisata terhadap lingkungan,
4. Mengakomodasi kebutuhan dan keinginan negara tuan
rumah yang menjadi tujuan wisata,
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5. Menyediakan pengembalian finansial yang cukup bagi
orang-orang yang berusaha di pariwisata.
Sedangkan values atau nilai-nilai yang harus dipertimbangkan
menyangkut konsumen, budaya dan warisan budaya, ekonomi,
ekologi, finansial, sumber daya manusia, peluang masa depan, politik,
dan sosial. Tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah
untuk menyeimbang-kan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi
dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap
lingkungan dan pelestarian keberagaman budaya. Oleh karena itu
diperlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan di bidang
pariwisata untuk mengintegrasikan kerangka pengelolaan pariwisata.
Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah:
1. Staff dari industri pariwisata
2. Konsumen
3. Investor dan developer
4. Pemerhati dan penggiat lingkungan
5. Pemerhati dan penggiat warisan dan pelestari budaya
6. Masyarakat tuan rumah
7. Pemerintah
8. Pelaku ekonomi lokal dan nasional
Pemangku kepentingan di atas memiliki harapan dan nilai yang
berbeda yang perlu dikelola sedemikian rupa agar diadopsi dan
terwakili dalam perencanaan, pengembangan dan operasionalisasinya.
Menurut Bramwell dan Lane (2004 dalam Cater, 2003: 44), ada
beberapa manfaat yang bisa diambil dari pelibatan semua pemangku
kepentingan (stakeholders) ini, yaitu:
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1. Pelibatan beragam stakeholder, termasuk dari kepentingan
nonekonomi, akan memperkuat pertimbangan dari sisi
lingkungan, sarana dan prasarana fisik, serta sumber daya
manusia yang dibutuhkan untuk menjamin keberlanjutan
demi kesejahteraan di masa depan.
2. Keterlibatan stakeholder dari beragam bidang aktivitas
memungkinkan adanya pendekatan integratif dan holistik
dalam

proses

partnership

pengambilan

juga

dapat

keputusan,

membantu

sedangkan

merefleksikan

kesalingtergantungan antara pariwisata dan aktivitas lain.
3. Beragamnya stakeholder yang terlibat dalam proses
penentuan kebijakan pariwisata

memungkinkan lebih

adilnya pendistribusian keuntungan dan biaya. Partisipasi
juga memicu kepedulian dan kesadaran akan dampak
pariwisata yang mungkin terjadi sehingga diharapkan
melandasi pengambilan keputusan yang lebih baik di masa
depan.
4. Partisipasi

yang

kepariwisataan

luas

dapat

dalam

pembuatan

mendemokratisasi

kebijakan

pengambilan

keputusan, memberdayakan partisipan untuk memperkuat
capacity building dan skill acquisition bagi mereka yang
diwakili.
C. Metode Pengelolaan Pariwisata
Untuk menyinergikan pengelolaan pariwisata yang memenuhi
prinsip-prinsip pengelolaan yang diuraikan sebelumnya, diperlukan
suatu metode pengelolaan yang menjamin keterlibatan semua aspek
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dan komponen pariwisata. Metode pengelolaan pariwisata mencakup
beberapa kegiatan berikut (WTO, dalam Richardson dan Fluker, 2004:
183):
1. Pengonsultasian dengan semua pemangku kepentingan.
Hal ini dapat dilakukan dengan beragam cara, seperti
melalui per-temuan formal dan terstruktur dengan pelaku
industri pariwisata, dewan pariwisata, konsultasi publik
dalam subjek tertentu, penjajakan dan survai, konsultasi
kebijakan dengan beragam kelompok kepentingan, dan
melalui interaksi antara departemen pemerintah terkait
dengan berbagai pihak sesuai subjek yang ditentukan.
2. Pengidentifikasi isu
Isu pariwisata akan semakin beragam seiring dengan
meningkatnya skala kegiatan yang dilakukan. Isu-isu yang
mungkin muncul dalam kegiatan pariwisata, misalnya
penyebaran dan ketimpangan pendapat-an antarwilayah;
pembangunan

infrastruktur

termasuk

tansportasi,

akomodasi, dan atraksi; investasi, termasuk akses kepada
modal dan investasi asing; kompetisi internasional dan
pemantauan pasar; promosi pariwisata; riset dan statistik
pariwisata; pendidikan dan pelatihan pariwisata; dampak
pariwisata; regulasi pemerintah, pajak, hubungan industrial,
dan; kebutuhan pengembangan sektor pariwisata minat
khusus (MICE, pariwisata pedesaan, cruise shipping,
ekowisata, dan sebagainya).
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3. Penyusunan kebijakan
Kebijakan yang disusun mungkin akan berdampak langsung
maupun tidak langsung dengan pariwisata. Kebijakan ini
akan menjadi tuntunan bagi pelaku pariwisata dalam
mewujudkan visi dan misi pembangunan pariwisata.
4. Pembentukan dan pendanaan agen dengan tugas khusus
Agen ini bertujuan menghasilkan rencana strategis sebagai
panduan dalam pemasaran dan pengembangan fisik di
daerah tujuan wisata. Agen ini juga bertugas melakukan
riset pasar, pemasaran daerah tujuan wisata, dan mendorong
pembangunan fasilitas dan perusahaan pariwisata.
5. Penyediaan fasilitas dan operasi
Hal ini terutama berkaitan dengan situasi di mana pelaku
usaha tidak mampu menyediakan fasilitas secara mandiri.
Pemerintah

berperan

dalam

memberi

modal

usaha,

pemberian subsidi kepada fasilitas dan pelayanan yang vital
tetapi tidak mampu membiayai dirinya sendiri tetapi dalam
jangka panjang menjadi penentu keberhasilan pembangunan
pariwisata.
6. Penyediaan kebijakan fiskal, regulasi, dan lingkungan sosial
yang kondusif
Hal ini terutama diperlukan sebagai prasyarat bagi
organisasi/ perusahaan untuk mencari keuntungan atau
target perusahaan yang telah ditetapkan.
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7. Penyelesaian konflik kepentingan dalam masyarakat
Hal ini merupakan peran yang sulit tetapi akan menjadi
salah satu peran yang sangat penting dalam era di mana isu
lingkungan dan konservasi sumber daya menjadi isu
penting.
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RANGKUMAN
1. Teknologi digital menciptakan perubahan secara terus-menerus dan
menjadi gangguan dalam proses produksi, dan tatanan kehidupan socialekonomi-budaya.
2. Teknologi telah mendominasi kehidupan manusia sekarang dan masa
depan.
3. Manusia bersumber daya, oleh Drucker (1985, dalam Classic
Drucker:2006) disebut sebagai knowledge worker, adalah penggerak
organisasi dan mereka adalah yang menciptakan peluang-peluang baru
secara terus menerus.
4. Teknologi komunikasi informasi adalah kenyataan yang harus dihadapi
dalam persaingan di era dunia tanpa batas.
5. Revolusi industri 4.0 telah merubah gaya hidup masyarakat.
6. Dengan platforms, inovasi bisa datang dari mana saja dan siapa saja
menciptakan produk populer.
7. Ada tiga ciri digital lifestyle yaitu: mobile, personal, dan interactive
8. Pengelolaan
pariwisata
harus
memperhatikan
prinsip-prinsip
keseimbangan antar berbagai elemen yang saling berinteraksi dan
memengaruhi.
9. Tujuan dari pengelolaan atau manajemen pariwisata adalah untuk
menyeimbangkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan
pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan
pelestarian keberagaman budaya.
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Jelaskan mengenai revolusi 4.0!
2. Apa yang dimaksud dengan kemampuan daya saing terletak pada
sumberdaya manusia berpengetahuan dalam proses produksi
3. Bagaimana bisa terjadinya liminasa?
4. Jelaskan secara singkat pengertian dari Industri 4.0, Industri Pariwisata
dan Industri Kreatif
5. Apa bedanya Sumber Daya Alam, Manusia dan Buatan
6. Jelaskan maksud dari Sumber daya pariwisata minat khusus
7. Sebutkan metode – metode dalam pengelolaan pariwisata

https://www.youtube.com/watch?v=m0SL3mPT_d8
https://www.youtube.com/watch?v=rnGpSZmj-cA
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BAB VII
ELEMEN BUDAYA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian budaya
2. Mahasiswa mampu menguraikan elemen-elemen budaya

7.1 Apakah Itu Kebudayaan?
Kini banyak orang suka berdiskusi tentang masalah kebudayaan
dan pembangunan, masalah hubungan tradisional dan kebudayaan
modern, masalah perubahan nilai-nilai budaya, masalah mentalitas
pembangunan, masalah pembinaan kebudayaan nasional, hubungan
antara agama dan kebudayaan dan sebagainya. Dalam diskusi-diskusi
diberbagai studi-club, dalam pertemuan-pertemuan, dalam kursuskursus penataan para karyawan atau dosen, atau dalam pertemuanpertemuan tanya-jawab dengan para wartawan, sering kali muncul
pertanyaan mengenai permasalahan seputar budaya. Dihadapkan
dengan berbagai pertanyaan tentang masalah yang berkisar sekitar
pokok-pokok tadi.
Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: “apakah
sebenarnya yang tercakup dalam konsep kebudayaan itu?” banyak
oorang yang mengartikan konsep itu dalam arti yang berbatas, ialah
pikiran, karya dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan

Dasar-Dasar Hospitality

237

keindahan. Dalam arti seperti itu konsep itu memang terlampau
sempit.
Sebaliknya,

banyak

orang

terutama

ahli

ilmu

sosial,

mengartikan konsep kebudayaan itu dalam arti yang amat luas yaitu
seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak
berakar kepada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan
oleh manusia sesudah suatu proses belajar. konsep itu adalah amat
luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam
kehidupannya. Hal-hal yang tidak termasuk kebudayaan hanyalah
beberapa reflek yang berdasarkan naluri, sedangkan suatu perbuatan
yang sebenarnya jug merupakan perbuatan naluri seperti makanan
misalnya, oleh manusia dilakukan dengan peralatan, dengan tatacara
sopan santun dan protocol, sehingga hanya bisa dilakukan baik
sesudah suatu proses belajar tata cara makan.
Melihat demikian luasnya kebudayaan, maka guna keperluan
analisa konsep kebudayaan itu perlu dipecah lagi kedalam unsur-unsur
yang lebih kecil. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan
tahap pertama disebut “unsur-unsur kebudayaan yang universal”, dan
merupakan

unsur-unsur

yang

pasti

bisa

ditemukan

disemua

kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan
yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat kekotaan yang besar
dan complex. Unsur-unsur universal itu, yang sekalian merupakan isi
dari semua kebudayaan yang ada di dunia ini, adalah:
1. Sistem religi dan upacara keagamaan
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan
3. Sistem pengetahuan
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4. Bahasa
5. Kesenian
6. Sistem mata pencaharian hidup
7. Sistem teknologi dan peralatan.
Ketujuh universal tersebut masing-masing dapat dipecahkan
lagi kedalam sub-unsur-unsurnya. Demikian ketujuh unsur universal
tadi memang mencakup seluruh kebudayaan mahluk manusia
dimanapun juga di dunia, dan menunjukan ruang lingkup dari
kebudayaan serta isi dari konsepnya.
Susunan tata urut dari unsur-unsur kebudayaan universal seperti
tercantum

diatas

dibuat

dengan

sengaja

untuk

sekalian

menggambarkan unsur-unsur mana yang paling sukar berubah atau
kena pengaruh kebudayaan lain dan mana yang paling mudah berubah
atau diganti dengan unsur-unsur serupa dari kebudayaan-kebudayaan
lain. Dalam tata urut itu akan segera terlihat bahwa unsur-unsur yang
berada di bagian atas flari, deretan, merupakan unsur-unsur yang lebih
sukar berubah dari pada unsur-unsur yang tersebut kemudian. Sistem
religi dan sebagia besar dari sub-unsur-unsurnya biasanya memang
mengalami perubahan yang lebih lambat bila di bandingkan dengan
misalnya suatu teknologi atau suite peralatan bercocok tanam tertentu.
Namun toh harus diperhatikan bahwa ini hanya dalam garis besarnya
saja, karena ada kalanya sub-sub unsur daari suatu unsur lebih-sukar
di robah daripada sub-sub unsur dari suatu unsur yang tercantum di
atasnya. Kita bisa membayangkan bahwa sub-sub hukum waris
misalnya, merupakan hal yang lebih sukar berubah bila dibandingkan
dengan sub-sub unsur arsitektur sesuatu tempat pemujaan. Hal yang
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pertama merupakan bagian dari sub-sub unsur hukum, yang
sebaliknya merupakan bagian dari unsur sistem dan organisasi
kemasyarakatan; hal yang kedua merupakan bagian dari sub-sub unsur
prasarana upacara, yang sebaliknya merupakan bagian dari unsur
sistem religi. Namun dalam garis besarnya tata urut dari unsur-unsur
universal tercantum di atas, toh menggambarkan continue dari unsurunsur yang paling sukar berubah ke unsur-unsur yang lebih mudah
berubah.
Sudah tentu dalam praktek kita sering tidak mungkin
mempergunakan konsep kebudayaan dengan ruang lingkup seluas
yang terurai di atas, dan yang kebanyakan di pergunakan oleh
kebanyakan ahli ilmu sosial. Kalau demikian, maka misalnya direktur
kebudayaan dari Departemen P. dan K. Republik Indonesia akan
merupakan satu-satunya badan yang harus melaksanakan semua sektor
dalam hidup manusia Indonesia, dan dengan demikian semua
Departemen dapat dihapuskan saja. Hal itu tentu tidak mungkin. Maka
timbul pertanyaan lain: kalau banyak sektor lain dalam hidup
masyarakat Indonesia itu sudah menjadi tanggung jawab dari berbagai
Departemen dan lembaga di pusat pemerintahan Negara Indonesia,
maka sektor-sektor apakah yang harus tercakup p dalam ruang lingkup
Direktorat kebudayaan?
Dalam kenyataan ruang lingkup Direktorat kebudayaan
memang hanya mencakup kesenian. Untuk aktivitas pembinaan unsurunsur lain seperti ilmu pengetahuan dan bahasa, di negara kita ini ada
badan-badan khusus seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) dan Lembaga Bahasa Nasional. Walaupun demikian, Direktorat
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kebudayaan toh harus dapat menghubungkan kesenian dengan unsurunsur lain dalam jaringan yang lebih luas, sehingga walaupun
fokusnya itu kesenian, soal-soal seperti masalah-masalah pemudaremaja, masalah komunikasi, masalah pendidikan kesenian dan
sebagainya dapat tercakup. Aspek ekonomi dan komersial dari
kesenian yang dikembangkan oleh turisme, dan aspek politis dari
kesenian,

yang

harus

diterapkan

dalam

peroses

pembinaan

kepribadian dan integrasi nasional, seharusnya merupakan masalahmasalah yang

memerlukan perhatian khusus

dari Direktorat

Kebudayaan.

7.2 Bagaimanakah Wujud Kebudayaan itu?
Saya berpendapat bahwa kebudayaan itu mempunyai paling
sedikit tiga wujud, ialah:
1. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide gagasan,
nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagi suatu komples aktivitas kelakuan
berpola dari manusia dalam masyarakat
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya
manusia.
Wujud pertama adalah wujud ideal dari kebudayaan. Ciptanya
abstrak tidak dapat di lihat atau di foto. Lokasinya ada didalam
kepala-kepala, atau dengan perkotaan lain, dalam alam pikiran dari
warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.
Kalau warga masyarakat tadi menyatakan gagasan mereka itu dalam
tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal sering berada dalam
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karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat
yang bersangkutan. Sekarang kebudayaan ideal juga banyak tersimpan
dalam disk, tape, arsip, koleksi microfilm dan microdisk, kartu
computer, disk, silinder, dan tape computer.
Kebudayaan ideal ini dapat kita sebut adat tata sikap dan
perilaku, atau secara singkat adat dalam arti khusus, atau adat-istiadat
dalam bentuk jamaknya. Sebutan sikap dan perilaku itu, maksudnya
menunjukan bahwa kebudayaan ideal itu biasanya juga berfungsi
sebagai tata sikap dan perilaku yang mengatur, mengendali dan
memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam
masyarakat. Dalam fungsi itu secara lebih khusus lagi adat terdiri dari
beberapa lapisan, yaitu dari yang paling abstrak dan luas, sampai yang
paling konkrit dan terbatas. Lapisan yang paling abstrak adalah
misalnya sistem nilai-budaya. Lapisan kedua yaitu sistem normanorma adalah lebih konkrit, dan sistem hukum yang bersandar kepada
norma-norma adalah lebih konkrit lagi. Sedangkan peraturanperaturan khusus mengenai berbagai aktivitas sehari-hari dalam
kehidupan masyarakat manusia (seperti misalnya aturan sopansantun), merupakan lapisan adat-istiadat yang paling konkrit tetapi
terbatas ruang lingkupnya.
Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial,
mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini
terdiri dari aktivitas-aktivitas tnanusia-manusia yang berinteraksi,
berhubungan, serta bergaul satu, dengan yang lain, yang dari detik ke
detik, dari hari ke hari, dan dari tahun ke tahun selalu mengikuti polapola tertentu yang berdasarkan adat tata-kelakuan. Sebagai rangkaian
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aktivitas manusia-manusia dalam suatu masyarakat, maka sistem
sosial itu bersifat konkrit, terjadi disekeliling kita sehari-hari, bisa
diobservasi, di foto, dan di dokumentasi.
Wujud ketiga dari kebudayaan disebut kebudayaan fisik, dan
memerlukan keterangan banyak. Karena merupakan seluruh total dari
hasil fisik dari aktivitas perbuatan, dan karya semua manusia dalam
masyarakat, maka sifatanya paling konkrit, dan berupa benda-benda
atau hal-hal yang dapat di raba, dilihat, dan di foto. Ada benda-benda
yang besar seperti: suatu pabrik baja; ada benda-benda yang amat
kompleks dan sophisticated seperti suatu computer bekapasitas tinggi;
atau benda-benda yang besar dan bergerak seperti suatu perahu tangki
minyak; ada benda-benda yang besar dan indah seperti suatu candy
yang indah; atau ada pula benda-benda yang kecil seperti kain batik;
atau yang lebih kecil lagi, yaitu kancing baju. Sudah tentu dalam
analisa sistematis, kebudayaan fisik yang dimiliki, atau di hasilkan
oleh suatu bangsa itu, harus lebih dulu di golong-golongkan menurut
tingkatnya masing-masing. Sebagai pangkal penggolongan dapat kita
pakai unsur-unsur kebudayaan yang terbesar, ialah unsur-unsur
universal yang telah saya uraikan dalam tulisan ke-I dalam sen ini.
Kemudian tiap unsur besar tadi kita pecah kedalam sub-unsurunsurnya, tiap sub-unsur kedalam sub-sub unsurnya; tiap sub-subunsur kedalam sub-sub-unsurnya; dan demikian seterusnya. Sebagai
contoh: aspek pisik darai suatu religi sebagai suatu unsur kebudayaan
yang universal, adalah gedung (atau bangunan) tempat pemujaan.
Unsur besar itu dapat kita pecahkan kedalam sub-unsur, yaitu antara
lain misalnya perabot upacara. Sub-unsur tersebut dapat dibagi lagi
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kedalam beberapa sub-unsur, dan diantaranya misalnya jubah pendeta
pembuka upacara. Sub-sub unsur ini kalau dipecah lagi membawa kita
kepada bagian-bagian dari jubah tadi, dan suatu sub-sub unsur yang
kecil dari jubbah adalah kancing jubbah dari sang pendeta pemuka
upacara.
Ketiga wujud dari kebudayaan terurai diatas, dalam kenyataan
kehidupan masyarakat tentu tidak terpisah satu dengan lain.
Ebudayaan ideal dan adat-istiadat mengatur dan memberi arah kepada
perbuatan dan karya manusia. Baik pikiran-pikiran dan ide-ide
maupun perbuatan dan karya manusia, menghasilkan benda-benda
kebudayaan fisiknya. Sebaliknya, kebudayaan fisik itu membentuk
suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan
manusia dari lingkungan alamiahnya, sehingga mempengaruhi cara
berpikirnya.
Sungguhpun ketiga wujud dari kebudayaan tadi erat berkaitan,
untuk keperluan analisa toh perlu diadakan pemisahaan yang tajam.
Hal ini yang sering dilupakan; tidak hanya dalam diskusi-diskusi atau
pekerjaan sehari-hari, ketiga wujud (atau paling sedikit wujud pertama
dan kedua) dari kebudayaan, sering dikacaukan tetapi juga dalam
analisa ilmiah oleh para sarjana yang menamakan dirinya ahli
kebudayaan atau ahli masyarakat. Sering kali suatu pemisahaan yang
tajam antara ketiga hal terurai di atas tidak dibuat.
Dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, dengan tidak di
sengaja sebenarnya sudah ada semacam pembagian lapangan dalam
studi terhadap wujud kebudayaan tadi.

Sarjana-sarjana

ilmu

kesusteran dan ilmu filologi terutama menganggap kebudayaan dalam
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wujud idealnya. Demikian juga ilmu-ilmu sosial yang berdasarkan
pendekatan normative, seperti ilmu hukum adat, dan sebenarnya ilmu
hukum pada umumnya. Sarjana-sarjana ilmu sosiologi, antropologi,
dan psikologis serta ilmu-ilmu sosial lain yang tergolong ilmu-ilmu
tentang

kelakuan

manusia

(behavioral

sciences),

terutama

menganggap kebudayaan dalam wujud yang kedua, Sungguhpun
mereka juga menaruh perhatian besar terhadap kebudayaan idealnya.
Demikian pula ilmu-ilmu sosial lain seperti ilmu sejarah dan ilmu
politik. Para ahli ekonomi menggarap wujud kedua dan ketiga dari
kebudayaan, walaupun akhir-akhir ini mereka juga mulai menaruh
perhatian terhadap kebudayaan ideal dalam masyarakat mereka.
Akhirnya

sarjana-sarjana

seperti ahli arkeologi (ahli sejarah

kebudayaan kuno), terutama menggarap kebudayaan dalam wujudnya
yang ketiga. Namun walaupun pusat perhatian dari para ahli arkeologi
itu adalah misalnya suatu nekara perunggu yang berasal dari zaman
prehistory, atau suatu kompleks candi-candi yang indah-megah,
mereka toh lalu membuat reperensi kebudayaan ideal yang merupakan
latar belakang dari benda perunggu atau bangunan batu tadi.

7.3 Pemahaman Manajemen Multi Budaya
Dewasa ini manajemen semakin bersifat multi budaya. Sifat
multi budaya ini telah mulai pada perempat terakhir abad ke-20, ketika
bangsa-bangsa semakin mudah memperoleh informasi, semakin
heterogen, dan kurang terisolasi. Dengan gerakan yang terus
mengarah kepasar global, perdagangan lintas perbatasan yang semakin
berkembang

menyebabkan

terbentuknya

berbagai

kesepakatan
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bersama serta kesatuan-kesatuan ekonomis. Berkat berbagai kemajuan
teknologi yang mengagumkan di bidang komunikasi dan transportasi,
kebudayaan-kebudayaan dunia semakin beraksi satu sama lain. Pada
tahun 1990-an kita juga menyaksikan gejala yang berkebalikan
(counter phenomenon) runtuhnya kesatuan politis tradisional yang
besar, seperti bekas Uni Soviet dan negara-negara blok Timur. Di sana
republik-republik kecil dan kelompok-kelompok emis sedang bergulat
menuntut kemerdekaan yang lebih besar, sambil terus bergerak
menuju usaha bebas yang demokratis serta menjauh dari sistem
sosialistis yang bercirikan perencanaan dan pengendalian yang
tersentralisasi. Tantangannya apakah masyarakata lokal akan ters
ingkir oleh persaingan emis yang sifatnya destruktif, atau mereka
justru menyadari keuntungan daari sinergi kebudayaan dan ekonomi
dengan negara-negara tetangganya.
Berbagai perubahan sosial dan politis yang signifikan yang
sedang terjadi melahirkan kesempatan nyata bagi para pedagang dan
pengusaha dunia-yang bebas dari muatan ideologi-untuk melibatkan
diri dalam perdagangan damai demi kebaikan umat manusia.
Globalisasi media Massa telah menunjukan kepada banyak orang
berbagai kemungkinan yang tersedia dalam masyarakat modern, dan
tealah menimbulkan dalam diri mereka keinginan akan adanya
perbaikan mutu kehidupan. Kebutuhan-kebutuhan pasar semacam itu
hanya dapat dipenuhi pada skala global bila kelas manajemen dan
profesional yang baru tampil membekali diri dengan pengetahuan di
bidang multi budaya. Pengetahuan tersebut bersifat amat menentukan
dalam peralihan memasuki abad ke-21.

246

Dasar-Dasar Hospitality

7.4 Keragaman dalam angkatan kerja yang bersifat multi budaya
Lingkungan domestic di kebanyakan negara semakin kompleks.
Pada umumnya angkatan kerja di Negara mana pun sedang mengalami
pertumbuhan di kalangan minoritas tradisionalnya, yang juga terus
berusaha mencapai tahap “tidak sekedar bekerja”. Kesempatan yang
lebih besar untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan bagi orangorang dalam kelompok mikrobudaya semacam itu mendorong
keinginan mereka untuk bekerja. Perundang-undangan yang sudah
dimaklumkan apakah itu disebut “kesamaan kesempatan kerja” atau
“tindak afirmatif dirancang untuk menjamin peesamaan pelaku
ditempat kerja. Berbagai hambaatan sehubungan dengan pembedaan
jenis kelamin juga sedikit-demi sedikit di tiadakan, dan dewasa ini
banyak wanita menduduki jabatan supervisor, manajemen, dan
eksekutif lain.
Di Amerika Serikat kebangkitan kembali multibudaya ini
tampak jelas dengan meningkatnya jumlah penduduk Asia, Latino,
dan Afro Amerika, imigran baru dari berbagai negara dan jutaan orang
asing yang masuk secara illegal. Di Kanada, minoritas yang berbahasa
Francis san Inuit sudah lebih tegas dalam usaha mereka untuk
mendapatkan hak-hak untuk bekerja; jumlah imigran dari Eropa
Tengah dan timur jauh yang terus meningkat juga menuntut hal yang
sama. Di sebrang laut Atlantik, angkatan kerja telah menjadi lebih
beragam seiring dengan semakin mudahnya perjalanan melintasi
perbatsan, sementara kekurangan tenaga kerja telah memaksa
beberapa negara mengimpor “para pekerja tamu” dari berbagai
tempat. Perancis tidak hanya mempunyai produk minorotas Afrika
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utara yang besar jumlahnya, tetapi orang-orang yang mengungsi
dengan alasan ekonomi dari banyak tanah miskin dibagian selatan
telah bermigrasi ke sanajuga. Jerman berjuang mengatasi para pekerja
tamu dari Italia, Turki, India, dan Pakistan yang sudah lama menetap
di negara itu, bersama dengan serbuan baru para pencarai kerja dari
negara bekas Jerman Timur dan Europa Timur. Inggris berusaha
mengatasi arus masuk multi budaya dari bangsa-bangsa bekas
Commonwealth, dan juga para investor Arab. Diseberang Laut
Pasifik, yang paling aktif mencari kontrak-kontrak atau kerja di luar
negeri adalah orang korea dan filifina, sementara orang Jepang hams
mempekerjakan lebih banyak orang asing untuk mengambil alih kerja
tingkat rendah yang belum di otomatisasikan.
Dibanyak tempat, kerja bukan hanya penyerapan pekerjaan
asing yang baru melainkan juga pemilik dan executive asing baru.
Amerika Latin merupakan sasaran pemasaran dan penempatan usaha
baru bagi Amerika, Eropa, dan Jepang. Dimana-mana orang bergerak
melampaui tanah air mereka untuk mencarai kehidupan yang lebih
baik, yang menciptakan kelompok pekerja yang menuntut manajemen
yang peka secara lintas budaya.
Pada zaman informasi pasca-industri ini, suatu budaya kerja
yang baru sedang muncul. Satu dari norma-normanya adalah
kompetensi, tanpa memperhatikan ras, warna, kepercayaan, atau
tempat asal. Kawasan-kawasan industri berteknologi di seluruh dunia
sekarang ini berpegawai para ahli teknik dari beragam bangsa yang di
pekerjakan berdasarkan kemampuan ilmiah, tanpa memperhatikan
latar budaya. Menjalankan usaha berteknologi tinggi menuntut
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manajemen multi budaya yang baik, entah di lembah silicon
California, Taiwan, Hungarian, atau India. Lingkungan multi budaya
yang sama dapat dilihat di lingkungan akademis atau laboratorium
penelitian dan pengembangan yang meliputi seluruh dunia.

7.5 Memadukan Budaya Organisasional
Sebagai mana dikatakan oleh mcmanus dan hergert dalam buku
mereka surviving mergers and acquisition, manakah merger, akuisisi
atau joint-venture dibentuk oleh dua perusahaan yang ada, dua atau
lebih budaya organisasional yang berbeda harus di gabungkan.
Tidaklah efektif bahwa satu perusahaan hanya berusaha memaksakan
budayanya yang canggih. Di dalam manajemen multi budaya tak ada
hal yang lebih diinginkan daripada pembentukan konsorsium yang
terdiri atas sejumlah lembaga usaha atau sejumlah ahil industri,
pemerintah, serta Universitas. Sekali lagi, para manajemen dalam
situasi-situasi semacam itu harus memanfaatkan kecakapan multi
budaya untuk menciptakan yang terbaik dalam berbagai budaya
organisasional dan sistem manajemen.
Bahkan dalam badan

usaha

dunia,

orang

menghadapi

keragaman di antara berbagai Departemen, divisi, dan cabang. Pada
kenyataanya, setiap kali tim proyek dikumpulkan, manajemen proyek
haruslah melaksanakan manajemen multi budaya. Para insinyur
berpikir secara berbeda dari petugas produksi atau keuangan yang
selanjutnya, dapat berbeda dalam pandangan dari orang pemasaran
atau hubungan masyarakat; setiap profesi atau keahlian khusus
memiliki sub-budaya yang khas, kerap memecahkan masalah secara
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berbeda satu sama lain. Bila kumpulan petugas di tingkatkan kedalam
tim atau satuan tugas (task force), tantangan-tantangan manajemen
bahkan lebih besar, karena kemudian berbagai budaya makro atau
mikro turut mengambil bagian. Dengan demikian mereka yang
berpengalaman dalam komunikasi dan negosiasi antar budaya lebih
mungkin untuk berhasil.

7.6 Bisnis Dalam Pasaran Global
Bisnis internasional dan kegiatan profesional menuntut gerakan
yang melampaui satu lingkungan budaya khusus dan mask kedalam
arena transcultural. Apakah orang bepergian keluar negeri untuk
perjalanan bisnis singkat, atau menjadi manajemen asing di luar negeri
selama bertahun-tahun, organisasi yang menjadi seponsornya harus
memiliki sistem pengiriman bagi orang asing yang mempermudah
akulturasi dan pelaksanaan tugas wakil-wakil mereka. Rencana
semacam ini terutama membantu bila seorang pekerja di kirim
kelingkungan yang terpisah dan asing, seperti ke pemboran lepas
pantai, fasilitas perminyakan, kutub utara, setasiun penelitian kutub
selatan, atau pos ilmiah di padang pasir atau pegunungan. Dewasa ini
perserikatan bangsa-bangsa, agen-agen pemerintah nasional, militer,
dan berbagai Yayasan serta perhimpunan nirlaba mengirimkan para
petugasnya yang memenuhi syarat untuk Bertugas ke budaya-budaya
penerima, kerap dengan persiapan minimal atau tanpa persiapan lintas
budaya dan pengetahuan yang tidak memadai tentang kekhasankekhasan budaya.
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Dewasa ini, industri global yang meliputi komunikasi,
perjalanan, transportasi, pemasaran, makanan, hotel, dan real estatemempekerjakan pekerja-pekerja di luar kebudayaan yang dangkal
mengenai kebiasaan setempat, hukum, dan kehidupan orang asli
pribumi, jauh lebih kurang pelatihan dalam bahasa asing. Pelatihan
multi budaya tidak hanya pokok dalam segala pengembangan
manajemen dan pekerja. Pelatihan multi budaya harus merupakan
tuntutan untuk peran-peran tertentu. Pekerjaan seperti petugas beacukai dan imigrasi, petugas perbatasan, pejabat hukum, ahli hukum
internasional, negarawan, penyelenggara pelayanan kesehatan, dan
sebagainya, mengharuskan pendidikan lintas budaya.

7.7 Bisnis Dalam Kawasan Baru
Generasi mendatang akan semakin terlibat di dalam penelitian
dan pengembangan ruang. Beberapa kesempatan pasar abad ke-21
pastilah akan ada dalam perdagangan ruang, industrialisasi, dan
penghunian. Astrobisnis, baik di darat maupun di angkasa, merupakan
arena yang muncul bagi pelaksanaan manajemen multi budaya. Itu
jelas dalam industri aerospace, terutama dalam bidang satelit
komunikasi dimana kita sedemikian tergantung pada ramalan dan
pengendalian cuaca, penginderaan jauh dari tempat sumber, dan
pelayanan informasi hiburan, bank, dan pos.
Contoh lain adalah pelabuhan angkasa luar yang sekarang ini di
kembangkan di Cape York, Australia, yang melibatkan gabungan
pekerja-pekerja Australia asing, investor internasional, teknologi
angkasa luar Russia, dan manajemen oprasi Amerika. Di lingkungan
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orbit di Mir stasiun soviet, dan pada berbagai pesawat angkasa ulangalik NASA, para awak tim yang terbang ke angkasa luar telah terdiri
atas budaya yang beraneka ragam dari Russia dan Amerika sampai ke
pangeran Saudi, ilmuan Jerman, ahli kimia Inggris, dan wartawan
Jepang. Pada penerbangan-penerbangan luar angkas semacam itu, baik
Komandan maupun awak akan mendapatkan dari pelatihan multi
budaya, tearutama untuk misi-misi yang lebih lama seperti perjalanan
di masa depan yang mungkin kesetasiun angkasa luar internasional
freerdom.

7.8 Manajemen Multi Budaya dalam Negeri
Saat memasuki abad ke-21, manajemen dimana-mana akan ada
dalam peralihan, yang bereksperimen dengan cara-cara yang lebih
baik untuk mengelola sumber daya manusia dan material dalam
waktu. Perubahan yang mendalam. Banyak kekuatan yang mendorong
perubahan itu yang bersifat ekonomis. Usaha-usaha dalam negeri
harus mengadakan penyusunan kembali dalam pembaharuan diri
untuk

menghadapi

tantangan-tantangan

pasaran

global

dan

pelanggaran-pelanggaran yang meliputi seluruh dunia. Seperti ditulis
oleh Dr. Woodrow Sears dalam bukunya back in working order,
memperkecil usaha, merger, dan joint-venture merupakan contohcontoh lembaga usaha lokal yang berusaha menempatkan diri kembali
dalam situasi pasar di mana modal serta kredit kurang, dan dimana
“kerja yang berarti” bersedia bagi semakin sedikit orang setiap tahun.
Beberapa perusahaan berusaha bertahan hidup di tengah-tengah
gejolak dengan tetap mengandalkan pengembangan produk dan
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teknologi, atau dengan memasukkan otomatisasi serta lebih banyak
lagi robot. Lembga-lembaga lain mengadakan investasi dengan
membantu orang-orangnya untuk bekerja lebih cerdik, sehingga bisa
lebih baik memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Membantu
orang-orang untuk bekerja lebih cerdik agaknya merupakan inti
“manajemen multi budaya” yang efektif, baik disektor suasta maupun
di sektor publik.

7.9 Manajemen multi budaya
Dewasa ini dibutuhkan banyak manajemen dengan kepekaan
dan

kecakapan

lintas

budaya.

Lingkungan

dalam

Negeri

menampakkan petugas, pelanggan, dan penyetor barang yang semakin
berasal dari latar belakang budaya dan etnis yang beraneka-ragam.
Pengusaha asing dengan modal dengan modal tidak hanya membeli
perusahaan, gedung, dan tempat beristirahat di negara lain, tetapi
mitra dalam joint-venture dari negara-negara itu. Negara-negara yang
sudah berubah dari totalitarianisme dan ekonomi yang di rencanakan
secara sentral menggunakan wakil-wakil dari bangsa-bangsa yang
menganut perdagangan bebas untuk berbisnis di negara-negara
mereka, dan mendidik kembali manajemen mereka. Pemandangan
bisnis internasional benar-benar sudah menjadi pasaran dalam “kota
global” yang di bantu dan di sokong oleh teknologi komunikasi dan
transportasi. Bahkan macam bisnis yang kecil-kecil dipaksa untuk
mencari kesempatan-kesempatan di luar negeri dan untuk belajar
tentang kenyataan-kenyataan perdagangan dunia, seperti peraturan
serta proses impor/ekspor.
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Dengan demikian para manajemen lintas budaya yang sejati
lebih “kosmopolitan” pemimpin-pemimpin inovatif yang menjadi kom
unikator dan negosiator antar budaya yang efektif. Orang-orang itu
enak bekerja dimana-mana di dunia. Apakah mewakili bisnis,
pemerintah, Yayasan, perhimpunan, atau profesi, mereka itu pelaksana
berprestasi tinggi di pasar dunia. Mereka mampu berfungsi dengan
siap di sekitar tanah air mereka sendiri dan kelompok-kelompok
regionalnya, atau melintasi perbatasan. Para manajemen secara khas


Berpikir

melampaui

persepsi

lokal

dan

mengubah

pandangan lazim menjadi pandangan yang positif terhadap
orang.


Siap untuk berganti dengan pemikiran baru, sementara
menyingkirkan perangkat pemikiran-pemikiran lama.



Menciptakan kembali pengandaian-pengandaian, normanorma, dan praktek-praktek budaya yang didasarkan atas
pandangan dan pengalaman baru.



Membangun kembali peta dan bangunan mental mereka



Siap menyesuaikan diri dengan lingkungan serta gaya hidup
yang baru dan belum biasa.



Menyambut

baik

dan

memperlancar

pengalaman-

pengalaman lintas bangsa


Mendapatkan perlakuan dan kecakapan multi budaya,
termasuk bahasa asing



Menciptakan sinergi kapan saja dan di mana saja



Bekerja efektif dalam lingkungan multi nasional /multi
budaya
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Memimpikan kesempatan-kesempatan dan usaha-usaha
transnasional



Menciptakan sekenario untuk masa depan yang optimistic
dan dapat di lakukan.

Para manajemen multi budaya adalah


Pelajar hubungan antar manusia dan nilai yang meliputi
seluruh dunia



Terbuka dan fleksibel dalam menghadapi orang-orang yang
sifatnya beragam.



Mudah bergaul dengan mereka yang menekuni bidang yang
berbeda, latar belakang, ras, dan jenis kelamin.



Pasilitator bagi para pendatang baru, orang asing, kaum
minoritas, dan orang-orang imigran ketempat kerja.



Orang yang sudah bekerja sama dalam joint-venture,
konsorsium, atau koalisi.



Pelaku perubahan yang direncanakan dan futuris
(di adaptasi dari simons, Vazquez, dan Harris, 1993)

Mengapa kemampuan multi budaya sedemikian penting bagi
para manajemen? Misalnya, kita mengambil amerika serikat sebagai
kasus dalam hal ini. Pada tahun 1970-an, Atlantic monthly memuat
feature tentang'TJncle Sam-Raksasa yang Tuli dan Bisu” Cerita itu
tentang sejumlah temuan oleh presidential Commission on Foreign
Languages and Internasional Studies (1979), yang menyoroti
betapakelu lidah orang-orang bisnis Amerika di mar negeri dan betapa
tergantungnya mereka pada penerjemah-penerjemah. Laporan komisi
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itu menyatakan, “tak ada hal yang merupakan sekandal selain ketidak
mampuan orang Amerika dalam bahasa-bahasa asing, dan itu semakin
buruk.”
Baru-baru ini, Los Angeles Times Magazine (2 Denpasar, 1990)
memuat sebuah karangan, “sebuah bangsa yang tidak tahu apa-apaketidak tahuan Amerika yang di sengaja tentang dunia menempatkan
kita dalam bahaya”. Karangan itu mengomentari betapa lemahnya
pemerintah Amerika dan para pemimpin badan usaha dalam studi
tentang luar negeri ilmu yang tidak di hargai di negeri ini-sementara
masyarakat pada umumnya tidak tahu tentang dunia lain. Penulisnya,
seorang koresponden luar negeri Times bernama Stanley Meisler,
menyebut Amerika sebagai kekuatan yang sudah terindustrialisasi
yang paling bersifat berkotak-kotak di dunia. Menurutnya orang-orang
di dunia. Menurutnya, orang-orang Amerika pada umumnya tidak
mengenal bahasa-bahasa asing, geografi, atau peristiwa-peristiwa
internasional yang sedang berlangsung, sementara para pembuat
keputusan dan kebijakan publik Amerika mengerti sedikit tentang
kekuatan-kekuatan budaya dan historis yang menciptakan peristiwaperistiwa dunia.
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RANGKUMAN
1. Kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud;
a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide gagasan, nilainilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
b. Wujud kebudayaan sebagi suatu komples aktivitas kelakuan berpola
dari manusia dalam masyarakat
c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.
Berkat berbagai kemajuan teknologi yang mengagumkan di bidang

2.

komunikasi dan transportasi, kebudayaan-kebudayaan dunia semakin
beraksi satu sama lain
3. Globalisasi media Massa telah menunjukan kepada banyak orang berbagai
kemungkinan yang tersedia dalam masyarakat modern, dan telah
menimbulkan dalam diri mereka keinginan akan adanya perbaikan mutu
kehidupan.
4. Bisnis internasional dan kegiatan profesional menuntut gerakan yang
melampaui satu lingkungan budaya khusus dan masuk kedalam arena
transcultural.
5. Saat memasuki abad ke-21, manajemen dimana-mana akan ada dalam
peralihan, yang bereksperimen dengan cara-cara yang lebih baik untuk
mengelola sumber daya manusia dan material dalam waktu.
6.
Para manajemen multi budaya adalah







Pelajar hubungan antar manusia dan nilai yang meliputi seluruh dunia
Terbuka dan fleksibel dalam menghadapi orang-orang yang sifatnya
beragam.
Mudah bergaul dengan mereka yang menekuni bidang yang berbeda,
latar belakang, ras, dan jenis kelamin.
Pasilitator bagi para pendatang baru, orang asing, kaum minoritas, dan
orang-orang imigran ketempat kerja.
Orang yang sudah bekerja sama dalam joint-venture, konsorsium, atau
koalisi.
Pelaku perubahan yang direncanakan dan futuris
(di adaptasi dari simons, Vazquez, dan Harris, 1993)
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1. Jelaskan apa itu kebudayaan?
2. Sebutkan unsur unsur universal yang merupakan isi dari semua
kebudayaan.
3. Jelaskan mengenai manajemen multi budaya
4. Keragaman apa saja yang berfisal Multi budaya

https://www.youtube.com/watch?v=jt2tikGSu98
https://www.youtube.com/watch?v=a6AjrOqCoA8
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BAB VIII
PEMAHAMAN LINTAS BUDAYA BAGI
PELAKU INDUSTRI PARIWISATA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pemahaman lintas budaya dalam
pariwisata
2. Mahasiswa mampu menguraikan prinsip layanan di dunia pariwisata
3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan pedoman komunikasi lintas
budaya : Anjuran dan Larangan

8.1 Mengapa Perlu Mempelajari Budaya?
Perlu disadari bahwa karena bahasa tidak dapat terlepas dari
budaya penuturnya (Colson, 2008; Dobrovol‟skij & Piirainen, 2006;
Williams, 2010), maka belajar bahasa Inggris tentu tidak mungkin
terlepas dari belajar budaya masyarakat pengguna bahasa Inggris,
terutama wisatawan yang berkunjung ke Kasongan. Dengan demikian
warga masyakarat yang bekerja di sektor pariwisata harus belajar
budaya barat (Inggris, Amerika, Australia, Jerman, Belanda, dsb.) dan
budaya Asia (Jepang, Korea, China, Malaysia, Vietnam, dsb.) di
samping memahami ragam budaya bangsa sendiri yang dimilki
kelompok masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Mengenal budaya
asing diperlukan, tetapi yang tidak kalah penting adalah mengenal
budaya sendiri. Undang- undang RI tahun 2003 tentang Distem
Pendidikan Nasional mengamanatkan kepada para pendidik untuk
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mempertahankan budaya nasional Indonesia, yang berakar pada nilainilai budaya dan kearifan local.

8.2 Mengapa Perlu Pemahaman Lintas Budaya?
Mengapa harus mengenal budaya orang lain? Grant dan Lei
(2001: 10-11) menyatakan: “Cultural differences are the main issues
in cross-cultural education.” Tanpa mengenal perbedaan budaya,
tradisi,

kebiasaan

antarsuku,

antaragama,

antarkawasan,

dan

antarbangsa, dengan budaya orang lain, kekacauan dan salah paham
akan terus-menerus terjadi dalam komunikasi dengan kominitas lain.
Lebih lanjut Sinagatullin (2003: 114) menjelaskan bahwa tujuan
pelatihan pemahaman lintas budaya adalah “to help students acquire
attitudes, knowledge, and skills needed to successfully function within
their own micro-culture, mainstream culture, and the global
community‟. Diharapkan melalui pelatihan ini para peserta kursus
bahasa Inggris juga akan memperoleh pengetahuan, menghayati sikap
dan mengasah keterampilan yang diperlukan untuk dapat berfungsi
secara maksimal di lingkup budaya komunitas sendiri, komunitas
nasional, dan komunitas dunia.

8.3 Apa Yang Dipelajari Dalam Pemahaman Lintas Budaya?
Selanjutnya, aspek apa saja yang harus dipelajari dalam belajar
lintas budaya? Apabila disarikan dari pendapat Honingmann (dalam
Koentjaraningrat, 1990:186-187) dan Koentjaraningrat (2005 dalam
Bhaswara, 2008), unsur budaya dapat dikategorikan menjadi tiga
aspek: cultural knowledge, patterns of behavior, and artifacts. Dengan
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demikian para peserta harus berupaya memahami perbedaanperbedaan unsur budaya ditinjau dari sisi pengetahuan (apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan sesuai norma yang berlaku di
komunitas tertentu), pola tingkah laku (bagaimana cara memberikan
sesuatu kepada orang lain, dengan tangan kanan, kiri, atau keduaduanya boleh), dan benda-benda budaya yang dimiliki dan dihargai
(bentuk bangunan, pakaian, perabot rumah, alat rumah tangga,
cinderamata yang disukai, dsb).
Dengan memahami aspek-aspek budaya ini, di satu sisi, warga
masyarakat, terutama yang terlibat dalam industri pariwisata, akan
dapat berkomunikasi dan melakukan fungsi masing-masing dengan
baik, terhindar dari kekacauan dan salah paham. Di sisi lain, para
pengrajin akan dapat secara tepat memilih dan memproduksi karyakarya yang banyak dinimati wisatawan, baik local, nasional maupun
global. Begitu pula dapat dipelajari cara pemajanan, cara menawarkan,
dan melayani pembeli sesuai kebiasaan dan kesukaan masing-masing.
Misalnya, tamu Eropa dan Amerika senang segera ditanggapi ketika
mereka masuk toko kerajinan; sebaliknya sebagian tamu Asia dan
Indonesia ada yang ingin melihat-lihat dulu sebelum memutuskan
untuk bertanya atau menjawab pertanyaan penjaga toko.

8.4 Prinsip Layanan Di Dunia Pariwisata
Terkait masalah umum yang berhubungan dengan komitmen
menjaga martabat bangsa, ada prinsip yang harus dipegang teguh oleh
semua jajaran dalam dunia pariwisata, yaitu prinsip Be a Good Host,
jadilah tuan rumah yang baik, dalam arti Respect the Guests/Tourists,
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hormatilah tamu/wisatawan yang datang ke Kasongan. Dalam dunia
perhotelan ada prinsip Guests are Kings, tamu adalah raja. Menjadi
kewajiban bagi para pramuwisata untuk memberikan pelayanan sebaik
mungkin dengan memposisikan tamu/wisatawan seperti layaknya raja.
Maksudnya, dengan memahami adat istiadat wisatawan, tujuan
kunjungan, kondisi mereka, para pramuwisata akan tahu kebutuhan
mereka, sehingga dapat memberikan layanan standar dalam dunia
periwisata dan perhotelan.
Menghormati tamu memang merupakan kewajiban yang juga
dianjurkan oleh ajaran agama. Namun yang tidak boleh dilupakan
adalah menghormati diri sendiri, Respect Yourself. Setiap manusia
normal pasti memiliki harga diri. Sebagai bagian dari masyarakat,
setiap manusia juga harus memiliki dan menjaga harga diri
masyarakat atau komunitasnya. Begitu pula sebagai bagian dari
bangsa Indonesia, setiap insan Indonesia harus menjaga dan membela
harga diri bangsanya apabila harga diri bangsa direndahkan oleh
bangsa lain. Terlepas dari kondisi yang ada, sebagai ulah individuindividu yang kurang bertanggung jawab, tidak sepantasnya insan
Indonesia mencaci dan merendahkan martabat bangsa sendiri,
terutama di hadapan para wisatawan asing yang datang ke Indonesia.
Itulah perlunya bagi stiap insan paeiwisata untuk menjaga Individual
Dignity, Communal Dignity, and National Dignity, menjaga martabat
diri, masyarakat, dan bangsa.
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8.5 Pedoman Komunikasi Lintas Budaya: Anjuran Dan Larangan
Terkait dengan kebutuhan praktis dalam komunikasi dengan
wisatawan asing sehubungan dengan perbedaan budaya, ada dua hal
utama yang perlu diperhatikan, yakni hal-hal yang seharusnya
dilakukan dan hal-hal yang seharusnya dihindari atau tidak dilakukan
atau yang dikenal dengan istilah the Do’s dan the Dont’s. Di antara
hal- hal yang pokok adalah sebagai berikut:
Hal-hal yang Dianjurkan/Seharusnya Dilakukan:
1. Greet your guests properly. Gunakan tegur sapa yang wajar,
seperti “Good

morning,” “Good

afternoon,” “How are

you?”dsb., sesuai waktu yang tepat. Penggunaan slang atau
bentuk bahasa gaul lainnya diperbolehkan apabila sudah
diperkirakan wisatawan ybs. memahami sehingga tidak akan
menimbulkan salah tafsir atau salah paham.
2. Say “Can I help you?” Karena wisatawan yang datang ke tempat
wisata, Hotel, Restaurant & Bar pasti mempunyai keperluan,
sebagai tuan rumah yang baik, pertanyaan “Can I help you?”
merupakan bagian dari standar layanan, yang menunjukkan bahwa
yang bersangkutan siap memberikan layanan. Selain sebagai
ungkapan formalitas, harus disadari bahwa sebagian besar
wisatawan memang memerlukan bantuan. Misalnya, penjelasan
diperlukan tentang Menu yang disajikan sehingga mereka dapat
menentukan apakah akan membeli atau tidak, membeli yang
mana, menu yang favorit yang mana, dsb.
3. Say “please” when asking to do something. “Please” yang artinya
“silakan” merupakan ungkapan yang biasa diucapkan sebagai
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bentuk kesantunan ketika pramuwisata mempersilakan tamu atau
pembeli melakukan sesuatu. Misalnya, “Please have a look” atau
“Have a look, please” digunakan ketika mempersilakan tamu
melihat-lihat keindahan wisata yang ada di daerah yang
dikunjungi.
4. Say “Excuse me” to anticipate a possible misconduct. Ungkapan
“Excuse me” digunakan meminta maaf sebagai antisipasi
terjadinya kekeliruan atau untuk meminta perhatian pada awal
pembicaraan. Misalnya, tamu yang bermaksud ke kamar kecil
akan bertanya “Excuse me. Where is the toilet?” atau “Excuse me.
Where is the washroom?”
5. Say “sorry” if something wrong has happened. Misalnya apabila
di sebuah Hotel kebetulan tidak tersedia kamar yang dikehendaki
wisatawan yang datang, sebagai reception sebaiknya mengatakan:
“I’m sorry, we don’t have it this time.”
6. Say “thank you” as often as necessary. Ucapan terima kasih
“thank you” merupakan ungkapan yang paling sering terdengar di
sektor layanan, terlebih di dunia pariwisata. Bagi orang barat,
terutama penutur asli bahasa Inggris, selalu mengatakan “thank
you” walaupun sesuatu yang dibutuhkan tidak diperoleh.
Misalnya, di sebuah restaurant tidak tersedia menu vegetarian,
ketika seorang pramusaji mengatakan “I’m sorry. We don’t have
vegetarian menu in this restaurant” maka penanya tetap akan
mengatakan “Never mind. Thank you” atau “All right. Thank
you.” Begitu pula, ketika wisatawan keluar dari Restaurant,
seorang pramusaji harus mengatakan “Thank you. Visit us again.”
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7. Wear proper outfits to suit the situation. Walaupun wisatawan
mengenakan pakaian semau mereka sendiri, para pekerja industri
wisata tidak boleh larut, ikut-ikutan seperti wisatawan. Wisatawan
barat yang berasal dari daerah dingin, tidak terbiasa dengan
tingginya suhu udara di Indonesia. Staff Hotel dan pramusaji
hendaknya berpakaian wajar-wajar saja, sesuai norma yang
berlaku di

masyarakat.

Misalnya,

sesuai dengan standar

perusahaan baik dari performance dan grooming, Pakian yang
bersih dan harum, dsb.
8. Be

friendly

but not too friendly.

Di dunia

pariwisata,

keramahtamahan sangat diperlukan. Wisatawan memerlukan
suasana nyaman, keramahan manusia dan kesejukan lingkungan.
Mereka menyukai layanan disertai senyuman yang polos, wajar,
bukan senyuman nakal. Ramah tidak perlu berlebihan agar tidak
menimbulkan salah paham.
9. Praise or compliment guests (where appropriate). Orang barat
menyukai pujian yang tidak berlebihan. Misalnya, wisatawan yang
mengenakan batik akan merasa tersanjung ketika dengan cara
lugas dipuji “You look great in your batik dress.” Dia akan
menjawab “Oh, thank you.” Pertanyaan dapat dilanjutklan
“Where did you get it?” (Di mana membelinya?), dst., sehingga
terkesan pujian tadi bukan sekedar basa-basi.
10. Show that you are EXPERTS in Working Place. Sebagai orang
yang bekerja di mana pun hendaklah dapat menjaga citra diri
masing-masing

dengan

menunjukkan

kepiawian

dalam

menjelaskan berbagai hel tentang Desa Wisata, Hotel, restaurant
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dan Bar (sejarah, produk yang dimiliki, bahan, ukuran, harga,
pemesanan, dsb.). Oleh karena itu para peserta pelatihan bahasa
Inggris

ini

harus

menanyakan

kepada

tutor

cara-cara

mengungkapkan ini dalam bahasa Inggris, sesuai dengan
kebutuhan tugas dalam pekerjaan masing- masing.
11. Be honest. Keharusan bersikap jujur berlaku untuk semua orang,
tapi kewajiban ini sangat ditekankan bagi para pelaku industri
wisata yang lebih banyak menggantungkan diri pada sektor jasa.
Kata-kata yang terucapkan oleh pelaku industri wisata tercatat di
hati wisatawan. Apabila yang dikatakan terbukti benar, maka
wisatawan percaya dan akan kembali minta jasanya untuk waktu
yang akan datang. Sebaliknya, manakala yang dikatakan tidak
terbukti, maka habislah kepercayaan wisatawan kepadanya dan
hilang peluang menjual jasa pada masa yang akan datang.
12. Be yourself. Sesuai prinsip menjaga individual dignity, setiap
pelaku industri wisata harus memiliki harga diri dan bangga atas
apa yang dimiliki. Ini juga sekaligus sebagai bentuk kesyukuran
kepada TYME atas apa yang telah dianugerahkan kepada hambaNya. Bersolek perlu, tetapi hendaknya dilakukan secara wajar saja.
Rambut hitam itu sudah lebih dari indah, tidak perlu harus dicat
merah, hijau, kuning, biru, ungu, dsb. Hati yang mulia lebih
berharga daripada kemeriahan rambut dan gemerlapan asesori
yang dikenakan.
Hal-hal yang Seharusnya Dihindari/Tidak Dilakukan:
1. Jangan mengajukan pertanyaan seperti: “How much money do you
earn?” “Why aren't you married?” atau “How old are you?”
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(kecuali oleh petugas resmi untuk tujuan mendapatkan identitas
yang akurat). Pertanyaan terkait jumlah penghasilan, mengapa
tidak/belum menikah, usia berapa (kecuali untuk keperluan
administrasi/identifikasi) merupakan pertanyaan yang tidak lazim
dalam komunikasi antarpribadi yang belum terlalu dekat.
Walaupun didasari maksud yang baik, pertanyaan-pertanyaan
semacam ini dianggap melanggar privacy (hak pribadi).
2. Don’t spit in the street or in public places. Di negara barat dan
bahkan di Asia, seperti Singapura dan Jepang, jalan dan tempattempat umum sudah bukan lagi menjadi kawasan yang dengan
seenaknya orang dapat meludah. Meludah ada tempatnya sendiri,
misalnya di kamar kecil atau wash tavel (wash basin), dan harus
disiram air. Wisatawan barat merasa jijik melihat orang yang
meludah di sembarang tempat.
3. Don’t blow your nose in public or cover your nose with a tissue or
handkerchief.
Begitu pula apabila terpaksa bersin di tempat umum orang barat
biasanya harus menutup hidungnya dengan tisu atau sapu tangan;
apalagi kalau di dekatnya ada orang lain.
4. Don’t stare at anyone in public. It’s impolite. Privacy is highly
regarded.
Dilarang memelototi (memandang terus-menerus) siapapun di
tempat umum. Selain tidak sopan, tindakan tersebut juga
melanggar kemerdekaan orang lain. Kebiasaan anak muda yang
duduk-duduk di tepi jalan dan menggoda atau mengganggu orang
yang lewat sangat bertentangan dengan budaya barat.
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5. Don’t discuss politics or religion with strangers. These are
personal business.
Orang barat tidak biasa berbincang tentang politik atau agama
dengan orang yang belum dikenal dengan baik. Alasannya, dua hal
ini merupakan urusan pribadi yang tidak biasa diangkat sebagai
topik pembicaraan dengan wisatawan yang baru saja dikenal.
6. Don’t be offended when they call you by first name. Di Amerika
Serikat, karena sikap demokratisnya yang begitu kuat, dalam
pergaulan dengan sesama cenderung mengabaikan formalitas, baik
di dalam maupun di luar keluarga. Dengan orang yang sudah kenal
baik mereka biasa memanggilnya dengan nama pertama, tanpa
Mr., Mrs., atau Miss. Bill Clinton, George Bush, Hillary Clinton,
dan Elizabeth Taylor, dalam pergaulan sehari-hari akan dipanggil
Bill, George, Hillary, dan Elizabeth/Elis/Beth/Betty. Mereka lebih
nyaman dan akrab dipanggil dengan nama pertama atau nama
kecil. Suami dan isteri juga hampir selalu saling memanggil
dengan nama kecil. Kebiasaan itu terbawa sehingga sangat
mungkin Putu Jaya Wijaya yang biasa dipanggil Pak Wijaya
hanya akan dipanggil Putu oleh wisatawan Amerika Serikat.
Apabila hal ini terjadi, harap bisa dimaklumi.
7. Don’t push guests buying products. hoteliers pasti akan selalu
melakukan berbagai upaya agar orang yang datang ke restaurant
mau berbelanja, namun perlu diketahui bahwa wisatawan pada
umumnya sudah merencanakan anggaran belanjanya. Promosi
boleh, tetapi jangan sampai memaksa-maksa orang untuk belanja
agar mereka tidak takut untuk berkunjung kembali.
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8. Don’t underestimate buyers. Sebaliknya, sebagai hoteliers
seharusnya tidak memandang rendah tamu semata-mata karena
penampilannya. Tidak jarang orang yang penampilannya sangat
sederhana tetapi memikirkan banyak keluarga dan teman sehingga
banyak buah tangan yang harus dibeli.
9. Don’t say NO to help. Sebagai konsekuensi pertanyaan “May I
help you?” setiap kali kedatangan tamu/wisatawan, jangan sampai
mengelak ketika mereka membutuhkan bantuan. Apabila karena
satu dan lain hal terpaksa tidak dapat memberikan bantuan,
misalnya karena tidak tahu, hendaknya ditunjukkan ke mana harus
pergi untuk mendapatkan bantuan yang diharapkan.

8.6 Kesimpulan
Sektor pariwisata merupakan lahan penghasilan yang subur bagi
warga masyarakat Kasongan, namun harus disertai upaya penyemaian
bibit pelaku industri wisata yang memahami bahasa asing, terutama
bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Karena bahasa selalu
terkait dengan budaya, peserta pelatihan bahasa Inggris harus selalu
berupaya memahami budaya penutur bahasa Inggris, terutama unsurunsur perbedaan yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan
kekacauan atau salah paham. Peserta pelatihan minimal memahami
hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan hal-hal yang sebaiknya
dihindari ketika berhadapan dengan wisatawan asing. Daftar di atas
hanya sebagian kecil dari yang harus dikenal, yang masih perlu terus
dikembangkan, misalnya dengan membuat catatan-catatan dalam
berkomunikasi dengan wisatawan asing.
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RANGKUMAN
1. Pemahaman lintas budaya akan memperoleh pengetahuan, menghayati
sikap dan mengasah keterampilan yang diperlukan untuk dapat berfungsi
secara maksimal di lingkup budaya komunitas sendiri, komunitas nasional,
dan komunitas dunia.
2. Unsur budaya dapat dikategorikan menjadi tiga aspek: cultural knowledge,
patterns of behavior, and artifacts.
3. Prinsip yang harus dipegang teguh oleh semua jajaran dalam dunia
pariwisata, yaitu prinsip Be a Good Host.
4. Menghormati tamu memang merupakan kewajiban yang juga dianjurkan
oleh ajaran agama, namun yang tidak boleh dilupakan adalah menghormati
diri sendiri, Respect Yourself.
5. Setiap insan pariwisata harus dapat

menjaga

Individual Dignity,

Communnity Dignity, and National Dignity,

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.
3.
4.
5.

Jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari budaya!
Apa pentingnya pemahaman lintas budaya?
Bagaimana cara memahami lintas budaya?
Prinsip layanan apa saja yang ada di dunia pariwisata?
Jelaskan Larangan pedoman komunikasi lintas budaya! Serta alasannya.

https://www.youtube.com/watch?v=rJ4IbhXrqnc
https://www.youtube.com/watch?v=XDClJwGDkFk
https://www.youtube.com/watch?v=VFNwMdlKUXk
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BAB IX
SIKAP DASAR PROFESI BIDANG PERHOTELAN
(HOTELIER)

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang sikap dasar profesi bidang
perhotelan
2. Mahasiswa mampu menerapkan sikap dasar sebagai hotelier

9.1 Pendahuluan
Dalam bekerja di hotel semuanya ada aturan dan etika, jadi
tidak boleh setiap karyawan bertindak semaunya sendiri. Jika masingmasing karyawan bertindak semaunya sendiri, mereka mungkin tidak
akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Pihak hotel
seharusnya

bisa

memberikan

pelajaran

kepada

karyawannya

bagaimana harus bertingkah laku dan melakukan tindakan yang tepat.
Sebagai seorang karyawan hotel ataupun sebagai seorang manager,
wajib hukumnya untuk memiliki etika atau sikap kerja yang baik tidak
hanya kepada konsumen tetapi juga dengan sesame rekan kerja.
Bila seorang karyawan hotel tidak bisa bersikap dengan sopan
tentu saja banyak tamu yang merasa tidak dihormati. Memang bila
dalam satu hotel saja banyak karyawan yang memiliki berbagai
karakteristik, namun semua itu harus disamakan. Setiap calon
karyawan yang akan bekerja di hotel seharusnya mendapatkan
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pelatihan terlebih dahulu terutama pelatihan terhadap kesopanan atau
etika profesi.
Sopan itu bukan sifat namun sikap yang bisa ditumbuhkan
kepada siapa saja terutama kesopanan dari gaya bicara mereka kepada
tamu. Karena sopan saat berbicara juga merupakan excellent service
hotel sehingga wajib bagi semua hotel untuk membina karyawan agar
bisa bertutur kata yang baik pada tamu mereka.
Jika karyawan mudah marah dan tersinggung tentu saja mereka
tidak akan mampu melayani tamu dengan baik. Begitu pentingnya
etika bagi setiap karyawan untuk memberikan excellence service hotel
yang terbaik kepada tamu. Jika etika baik dimiliki semua karyawan
dan pihak terkait dengan hotel tersebut maka akan mudah bagi hotel
untuk mendapatkan lebih banyak tamu.
Setiap orang yang sudah memutuskan untuk membangun
karirnya di dunia perhotelan/hospitality harus menyadari betul bahwa
mereka akan bekerja ditempat yang betul-betul akan mengedepankan
etika atau sikap yang baik sehingga harus bisa mempraktikannya saat
bekerja diindustri perhotelan. Pihak hotelpun melalui departemen
Human Resourcesnya ketika melakukan seleksi dan penarikan tenaga
kerjanya

sangat

mempertimbangkan

sikap/attitude

dari

calon

karyawannya. Hal ini akan dilakukan mulai saat calon karyawan
mengikuti seleksi interview. Untuk itu setiap calon karyawan harus
memahami

etika

yang

interview/wawancara.
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baik

saat

menghadiri

sebeah

9.2 Etika Dalam Mengikuti Wawancara
Karena interview menjadi pintu gerbang utama untuk menuju
karir cemerlang anda di industri perhotelan, ada baiknya pencari kerja
memahami dan mempelajari beberapa tips dan trik yang perlu
diketahui ketika menghadiri sebuah interview.
1. Usahakan istirahat yang cukup sebelum mengikuti interview
sehingga penampilan akan fresh pada saat diwawancara.
2. Performance/Penampilan

Ingatlah pepatah ‘First Impressions Last Forever’, yang
berarti bahwa kesan pertama itu akan melekat selamanya.
Maksudnya, didalam interview

yang akan dihadapi,

berusahalah untuk membuat kesan pertama yang baik.
Tentu saja hal pertama yang akan dilihat interviewer adalah
penampilan. Jadi berusahalah untuk memberi kesan yang
baik kepada interviewer tentang penampilan anda.
Hal-hal dibawah ini patut untuk diperhatikan:
a. Grooming – perhatikan dandanan. Mulai dari gaya
rambut, riasan wajah (untuk wanita), kebersihan diri,
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sampai parfum yang anda kenakan. Dandanan yang rapi,
sopan, dan tidak berlebihan mewakili kepribadian yang
hangat dan professional.
b. Fresh Look – Raut muka yang cerah dan segar juga
harus dijaga. Tidur dan istirahatlah yang cukup sebelum
terlibat

dalam

sebuah

interview.

Memakai

anti

prespirant/deodorant juga sangat dianjurkan agar tetap
segar selama menunggu giliran interview. Usahakan
bersikap tenang dan tidak gugup karena biasanya orang
yang gugup akan cenderung berkeringat, dan keringat
akan membuat penampilan terlihat buruk.
c. Smart-Looking Dress/Shirt – Pakailah pakaian formal
dengan warna lembut dan tidak mencolok. Memakai
dasi juga sangat dianjurkan untuk pencari kerja pria.
Cara berpakaian yang baik juga akan mencerminkan
kecerdasan

dan

menonjolkan

sikap

professional

seseorang.
3. Attitude/Sikap
Cara bersikap didalam ruangan interview akan sangat
menentukan kesuksesan seseorang dalam interview itu
sendiri.

Sikap

positif,

hangat,

dan

sopan

akan

memperlihatkan sisi profesionalitas seseorang. Yang paling
penting adalah membuat interviewer percaya bahwa sikap
positif anda akan sangat membantu pada posisi pekerjaan
yang sedang anda lamar.
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Beberapa hal dibawah ini bisa menggambarkan sikap positif
seseorang:
a. Politeness / sopan santun
Hadir ditempat interview (bukan ditempat parkir
hotel/industry) paling telat 30 menit sebelum jadwal
interview yang diberikan oleh pihak hotel. Bersikaplah
sopan sejak dipanggil memasuki ruangan interview
dengan beberapa tips berikut;
1) Knock on the Door – ketuklah pintu sebelum
memasuki ruangan.
2) Pada saat berjalan menuju tempat duduk yang telah
ditentukan

berjalanlan

dengan

tegap,

tidak

membungkuk dan loyo.
3) Greeting – Ucapkan salam.
4) Shake hand – Jabat tangan dengan tegas dan
sebutkan nama.
5) Berdirilah
dipersilakan

disebelah kanan/kiri kursi
untuk

duduk

sampai

sebelum

interviewer

mengatakan “Have a seat/sit down please” atau
katakan “May I have a seat?”
6) Starting Light Conversation – Berusahalah memulai
percakapan ringan setelah dipersilahkan duduk
untuk memberi kesan bahwa anda dapat menguasai
situasi dengan baik.
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7) Jangan menggendong tas dipunggung pada saat
duduk dikursi. Kalau membawa tas taruhlah tas
dilantai sebelah kanan atau kiri tempat duduk.
8) Duduklah dengan posisi tegak/tidak membungkuk
atau menyandar kekursi dengan tangan ditaruh
diatas paha atau dipinggiran meja interviewer.
Jangan

pernah

melipatkan

tangan

dimeja

interviewer.
9) Arahkan pandangan anda ke orang yang akan
memberikan pertanyaan dengan muka tersenyum.
jangan mengarahkan pandangan keatas, kebawah
atau kesamping termasuk pada saat menjawab setiap
pertanyaan yang diajukan harus menatap lawan
bicara.
4. Confidence/Kepercayaan Diri
Tunjukkan bahwa

anda

cukup

percaya

diri

dalam

menghadapi berbagai situasi, dengan beberapa tips berikut;
a. Do Not Be Nervous – Jangan gugup. Kegugupan mudah
terlihat, dan itu menggambarkan bahwa seseorang tidak
percaya diri menghadapi situasi-situasi yang tak terduga.
Lakukan persiapan yang cukup sebelum interview untuk
menghindari rasa gugup selama interview.
b.

Eye Contact – Jangan mengalihkan pandangan anda
dari

interviewer

selama

menjawab

pertanyaan-

pertanyaan di dalam interview. Selain tidak sopan, hal
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itu akan memberi kesan bahwa anda kurang percaya
diri.
c. Genuine Smile – Senyum yang tulus dan tidak dibuatbuat

akan

memahami

sangat
kepribadian

membantu interviewer untuk
anda

yang

hangat

dan

bersahabat. Hal itu akan menambah nilai positif bagi
anda.
d. Gesture – Gunakan bahasa tubuh seperlunya agar tetap
terlihat nyaman dalam situasi penuh tekanan. Ini
menunjukkan bahwa anda orang yang percaya diri dan
cakap dalam menangani berbagai situasi.
e. Be Highly Motivated–Perlihatkan kepada interviewer
bahwa anda orang yang penuh semangat dan siap
menjalani pekerjaan pada posisi yang sedang anda
lamar. Pemilihan kata yang tepat dan cara penyampaian
yang baik dan tegas akan sangat menggambarkan bahwa
anda adalah orang yang tepat untuk mendapatkan
pekerjaan ini.
5. Control the Atmosphere/Menguasai Suasana
Perlihatkan

kepada

interviewer

bahwa

anda

tidak

terintimidasi dengan tekanan-tekanan selama interview
berlangsung. Singkatnya, tidak boleh terlihat tertekan
selama proses interview berlangsung dengan cara;
a. Relax – bersikaplah rileks dan tenang. Sikap duduk dan
sikap bicara yang baik akan menggambarkan tingkat
ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi.
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b. Be Yourself – Bersikaplah yang tulus dan tidak dibuatbuat. Bagaimanapun sikap yang dibuat-buat akan
terlihat kaku dan lucu, dan akan memberikan kesan
buruk terhadap kepribadian anda.
c. Pay Attention – Bersikaplah penuh perhatian. Perhatikan
semua pertanyaan yang dilontarkan, dan berusahalah
menjawab sesuai dengan yang ditanyakan. Katakan
‘maaf’ jika anda terpaksa meminta interviewer untuk
mengulang pertanyaannya.
6. Communication Skills/Kemampuan Berkomunikasi

Hal yang paling penting dan krusial dalam menghadapi
interview tentu saja adalah kemampuan berkomunikasi.
Bahasa Inggris dalam hal ini memegang peranan yang
mutlak untuk anda dalam menghadapi interview seperti ini.
Apalagi karena tujuannya adalah untuk mendapatkan
pekerjaan di dunia perhotelan.
Jadi, sangatlah penting untuk meyakinkan interviewer
bahwa kemampuan berbahasa Inggris anda lebih dari cukup
untuk mendapatkan pekerjaan yang anda inginkan.
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Kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris akan
dianggap layak apabila anda melakukan hal-hal dibawah ini;
a. Always Be Ready For Any Unpredictable Questions:
Anda harus selalu siap untuk menjawab pertanyaanpertanyaan yang tidak terduga. Beberapa interviewer
selalu menanyakan hal-hal diluar konteks hanya untuk
mencari tahu tingkat kemampuan berbahasa anda.
b. Reply With Short, Clear, and Complete Answers:
Usahakan menjawab semua pertanyaan dengan singkat,
jelas, sekaligus lengkap. Hindari kata-kata yang tidak
perlu agar jawaban anda tidak melebar.
c. Avoid Creating Other Questions From Your Answers:
Hindari menjawab pertanyaan yang menggiring ke arah
pertanyaan lain.
d. Thank

Him/Her

For

Any

Berterimakasihlah jika anda

Compliments:

mendapatkan pujian-

sekecil apapun itu atas jawaban yang anda lontarkan.
7. Knowledge/Pengetahuan
Yakinkan interviewer bahwa pengetahuan anda lebih dari
cukup untuk mendapatkan pekerjaan yang dilamar. Buatlah
interviewer yakin bahwa anda adalah orang yang tepat
untuk itu.
Tentu saja anda harus bisa melakukan hal-hal seperti
dibawah ini;
a. Mastering Your Field: Kuasai bidang pekerjaan yang
dilamar. Akan lebih baik jika anda mempunyai latar
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belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai
dengan bidang pekerjaaan yang dilamar.
b. Understand All Aspects Concerning the Prospect
Position: Memahami semua aspek yang berhubungan
dengan bidang pekerjaan yang dilamar.
8. Assure Him/Her that You Are Fit For the Post.
Buatlah dia yakin bahwa pengetahuan anda sesuai dengan
posisi yang ditawarkan dengan menjelaskan;
a. Background: Latar belakang pendidikan anda.
b. Experience: Pengalaman kerja pada bidang yang
dilamar.
c.

Feelings About the Job: Perasaan positif terhadap
bidang yang dilamar.

9. Thank Him/ Berterima Kasih
Apapun hasilnya, ucapkan terima kasih kepada interviewer
setelah interview berakhir.
Dengan menguasai tips yang telah dijabarkan diatas, seharusnya
anda akan dapat lebih siap menghadapi interview dan mendapatkan
pekerjaan impian anda di duia perhotelan atau indusri sejenis.

9.3 Jenis Sanksi Hotel
Ketika bekerja di industry perhotelan akan ada banyak sekali
aturan yang harus dipatuhi sehingga seorang karyawan harus paham
betul mengenai atran yang ada di hotel supaya tidak melakukan halhal yang tidak sesuia dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak
manajemen hotel. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Penuntun
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Perilaku, Tata-Tertib dan disiplin kerja karyawan dapat dikenakan
sangsi atau tindakan disiplin berupa teguran lisan atau peringatan
tertulis sampai pemutusan hubungan kerja
1. Jenis Pelanggaran yang terjadi dibagi dalam 3 jenis.
a. Pelanggaran Ringan
Karyawan

yang

melakukan

pelanggaran

ringan,

pelaksanaan sangsinya adalah sebagai berikut.
1) Pelanggaran Pertama
Teguran secara lisan maupun tertulis oleh Kepala
Bagian yang bersangkutan dan bersifat internal
2) Pelanggaran Kedua
Karyawan yang melakukan pelanggaran ringan
untuk kedua kalinya walaupun telah diberikan
teguran seperti tersebut dalam ayat 1 (a) di atas,
dikenakan sangsi Peringatan I (pertama) yang
berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
3) Pelanggaran Ketiga
Karyawan yang melakukan pelanggaran ringan
untuk ketiga kalinya dalam masa berlaku Peringatan
I dikenakan sangsi “Peringatan II” (kedua) yang
berlaku salama 6 (enam) bulan.
4) Pelanggaran Keempat
Karyawan yang melakukan pelanggaran ringan
untuk

keempat

kalinya

dalam

masa

berlaku

Peringatan II dikenakan sangsi “Peringatan III”
(ketiga) yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
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5) Pelanggaran Kelima
Karyawan yang melakukan pelanggaran ringan
untuk kelima kalinya sementara masa Peringatan III
masih berlaku, akan dikenakan tindakan Skorsing,
sampai dikeluarkan keputusan dari hasil kesepakatan
antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha, dengan
berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam UU
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto UU
No. 2/2004 juncto Peraturan Pelaksanaannya.
b. Pelanggaran Sedang
Karyawan

yang

melakukan

pelanggaran

sedang,

pelaksanaan sangsinya adalah sebagai berikut.
1) Pelanggaran Pertama
Karyawan yang melakukan pelanggaran sedang
untuk pertama kalinya dikenakan sangsi “Peringatan
II” (kedua) yang berlaku selama 6 (enam) bulan
2) Pelanggaran Kedua
Karyawan yang melakukan pelanggaran sedang
untuk kedua kalinya dalam masa Peringatan III
masih berlaku, dikenakan sangsi “Peringatan III”
(ketiga) yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
3) Pelanggaran Ketiga
Karyawan yang melakukan pelanggaran sedang
untuk ketiga kalinya sementara masa Peringatan III
masih berlaku, akan dikenakan tindakan Skorsing,
sampai dikeluarkan keputusan dari hasil kesepakatan
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antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha, dengan
berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam UU
No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Juncto UU
No. 2/2004 Juncto Peraturan Pelaksanaannya.
c. Pelanggaran Berat
Karyawan yang melakukan pelanggaran berat, akan
dikenakan tindakan skorsing,

sampai

dikeluarkan

keputusan dari hasil kesepakatan antara Serikat Pekerja
dengan Pengusaha, dengan berpedoman pada ketentuanketentuan

dalam

UU

No.

13/2003

tentang

Ketenagakerjaan Juncto UU. No 2/2004 tentang
Pemutusan

Hubungan

Kerja

Juncto

Peraturan

Pelaksanaannya.
Apabila

ada

karyawan

ditemukan

dan

terbukti

melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi
oleh Kepala Bagian yang bersangkutan.
1) Skorsing
Tindakan

skorsing

dapat

dikenakan

kepada

karyawan yang melakukan pelanggaran berat atau
berkali-kali melakukan pelanggaran ringan atau
pelanggaran sedang.
Apabila

dilakukan

tindakan

skorsing,

sambil

menunggu ijin pemutusan hubungan kerja dari
lembaga

yang

berwenang,

karyawan

berhak

mendapatkan upahnya beserta hak-hak lainnya yang
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biasa diterima sesuai peraturan perundangan yang
berlaku
2) Termination of Employment/ Pemutusan Hubungan
Kerja
Segala upaya akan dilakukan untuk mencegah
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja. Apabila
upaya tersebut tidak berhasil maka Pemutusan
Hubungan Kerja dapat diadakan dengan berpedoman
kepada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
Juncto UU No. 2/2004 dan peraturan lainnya yang
berhubungan.
2. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena halhal sebagai berikut:
a. Dengan sendirinya
1) Pada akhir suatu perjanjian
2) Apabila karyawan meninggal dunia.
3) Pada akhir bulan apabila karyawan telah mencapai
usia 55 tahun.
b. Berdasarkan surat keterangan dokter Hotel yang
menyatakan bahwa karyawan tidak mampu bekerja lagi
setelah sakit selama 12 bulan. Pemutusan Hubungan
Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU No.
13/2003.
c. Karyawan yang bersangkutan mengundurkan diri secara
tertulis, satu bulan sebelumnya.
d. Karyawan tidak lulus dalam masa percobaan.
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3. Pemutusan

Hubungan

Kerja

dilarang

apabila

didasarkan atas hal-hal berikut:
a. Karyawan

berhalangan

hadir

karena

memenuhi

kewajiban terhadap Negara.
b. Selama

karyawan

berhalangan

menjalankan

pekerjaannya karena sakit menurut keterangan dokter
Hotel, selama belum mencapai waktu 12 (dua belas)
bulan.
c. Berhubung

dengan keanggotaan karyawan dalam

Serikat Pekerja dan melaksanakan tugas fungsi Serikat
Pekerja di luar jam kerja.
d. Karena pengaduan karyawan kepada yang berwajib
mengenai tingkah laku Pengusaha yang terbukti
melanggar Peraturan Negara.
e. Paham, agama, aliran dan golongan atau kelamin
Dalam hal karyawan mengundurkan diri, dengan pemberitahuan
tertulis

sebulan

sebelumnya,

Pengusaha

diwajibkan

untuk

mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan tentang masa kerja
karyawan tersebut. Dalam hal ini, Pengusaha diwajibkan untuk
membayar uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4
UU No. 13/2003 dan uang pisah.
Pengusaha membayar uang pisah seperti yang dimaksud dalam
pasal 60.3 diatas berdasarkan atas kesepakatan sebagai sebagai
berikut:
Pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan
uang penggantian hak sebagai akibat adanya pemutusan hubungan
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kerja harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UU.
No. 13/2003 Juncto UU. No. 2/2004 dan peraturan lainnya yang
berhubungan yang menetapkan tentang besarnya uang pesangon, uang
penghargaan dan uang penggantian hak.
1. Karyawan yang mempunyai masa kerja kurang dari 3 (tiga)
tahun tidak berhak mendapatkan uang pisah
2. Karyawan yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) sampai
dengan 18 (delapan belas) tahun akan mendapatkan uang
pisah sebesar:
3. Masa kerja dibagi tiga dikalikan 1 (satu) bulan upah (masa
kerja/3 x 1 bulan upah)
4. Komponen upah terdiri dari: gaji pokok + tunjangan
tranportasi + tunjangan masa kerja.
5. Karyawan yang mempunyai masa kerja lebih dari 18
(delapan belas) tahun akan diberikan uang pisah maksimum
6 bulan upah.
6. Pembayaran uang pisah ini dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh) sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

9.4 Pelanggaran
Klasifikasi Pelanggaran
Pengusaha

dan

Serikat

Pekerja

secara

bersama-sama

mengusahakan dilaksanakannya disiplin kerja dalam lingkungan
perusahaan dan oleh karena itu terhadap pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi perlu diambil tindakan baik secara lisan maupun tertulis,
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skorsing dan atau Pemutusan Hubungan Kerja. Pelanggaran dibagi
atas 3 (tiga) kategori:
a. Pelanggaran Ringan
1) Berlaku tidak sopan pada saat berkerja seperti berteriak
dan tertawa terbahak-bahak serta tidak ramah kepada
kawan sekerja maupun atasan
2) Mengabaikan

kebersihan

dan

kesehatan

pribadi,

berpakaian kurang rapi, tidak memakai tanda nama
(name badge) atau pakaian seragam yang telah
ditentukan oleh Pengusaha.
3) Menggunakan lift, kamar kecil, telepon dan fasilitas lain
yang disediakan khusus untuk tamu dan yang tidak
berhubungan dengan pekerjaannya.
4) Menyalahgunakan peralatan hotel tidak sebagaimana
mestinya,

menggunakan

peralatan

Hotel

untuk

kepentingan pribadi, tanpa ijin Pengusaha atau orang
yang berwenang atas peralatan tersebut.
5) Menerima pengunjung pribadi di tempat kerja dan
lingkungan tamu di Hotel
6) Mencoret-coret papan pengumuman Hotel dan atau
mengambil kertas pengumuman tanpa ijin.
7) Tidak bertanggung jawab dalam memelihara kondisi
termasuk kebersihan lingkungan kerja serta loker
karyawan.
8) Memasukkan “time card” karyawan lain.
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9) Merubah jadwal kerja tanpa persetujuan lebih dahulu
dari atasan langsung.
10) Tidak bergairah atau tidak bersungguh-sungguh dan
kurang terampil dalam melaksanakan perintah-perintah
dan atau tugas-tugasnya sehari-hari.
11) Tidak dapat bekerja sama dengan rekan sekerja,
karyawan lainnya maupun atasan.
12) Berada di lingkungan Hotel di luar jam kerja tanpa ijin
pihak yang berwenang.
13) Terlambat datang bekerja dan atau meninggalkan
pekerjaan tanpa ijin
14) Absen selama 1 (satu) hari tanpa alasan.
15) Efisiensi kerja yang rendah karena hasil kerja yang tidak
memuaskan.
16) Tanpa ijin membawa makanan, minuman atau peralatan
operasional dari Employee Dining Room.
17) Mengotori dan/atau meludah tidak pada tempat yang
ditentukan.
18) Mengambil makanan di staff kantin (Employee Dining
Room) tanpa menunjukkan kartu makan.
19) Mengunyah permen karet atau permen lainnya selama
bertugas di tempat umum dan/atau dilihat tamu.
20) Tanpa ijin manajemen berada di event-event hotel atau
tanpa ijin manajemen mengadakan hubungam sosial
dengan tamu yang bukan merupakan bidang tugas dan
tanggung jawabnya.
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21) Tidak mengikuti Peraturan dan Prosedur Hotel yang
telah menjadi kewajiban karyawan.
22) Memberikan atau menerima makanan, minuman dan
atau barang milik Hotel untuk teman sekerja, kecuali
telah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang.
23) Ceroboh dan atau kurang bertanggung jawab saat
menerima, mengeluarkan dan mengontrol barang-barang
milik hotel.
24) Mengabaikan

kewajiban

keterampilan

dan

untuk

pengetahuan

mengembangkan
untuk

menunjang

penunaian tugasnya.
25) Tidak

segera

kehilangan

melaporkan

barang-barang

setiap
milik

kerusakan
pengusaha

atau
yang

merupakan tanggung jawabnya atau tanggung jawab
Departemen/Divisi kepada atasannya.
26) Dengan sengaja mengalihkan tugas/pekerjaan yang
diberikan oleh atasannya kepada karyawan lain yang
tidak berkompeten tanpa seijin atasannya.
27) Tidak

melaporkan

ditemukan

yang

sesuatu
man

yang

bisa

diketahui

berakibat

fatal

atau
atau

menimbulkan kerugian terhadap perusahaan atau orang
lain.
b. Pelanggaran Sedang
1) Meninggalkan pekerjaan dalam jam kerja tanpa ijin dari
atasan
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2) Merokok/makan/minum dan atau tidur-tiduran dalam
jam kerja di tempat yang dilarang oleh Pengusaha
3) Mengadakan perdagangan dan atau hal-hal yang bersifat
mencari keuntungan pribadi selama jam kerja dan di
lingkungan Hotel
4) Lalai melaporkan barang temuan yang ditemukan di
lingkungan Hotel
5) Bekerja sama dalam hal saling memasukan “time card”
dengan karyawan lain.
6) Melawan perintah atasan, walaupun mengetahui bahwa
hal yang diinstruksikan tersebut adalah merupakan
kewajibannya.
7) Ditemukan menyimpan barang-barang milik Hotel, dan
atau milik rekan sekerja, bawahan, maupun atasan, di
dalam “locker” tanpa ijin.
8) Mencoret-coret tembok, maupun tempat-tempat lain di
lingkungan Hotel.
9) Absen selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan
10) Tidak berlaku sopan, tidak ramah dan tidak memberikan
pelayanan yang baik kepada tamu.
11) Menolak untuk mentaati peraturan keamanan hotel,
seperti:

pemeriksaan

locker,

pemeriksaan

badan,

pemeriksaan tas/bungkusan bilamana diperlukan oleh
yang diberi wewenang oleh Hotel.
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12) Menolak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau
pengobatan bilamana dipandang perlu oleh pengusaha.
13) Menolak dan/atau dengan sengaja tidak memakai alat
pengaman diri yang telah ditentukan dan telah
disediakan pada saat melakukan pekerjaan.
14) Dengan sengaja menyembunyikan penyakit menular
yang membahayakan keselamatan dan kesehatan tamutamu hotel atau karyawan lainnya.
15) Menempel, mengedarkan atau mendistribusikan gambar
atau barang porno ketika berada di lingkungan hotel
termasuk melalui email.
16) Tidak menyerahkan atau melaporkan barang lost and
found ke departemen housekeeping.
17) Masuk atau keluar areal hotel tidak melalui pintu yang
telah ditentukan
18) Meminta hadiah dari tamu.
19) Tanpa wewenang menyebarkan selebaran, poster, petisi
atau

barang-barang

tulisan

lainnya

tanpa

ijin

manajemen.
c. Pelanggaran Berat
1) Pada saat membuat perjanjian kerja atau ikatan kerja,
memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan
2) Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika di
tempat kerja.
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3) Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja seperti
pelecehan seksual terhadap tamu dan teman sekerja di
tempat kerja.
4) Melakukan tindakan kejahatan, misalnya: mencuri,
menipu,

menggelapkan,

memperdagangkan

barang

terlarang di dalam lingkungan hotel.
5) Membawa keluar barang-barang milik Hotel dan atau
barang-barang tamu, tanpa ijin tertulis (outgoing record)
dari Pengusaha atau orang lain yang diberi wewenang.
6) Melakukan penganiayaan/ menghina secara kasar/
mencemarkan atau mengancam Pengusaha, keluarga
Pengusaha, atasan/bawahan/karyawan lain dan tamu
Hotel.
7) Membujuk Pengusaha/atasan/ bawahan/teman sekerja
untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan
hukum atau kesusilaan.
8) Dengan sengaja atau ceroboh merusak/merugikan/
membiarkan milik pengusaha/ tamu/karyawan dalam
keadaan bahaya.
9) Membawa senjata api, senjata tajam dan sejenisnya,
kecuali bila diijinkan oleh Pengusaha karena ada
hubungannya dengan pekerjaan/tugas sehari-hari.
10) Melakukan

suatu

tindakan

yang

mengakibatkan

perkelahian antar karyawan lainnya.
11) Dengan sengaja membuat suatu kesalahan dengan
maksud tertentu untuk mendapatkan haknya dari
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Pengusaha, misalnya: berbuat kesalahan dalam tugas
sehari-hari

dengan

harapan

diputuskan

hubungan

kerjanya oleh Pengusaha sehingga ia dapat memperoleh
uang pesangon.
12) Dengan sengaja atau ceroboh merusak/membiarkan diri
sendiri/teman sekerja dan tamu Hotel dalam bahaya.
13) Membongkar rahasia dan atau merusak nama baik
Hotel,

Pengusaha/

keluarganya,

kecuali

untuk

kepentingan Negara.
14) Melakukan perjudian dalam segala bentuk di lingkungan
Hotel
15) Absen selama 5 (lima) hari berturut-turut dalam 1 (satu)
bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
16) Masuk ke kamar tamu tanpa ijin kecuali sudah
merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya.
17) Bekerja pada instansi lain secara tetap, kecuali di luar
jam kerja yang sifatnya tidak tetap.
18) Membawa, memiliki dan memperdagangkan obat-obat
terlarang dan melakukan perbuatan untuk membantu
dapat dilakukannya tindakan prostitusi di dalam hotel.
19) Memalsukan atau dengan sengaja merubah dokumen
resmi hotel
20) Memberikan informasi atau keterangan palsu mengenai
hotel, tamu hotel, karyawan lainnya atau diri sendiri.
21) Memberikan surat keterangan dokter palsu.
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22) Memberikan informasi rahasia mengenai hotel kepada
pihak luar dan/atau tanpa ijin memperbanyak dokumen
hotel, manual, file atau data yang bersifat rahasia.
23) Menyuruh

bawahan

atau

teman

sekerja

untuk

melakukan pekerjaan untuk keuntungan pribadi.
24) Terbukti mengatur perjalanan wisata tamu hotel,
transportasi, penukaran uang atau transaksi lainnya
untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.
25) Terbukti menghubungi tamu ke kamar baik secara
langsung maupun dengan sarana lain untuk kepentingan
pribadi.
26) Karyawan menawarkan kepada tamu jasa atau produk
yang bukan merupakan produk atau jasa

yang

disediakan oleh hotel kecuali atas permintaan tamu.
27) Menyalahgunakan kedudukan dan/atau kewenangan
untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok
seperti meminta/menerima suap atau komisi atau
imbalan yang tidak sah kepada/dari pihak ketiga.

9.5 Table Manner/Etika Makan Yang Baik
Etika atau dalam bahasa Prancis disebut “Etiquette” adalah
termasuk didalam norma tata kelakuan yang menurut kamus
“Webster” berarti :“Cara tingkah laku yang diharuskan oleh pendidik
kebiasaan-kebiasaan sosial atau diharuskan oleh mereka yang
berwenang”
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Didalam pembicaraan etika makan, kita tidak lepas dari tata
kelakuan manusia itu sendiri didalam menjalankan interaksi sosial,
baik dirnya sebagai pelaku utama maupun dirinya sebagai pelaku
penyerta. Interaksi terjadi pada saat kita menjamu makan relasi,
teman, keluarga, atau jika kita diundang untuk menghadiri jamuan
makan. Tata cara makan mempunyai aturan atau kebiasaan yang
berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, bahkan antara
negara yang satu dengan yang lain. Namun dalam buku ini table
manner yang dimaksud adalah table manner yang mengacu pada
western culture yang umum dipakai didunia internasional.
Table Manner Pada “Table Service”

Ada beberapa tips yang harus diketahui dalam menghadiri
jamuan makan diantaranya adalah:
1. Ketika akan menghadiri Jamuan Makan:
a. Mengetahui dress code yang sesuai dengan acara
b. Usahakanlah datang tepat waktu
c.

Tuan rumah akan membawa tamu undangan masuk ke ruang
makan dan sebaiknya undangan wanita didahulukan, baru
undangan pria.
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d. Pada

setting

dinner,

menunjukkan/mengatur

tuan/nyonya
tempat

rumah

duduk

sesuai

biasanya
dengan

yangditentukan
e. Sebaiknya semua undangan berdiri dibelakang kursi sebe;lum
dipersilahkan oleh tuan/nyonyarumah dan mulai duduk dari
sebelah kiri masing-masing kursi (sebaiknya wanita terlebih
dahulu)
f. Apabila jamuan makan dilaksanakan direstoran pada suatu
hotel, biasanya pengaturan tempat duduk akan dibantu
pramusaji (Wanita didahulikan).
g. Pada buffet dinner, wanita juga dipersilahkan mengambil
makanan terlebih dahulu
2. Tata Krama Sebelum Jamuan
a. Hindari bicara dengan satu orang saja atau teman sendiri
b. Hindari membuat suatu kelompok
c. Kendalikan intonasi suara (tone of voice) saat berbicara dan
saat tertawa.Jangan terbahak-bahak sehingga mengundang
perhatian orang lain
d. Carilah tempat duduk yang sesuai dengan table plan
3. Posisi duduk
a.

Kursi jangan terlalu dekat dengan meja
makan

b.

Tangan jangan dilipat di atas meja, tetapi
letakkan di pangkuan

c.

Posisi badan tegap dan tegak

d.

Kaki jangan menyilang / dilipat atau
dijulurkan kedepan
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e. Ketika duduk, jangan melirik-lirik ke kiri dan ke kanan
f. Saat duduk jangan memainkan peralatan makan yang ada
g. Posisi tangan tidak boleh diletakkan di meja. Apalagi bila siku
diletakkan di meja digunakan untuk menyangga kepala. Hanya
pergelangan tangan yang boleh menempel di bibir meja.
h. Tidak menaruh barang-barang pribadi seperti tas, hand phone
dan peralatan sejenisnya diatas meja makan.
i.

Jangan berhias di meja makan dengan mengeluarkan alat-alat
untuk berhias (lakukan dikamar mandi sebelum memasuki
tempat makan)

4. Tata Cara Berbicara Saat Makan
a. Ketika kita sedang ada dimeja makan baik dengan orang yang
sudah dikenal maupun orang yang baru pertama kali ditemui
tentu akan terjadi banyak percakapan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan ketika berbicara dimeja makan adalah:
b. Hindari berbicara pada waktu mulut sedang terisi makanan.
c. Pada saat berbicara dengan orang lain, tangan jangan
memegang peralatan makan, karena tidak sopan dan tidak baik
dilihat.
d. Tekanan suara dan intonasi suara (tone of voice) jangan terlalu
keras.
e. Kalau memanggil seseorang jangan berteriak-teriak.
f. Jangan menyela pembicaraan orang lain pada saat orang
tersebut sedang berbicara dengan orang lain. Sebaiknya tunggu
sampai orang tersebut selesai berbicara.
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g. Bila akan meninggalkan tempat ditengah perbincangan,
perkenalkan lawan bicara dengan yang lainnya sebelum pergi.
5. Tata Cara Menggunakan Napkin (Serbet)
Fungsi guest napkin/serbet sangat banyak.Napkin
biasanya dilipat dalam berbagai bentuk untuk
memperindah

restoran.

Hal-hal

yang

perlu

diperhatikan dari guest napkin adalah:
a. Napkin yang telah disediakan dibuka dan
diletakkan diatas pangkuan
b.

Posisi badan tegap dan tegak

c.

Napkin

dipergunakan

hanya

untuk

membersihkan bagian mulut atau bibir yang
kotor dengan menggunakan tangan kanan atau
kedua tangan kita

d.

Napkin tidak boleh untuk membersihkan keringat

e. Napkin tidak boleh dipergunakan untuk membersihkan
peralatan makan yang kotor. Bila ada peralatan yang kotor,
panggillah waiter untuk mengganti.
f. Napkin jangan dipindah-pindah dari pangkuan kecuali akan
dipergunakan.
g. Lipatlah napkin dengan rapi dan taruh diatas pergelangan kursi
atau dikursi jika ingin meninggalkan meja dan ingin kembali
kemeja makan.
h. Jika ingin meningalkan tempat makan lipatlah napkin dengan
rapi dan ditaruh diatas meja (waiter akan mengetahui bahwa
kita tidak akan kembali dan meja sudah boleh dibersihkan)
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6. Tata Cara Minum
Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika minum
adalah:
a. Sebelum minum bersihkan mulut dari sisasisa makanan
b. Sebelum minum,

pastikan tidak ada

makanan di dalam mulut atau sedang
mengunyah makanan
c. Waktu

minum,

tidak

sedang

makan

sesuatu.
d. Pegang tangkai gelas

e. Jangan memegang bibir gelas
f. Teguklah perlahan tanpa mengeluarkan bunyi.
g. Jangan berkumur menggunakan air minum.
h. Air minum yang sudah masuk ke mulut jangan dituangkan
lagi ke dalam gelas.
i.

Minumlah secukupnya pada waktu makan, sehingga perut
tidak terasa penuh.

7. Tata Cara Makan
a. Makanlah hidangan yang sesuai dengan urutan menunya,
makanlah sekali suap dan tidak boleh menggigit makanan dari
sendok maupun garpu.
b. Mulut

sebaiknya

terkatup

sewaktu

mengunyah

untuk

menghindari sura yang dapat mengganggu sesama undangan.
c. Sebaiknya telan terlebih dahulu makanan yang ada dimulut
sebelum anda mulai berbicara
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d. Mintalah tolong pada kawan anda bila ingin mengambil
makanan yang jauh letaknya daari tempat duduk anda dengan
bahasa yang sopan.
e.

Jangan mengajak berbicara teman anda yang baru menyuap
makanan.

f. Jangan berkumur dengan minuman setelah makan
g. Apabila tangan kiri anda tidak dipergunakan, jangan bertumpu
diatas meja.
h.

Pergunakan pisau untuk melepaskan makanan dari garpu,
jangan memakai jari

i.

Pergunakan ibu jari dan telunjuk untuk mengambl makanan
dari dalam mulut. (misalnya tulang) dengan menutup mulut
dengan

serbet

atau

tangan

anda.

Sebaiknya

jangan

mempergunakan tusuk gigi dimeja makan.
j. Pada saat makan kepala tidak mendatangi makanan tetapi
makanan yang mendekati mulut.
Jadi, saat makan, badan tetap tegak, alat makan yang diajukan
ke mulut. Bagaimana jika yang dihidangkan menu sup? Aturannya
sama saja. Makanya, supaya tidak menetes, mengambil kuahnya
jangan terlalu banyak.
8. Tata Cara Menggunakan Alat Makan
Pada perjamuan formal, biasanya banyak peralatan makan yang
tersaji. Ada sendok, garpu, pisau, sendok besar, sendok kecil seperti
yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya. Berbagai peralatan itu
bisa jadi membuat pening bagi orang yang baru pertama menghadiri
jamuan makan formal. Untuk itu yang perlu diingat adalah urut-urutan
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penggunaan peralatan makan tersebut. Peralatan makan selalu
digunakan mulai bagian terluar menuju ke dalam. Pisau selalu
berpasangan dengan garpu. Begitu juga sendok, biasanya juga
berpasangan dengan garpu. Tapi, ada kalanya sendok digunakan
sendirian. Sendok sup, misalnya. Sendok ini berujung bulat besar.
“Jangan sembarangan menggunakan peralatan makan. Bila tidak
sesuai, salah-salah begitu makanan dihidangkan, tak ada peralatan
yang tersisa. Begitu satu menu makanan selesai dihidangkan,
peralatan yang dipergunakan untuk makan akan langsung dibersihkan.
a. Pergunakan alat-alat (table wares) sesuai dengan fungsinya.
b. Apabila

alat-alat

tersebut

kurang,

mintalah

kepada

tuan/nyonya rumah atau petugas
c. Letakkan alat-alat yang sudah dipakai dipiring anda, jangan
meletakkan diatas meja.
d.

Apabila alat makan terjatuh segeralah minta tolong petugas
untuk mengambilkannya dan mintalah ganti alat yang baru.

Berikut ini akan diberikan sebuah contoh set menu/Table
D’hote

menu

western

dan

tata

cara

penggunaan

alat

makannya/cutleriesnya.
Lunch Menu
Chef Salad Bowl
Pumkin Shrimp soup
Chicken Parmigiana
Jardiniere Vegetables
Baked potat0
Chocolate cake
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Dari menu diatas maka untuk penataan meja makannya/table set
up nya adalah sebagai berikut:
Table Set-up
7

10

6

9

11
8

1

5 2

Keterangan :
1. Dinner Knife
2. Dinner Fork
3. Soup Spoon
4. Dessert Knife
5. Dessert Fork

9.

3 4

6. Dessert Fork
7. Dessert Spoon
8. Bread & Butter Knife
9. Bread & Butter Plate
10. Water Goblet

Tata Cara Makan Bread
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam
menikmati roti adalah sebagai berikut:
a.

Roti dihidangkan sembari makanan
berikutnya

Bread dan butter akan disajikan sebelum
appetizer

dihidangkan

juga

sebagai

peneman

hidangan

pembuka,

soup

hidangan

dan

utama (roti tidak harus dihabiskan
saat dihidangkan)

b. Roti diambil memakai tangan dan ditaruh diatas B&B plate
(no 9) dalam gambar dan posisi B&B plate tidak boleh
dipindahkan ketempat lain.
c. Fungsi dari B&B knife hanyalah untuk mengoleskan butter ke
dalam roti dan tidak untuk memotong roti. Untuk itu B&B
knife sering disebut dengan butter spreader.
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d. Cara makan roti adalah dengan cara menyobek roti untuk
ukuran satu kali suap dengan memakai tangan kanan,
kemudian roti yang sudah disobek dipindahkan ketangan kiri.
Selanjutnya ambilah butter secukupnya dengan memakai B&B
knife untuk dioleskan pada roti yang dipegang memakai
tangan kiri. Roti yang sudah diisi butter siap untuk dimakan
langsung dari tangan kiri. Demikian seterusnya sampai main
course/makanan utama dihidangkan dan dinikmati.
10. Tata Cara Makan Appetizer
Setelah

bread/roti

dihidangkan

maka

urutan

makanan

selanjutnya yang akan dihidangkan adalah appetizer/makanan
pembuka. Pada jamuan makan lengkap, biasanya appetizer terdiri dari
dua jenis hidangan. Giliran pertama cold appetizer atau hidangan
pembuka dingin. Ragam makanannya berupa aneka salad, shrimp
coktail atau cold canape (sandwich kecil yang disajikan dingin).
Setelah itu dihidangkan makanan pembuka panas seperti croquette,
spring roll, chicken wing dll.Cara makannya dengan menggunakan
pisau ditangan kanan dan garpu di pegang tangan kiri. Perhatikan
bentuknya, pisau dan garpu untuk salad ukurannya lebih kecil
dibandingkan cutelery untuk hidangan utama. Dari contoh menu yang
dicantumkan diatas maka untuk appetizer/makanan pembukanya
dinikmati dengan memakai cutleries pada gambar dibawah yang
dihitamkan yang letaknya paling pinggir kanan untuk pisau dan paling
kiri luar untuk garpunya.
Beberapa hal yang perlu diketahui untuk appetizer adalah sebagai
berikut:
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Appetizer

Pergunakan cutleries paling luar

Cara memegnag cutleries

Posisi cutleries selesai makan

11. Tata Cara Makan Soup
Setelah appetizer/makanan pembuka di bersihkan hidangan
selanjutnya yang disajikan adalah soup. Pada contoh menu diatas soup
yang disajikan adalah pumpkin shrimp soup. Soup akan disajikan
memakai soup cup yang dialasi dengan soup saucer dan diletakan
diatas dessert plate yang diisi dengan paper napkin.
Ketentuan untuk makan soup:
a. Jangan pernah meniup-niup soup
diatas meja makan jika soup yang
dihidangkan masih panas.
Pergunakan soup spoon

b. Jangan menyendok soup kedalam
soup spoon terlalu penuh yang akan
memungkinkan soup akan menetes
ke meja
c. Jika soup masih panas sebaiknya
soup diaduk secara perlahan-lahan

Posis soup spoon setelah selesai makan

untuk menurunkan suhunya.

d. Cara makannya isilah soup spoon kurang lebih 2/3 nya lalu

tiriskan bagian bawah soup spoon ke pinggir soup cup bagian
depan dan selanjutnya hirup soup dari tepi sendok bukan di
suap dari ujung sendok.
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e.

jika hampir habis, miringkan cup soup sehingga anda mudah
mengambilnya.

f.

Setelah selesai, letakan sendok soup di atas saucer (alas cup
soup) agar waiter/s lebih mudah melakukan clear up (lihat
gambar dibawah).

12. Tata Cara Makan Main Course
Setelah soup di clear up, maka hidangan selanjutnya yang akan
disajikan adalah main course.
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk
maincourse adalah:
a.

Hidangan utama biasanya berupa
hidangan dari daging, unggas, sea
food maupun telur, baik dilengkapi

Pergunakan dinner knife dan fork

saus maupun tidak.
b.

Main

course

(hidangan

utama)

umumnya disajikan dengan sayuran
dan karbohidrat sebagai pendamping
menu utama.

Posisi cutleries setelah selesai makan

c. Cara makannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama a la
Amerika, makanan dipotong-potong dulu kemudian letakan
pisau di sisi kanan piring, kemudian garpu dipindahkan ke
tangan kanan untuk menyuap makanan. Gaya Eropa lain lagi,
pisau selalu di tangan kanan untuk memotong dan menikmati
hidangan dengan garpu menggunakan tangan kiri. Peganglah
pisau dan garpu seluwes mungkin, usahakan posisi jari
telunjuk tepat di atas punggung garpu atau pisau, ini
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memudahkan anda saat memotong makanan dan kelihatan
tidak kaku. Anda boleh menggunakan satu diantaranya yang
lebih mudah.
d. Hidangan utama biasanya disajikan dengan minuman penyerta.
Makanan dari daging disertai dengan red wine sedangkan
ayam atau sea food disertai white wine. Jika anda tidak
mengkonsumsi wine, tolak dengan halus dan katakan
minuman pengganti yang anda inginkan.
e. Pada saat piring untuk main course di clear up (dibersihkan),
maka B and B plate, bread busket, butter dish dan salt and
pepper juga akan dibersihkan.
13. Tata Cara Makan Dessert
Hidangan selanjutnya dan yang merupakan hidangan paling
akhir disajikan adalah dessert (makanan penutup)
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk
dessert adalah:
a.

Hidangan

penutup

banyak

sekali

ragamnya, ada kalanya disajikan aneka
cake, ice cream, pudding, potongan
Pergunakan dessert spoon dan dessert fork

buah-buahan, shorbet atau pie.
b.

Alat hidang yang digunakan berupa
sendok, garpu dan pisau kecil yang
diletakan pada bagian atas piring main
course yang akan diturunkan setelah

Posisi cutleries setelah selesai makan

selesai makan main course (lihat
gambar

diatas)

membersihkan
makanan.
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meja

sambil

waiter

dari

sisa-sisa

c. Jika dessert berupa minuman yang disajikan dengan gelas
disertai hiasan di atasnya, santap hiasan terlebih dahulu atau
sisihkan sehingga memudahkan anda di saat menikmatinya.
14. Tata Cara Minum Kopi/Teh
Dessert biasanya akan ditemani dengan teh atau kopi. Coffee
cup akan ditaruh oleh waiter disebelah kanan dibawah water goblet
Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika
menikmati kopi atau teh adalah:
a.

Coffee atau Tea adalah penutup dari
rangkaian makan.

b.

Coffee dapat dihidangkan dengan
susu ataupun krim

Kopi atau teh akan disajikan memakai
coofee cup dan saucer serta tea spoon

c.

Tea dihidangkan dengan lemon

d. Bila ingin menambahkan gula kedalam cup maka saat
mengaduk dengan arah putaran jarum jam, hindari benturan
sendok dengan pinggir cup agar tidak terdengar dentingan
suara.
e. Jangan minum coffee / tea dengan mempergunakan sendok
apalagi lewat saucer.
Setelah selesai menikmati dessert, teh/kopi maka semua
rangakaian jamuan makan telah selesai dan para tamu akan
dipersilakan untuk meninggalkan tempat jamuan. Ucapkanlah
terimakasih kepada orang yang sudah memberikan undangan dan
berikan sedikit pujian untuk makanan yang sudah disajikan.
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9.6 Hubungan Dengan Tamu
1. Pendahuluan
Bagi mereka yang belajar untuk mempersiapkan diri terjun di
dunia perhotelan, perlu mengetahui dan memahami pengaruh prilaku
atau sikap terhadap dampaknya dalam hubungan dengan tamu hotel.
Beberapa alasan mengapa karyawan hotel adalah sangat penting bagi
para tamu antara lain:
a. Para pelanggan mengadakan hubungan atau kontak dengan
perusahaan melalui karyawannya
b. Karyawan memberikan tamu kesan pertama dari perusahaan
sehingga kesan pertama harus dibuat menyenangkan.
c. Karyawan menetapkan standar yang dibayarkan para tamu
disemua bagian perusahaan.
d. Prilaku karyawan dapat meyakinkan para tamu bahwa
mereka akan menikmati kunjungannya
e. Karyawan adalah salah satu sumber utama sumber informasi
dan bantuan bagi para tamu. Mereka perlu merasa bahwa
karyawan dapat dengan mudah dan cekatan menangani
berbagai pertanyaan.
Sebagai pendahuluan dalam berhubungan dengan para tamu
silakan perhatikan hal berikut:
P osture
L ook and listen
E xpression
A ppearance
S peach
E agerness to help other
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2. Sikap Tubuh
Hendaknya disadari bahwa sikap tubuh anda dengan sangat
mudah dapat menunjukan kepada para tamu apakah anda akan dengan
senang hati membantu mereka dalam berbagai hal yang diperlukan
atau sebaliknya.
Sikap tyubuh yang jelek menunjukan kepada tamu bahwa
mereka tidak diperhatikan dan mungkin bahkan karyawan tidak
memberikan perhatian. Sikap tubuh yang baik adalah tamu merasa
bahwa karyawan memberikan perhatian penuh kepadanya dan selalu
siap memberikan bantuan dengan meninggalkan pekerjaan yang tidak
terlalu mendesak untuk dikerjakan.
Sikap tubuh yang baik akan membantu karyawaan dalam hal:
a. Membantu membentuk figure yang baik
b. Membantu menghilangkan kaku urat
c. Membantu menghilangkan otot-otot kaku pada punggung
d. Tidak lagi merasa kaki pegal
Sebagai salah satu contoh perlu diketahui bahwa Resepsionis
yang sedang bertugas dibelakang counter tidak disediakan kursi untuk
duduk.
Akan tetapi sikap tubuh yang baik akan percuma dan sia-sia
apabila anda melakukan berbagai gerakan (gestures) yang tidak perlu
yang memberikan kesan bahwa anda sedang gugup dan tidak tenang
atau sedang grogi seperti contoh-contoh berikut ini:
a. Gelisah sambil mempermainkan perhiasan yang dipakai
b. Mempermainkan rambut
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c. Mengetok-ngetokan jari tangan, kaki atau kursi yang sedang
dipegang
d. Sebentar-sebentar melihat jam
e. Menguap
f. Menarik-narik jari tangan atau hidung
g. Menggigit-gigit jari
h. Menggaruk-garuk kepala

9.7 Personal Hygiene
Bagi karyawan perhotelan adalah sangat penting untuk
menetapkan dan menjaga standar perusahaan dalam personal hygiene
atau kebersihan diri pribadi.
Ingatlah bhwa karyawan hotel adalah wakil perusahaan
terhadap para tamu dan merupakan indikator dari standar kesehatan
dan kebersihan yang dapat mereka harapkan selama kunjungannya.
Personal hygiene meliputi semua aktivitas atau usaha yang dilakukan
oleh karyawan hotel untuk menjaga dirinya tetap bersih dan sehat
sehingga bisa melindungi tamu dari hal-hal yang mungkin bisa
membuat tamu menjadi sakit selama menginap dihotel. Setiap orang
membawa begitu banyak jenis bakteri yang berbahaya didalam
tubuhnya yang bisa terdapat pada kulit, hidung, mulut dan bagianbagian tubuh yang lain. Bakteri-bakteri yang berbahaya ini bisa saja
membuat tamu menjadi sakit jika diberikan kesempatan untuk
mencemari makanan yang ada di hotel misalnya. Dengan personal
hygiene yang baik karyawan hotel akan dapat melindungi makanan
atau minuman yang disajikan untuk menghindari terjadinya sakit
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karena makanan atau minuman. Hal-hal yang perlu diperhatikan
dalam personal hygiene:
1. Grooming
Grooming dapat diartikan tampil dengan rapi, bersih dan
menarik baik dari diri sendiri maupun pakaian yang
dikenakan. Bila pakaian kerja (uniform) disediakan oleh
perusahaan, maka menjadi kewajiban karyawan untuk
merawat sebaik-baiknya.
2. Mandi secara teratur
Seorang karyawan hotel harus mandi secara teratur paling
sedikit 3 kali dalam sehari. Sebelum bekerja atau
melaksanakan tugas maka karyawan harus mandi, untuk
mencegah pemindahan bakteri dari luar ke makanan. Daerah
tropis dengan suhu yang panas menyebabkan tubuh
mengeluarkan keringat lebih banyak dari pada orang-orang
yang berada di daerah beriklim sedang dan dingin. Dengan
demikian mandi sebelum bekerja sangat penting, disamping
untuk membersihkan badan, juga untuk menghilangkan bau
badan.
3. Membersihkan dan mencuci tangan
Tangan adalah anggota tubuh yang paling sering menyentuh
makanan dalam pengolahan makanan, dengan demikian
tangan memegang peranan penting sebagai perantara dalam
perpindahan bakteri dari suatu tempat kepada makanan.
Kebersihan dan kesehatan tangan harus dijaga dengan baik.
Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah:
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a. Kuku jari tangan haras dipotong pendek dan bersih.
Kuku yang panjang mudah dihuni oleh kotoran pada
sela kuku dan kulit Kotoran ini akan menjadi media
berkembangbiak bagi bakteri. Disamping itu kuku yang
panjang juga mengganggu kelancaran pada waktu
bekerja.
b. Biasakan mencuci tangan dengan sabun atau detergent
untuk membebaskan tangan dari bakteri. Tangan harus
dicuci sebelum memasuki ruangan dapur dan restoran,
setiap datang dari jamban

(totiety) dan setelah

mengambil barang yang kotor.Mencuci tangan harus
dilakukan ditempat yang memang khusus disediakan
untuk mencuci tangan yang disebut hand washing. Pada
saat mencuci tangan harus dilakukan dengan benar
seperti gambar berikut :
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a.

Setelah menghidupkan keran atur tingkat
kepanasan air jika air panas tersedia.
Basahi tangan dengan air panas yang
mengalir

b.

Setelah tangan dibasahkan, ambil sabun
secukupnya dari tempat penyimpanannya

c.

Mulailah menggosok tangan sampai busa
sabun muncul dan dilakukan kurang lebih
selama 20 detik. Gosoklah semua bagian,
diantara jari, telapak tangan dan bagian
atas tangan

d.

Pergunakan sikat pembersih
membersihkan
bagian-bagian
tersembunyi dibalik jari kuku

untuk
yang

e.

Hilangkan busa sabun dibawah air yang
mengalir, biarkan air mengalir dari
pergelangan tangan sampai ke ujung jari

Keringkan tangan dengan mempergunakan
tisu paper. Pada saat mengeringkan tangan
biarkan air dalam keadaan tetap mengalir

4. Merawat rambut
a. Rambut karyawan hotel sebaiknya dicukur pendek bagi
pria dan diikat rapi bagi wanita. Rambut yang pendek
tampaknya bersih dan rapi (neat and clean). Rambut
panjang bagi pria disamping kurang etis juga sulit
merawatnya.
b. Rambat harus dikeramas secara teratur untuk mencegah
timbulnya kotoran rambut dan bau kepala yang kurang
sedap.
c. Hindari kebiasaan menyentuh rambut atau menyisir
rambut selama bekerja, atau bila sedang berhadapan
dengan tamu, untuk mencegah berpindahnya bakteri dari
rambut ke makanan.
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d. Juru masak harus memakai topi atau tutup kepala selama
bekerja didapur untuk mencegah agar rambut yang
rontok tidak jatuh pada makanan.
5. Hidung:
a. Jangan menyentuh hidung atau memasukkan jari tangan
kelubang hidung selama bekerja di dapur atau di
restoran. Bakteri dapat berpindah dari hidung ke
makanan melalui tangan yang menyentuh hidung.
b. Pergunakan saputangan atau kertas tisu untuk menutup
mulut dan hidung bila sedang bersin, cuci tangan yang
telah berhubungan dengan bersin tadi.
c. Jangan bersin pada sembarang tempat lebih-lebih
didekat makanan atau peralatan pengolahan makanan.
6. Mulut dan gigi
a. Jangan merokok selama bekerja di dapur atau direstoran
untuk mencegah perpindahan bakteri dari bibir ke
makanan. Pencemaran yang ditimbulkan oleh bakteri
(staphylococci) lebih berbahaya dari yang ditimbulkan
oleh asap rokok.
b. Jangan mengusap-usap mulut atau bibir selama bekerja,
mulut dan bibir adalah sumber staphylococci yang
berbahaya.
c. Bersihkan mulut dan gigi secara teratur untuk menjaga
kesehatan

mulut

dan

gigi,

mencegah

bakteri

berkembangbiak dan menghilangkan bau mulut yang
kurang sedap.
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d. Jangan batuk atau berludah disembarang tempat
terutama di daerah pengolahan dan penyajian makanan.
Tutuplah mulut dengan saputangan bila sedang batuk.
e. Jangan

mencicipi

makanan

(tasting)

dengan

mempergunakan peralatan memasak ataupun dengan jari
tangan. Pergunakan sendok atau alat khusus untuk
mencegah perpindahan bakteri dari mulut ke makanan.
7. Telinga:
a. Jangan menyentuh telinga atau memasukkan jari tangan
ke lubang telinga selama bekerja di dapur dan di
restoran. Lubang telinga juga tempat bersarangnya
bakteri staphylococci.
b. Bersihkan kotoran telinga untuk menjaga kesehatan
telinga dan mencegah bakteri berkembangbiak.
8. Kaki
Juru masak dan pramusaji lebih banyak berdiri dan berjalan
pada waktu bekerja. Kebersihan dan kesehatan kaki sangat
penting. Kaki yang sakit/pegal, dan urat-urat yang nyeri
dapat

mengurangi

kecepatan

bekerja,

dan

juga

mempengaruhi konsentrasi berpikir sehingga menimbulkan
kelalaian, sikap apatis, atau cepat tersinggung, dan lain
sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
a. Kuku jari kaki harus dipotong pendek sehingga bakteri
tidak dapat berkembang biak pada sela antara kuku dan
kulit.
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b. Kaki harus dicuci bersih pada waktu mandi sehingga
kaki tetap bersih dan tidak menimbulkan bau yang tidak
sedap.
c. Kaos kaki harus diganti setiap hari. Kaki juga
mengeluarkan keringat seperti bagian-bagian tubuh
lainnya. Tumpukan keringat yang menempel pada kaos
kaki disamping sebagai tempat bakteri berkembangbiak,
juga menimbulkan bau yang kurang enak.
d. Jangan memakai sepatu bertumit tinggi selama bekerja
di dapur maupun di restoran. Tumit sepatu yang tinggi
menyebabkan urat-urat pada betis mengkerut secara
terpaksa. Kerutan ini akan menimbulkan kelelahan dan
selanjutnya

mempengaruhi

konsentrasi

kerja.

Pergunakan sepatu bertumit biasa dan rendah sehingga
kaki tetap pada posisi yang wajar.
9. Barang-barang perhiasan
Perlengkapan tangan seperti arloji, cincin, gelang dan
sejenisnya

sebaiknya

dilepas

pada

waktu

mengolah

makanan. Bagian sela-sela tali, ornamen dan daerah antara
kulit dan arloji banyak dihuni oleh kotoran.
Tangan yang berkeringat akan menambah kelembaban
daerah tersebut sehingga menjadi tempat yang ideal bagi
bakteri untuk berkembang biak. Bakteri ini dapat berpindah
dari tangan kepada makanan selama mengolah makanan, Di
samping

itu,

secara

psikologis

akan

mempengaruhi

kecepatan bekerja, karena tangan yang berisi jam tidak
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bebas digerakkan misalnya pada waktu mencuci sayuran
dan lain sebagainya. Bahan makanan yang dicuci mungkin
menjadi tidak bersih karena pemakai menyelamatkan jam
tangan dan perhiasan yang sedang dipakai. Permata pada
cincin juga mudah lepas dan jatuh pada makanan, ini berarti
menimbulkan kerugian bagi pemiliknya dan timbul kesan
jorok pada tamu pelanggan.
10. Kosmetik
Kosmetik hampir merupakan kebutuhan setiap hari, dipakai
setiap hari sebagai suatu kebiasaan dan memenuhi
kebutuhan psiklogis. Kosmetik akan berfungsi optimal bila
dipakai pada kulit yang bersih. Parfum tidak baik bila
ditambahkan pada pakaian yang kotor yang mudah
menyerap keringat dan bau badan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan adalah:
a. Pakailah kosmetik sewajarnya, jangan terlalu banyak
dan berlebihan, tanpa kosmetik sama sekali juga tidak
baik dari segi penampilan.
b. Jangan menyimpan barang-barang kosmetik pada
tempat pengolahan dan penyajian makanan, karena
dapat mencemari makanan.
c. Cucilah tangan dengan sabun dan detergent setelah
mengambil kosmetik, dan sebelum menjamah makanan.
11. Kebiasaan yang harus dihindari
Seorang penjamah makanan yang bersih yang juga
mengenakan pakaian kerja yang bersih masih belum
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menjamin untuk tidak membuat makanan menjadi tercemar.
Bahaya bisa muncul dari kebiasaan-kebiasaan pribadi yang
bisa membuat makanan tercemar. Kebiasaan-kebiasaan
yang harus dihindari antara lain:
a. Batuk atau bersin disekitar makanan
Setiap kali penjamah makanan batuk atau bersin, akan
menyebarkan begitu banyak bakteri. Jika dilakukan
disekitar

makanan

maka

akan

berpeluang

besar

membuat makanan menjadi tercemar. Jika batuk atau
bersin tidak dapat dihindari sebaiknya ditutup dengan
mempergunakan kertas tisu. Kertas tisu akan membantu
menghentikan penyebaran bakteri kedalam makanan
walaupun sebagian mungkin akan melekat pada tangan.
Setelah kertas tisu dipakai untuk menutup batuk atau
bersin harus segera dibuang ditempat sampah dan
selanjutnya harus dilakukan pencucian tangan.
b. Merokok bisa membahayakan kesehatan tamu
Penjamah makanan tidak diperbolehkan merokok
disekitar tempat pengolahan makanan. Merokok pada
saat bekerja ditempat sekitar pengolahan makanan dapat
mencemari makanan melalui beberapa cara. Ketika
merokok, jari tangan bisa tercemar akibat dari bakteri
yang ada didalam mulut. Bakteri akan berpindah dari
mulut ke jari tangan melalui filter rokok. Sekali bakteri
sudah sampai ditangan penjamah makanan, bakteri akan
tersebar pada semua benda-benda atau makanan yang
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disentuh. Untuk menghindari tercemarnya makanan
karena merokok cucilah tangan setelah merokok dan
merokoklah ditempat-tempat yang hanya diijinkan.
Jangan makan snack atau camilan pada saat bekerja.
Bakteri yang ada pada mulut bisa mencemari tangan
ketika makan atau minum dari gelas. Sekali bakteri
sudah sampai ditangan penjamah makanan, bakteri akan
tersebar pada semua benda-benda atau makanan yang
disentuh.
c. Hindari menyentuh bagian tubuh
Penjamah makanan tidak boleh menyentuh bagianbagian tubuh selama mengolah makanan. Hindari
menyentuh rambut, muka, hidung, telinga, memasukan
tangan kedalam mulut dimana tangan memungkinkan
untuk dicemari oleh bakteri.
d. Jangan mencicipi makanan dengan tangan.
Penjamah makanan jika ingin mencicipi makanan tidak
diperbolehkan mempergunakan tangan. Untuk mencicipi
makanan sebaiknya mempergunakan sendok dan dipakai
hanya untuk sekali mencicipi. Jangan mempergunakan
sendok yang sama untuk mencicipi beberapa makanan.
Satu sendok hanya boleh dipakai untuk mencicipi satu
makanan saja.
e. Jangan meludah dilantai atau sink.
Meludah disekitar daerah menyiapkan makanan adalah
merupakan kebiasaan yang sangat buruk. Bakteri bisa
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menyebar seperti halnya ketika seseorang batuk-batuk
atau bersin-bersin.

9.8 Etika Bekerja di Dunia Perhotelan
Berikut ini adalah 20 etika yang harus diperhatikan ketika
bekerja didunia perhotelan:
1. Ramah Tamah
Sikap ramah tamah ini biasanya ditunjukkan dengan cara
banyak memberi senyuman kepada orang lain. Senyum
yang tulus yang berasal dari lubuk hati yang paling dalam
akan memancar dari wajah dan pancaran sinar mata yang
sangat menyejukkan. Menjadi ramah tidak akan merugikan
Anda. Karyawan yang baik tentu akan menyambut rekan
kerja mereka dengan sebuah sapaan hangat, ‘selamat pagi’,
mengatakan hal hal yang sopan seperti ‘terima kasih’ dan
‘silahkan’. Hal tersebut mungkin tampak sepele, namun
membuat karyawan justru merasa lebih dihargai. Seorang
karyawan yang baik juga mengikuti kebijakan perusahaan
dan bisa mengilhami orang lain untuk melakukan hal yang
sama. Ada aturan kerja yang dibuat dan harus diikuti.Ada
sopan santun di setiap tempat yang harus dijaga.
2. Jujur
Kejujuran merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia.
Namun sering kali kondisi dan situasi lingkungan akan
dapat mengubah sikap jujur ini. Satu-satunya cara untuk
dapat mepertahankan sikap jujur ini adalah dengan melihat
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dari sisi agama, yaitu perbuatan kita tidak pernah luput dari
pengawasan tuhan yang maha esa.
Seorang karyawan yang baik adalah jujur terhadap
pekerjaannya. Mereka cukup kritis dan bersedia menerima
saran dan kritikan karena menganggap bahwa hal itu sangat
penting untuk menjadi pelajaran yang baik
Dalam melakukan apapun, lakukan segalanya di atas label
kejujuran. Jika Anda membuat kesalahan, jangan ragu untuk
mengakui

kemudian

memerbaikinya.

Membiasakan

bersikap jujur adalah salah satu nikmat terbesar yang dapat
Anda

lakukan

baik

untuk

diri

sendiri

maupun

keberlangsungan karir Anda.
Setiap orang bisa percaya pada Anda jika kita memiliki
kejujuran, karena kepercayaan sangat sulit didapat jika kita
tidak jujur maka kita tidak nyaman untuk bekerja di Hotel.
3. Memegang Janji
“janji adalah hutang”. Apabila janji terpenuhi, maka
lunaslah sudah hutang. Di balik pemberian janji kepada
orang lain, mengandung resiko terhadap komitmen yang
kita miliki. Apabila kita hendak menjaga komitmen kita
maka penuhilah janji. Apabila klita tidak mampu dalam
menempati janji maka kita tidak akan dipercaya oleh orang
lain lagi. Karena dunia kerja mengharapkan agar setiap
karyawannya dapat memegang janji yang telah diucapkan
baik pada karyawan lain atau pada tamu yang datang ke
tempat tersebut ( hotel)
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4. Kesetiaan
Kesetiaan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetiaan
terhadap hal-hal yang positif .dengan sikap ini kita mampu
memupuk persahabatan yang abadi antar sesama karyawan
yang ada sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan
kerjasama. Biasanya hal ini dapat ditunjukkan dengan
jalinan kebersama yang erat antar karyawan kantor/ hotel.
Loyalitas dalam pekerjaan harus dimiliki oleh setiap hotel
pekerja sehingga kita bisa merasakan bahwa hotel adalah
milik kita dan kita dapat bekerja dengan senang.
5. Penguasaan Diri
Penguasaan diri sangat diharapkan dalam dunia kerja karena
hal ini sangat berhubungan dengan hal yang sangat
sensitive. Apabila kita mampu mengendalikan diri maka
kita mampu dalam pengendalian emosi yang ada dalam
tubuh kita sehingga dalam menghadapi tamu, kita dapat
bersabar dan dapat menangani tamu tersebut (keluhan
tamu).
6. Berjiwa Besar
Sikap ini sangat dibutuhkan apabila kita melakukan
hubungan dengan orang lain. Dengan berjiwa besarlah kita
mampu mengerti, memahami dan menerima sifat dan adat
kebiasaan orang lain. Sehinnga akan menumbuhkan sifat
saling menerima baik kelebihan ataupun kekurangan orang
lain.
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7. Tanggung Jawab
Setiap profesi diharapkan selalu bersikap bertanggung
jawab terhadap dua hal yaitu:
a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan hasil dari
pekerjaan.
b. Bertanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu
untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada
umumnya.
Setiap orang yang bekerja di Pariwisata harus bertanggung
jawab atas segala yang telah dilakukan dalam rangka
memberikan kepuasan kepada suvervisor, pekerja lainnya
dan pada tamu yang telah datang ke hotel.
8. Kerja Sama
Setiap perusahaan terdiri dari beberapa tim. Setiap
perusahaan juga membutuhkan usaha tim dengan efektif.
Karena itu, setiap tim diharapkan mampu bekerjasama dan
solid. Karyawan yang mampu bekerjasama secara tim
diibaratkan semut pekerja.
Berhasil menyelesaikan pekerjaan tapi melakukannya
sendirian, tidak membuat Anda mudah mendapatkan
promosi jabatan. Sekarang ini banyak pekerjaan yang
membutuhkan kerja tim bahkan antar departemen untuk
diselesaikan. Ketika mampu bekerja dengan tim, di sana
akan terlihat apakah Anda mampu menjadi seorang
pemimpin atau tidak. Dengan bisa bekerja dengan tim, tanpa
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saling menyalahkan ketika terjadi kegagalan, itu bisa
menjadi nilai lebih di mata atasan.
Bekerja di hotel, kita dituntut untuk bisa bekerjasama dalam
tim sehingga pekerjaan akan dapat diselesaikan dengan baik
dan cepat.
9. Ucapan Salam
Ucapan “selamat pagi, siang, sore, dan malam” yang
disampaikan dengan perasaan yang tulus disertai muka yang
cerah, merupakan salah satu ciri karamahan antar sesama
pekerja di tempat kerja dan ini juga perlu disampaikan tidak
hanya di lingkungan teman sekerja tetapi juga terhadap
tamu dan relasi perusahaan untuk memberi citra positif
terhadap perusahaan tempat dimana kita bekerja, di samping
itu juga salam hangat juga akan mendorong semangat dan
kehangatan suasana lingkungan kerja.
10. Profesionalisme
Profesionalisme mengandung dua unsur, yaitu unsur
keahlian dan unsur panggilan unsur kecakapan teknik dan
kematangan etik, unsur akal dan moral. Sehingga seorang
“professional” harus

memadukan dalam diri pribadi

kecakapan teknik yang diperlukan untuk menjalankan
pekerjaannya, dan juga kematangan etik. Keduanya harus
dapat terpadu/ menunggal
Miliki reputasi baik di perusahaan dengan bersikap
profesional, kooperatif dan bisa diandalkan.
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Berikut ini beberapa hal yang menunjukkan orang yang
bersikap profesional:
a. Berbusana bersih dan sesuai bidang pekerjaan.
b. Bertanya jika memang tidak yakin pada tugas yang
diberikan.
c. Berani menjadi beda. Buat diri Anda lebih menonjol
dibanding karyawan lainnya.
d. Selalu melihat segala sesuatunya dengan positif,
meskipun pada situasi sulit.
e. Jangan mengeluh, komplain atau menyalahkan orang
lain ketika segala sesuatunya tidak berjalan lancar.
f. Jangan hitung-hitungan soal jam kerja.
g. Jadilah problem solver. Ketika ada masalah muncul,
pastikan Anda jadi orang pertama yang memberikan
solusi.
11. Budi Bahasa
Budi bahasa sangat terikat kuat pada penggunaan tata
bahasa dan tutur kata yang baik. Dalam hal ini seorang
karyawan atau pegawai harus menjaga keseimbangan dalam
pembicaraan ( pemberian kesempatan kepada orang lain
untuk mengambil bagian dalam percakapan), menguasai
volume suara saat berbicara, ingat ngengucapkan kata-kata
terima kasih, maaf, tidak apa-apa,silakan dan lainya, tidak
membicarakan masalah pribadi dan membincangkan topik
yang bersifat umum ,menarik dan sederhana sehingga tamu
merasa nyaman ketika sedang kita ajak bicara.
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12. Pekerja Keras
Tidak mudah mendapatkan karyawan yang pekerja keras.
Bisa saja seorang karyawan mengatakan dirinya seorang
pekerja keras, padahal sebenarnnya dia tidak selalu bekerja
saat masih jam kantor. Karena itu, hal yang dapat dilakukan
adalah dengan mengingatkan diri sendiri tentang pentingnya
bekerja keras sebagai karyawan.Hal ini mungkin terdengar
klise. Namun dengan bekerja tekun dan giat, tempat kerja
akan menghargai jerih payah yang telah kita lakukan selama
kita bekeja di kantor. Setiap pekerja hotel harus bekerja
keras sehingga setiap pekerjaan dapat dilakukan dengan
baik dan tepat waktu.
13. Bersikap Hati-hati
Sikap hati-hati sangat diperlukan dalam dunia usaha ataupun
dalam perhotelan, dengan sikap ini seorang karyawan dapat
bekerja dengan efektive dan efisien dan dapat mengurangi
terjadinya kesalahan dalam bekerja sehingga produk yang
dihasilkan oleh perusahaan dapat berkualitas. Dalam dunia
pariwisata

kita

harus

dapat

mengurangi

terjadinya

kesalahan, biasanya seorang pelayan akan mengulangi
urutan tamu memesan untuk menghindari kesalahan yang
mungkin terjadi.Orang yang memiliki sikap teliti tidak
tergesa-gesa meninggalkan pekerjaan yang dilakukan.Teliti
merupakan rangkain dari kerja keras, tekun dan ulet.Orang
yang sudah bekerja keras dengan tekun dan ulet harus
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diakhiri dengan ketelitian. Dengan demikian, hasil kerja
keras itu akan maksimal.
14. Penampilan
Dalam dunia kerja penampilan professional menjadi
tuntutan.Sebagai kesan pertama penampilan tidak hanya
mencerminkan citra diri sendiri, tetapi juga mencerminkan
perusahaan yang diwakilinya. Citra diri seseorang akan
tampak dari dalam dirinya, orang lain tidak akan mampu
menyulap diri kita menjadi orang yang leih baik, hanya diri
kitalah yang mampu melakukannya. Tanpa kita mau, kita
tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Dengan penampilan
yang menarik kita akan mendapatkan sedikit lebih banyak
keberuntungan daripada orang yang berpenampilandi bawah
rata-rata.
15. Komunikator
Setiap pimpinan pasti menyukai karyawan yang memiliki
kemampuan

berkomunikasi

dengan

baik

dan

mengekspresikan diri secara jelas, baik secara tertulis
maupun saat berbicara.Komunikasi yang tidak akurat atau
tidak tepat antar karyawan dapat menyebabkan banyak
masalah

bagi

perusahaan.Karena

hal

itulah

seorang

karyawan harus dapat menjalin komunikasi yang baik antar
sesama

karyawan

atau

dengan

atasan

masing-

masing.Dengan komunikasi tersebut seorang karyawan
dapat menggunakannya dalam mengatasi permasalahan
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yang terjadi (keluhan) yang timbul dari para pelanggan atau
para tamu yang datang.
16. Tidak melupakan deadline
Seorang karyawan yang ingin menjadi salah satu karyawan
teladan di tempat kerjanya, jangan pernah sekali-kali
melupakan deadline kerja. Deadline kerja adalah hal yang
sangat penting dalam pekerjaan, sehingga anda harus
menyelesaikannya

sebelum

batas

akhir

yang

telah

ditentukan, jika anda kesulitan mengatur waktu, coba
buatlah prioritas dan planning dalam setiap pekerjaan yang
akan anda lakukan.Dengan demikian ada beberapa poin
yang dapat memungkinkan Anda jadi seorang karyawan
teladan. Bukan hanya skill semata yang perlu Anda miliki,
melainkan juga sikap kerjasama yang baik dan kemampuan
beradaptasi di lingkungan kerja. Kedisiplinan menjadi hal
penting bagi seorang karyawan, bagi mereka waktu yang
terbuang sama halnya melewatkan sebuah peluang besar
untuk mendapatkan keuntungan. Maka benar adanya jika
ada pepatah yang mengatakan “ time is money ” karena
dengan membuang waktu sama halnya dengan melewatkan
begitu saja peluang untuk mendapatkan penghasilan. Oleh
sebab itu seorang karyawan harus selalu disiplin dalam
segala hal, untuk mencapai target yang mereka tentukan.
17. Pantang Menyerah
Seorang karyawan harus memiliki visi dan semangat juang
yang besar. Mereka pantang menyerah pada hambatan, tidak
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pernah putus ada untuk selalu mencoba memberikan yang
terbaik bagi para konsumennya yang datang ke tempat
mereka bekeja. Jika menemui jalan buntu, seorang
karyawan tidak boleh diam begitu saja menerima kegagalan.
Mereka akan mencari jalan alternatif, agar bisa meraih
impiannya.
18. Fokus
Kita tidak bisa menjadi segalanya bagi semua orang.Setiap
diri kita memiliki kekuatan dan kelemahan kita sendiri.
Agar efektif, kita harus mengenali kekuatan kita dan
berkonsentrasi untuk hal itu. kita akan menjadi lebih sukses
jika kita mampu menyalurkan usaha Anda ke bagian-bagian
dimana anda dapat melakukan yang terbaik.
Dalam bisnis, misalnya, jika kita tahu kita memiliki insting
marketing yang baik, maka manfaatkan kekuatan ini dan
fokus pada kekuatan marketing secara maksimal. Di sisi lain
kita mungkin mempunyai kelemahan, seperti akuntansi atau
pembukuan. Pertimbangkanlah untuk mempekerjakan orang
yang ahli akuntansi atau belajar sendiri untuk menutupi
kelemahan kita.
19. Tekun dan Memiliki Keyakinan
Tidak ada yang mengatakan bahwa jalan menuju sukses itu
mudah. Meskipun niat baik dan kerja keras, kadang-kadang
kita akan gagal. Beberapa pengusaha sukses mengalami
kemunduran dan Gagal Total, bahkan kebangkrutan, namun
berhasil dengan cepat bangkit untuk menjadi besar di bidang
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mereka. Keberanian kita untuk bertahan dalam menghadapi
kesulitan dan kemampuan untuk bangkit kembali setelah
kegagalan, akan menjamin kesuksesan kita selanjutnya. Kita
harus belajar untuk bangkit lagi dan mulai dari awal
lagi.Ketekunan Kita adalah ukuran dari keyakinan dalam
diri kita.Ingat, jika kita tekun, tidak ada yang dapat
menghentikan kita.
20. Kasih Sayang
Kasih sayang adalah suatu sikap saling menghormati dan
mengasihi semua ciptaan Tuhan baik mahluk hidup maupun
benda mati seperti menyayangi diri sendiri berlandaskan
hati nurani yang luhur. Kita sebagai warga negara yang baik
sudah sepatutnya untuk terus memupuk rasa kasih sayang
terhadap orang lain tanpa membedakan saudara, suku, ras,
golongan, warna kulit, kedudukan sosial, jenis kelamin, dan
tua atau muda.
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RANGKUMAN
1. Begitu pentingnya etika bagi setiap karyawan untuk memberikan excellence
service hotel yang terbaik kepada tamu.
2. Etika dalam mengikuti wawancara, baiknya pencari kerja memahami dan
mempelajari beberapa tips dan trik yang perlu diketahui ketika menghadiri
sebuah interview;
a. Usahakan istirahat yang cukup sebelum mengikuti interview sehingga
penampilan akan fresh pada saat diwawancara.
b. Performance/Penampilan
c. Attitude/Sikap
d. Confidence/Kepercayaan Diri
e. Control the Atmosphere/Menguasai Suasana
f. Communication Skills/Kemampuan Berkomunikasi
g. Knowledge/Pengetahuan
h. Assure Him/Her that You Are Fit For the Post.
i. Berterima Kasih
3. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman Penuntun Perilaku, Tata-Tertib dan
disiplin kerja karyawan dapat dikenakan sangsi atau tindakan disiplin berupa
teguran lisan atau peringatan tertulis sampai pemutusan hubungan kerja.
4. Ada beberapa tips yang harus diketahui dalam menghadiri jamuan makan
diantaranya adalah: ketika akan menghadiri jamuan makan, tata krama
sebelum jamuan, posisi duduk, tata cara berbicara saat makan, tata cara
menggunakan napkin (serbet), tata cara minum, tata cara makan, tata cara
menggunakan alat makan, tata cara makan bread, tata cara makan appetizer,
tata cara makan soup, tata cara makan main course, tata cara makan dessert,
tata cara minum kopi/the
5. Hubungan dengan Tamu, beberapa hal yang harus diperhatikan;
a. Sikap tubuh
b. Personal hygiene
6. Etika bekerja di dunia perhotelan; ramah tamah, jujur, memegang janji,
kesetiaan, penguasaan diri, berjiwa besar, tanggung jawab, kerjasama, ucapan
salam, profesionalisme, budi bahasa, pekerja keras, bersikap hati-hati,
penampilan, komunikator, tidak melupakan deadline, pantang menyerah,
focus, tekun dan memiliki keyakinan, kasih sayang
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jelaskan apa saja etika dalam wawancara!
Mengapa peforma penampilan amatlah penting?
Jelaskan mengapa adanya sanksi di hotel!
Jelaskan maksud dari pemutusan hubungan kerja
Hal apa yang dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja
Apa saja yang termasuk kategori pelanggaran? Sebutkan dan jelaskan!
Jelaskan mengenai Table manner!
Jelaskan tata cara sebelum jamuan!
Bagaimana cara makan appertizer? Apasaja aturannya? Jelaskan dengan
rinci dan lengkap!
10. Jelaskan mengenai Pesonal Hygiene
11. Mengapa kosmetik menjadi factor penting dari Hygiene
12. Apa saja yang termasuk etika dalam dunia perhotelan? Jelaskan secara
lengkap

https://www.youtube.com/watch?v=WBkrilZN2WU
https://www.youtube.com/watch?v=FDGGv7z5r2c
https://www.youtube.com/watch?v=kayOhGRcNt4
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BAB X
PERSONAL BRANDING

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang personal branding
2. Mahasiswa mampu menguraikan elemen-elemen branding

10.1 Konsep Mengenai Brand
Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai personal
branding,

akan dijelaskan terlebih dahulu

“brand”itu sendiri.

John Wiley

dalam

mengenai konsep

Kevin

Lane

Keller,

mengungkapkan bahwa brand berasal dari kata dalam Bahasa Morse
kuno ”brand”, yang dalam Bahasa Inggris berarti ”to burn”, di mana
pada saat itu dimaknai sebagai penanda yang digunakan oleh peternak
untuk mengidentifikasi ternak yang dimiliki. American Marketing
Association mengartikan bahwa brand adalah nama, istilah, tanda,
simbol, desain, atau kombinasi dari salah satu atau keseluruhan yang
digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa oleh penjual atau
sekelompok penjual dan untuk membedakan dari para pesaing (Keller,
1998: 2).
Sedangkan dalam Kamus Inggris-Indonesia oleh John M.
Echols dan Hassan Shadily, kata brand diterjemahkan sebagai macam
atau jenis. Tetapi dalam Bahasa Indonesia sehari-hari, brand diartikan
sebagai merek. Merek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
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sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan
sebagainya, pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda
pengenal; cap, atau tanda yang menjadi pengenal untuk menyatakan
nama. Ike Janita dalam Creating and Sustaining Brand Equity, brand
diartikan sebagai ide, kata, desain grafis, dan suara atau bunyi yang
mensimbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang memproduksi
produk dan jasa tersebut (Janita, 2009: 4). Lebih jauh, merek
sebenarnya merupakan nilai tangibel dan intangibel yang terwakili
dalam sebuah merek dagang (trademark) yang mampu menciptakan
nilai dan pengaruh tersendiri di pasaran bila dikelola dengan tepat
(Durianto, 2004: 2). Merek atau brand dapat dibagi dalam pengertian
lainnya seperti:
a. Brand name (nama merek) yang merupakan bagian dari
yang dapat diucapkan (Rangkuti, 2002: 2).
b. Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari
merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan
seperti lambang, desain huruf, atau warna khusus (Rangkuti,
2002: 2).
c. Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan atau
sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena
kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa
(Rangkuti, 2002: 2).
d. Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang
dilindungi

oleh

undang-undang

untuk

memproduksi,

menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau
karya seni (Rangkuti, 2002: 2).
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Namun merek tidak sekadar sebuah nama, logo, atau simbol.
Merek

dapat

menjadi

“payung

(umbrella)”

yang

mampu

mempresentasikan produk atau layanan. Merek memiliki arti penting
dalam pemasaran karena

sangat

efektif sebagai alat

untuk

meningkatkan atau mempertahankan jumlah penjualan (Ambadar,
2007: 2-3). Merek mengandung janji perusahaan untuk secara
konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli.
Merek lebih dari sekadar jaminan kualitas karena di dalamnya
tercakup enam pengertian berikut ini (Durianto, 2004: 2):
a. Atribut produk
Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan
diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti
atribut-atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek
(Rangkuti. 2002: 3). Seperti halnya kualitas, gengsi, nilai
jual kembali, desain, dan lain-lain (Durianto, 2004: 2).
b. Manfaat
Meskipun

suatu

merek

membawa

sejumlah

atribut,

konsumen membeli manfaat dari produk tersebut. Dalam hal
ini atribut merek diperlukan untuk diterjemahkan menjadi
manfaat fungsional atau manfaat emosional (Durianto,
2004: 2).
c. Nilai
Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen.
Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh
konsumen sebagai merek yang berkelas sehingga dapat
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mencerminkan siapa pengguna merek tersebut (Rangkuti.
2002: 4).
d. Budaya
Merek juga mewakili budaya tertentu (Durianto, 2004: 3).
e. Kepribadian
Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi
para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan
merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan
dengan merek yang ia gunakan (Rangkuti. 2002: 4).
Seringkali produk tertentu menggunakan kepribadian orang
yang terkenal untuk mendongkrak atau menopang merek
produknya (Durianto, 2004: 3).
f. Pemakai
Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau
menggunakan produk tersebut (Durianto, 2004: 3). Itulah
sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang
terkenal untuk penggunaan mereknya (Rangkuti. 2002: 4).
Philip Kotler, seorang akademisi dan pakar marketing Amerika
Serikat, membedakan antara produk dengan brand merupakan hal
yang penting (Keller, 1998: 2). Produk diartikan sebagai segala
sesuatu yang ditawarkan kepada pasar yang dapat memenuhi
kebutuhan maupun keinginan. Produk dapat berupa barang, jasa, pasar
retail, orang, organisasi, maupun tempat. Sedangkan brand sendiri
merupakan sebuah produk yang memiliki titik penekanan pada adanya
dimensi tambahan yaitu kemampuan untuk membedakan diri dan
memberi nilai kepuasan lebih dari produk-produk lain yang sejenis
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(Keller, 1998: 3). Stephen King membedakan produk dan brand,
sebagai berikut:
“A product is something that is made in factory; a brand in
something is bought by a customer. A product can be copied
by a competitor; a brand is unique. A product can be
quickly outdated; a successful brand is timeless.”
(Sebuah produk adalah sesuatu yang dibuat di pabrik;
sebuah brand dalam suatu produk dibeli oleh konsumen.
Sebuah produk dapat ditiru; brand itu unik. Sebuah produk
bisa menjadi kuno; sebuah brand yang sukses akan abadi)
(Janita, 2009: 4)
Brand diartikan sebagai simbol dari suatu perwujudan semua
informasi yang berhubungan dengan suatu produk dan jasa yang
bertujuan untuk menciptakan suatu asosiasi yang berbeda dan harapan
terhadap lingkungan sekitar (www.en.wikipedia.org/ update 5 Juli
2009). Situs Investopedia A Forbes Media Company, sebuah situs
tentang

public

relations,

marketing,

dan

media

komunikasi,

mendefinisikan brand tidak jauh berbeda, yaitu sebuah pembedaan
simbol, tanda, nama, kata, kalimat, atau kombinasi di antaranya yang
digunakan untuk membedakan diri atau produk mereka dari yang lain
(www.investopedia.com/update 5 Juli 2009). Selanjutnya kata
”branding” yang mengacu pada proses penciptaan suatu brand
diterjemahkan menjadi ”proses penciptaan merek” (Janita, 2009: 4).
Merek memiliki dua manfaat. Yang pertama, merek memberikan
identifikasi terhadap suatu produk sehingga konsumen mengenali
merek dagang yang berbeda dengan produk lain. Kedua, merek
membantu untuk menarik calon pembeli (Ambadar, 2007: 4-5).
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Konsumen bersedia membayar lebih untuk suatu brand di atas
produk- produk sejenis karena suatu brand dipersepsikan mempunyai
nilai lebih (added value) dibandingkan komoditas generik. Jadi pada
dasarnya, branding adalah penciptaan nilai tambah atas suatu produk
(Janita, 2009: 9-10). Ada beberapa hal yang bisa di-branding-kan.
Branding tidak saja berlaku pada suatu produk atau layanan saja
namun juga bisa terhadap retailer dan distributor, orang, organisasi,
perusahaan, berbagai event olahraga, karya seni, tempat, atau daerah
tertentu (Ambadar, 2007: 7-8).

10.2 Elemen Brand
Elemen brand atau yang sering pula disebut dengan identitas
brand

adalah

seperangkat

penanda

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi dan membedakan suatu brand. Elemen brand sangat
berperan dalam membangun brand awareness (kesadaran brand) dan
membentuk formasi brand yang kuat, asosiasi brand yang unik dan
menarik. Elemen brand yang utama terdiri dari nama, logo atau
symbol, dan karakter (Keller, 1998: 131).
a. Nama
Pada dasarnya adalah sebuah pilihan yang penting karena
dapat menjadi tema utama atau kunci asosiasi bagi sebuah
produk. Nama mampu menjadi alat komunikasi yang
efektif. Nama itu menjadi perhatian dan artinya tertanam
dalam benak konsumen. Secara otomatis, nama menjadi hal
yang melekat pada sebuah produk bagi konsumen. Namun
sebaliknya, nama merupakan salah satu elemen brand bagi
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para pemasar yang sulit untuk diubah. Beberapa kriteria
untuk mengembangkan nama brand yang efektif adalah
(Keller, 1998: 131-132):
(1) Sederhana dan mudah untuk diucapkan
Agar brand mudah diingat diharapkan bahwa nama
brand berupa nama yang sederhana dan mudah
diucapkan atau dieja. Nama yang sederhana dapat
membuat konsumen mudah untuk memahaminya dan
mengingatnya (Keller, 1998: 132).
(2) Familiar dan bermakna
Pertimbangan kedua untuk membuat sebuah brand
diingat oleh konsumen, adalah dengan membuat nama
brand tersebut familiar dan bermakna. Sehingga nama
brand itu mampu mengingatkan konsumen kepada
struktur pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Arti
dari nama brand bisa konkrit atau abstrak. Semua objek
dapat digunakan untuk membentuk sebuah nama.
Seperti orang, tempat, hewan, atau objek tak bergerak
lainnya. Karena objek-objek tersebut telah melekat
dalam ingatan konsumen baik secara verbal maupun
visual.
(3) Nama fiktif
Untuk membuat nama bagi sebuah brand tidak harus
diambil dari kata-kata yang nyata. Konsumen mampu
memahami makna nama sebuah brand meskipun nama
tersebut sebuah kata khayalan atau fiksi.

Dasar-Dasar Hospitality

339

b. Logo atau symbol
Logo atau simbol merupakan elemen visual dari suatu brand
yang berperan penting dalam membangun kesadaran
(awareness) terhadap suatu brand. Logo berfungsi dapat
untuk menguatkan dan menekankan nama dan makna dari
sebuah brand (Keller, 1998: 143).
c. Karakter
Karakter mewakili tipe-tipe tertentu dari sebuah simbol
brand. Baik berupa manusia atau karakteristik nyata
lainnya. Karakter brand biasanya diperkenalkan melalui
iklan dan memainkan peran utama dalam iklan tersebut.
Wujud dari karakter brand tersebut bisa berbagai macam
bentuk (Keller, 1998: 146-147).
d. Slogan
Slogan merupakan frase singkat untuk mengkomunikasikan
informasi deskriptif atau persuasif mengenai sebuah brand.
Slogan biasanya muncul dalam iklan namun dapat
menaikkan peran penting dalam pengemasan dan dalam
berbagai aspek lainnya dari pemasaran brand tersebut.
Slogan merupakan alat branding yang kuat karena seperti
halnya nama brand, slogan manjadi alat yang benar-benar
efisien untuk keseimbangan. Slogan dapat berfungsi sebagai
”pengait” atau ”pegangan” untuk membuat konsumen
memahami sebuah brand dan menjadikan brand tersebut
istimewa (Keller, 1998: 151).
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e. Jingle
Jingle adalah pesan musikal yang ditulis berkenaan dengan
brand.
Biasanya ditulis oleh penulis lagu profesional yang
memiliki banyak refren yang mudah tertanam di benak
pendengarnya. Jingle dianggap sebagai slogan yang
berbentuk musik sehingga dapat diklasifikasikan sebagai
elemen brand (Keller, 1998: 157).
f. Pengemasan
Terdiri atas aktivitas mendesain dan memproduksi wadah
atau pembungkus untuk sebuah produk. Komponen estetika
dan fungsional dalam pengemasan harus dipilih dengan
cermat. Pertimbangan estetika berkaitan dengan ukuran dan
bentuk kemasan, bahan, warna, teks, dan grafis. Unsurunsur

penting

dalam

mengidentifikasi

brand,

pengemasan
memberikan

adalah

dapat

informasi

yang

deskriptif dan persuasif, memfasilitasi tranportasi dan
perlindungan bagi produk, dapat disimpan di rumah dengan
mudah, serta mempermudah konsumsi produk tersebut
(Keller, 1998: 157).
Kriteria umum yang dapat digunakan dalam menentukan
elemen brand antara lain adalah (Keller, 1998: 131-133):
a. Memorability (memiliki kemampuan untuk mudah dikenali
dan diingat)
b. Meaningfulness

(memiliki

makna

yang

dapat

dideskripsikan, bersifat persuasif dan menarik)
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c. Transferability

(memiliki

kemampuan

untuk

mudah

diterapkan atau digunakan untuk semua turunan brand)
d. Adaptability (bersifat flexible dan mudah diterima)
e. Protectability (memiliki legalitas dan daya kemampuan
bersaing)
Martin Lindstrom, seorang praktisi public relations ternama
dari Amerika Serikat dalam tulisannya yang berjudul Smashing Your
Brand mengemukakan tentang bagaimana cara membuat suatu brand
menjadi terkenal:
“The idea of smashing your brand is simple. It’s all about
identifying the components you want to be famous for and
leverage the fact that the logo is only a very small
component of your overall brand visibility. Consider what
your brand should be well known for in five years time from
today and then consistently begin to build up the association
with your signals. But be consistent and be persistent.
(Tidak terlalu sulit untuk mendongkrak suatu brand. Semua
hanya tentang mengidentifikasikan komponen apa yang
ingin dipopulerkan dan pengaruh fakta bahwa bagian kecil
dari keseluruhan komponen brand yang dapat dilihat.
Mempertimbangkan bahwa brand yang ingin dipopulerkan
dalam kurun waktu lima tahun dan kemudian mulai
membangun asosiasi dengan pihak terkait. Harus konsisten
dan persisten)”.
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10.3 Personal Branding
Timothy P. O’Brien, penulis buku The Power of Branding,
dalam Judhie Setiawan, menjelaskan bahwa personal branding
merupakan identitas pribadi yang mampu menciptakan sebuah respon
emosional terhadap orang lain mengenai kualitas dan nilai yang
dimiliki orang tersebut (http://pksm.mercubuana.ac.id/ update 5 Juli
2009).
Personal branding adalah apa yang dirasakan, dipikirkan,
dipahami oleh orang lain terhadap diri seseorang. Hal tersebut
merupakan sesuatu yang dapat terlihat pada seorang individu dari luar
melalui kemasan dan pemasaran nilai-nilai inti individu tersebut,
faedah,

dan

talenta

hingga

mencapai

pengaruh

terbaik

(http://www.blisspr.com/ update 6 Agustus 2009). Sedangkan Peter
Montoya dengan bukunya bertajuk The Brand Call You dalam Nitish
Bhalotia mengartikan personal branding adalah suatu proses yang
membutuhkan keahlian, kepribadian, dan karakteristik unik, yang
dikemas dalam suatu identitas yang kuat yang mampu mengingatkan
seseorang di tengah masyarakat dan pesaing lainnya. Peter Montoya
meyakini bahwa kunci dari personal branding adalah bagaimana
seseorang dikenal atau menjadi perhatian bagi orang lain.
“Personal branding lets you control how other people
perceive you... You'retelling them what you stand for — but
in a way that's so organic and Unobtrusive that they think
they've developed that perception all by themselves.... When
done right, it's irresistible.” (Personal Branding Press,
2002).
(Personal

branding

membuat

seseorang

dapat

mengendalikan tentang bagaimana anggapan orang lain
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terhadap orang tersebut, orang tersebutlah yang memberi
tahu orang lain apa yang dipertahankan-namun dengan
suatu cara yang alami dan rendah hati hingga masyarakat
mengira bahwa mereka sendirilah yang membuat persepsi
tersebut.)
Dalam seminarnya, Indira Abidin, seorang praktisi public
relations sekaligus managing director “Fortune PR”, membagi unsur
pokok dalam pengertian personal branding adalah:
a. Nama dan identitas yang diingat public
b. Penghubung dan pengikat diri dengan publik (connection
and bonding)
c. Merupakan penentu keberhasilan dan nilai pribadi secara
jangka panjang (Abidin: 13 Juni 2009).
Masih dalam Nitish Bhalotia, Julie Fuimano mengungkapkan,
personal branding mencakup penciptaan asosiasi yang kuat, unik, dan
menguntungkan ke dalam pikiran orang-orang di sekeliling. Personal
brand dikembangkan secara tanpa sadar. Bahkan ketika seseorang
tidak memainkan peran apa pun untuk mem-branding dirinya sendiri,
secara otomatis orang lain akan menciptakan asosiasi-asosiasi
mengenai orang tersebut sesuai dengan sifat dan kebiasaannya. Oleh
karena itu, seseorang harus memainkan peran aktif dalam menciptakan
brand bagi dirinya sendiri (http://www.brandchannel.com/ update 6
Agustus 2009).
Hubert K. Rampersad dalam tulisannya “A New Blueprint for
Powerful and Authentic Personal Branding” mengemukakan bahwa
setiap orang memiliki brand, namun sebagian besar orang tidak
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menyadarinya dan tidak mengelolanya secara strategic, konsisten, dan
efektif. Setiap orang harus mengambil alih kendali atas brand dan
pesan-pesan yang disampaikan, karena hal tersebut mempengaruhi
bagaimana orang lain memandangnya. Hal ini akan membantu
seseorang untuk mampu berkembang dan membedakan diri dengan
orang lain. Personal branding lebih dari sekadar memasarkan dan
mempromosikan diri. Personal branding merupakan sintesis dari
semua pengharapan, citra dan persepsi yang diciptakan dalam
pemikiran orang lain sewaktu mereka membaca atau mendengar nama
seseorang. (http://www.brandchannel.com/update 3 Januari 2010).
Steve

Van,

penulis

Get Slightly

Famous,

menyatakan

keunggulan branding terhadap diri sendiri:
a. Membedakan diri sendiri dari para pesaing
b. Memposisikan fokus pesan dari seseorang ke dalam hati dan
pikiran konsumen yang menjadi target
c. Memberikan status “pemikiran peringkat puncak”
d. Meningkatkan kewenangan dan kepercayaan mengenai
keputusan- keputusan
e. Menempatkan seseorang di peran kepemimpinan
f. Meningkatkan prestise
g. Menarik perhatian orang-orang dan peluang yang tepat
h. Menambah nilai pemikiran orang lain terhadap apa yang
dijual oleh seseorang
i.

Membuat orang lain mengenali seseorang dengan mudah

j. Meningkatkan potensi penghasilan
(http://www.brandchannel.com/update 6 Agustus 2009)
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10.4 Membangun Personal Branding
Menciptakan personal branding sangat mirip dengan cara
menciptakan brand lainnya. Kita harus memutuskan elemen brand,
memberi

makna

terhadap

brand

tersebut,

memposisikan,

mengkomunikasikan makna, dan mengatur sedemikian rupa sepanjang
waktu. Menciptakan personal brand sama saja seperti halnya
menciptakan brand apa pun. Seseorang harus menentukan elemenelemen

brand,

memberikan

makna

bagi

elemen

tersebut,

menempatkannya di posisi yang tepat, mengkomunikasikan makna
tersebut, dan terus mengelolanya.
Untuk menciptakan personal branding yang baik, diperlukan
beberapa elemen utama yang harus saling terintegritas. Menurut
Montpya & Vandehey, personal branding dapat dibagi menjadi tiga
elemen utama, yaitu:
1. You atau seseorang itu sendiri. Personal branding seseorang
dapat dibentuk melalui komunikasi yang disusun dan
dirancang dengan baik. Dua hal yang perlu diperhatikan
dalam penyampaian personal brand kepada target market
adalah: Siapa seseorang tersebut sebagai suatu pribadi? Dan
Spesialisasi apa yang seseorang itu lakukan?
2. Promise, atau janji. Personal brand merupakan sebuah janji
dan tanggung jawab untuk memenuhi harapan yang timbul
pada masyarakat akibat dari personal brand itu sendiri.
3. Relationship, atau hubungan. Personal brand yang baik
akan mampu menciptakan hubungan atau relasi yang baik
dengan customernya. Semakin banyak atribut dari seseorang
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yang dapat diterima oleh customer atau klien, maka semakin
baik pula personal brand orang tersebut.
Menurut konsultan marketing Kristie Tamsevicius dalam Nitish
Bhalotia, asumsi yang perlu digarisbawahi mengenai filosofi personal
branding adalah masing-masing individu mendapatkan anugerah yang
unik dan tujuan yang berbeda-beda dalam hidup. Seperti gambar
piramida dalam membangun personal branding berikut ini:

1. Determine Who You Are (Menentukan Diri Sendiri)
Karena personal brand memiliki refleksi langsung terhadap
seseorang,

untuk

mengidentifikasi

personal

brand,

seseorang harus bisa memahami apa membuat dirinya
berbeda dari orang lain (Tom Peters). Seseorang harus
mengidentifikasi kelebihan dan pembawaannya yang patut
menjadi perhatian orang lain. Personal branding semataDasar-Dasar Hospitality
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mata mengenai menentukan siapa diri seseorang sebenarnya
dalam

hal

karakter

inti

yang

otentik,

ketimbang

menciptakan brand yang diinginkan. Personal brand
seseorang muncul dari pencarian identitas dan makna, yang
kemudian menimbulkan kesadaran akan adanya kelebihan
dan talenta yang dimiliki (http://www.brandchannel.com/
update 6 Agustus 2009)
2. Determine What You Do (Menentukan Apa yang Dilakukan)
Hal ini mencakup tindakan menuliskan bidang-bidang yang
menjadi kelebihan yang dimiliki oleh seseorang yang
berkaitan dengan minat profesional atau keinginan. Tahap
ini meliputi tindakan untuk bertanya pada diri sendiri—Apa
yang harus dilakukan agar nilai-nilai yang dicapai bisa
menjadi luar biasa, terarah, beda dari yang lain, dan unggul?
Pekerjaan/hal apa yang paling bisa dibanggakan oleh
seorang individu?
Personal

branding

sama

sekali

bukan

hal

yang

mengharuskan seorang individu mengenakan kedok yang
memikat, melainkan memahami nilai- nilai yang dimiliki
oleh seorang individu, dan belajar untuk membuat nilainilai tersebut menjadi relevan bagi orang lain. Banyak hal
dalam pengembangan personal brand yang berpusat pada
mengidentifikasi nilai- nilai pribadi seseorang.
(http://www.brandchannel.com/ update 6 Agustus 2009)
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3. Position Yourself (Memposisikan Diri)
Dengan mengidentifikasi kualitas atau karakteristik yang
membuat seseorang berbeda dari pesaing atau koleganya,
seorang

individu

dapat

menciptakan

positioning

(penempatan posisi) bagi dirinya sendiri. Personal brand
yang baik tidaklah serupa dari yang lain, serta menciptakan
asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan unik. Tujuan dari
personal brand adalah untuk membuat personal brand
tersebut menjadi jelas, unik, dan dengan mudah dapat
dimengerti, dan untuk menunjukkan keunikan, meraih
keuntungan

sehingga

membuat

orang

percaya

(http://www.brandchannel.com/ update 6 Agustus2009)
4. Manage Your Brand (Mengelola Brand)
Menurut Montoya, kunci untuk promosi personal branding
jenis apa pun adalah “pemasaran dari mulut-ke-mulut”.
Jaringan sahabat, kolega, klien, dan konsumen merupakan
sarana/kendaraan pemasaran/marketing yang paling penting
yang dimiliki oleh personal brand. Apa yang mereka
katakan mengenai sebuah brand adalah apa yang pada
akhirnya akan diukur oleh pasar sebagai nilai dari brand
tersebut.
Personal brand harus membangun sebuah tempat yang
mencakup kepercayaan dan keterkaitan di dalam pemikiran
calon konsumen. Semakin personal brand bisa dipercaya
oleh orang lain, maka personal brand tersebut akan semakin
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menyebar luas di seluruh pasar tanpa harus memaksakannya
(http://www.brandchannel.com/ update 6 Agustus 2009).
Sedangkan menurut Hubert K. Rampersad, Personal brand
yang dimiliki oleh seseorang haruslah otentik; merefleksikan karakter
yang sebenarnya; dan diciptakan berdasar pada nilai-nilai yang
dipegang oleh seseorang, keunggulan, keunikan, dan kepandaian
orang tersebut.
1. Mendefinisikan dan merumuskan ambisi personal
Fase atau tahap ini terdiri atas mendefinisikan dan
merumuskan personal ambition dalam suatu cara yang
menyenangkan dan persuasif untuk kemudian diwujudkan.
Tahap ini berkenaan dengan mengidentifikasi diri dan
mencaritahu apa impian seseorang, siapa dirinya, pemikiran
apa yang dipertahankannya, apa yang membuat dirinya unik
dan istimewa, mengapa diri seseorang berbeda dari orang
lain, apa nilai-nilai yang dipegangnya, dan mengidentifikasi
kepandaian, serta melatih diri untuk mengatasi keadaan.
(http://www.brandchannel.com/ update3 Januari2010)
2. Mendefinisikan dan merumuskan personal brand
Mendefinisikan dan merumuskan janji personal brand yang
otentik, unik, relevan, konsisten, singkat, bermakna, dan
persuasif, serta mempergunakannya sebagai poin utama dari
sikap dan tindakan. Pada titik inilah seseorang harus
menentukan spesialisasinya, dengan memfokuskan pada
sebuah talenta utama. Orang itu harus menguraikan layanan
spesifiknya, ciri khas utamanya, serta atribut utamanya yang
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paling kuat. Yang terakhir, ia harus menentukan siapa
audience-nya (domain) dan apa kebutuhan utama mereka.
Pernyataan personal brand terdiri atas keseluruhan personal
ambition, sasaran brand, keunggulan, atribut dominan
layanan, dan domain. Pernyataan personal brand tersebut
juga

mencakup

proposition).

proposisi

Langkah

nilai

kedua

unik
di

(unique

fase

ini

value
adalah

mendefinisikan kisah personal brand, yang merupakan
intisari dari apa yang ingin diungkapkan mengenai personal
brand untuk mendapatkan reaksi emosional yang positif.
Yang terakhir, ia harus mendesain personal logo, simbol
grafis

yang

mampu

mewakili

personal

brand-nya.

(http://www.brandchannel.com/update 3 Januari 2010).
3. Merumuskan personal balanced scorecard (PBSC)
Personal brand dan personal ambition tidak ada artinya bila
seseorang tidak mengambil tindakan untuk mewujudkannya.
Oleh karenanya, fase ini ditekankan pada pengembangan
rencana tindakan yang terintegrasi dan seimbang berdasar
pada personal brand dan personal ambition untuk meraih
sasaran dan tujuan brand, serta mengurangi semua elemen
negatif.

Segalanya

adalah

mengenai

menerjemahkan

personal ambition dan personal brand ke dalam PBSC
(tindakan). PBSC akan menerjemahkan personal ambition
dan personal brand ke dalam sasaran personal yang dapat
dikendalikan dan dapat diukur, batu loncatan, peningkatan
tindakan dalam suatu cara yang holistik (menyeluruh) dan
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seimbang. PBSC dibutuhkan untuk meningkatkan dan memanage diri sendiri berdasar pada personal ambition dan
brand.
Personal ambition dan personal brand berkaitan erat
dengan isi hati seseorang (emosi/perasaan) serta otak kanan
seseorang. Sementara PBSC berkaitan erat dengan otak kiri,
yang sebagian besar memiliki fungsi analitis, logis, dan
kuantitatif. Otak kanan memiliki fungsi intuitif, emosional,
spiritual, dan holistik. Salah satu hasil dari menerapkan
model personal branding yang holistik dan otentik tersebut
seiring dengan sarana- sarana lain yang telah disebutkan di
atas adalah keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan
serta keseimbangan antara hati dan kepala.
(http://www.brandchannel.com/update 3 Januari 2010).
4. Mengimplementasikan dan mengolah ambisi personal,
personal brand, dan personal balanced scorecard
Personal ambition, personal brand, dan PBSC tidak akan
ada artinya bila seseorang tidak mengimplementasikan
ketiganya

hingga

terwujud.

Oleh

karenanya,

tahap

selanjutnya adalah mengimplementasikan, menjaga atau
mempertahankan, dan mengolah ambisi, brand, dan PBSC
secara

efektif.

Sebagai

tambahan,

berusaha

untuk

membangun kredibilitas, dan menjadi pakar dalam bidang
masing-masing.
Sebarkan informasinya melalui beragam saluran media,
lakukan pekerjaan yang benar-benar disukai yang sesuai
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dengan personal brand dan personal value, memperoleh
pengalaman dalam bidang di mana brand yang diciptakan
mengalami

kelemahan,

mempromosikan

diri

sendiri,

memasarkan brand secara terus-menerus dan secara
konsisten, membuat pilihan secara sadar mengenai orangorang yang akan diasosiasikan, membangun jaringan yang
kuat, menyampaikan janji brand, dan ringkasnya, hidup
menurut janji brand yang telah disampaikan tersebut.
(http://www.brandchannel.com/ update 3 Januari 2010).

Dasar-Dasar Hospitality

353

The Largest & Best Hotel Chains in The World

354

Dasar-Dasar Hospitality

1.

RANGKUMAN
Brand name (nama merek) yang merupakan bagian dari yang dapat
diucapkan (Rangkuti, 2002: 2).

2.

Brand mark (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang
dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan seperti lambang, desain huruf,
atau warna khusus (Rangkuti, 2002: 2).

3.

Trade mark (tanda merek dagang) yang merupakan atau sebagian dari
merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan
sesuatu yang istimewa (Rangkuti, 2002: 2).

4.

Copyright (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi
oleh undang-undang untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya
tulis, karya musik, atau karya seni (Rangkuti, 2002: 2).

5. Merek lebih dari sekadar jaminan kualitas karena di dalamnya tercakup
enam pengertian berikut ini (Durianto, 2004: 2): (a) atribut produk, (b)
manfaat, (c) nilai, (d) budaya (e) kepribadian (f) pemakai
6. Elemen brand atau yang sering pula disebut dengan identitas brand adalah
seperangkat penanda yang digunakan untuk mengidentifikasi dan
membedakan suatu brand.
7. Kriteria umum yang dapat digunakan dalam menentukan elemen brand
antara lain adalah (Keller, 1998: 131-133):
a. Memorability (memiliki kemampuan untuk mudah dikenali dan
diingat)
b. Meaningfulness (memiliki makna yang dapat dideskripsikan,
bersifat persuasif dan menarik)
c. Transferability (memiliki kemampuan untuk mudah diterapkan atau
digunakan untuk semua turunan brand)
d. Adaptability (bersifat flexible dan mudah diterima)
e. Protectability (memiliki legalitas dan daya kemampuan bersaing)
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8. Timothy P. O’Brien, penulis buku The Power of Branding, dalam Judhie
Setiawan, menjelaskan bahwa personal branding merupakan identitas
pribadi yang mampu menciptakan sebuah respon emosional terhadap orang
lain mengenai kualitas dan nilai yang dimiliki orang tersebut.
9. Peter Montoya meyakini bahwa kunci dari personal branding adalah
bagaimana seseorang dikenal atau menjadi perhatian bagi orang lain.
10. Menciptakan personal brand Seseorang harus menentukan elemen-elemen
brand, memberikan makna bagi elemen tersebut, menempatkannya di posisi
yang tepat, mengkomunikasikan makna tersebut, dan terus mengelolanya.
11. Hubert K. Rampersad, Personal brand yang dimiliki oleh seseorang
haruslah otentik; merefleksikan karakter yang sebenarnya; dan diciptakan
berdasar pada nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang, keunggulan,
keunikan, dan kepandaian orang tersebut.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jelaskan bagian-bagian dari Merk/Brand!
Apa maksud dari Merk juga menjadi Payung?
Jelaskan fungsi dari brand!
Apasaja kriteria umum untuk menentukan Brand?
Jelaskan fungsi dari Personal Branding!
Apasaja keunggulan dari Personal Branding
Bagaimana cara membangun personal branding?
Jelaskan mengenai piramida personal branding

https://www.youtube.com/watch?v=s3B7OeEHGRo
https://www.youtube.com/watch?v=0a0Vm0zHFh0
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BAB XI
KERJASAMA TEAM

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menguraikan tentang kerjasama team
2. Mahasiswa mampu menginterpretasikan peranan kerjasama team

11.1 Kerjasama Team (Teamwork)
Istilah tim merujuk kepada suatu kelompok yang bekerja sama
untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu. Tim memiliki bentuk,
misi, dan durasi yang beragam. Karolyn J. Snyder and Robert H.
Anderson (1986) mengidentifikasi dua tipe team, yaitu tim permanen
dan tim sementara. Tim Permanen mengkhususkan dalam fungsi
tertentu yang dilakukan secara berkelanjutan. Sedangkan, Tim
Sementara merupakan team yang diorganisasikan hanya untuk
kepentingan dan tujuan jangka pendek yang kemudian dapat
dibubarkan kembali, setelah pekerjaan selesai. Biasanya bertugas
menangani proyek yang bersifat sementara.
Dengan mengutip pemikiran Cunningham & Gresso, Oswald
(1996) mengemukakan dua faktor esensial dalam suatu team yang
dapat semakin memantapkan budaya team (culture team), yaitu ikatan
(bonding)

dan

kesatupaduan

(cohesiveness).

Bonding

akan

memastikan bahwa anggota team memiliki komitmen yang kuat,
misalnya terhadap waktu, pengetahuan, keterampilan dan energi untuk
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mencapai tujuan tim. Tim yang terikat akan lebih antusias, loyal
kepada organisasi dan tim itu sendiri. Para anggota dapat memulai
proses pengikatan ini pada saat pertemuan (rapat) pertama kali,
mereka menentukan tujuan, peran, dan tanggung-jawab individu dan
kelompok.

Cohesiveness

(kesatupaduan)

didefinsikan

oleh

Cunningham dan Gresso sebagai rasa kebersamaan dalam kelompok
yang ditandai oleh adanya rasa memiliki dan keterkaitan di antara
sesama anggota.
Langkah awal untuk membentuk sebuah tim yang baik adalah
setiap anggota terlebih dahulu harus memahami tujuan dan misi team
secara jelas. Setiap anggota seharusnya mampu menjawab pertanyaan
Mengapa saya berada di sini, demikian dikemukakan oleh Margot
Helphand (1994). Berikutnya, menentukan peran dan tanggung jawab
masing-masing anggota.

11.2 Team yang Baik
Keutamaan sebuah tim terletak pada dua aspek, yaitu ketua tim
dan anggota tim. Ciri-ciri ketua tim yang baik adalah sebagai berikut.
a. Bekerja sesuai konsensus.
b. Berbagi secara terbuka dan secara otentik dalam hal
perasaan, opini, pendapat, pemikiran, dan persepsi seluruh
anggota tim terhadap masalah dan kondisi.
c. Memberi kesempatan anggota dalam proses pengambilan
keputusan
d. Memberi kepercayaan penuh dan dukungan yang nyata
terhadap anggota Tim
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e. Mengakui masalah yang terjadi sebagai tanggung jawabnya
ketimbang menyalahkan orang lain
f. Pada waktu mendengarkan pendapat orang lain, berupaya
untuk mendengar dan menginterpretasikan pendapat orang
dari sudut pandang yang lain
g. Berupaya

mempengaruhi

anggota

dengan

cara

mengikutsertakan mereka dalam berbagai isu.

Sedangkan ciri-ciri anggota team yang baik adalah sebagai berikut.
a. Memberi semangat pada anggota Tim yang lain untuk
berkembang
b. Respek dan toleran terhadap pendapat berbeda dari orang
lain
c. Mengakui dan bekerja melalui konflik secara terbuka
d. Mempertimbangkan dan menggunakan ide dan saran dari
orang lain
e. Membuka diri terhadap masukan (feedback) atas perilaku
dirinya
f. Mengerti dan bertekad memenuhi tujuan dari Tim
g. Tidak memposisikan diri dalam posisi menang atau kalah
terhadap anggota Tim yang lain dalam melakukan kegiatan
h. Memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi
dalam Tim.
Berikut ini juga berisi sumber-sumber yang dapat menolong
individu dalam mengembangkan kerja tim di kelompok.
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a.

Kerja tim yang yang menggunakan keterampilan serta bakat
berbeda yang dimiliki dalam kelompok (perbedaan yang
terbuka).

b.

Pendelegasian

tugas

secara

efektif

untuk

memberi

wewenang kepada anggota tim.
c.

Memproses tim, yaitu memahami bagaimana sebuah tim
akan berjalan melalui tahap- tahap perkembangan yang
berbeda.

d.

Mempertahankan kerja tim yang bagus- petunjuk mengatasi
konflik.

e.

Peran dalam tim- memahami bagaimana pribadi-pribadi
yang berbeda bertingkah laku dalam tim.

11.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Tim
Larry Lozette mengemukakan tentang faktor-faktor yang dapat
menyebabkan kegagalan tim, yaitu sebagai berikut.
a. Anggota tidak memahami tujuan dan misi tim,
b. Anggota tidak memahami peran dan tanggung jawab yang
dipikulnya,
c. Anggota tidak memahami bagaimana mengerjakan tugas
atau bagaimana bekerja sebagai bagian dari suatu tim, dan
d. Anggota menolak peran dan tanggung jawabnya.

360

Dasar-Dasar Hospitality

11.4 Tipe-Tipe Kerjasama Tim
a. Simple Work Team
Simple work team dapat diartikan sebagai sekelompok orang
atau karyawan yang memiliki keterampilan serupa, dimana
tim atau kelompok orang ini dibuat karena banyaknya
pekerjaan yang harus dapat selesai dalam waktu tertentu yang
tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh satu orang.

b. Relay Work Team
Relay work team adalah sekelompok orang atau karyawan
dimana pekerjaan yang mereka lakukan saling terkait atau
terhubung. Tugas- tugas tersebut dilakukan secara berurutan
agar dapat terselesaikan.
c. Integrated Work Team
Sekelompok orang dengan berbagai keahlian khusus yang
disatukan untuk menyelesaikan tugas atau sasaran.
d. Problem-Solving Work Team
Tim yang dibentuk pada saat terjadi sebuah masalah dimana
permasalahan tersebut tidak dapat terselesaikan.
e. Self-Directing Work Team
Sekelompok orang atau karyawan yang memiliki kewenangan
untuk melakukan perekrutan dan pemberhentian anggota tim
nya, membuat jadwal kerja, dan menetapkan kebijakan terkait
pekerjaan dalam tim.
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11.5 Alasan Pentingnya tentang Kerjasama Team
Terdapat beberapa alasan pentingnya penerapan konsep team
work di dalam organisasi diantaranya :
a. Dengan berusaha melibatkan setiap orang dalam proses
pengambilan keputusan, maka diharapkan setiap orang akan
dapat

lebih

bertanggung

jawab

dalam

mengimplementasikan setiap keputusan yang diambil,
b. Setiap orang dapat saling belajar tentang berbagai pemikiran
inovatif dari orang lain secara terus menerus,
c. informasi dan tindakan akan lebih baik jika datang dari
sebuah kelompok dengan sumber dan keterampilan yang
beragam,
d. memungkinkan

terjadinya

peningkatan

karena

setiap

kesalahan yang terjadi akan dapat diketahui dan dikoreksi,
dan
e.

adanya keberanian mengambil resiko karena adanya
kekuatan kolektif dari kelompok.

Sumber: callcentrehelper.com
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11.6 Strategi Membangun Kerjasama Tim
Karakteristik yang dibutuhkan dalam kerja sama tim antara lain
dibutuhkan dua orang atau lebih, memiliki interaksi reguler, dan
memiliki tujuan kinerja yang sama. Ketiga karakteristik tersebut dapat
mempengaruhi proses internal tim. Hal ini kemudian membuat kerja
sama tim dapat mempengaruhi hasil dan kepuasan. Hal ini
menyebabkan para pemimpin dalam tim harus memahami dan
mengatur kekompakan, norma-norma, dan konflik supaya mereka
dapat membangun sebuah tim yang efektif dan solid (Habibie,
Musriha & Negoro, 2017). Ada beberapa sifat penting yang dapat
membangun kerja sama team yang baik, seperti: (1) mengenal lebih
baik dan akrab dengan anggota team agar mereka dapat terbiasa
bersosialisasi dengan orang baru; (2) konsentrasi dalam team sangat
diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal; (3) membutuhkan
kekompakkan; dan (4) anggota team tidak diwajibkan untuk terlalu
selektif terhadap orang yang tidak dikenal karena hal tersebut dapat
mempengaruhi hasil kerja mereka.
Kerja sama dalam tim dapat terbentuk melalui kepercayaan dan
kekompakkan (Lawasi & Triatmanto, 2017). Semakin tinggi rasa
percaya antar setiap anggota tim maka semakin baik pula kerja sama
tim. Kerja sama tim harus efektif agar memberikan kontribusi yang
baik bagi kinerja karyawan dan hasil kerja dalam suatu lembaga atau
organisasi. Kerja sama tim akan menghasilkan sinergi positif melalui
usaha yang terkoordinasi dengan baik (Lawasi & Triatmanto, 2017).
Hal tersebut dapat diartikan bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah
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tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi
ataupun perusahaan.
Menurut Jack D. Ninemeier, ada lima pilar yang diperlukan untuk
memaksimalkan kerjasama tim adalah:
a. Mission statement
b. Commitment
c. Temperament
d. Accountability
e. Skills
Dikatakan pula sebuah tim akan menjadi tim yang solid dan produktif
jika telah melalui beberapa fase berikut:
a. Forming: tahap awal yang terjadi ketika sebuah tim pertama
kali dibentuk. Para anggota tim memulai komunikasi dan mulai
saling terhubung.
b. Storming: tahap kedua, dimana pada tahapan ini para anggota
tim mulai merumuskan visi dan misi tim.
c. Norming: pada tahapan ini, tim mulai bertindak sebagai sebuah
tim. Etika bisnis dan pola komunikasi tim telah terbentuk.
d. Performing: pada tahap keempat ini, produktivitas tim sudah
tinggi dan adanya kepercayaan antar anggota tim.
e. Adjourning: tahapan terakhir terjadi pada saat ada salah satu
anggota tim yang memutuskan untuk meninggalkan tim nya.
Hal ini dapat mempengaruhi dan memberikan dampak buruk
terhadap tim tersebut, yang pada akhirnya dapat merusak
kinerja tim.
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Dapat disimpulkan bahwa kerja sama dalam tim merupakan
cara paling ampuh ataupun efektif untuk menyatukan seluruh anggota.
Kerja sama dalam tim dapat membuat anggota-anggotanya mampu
melaksanakan tugas-tugas mereka dalam mencapai tujuan perusahaan
atau organisasi dengan hasil yang lebih baik. Teamwork bisa diartikan
sebagai tindakan kolektif yang dilakukan sejumlah orang untuk
mencapai tujuan yang sama. Tujuan atau ‘goal yang dimiliki tiap
perusahaan tentu berbeda-beda, namun pada dasarnya tujuan utama
mereka adalah memberikan pelayanan maksimal agar customer
mendapatkan pengalaman menyenangkan, dimana hal ini menjadi
investasi yang baik bagi perusahaan.
Salah satu cara untuk meningkatkan teamwork adalah dengan
melibatkan para karyawan dalam kegiatan yang mengharuskan
mereka bekerja sebagai tim. Adapun yang dimaksud dengan tim
adalah sekelompok orang yang:


Memiliki tujuan yang sama. Seluruh karyawan patut
memahami apa saja tujuan dalam tim beserta alasan
mengapa tujuan tersebut menjadi penting.



Bekerja dengan bergantung satu sama lain. Tindakan yang
dilakukan satu orang akan mempengaruhi karyawan
lainnya.



Memiliki peran tersendiri yang harus dilaksanakan agar
tujuan tim percapai.



Menikmati bekerja sama. Dimana sekelompok orang
menghasilkan pekerjaan yang lebih baik daripada bekerja
sendirian.
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Mengemban tanggung jawab Bersama, disamping tanggung
jawab pribadi.



Mampu bertindak dan membuat keputusan.



Memahami pentingnya bekerja sebagai tim.

Industri perhotelan adalah industry yang sangat berpacu dengan
waktu (time-oriented). Customer mengharapkan service diberikan
tepat waktu, kalua tidak, tentu level kepuasan mereka akan menurun.
Dalam konteks “teamwork”, seorang anggota team semestinya tidak
bisa

melanjutkan

pekerjaan

ketika

anggota

lainnya

gagal

menyelesaikan tugas mereka. Disinilah bantuan antar anggota
diperlukan sebelum situasi menjadi lebih buruk. Saat kamu kesulitan
mengerjakan sesuatu, segeralah meminta bantuan agar service yang
diberikan pada customer tidak mengalami ‘delay’.
Kepada siapa bisa meminta bantuan?
Orang yang bisa memberikan bantuan ada beragam, tergantung
dari team, departemen, yang membutuhkan bantuanmu. Akan lebih
baik laki saat kamu bersedia menawarkan bantuan sebelum diminta.
Hal ini menunjukkan kepedulianmu terhadap rekan kerja lain. Saat
sedang membantu rekan kerjamu, pastikan untuk melakukannya tanpa
mengeluh, merasa keberatan, apalagi pamrih. Berikan bantuanmu
dengan maksimal, barulah kembali mengerjakan tugasmu yang lain.
Tujuan dari saling membantu antar anggota team adalah untuk:
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Memastikan tujuan bersama bisa tercapai



Memberikan pelayanan prima pada customer



Membuktikan komitmen pada tim
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Mendorong anggota tim lainnya untuk membantu kamu saat
diperlukan

Dari dunia hospitality, tidak ada yang bisa memenuhi
kebutuhan semua customer seorang diri. Dibutuhkan usaha dari
berbagai pihak untuk mencapai kesuksesan. Masing-masing individu
dalam tim memiliki karakter, pengalaman, pengetahuan dan skill yang
berbeda-beda, jika dimanfaatkan dengan benar tentu akan berdampak
positif terhadap pelayan ke customer.
Terkait perkembangan jaman, dimana jika pada sebuah tim jika
anggotanya merupakan generasi milenial, diperlukan beberapa trik
untuk mengatur tim tersebut. Berikut merupakan beberapa contoh trik
yang dapat dilakukan:
a. Menyediakan atau memberikan struktur tim yang jelas
b. Memberikan contoh sifat kepemimpinan
c. Mendorong anggota tim untuk memberikan pendapat dan ide
d. Memastikan bahwa lingkungan kerja dapat mendorong kinerja
tim
e. Menunjukan rasa hormat yang tulus untuk tim dan anggotanya
f. Memberikan tantangan dan mendukung kebutuhan akan
perubahan
g. Menyediakan lingkungan yang seimbang antara kehidupan dan
pekerjaan
h. Mendukung suasana kerja yang menyenangkan
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RANGKUMAN
1. Cunningham & Gresso, Oswald (1996) mengemukakan dua faktor esensial
dalam suatu team yang dapat semakin memantapkan budaya team (culture
team), yaitu ikatan (bonding) dan kesatupaduan (cohesiveness).
2. Bonding akan memastikan bahwa anggota team memiliki komitmen yang
kuat, misalnya terhadap waktu, pengetahuan, keterampilan dan energi untuk
mencapai tujuan tim.
3. Cohesiveness (kesatupaduan) didefinsikan oleh Cunningham dan Gresso
sebagai rasa kebersamaan dalam kelompok yang ditandai oleh adanya rasa
memiliki dan keterkaitan di antara sesama anggota.
4. Kerja sama dalam tim dapat terbentuk melalui kepercayaan dan
kekompakkan (Lawasi & Triatmanto, 2017).
5. Tipe-tipe dari kerjasama team: Simple work team, relay work team,
integrated work team, problem sloving work team, self directing work team.
6. Karakteristik yang dibutuhkan dalam kerja sama tim antara lain dibutuhkan
dua orang atau lebih, memiliki interaksi reguler, dan memiliki tujuan kinerja
yang sama.
7. Kerja sama tim akan menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang
terkoordinasi dengan baik (Lawasi & Triatmanto, 2017).
8. Salah satu cara untuk meningkatkan teamwork adalah dengan melibatkan
para karyawan dalam kegiatan yang mengharuskan mereka bekerja sebagai
tim. Sebuah tim akan menjadi tim yang solid dan produktif jika telah melalui
beberapa fase
9. Industri perhotelan adalah industry yang sangat berpacu dengan waktu (timeoriented).
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PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jelaskan definisi dari kerjasama team
Apa langkah awal membentuk sebuah team?
Maksud dari team yang baik?
Kegagalan team disebabkan oleh beberapa factor? Sebutkan dan jelaskan!
Tipe apa sajakah yang menjadi ciri kerjasama team?
Apa itu simple team work?
Apa yang membentuk kerjasama team?
Jelaskan fase-fase yang dialami team untuk menjadi lebih solid
Apa tujuan dari saling membantu antar anggota team

https://www.youtube.com/watch?v=WWuMxnYGCwQ
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BAB XII
ISU-ISU TERKINI PENGELOLAAN PARIWISATA

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan unsur penunjang pemanfaatan alam
sebagai daya tarik wisata
2. Mahasiswa mampu menunjukkan tentang teknologi pengelolaan
pariwisata
3. Mahasiswa mampu menginterpretasikan isu pariwisata
4. Mahasiswa mampu menguraikan sertifikasi sebagai instrumen pariwisata
berkelanjutan

12.1 Etika Pemanfaatan Alam
Benefisiasi;

kegiatan

kerja

meningkatkan

manfaat

tata

lingkungan dengan teknologi tepatguna, sehingga yang semula tidak
bernilai yang menguntungkan, menjadi meningkat nilainya secara
sosial, ekonomi, dan budaya.
Optimalisasi; usaha mencapai manfaat seoptimal mungkin
dengan mencegah kemungkinan terbuangnya salah satu unsur
sumberdaya alam dan sekaligus meningkatkan mutunya.
Alokasi; suatu usaha yang berkaitan dengan kebijakan
pembangunan dalam menentukan peringkat untuk mengusahakan
suatu tata lingkungan sesuai dengan fungsinya, tanpa mengganggu
atau merusak tata alamnya.
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Reklamasi; memanfaatkan kembali bekas atau sisa suatu
kegiatan kerja yang sudah ditinggalkan untuk dimanfaatkan kembali
bagi kesejahteraan hidup manusia
Substitusi; suatu usaha mengganti atau mengubah tata
lingkungan yang sudah menyusut atau pudar keualitasnya dan
kuantitasnya, dengan sesuatu yang sama sekali baru sebagai tiruannya
atau lainnya dengan mengacu pada tata lingkungannya
Restorasi;

mengembalikan

fungsi

dan

kemampuan

tata

lingkungan alam atau budayanya yang sudah rusak atau terbengkalai,
agar kembali bermanfaat bagi kesejahteraan hidup manusia.
Integrasi; pemanfaatan tata lingkungan secara terpadu hingga
satu dengan yang lainnya saling menunjang, setidaknya antara
perilaku budaya manusia dengan unsur lingkungannya baik bentukan
alam, ataupun hasil binaannya.
Preservasi; suatu usaha mempertahankan atau mengawetkan
runtunan alami yang ada, sesuai dengan hukum alam yang berlaku
hingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Unsur Penunjang Dalam Pemanfaatan Alam Sebagai Daya
Tarik Wisata
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12.2 Prinsip-Prinsip Eco Tourism
a. Menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap
alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan
wisata.
b. Memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai
pentingnya suatu pelestarian.
c. Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab yang
bekerjasama dengan unsur pemerintah dan masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan penduduk lokal dan memberikan
manfaat pada usaha pelestarian.
d. Mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk
tujuan pelestarian,

menejemen sumberdaya alam dan

kawasan yang dilindungi.
e. Memberi penekanan pada kebutuhan zone pariwisata regional
dan penataan serta pengelolaan tanam-tanaman untuk tujuan
wisata di kawasan-kawasan yang ditetapkan untuk tujuan eco
tourism.
f. Memberikan

penekanan

pada

kegunaan

studi-studi

berbasiskan lingkungan dan sosial, dan program-program
jangka panjang, untuk mengevaluasi dan menekan serendahrendahnya dampak pariwisata terhadap lingkungan.
g. Mendorong usaha peningkatan manfaat ekonomi untuk
negara, pebisnis, dan masyarakat lokal, terutama penduduk
yang tinggal di wilayah sekitar kawasan yang dilindungi.
h. Berusaha untuk meyakinkan bahwa perkembangan pariwisata
tidak melampui batas-batas sosial dan lingkungan yang dapat
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diterima seperti yang ditetapkan para peneliti yang telah
bekerjasama dengan penduduk lokal.
i.

Mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi
tumbuh-tumbuhan dan binatang liar, dan menyesuaikannya
dengan lingkungan alam dan budaya.

12.3 Teknologi Pengelolaan Pariwisata
Isu-isu terkini yang mempengaruhi komunikasi pemasaran
pariwisata dan perhotelan lebih banyak menyorot pada semakin
berkurangnya peran manusia dalam penyediaan jasa, namun belum
banyak diungkap dampak dari berkurangnya peran manusia seperti
berkurangnya sentuhan kemanusiaan dan tentu saja akan menurunkan
tingkat keramah-tamahan masyarakat pada sebuah destinasi atau
organisasi.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa peran teknologi informasi dan
komunikasi telah menggantikan peran manusia secara verbal dalam
komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan namun belum
dijelaskan media yang manakah, karakteristik informasi seperti
apakah yang memiliki tingkat kepercayaan yang efektif dalam
komunikasi pemasaran pariwisata dan perhotelan.

12.4 Isu Pariwisata Berkelanjutan
a. Membangun batas ekologi dan standar lebih adil yang akan
membawa konsekuensi adanya kebutuhan promosi terhadap
nilai-nilai yang mendorong pengunaan standar yang menjadi
batas-batas dari kemungkinan kerusakan ekologis.
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b. Redistribusi kegiatan ekonomi dan realokasi sumber daya
untuk memenuhi kebutuhan yang tergantung pada pencapaian
potensi

pertumbuhan

penuh

karena

pembangunan

berkelanjutan jelas memerlukan pertumbuhan ekonomi yang
bekelanjutan.
c. Pengendalian Penduduk dengan dasar pemikiran bahwa
meskipun masalah ini bukan hanya salah satu ukuran besaran
jumlah penduduk

tetapi akan berdampak pada distribusi

sumber daya karena pembangunan berkelanjutan hanya dapat
dikejar jika perkembangan kependudukan selaras dengan
perubahan ekosistemnya.
d. Konservasi

dasar

sumber

daya

diperlukan

untuk

pembangunan berkelanjutan tidak boleh membahayakan
sistem alamiah yang seharusnya mendukung kehidupan di
Bumi: atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup tidak boleh
rusak karena pembangunan itu sendiri.
e. Akses ke sumber daya yang adil dan usaha peningkatan
teknologi serta menggunakannya secara lebih efektif karena
pada dasarnya pertumbuhan sebenarnya tidak memiliki batas
yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pertumbuhan
penduduk bumi atau penggunaan sumber daya luar yang tak
terkendali dapat menyebabkan bencana ekologis. Tetapi batas
berakhirnya ada tatkala sumberdaya tersebut telah habis
terpakai dan teknologi harusnya dapat diciptakan sebagai
usaha untuk mengurangi tekanan terhadap alam dan
memperlambat terhadap habisnya sumber daya yang ada.
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f. Kendali daya dukung dan hasil berkelanjutan merupakan
kendali yang diperlukan untuk sumber daya yang dapat
diperbaharui, karena sebagian besar saling terkait pada
ekosistem, dan hasil maksimum yang berkelanjutan harus
didefinisikan setelah memperhitungkan efek terhadap seluruh
sistem eksploitasi.
g. Retensi sumber daya artinya pembangunan berkelanjutan
mensyaratkan bahwa tingkat penipisan sumber daya yang tak
dapat diperbaharui mengharuskan adanya beberapa pilihan di
masa depan.
h. Minimalkan dampak yang merugikan artinya pembangunan
berkelanjutan mensyaratkan bahwa dampak yang merugikan
terhadap kualitas udara, air, dan lainnya unsur-unsur alami
harus dapat diminimalkan untuk mempertahankan ekosistem
secara keseluruhan.
i.

Pengendalian Komunitas adalah adanya kontrol masyarakat
atas keputusan pembangunan mempengaruhi ekosistem
setempat.

j.

Kebijakan nasional yang luas untuk kerangka kebijakan
internasional artinya biosfer adalah rumah bersama semua
umat manusia dan pengelolaan bersama atas biosfer adalah
prasyarat untuk keamanan politik global karena pada
prinsipnya bumi kita hanya satu yang harus kita kelola secara
bijaksana bersama-sama seluruh manusia di bumi ini.
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k. Viabilitas

Ekonomi adalah sebuah kebijakan lingkungan

perusahaan yang merupakan perpanjangan dari manajemen
kualitas total.
l.

Kualitas

Lingkungan

perusahaan

merupakan

adalah

kebijakan

perpanjangan

dari

lingkungan
manajemen

kualitas total.
m. Audit Lingkungan adalah suatu sistem audit lingkungan yang
efektif yang berpusat pada pengelolaan lingkungan yang
baik.
n. Triple bottom line yang diterjemahkan bahwa kemakmuran
ekonomi, kualitas lingkungan dan keadilan social merupakan
satu kesatuan idealism pembangunan berkelanjutan.

12.5 Penentuan

Standar

Pariwisata

Berkelanjutan

Dalam

Ekonomi Global
Standar adalah dokumen yang menetapkan dasar, contoh, atau
prinsip bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang
terkait dengan unit pengukuran yang harus seragam.
Standar wajib diterapkan melalui legislasi nasional dan
persyaratan keanggotaan industri dan cenderung untuk mewujudkan
kesehatan, kompetensi, keselamatan kerja, perencanaan penggunaan
lahan, perizinan usaha, dan perlindungan konsumen

12.6 Sertifikasi Sebagai Instrumen Berkelanjutan
a. Sertifikasi sebagai proses untuk meningkatkan standar
industri memiliki pendukung dan nilai kritik.
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b. Bagian ini sebenarnya meninjau kelayakan sertifikasi sebagai
alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara sukarela, di
bawah

lima

aspek:

keadilan,

efektivitas,

efisiensi,

kredibilitas, dan integrasi.
c. Instrumen keadilan dianggap sebagai kesempatan semua
perusahaan pariwisata untuk mengakses sertifikasi.
d. Tiga wilayah dianggap berpotensi ketidakadilan dapat berupa
biaya biaya (1) aplikasi, (2) pelaksanaan oleh perusahaan
pariwisata, dan (3) program pelaksanaannya.

Bidang Pekerjaan yang harus sama standarnya di ASEAN
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RANGKUMAN
1. Peran teknologi informasi dan komunikasi telah menggantikan peran
manusia secara verbal dalam komunikasi pemasaran pariwisata dan
perhotelan
2. Etika pemanfaatan alam: Benefisiasi, optimalisasi, alokasi, reklamasi,
substitusi, restorasi, integrase, preservasi.
3. Sertifikasi sebagai alat kebijakan untuk melakukan perbaikan secara
sukarela, di bawah lima aspek: keadilan, efektivitas, efisiensi, kredibilitas,
dan integrasi.

PERTANYAAN UNTUK DISKUSI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jelaskan definisi etika pemanfaatan alam
Jelaskan perbendaan optimalisasi dan alokasi adalah?
Apa saja unsur penunjang dalam pemanfaatan alam?
Apa itu Eco Tourism?
Jelaskan maksud dari teknologi pengelolaan pariwisata?
Sebutkan beberapa isu pariwisata berkelanjutan?
Jelaskan standar pariwisata berkelanjutan dalam ekonomi global?
Mengapa di asean bidang pekerjaan harus sama standarnya?

https://www.youtube.com/watch?v=439ljVaeIDY
https://www.youtube.com/watch?v=3onqBycvlWw
https://www.youtube.com/watch?v=B92fgLZe-Tw
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