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BAB I 
SEJARAH KODE ETIK PARIWISATA 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah 
kode etik pariwisata 

2. Mahasiswa mampu memahami awal 
mula munculnya kode etik pariwisata 

 

 

Awal kemunculan etika pada abad ke-18 
Sebelum Masehi pada Zaman Hammurabi, 
Kerajaan Babilonia. Pada masa itu, praktik- 
praktik 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.  

Perkembangan selanjutnya ditunjukan pada 
abad ke-5 oleh Hippocrates. Hippocrates adalah 
seorang Yunani yang mengembangkan sebuah 
aturan di bidang kesehatan. Aturannya 



2 

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 prinsip-
prinsip di dunia yang diakui oleh seluruh semua 
agama, budaya, dan masyarakat. Prinsip-prinsip 
inilah yang akan membentuk dasar perilaku 
etis. 
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Soal-Soal Latihan  

1. Sebutkan aturan yang mengatur dari Code 
of Hammurabi? 

2. Jelaskan aturan yang diberlakukan pada 
abad ke-5 oleh Hippocrates? 

  



4 

BAB II 

KONSEP ETIKA  

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan 
pengertian etika.  

2. Mahasiswa mampu memahami maksud 
dan tujuan dari adanya etika 

 

 

Etika adalah sebuah cabang filsafat yang 
membicarakan mengenai nilai dan norma 
moral yang menentukan perilaku manusia 
dalam hidupnya. (Burhanuddin Salam, 1997). 
Lebih lanjut dijelaskan bahwa etika adalah 
sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai 
nilai dan norma moral yang menentukan dan 
mewujudkan dalam sikap dan pola perilaku 
hidup manusia, baik secara pribadi maupun 
sebagai kelompok. Adalah Ilmu tentang apa 
yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak 
dan kewajiban moral (akhlak). (Depateman 
Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. Kamus 
Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka) 
Menurut Magnis Suseno (dalam Burhanuddin 
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Salam, 1997:1) etika adalah perwujudan dan 
pengejawantahan secara kritis dan rasional 
ajaran moral yang siap pakai. 

Jadi etika adalah sebuah repleksi kritis dan 
rasional mengenai nilai dan norma moral yang 
menentukan dan terwujud dalam sikap dan 
pola perilaku hidup manusia, baik secara 
pribadi maupun sebagai kelompok. Etika 
merupakan perwujudan dan pengejawantahan 
secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap 
pakai. Antara etika dan moral keduanya 
mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi 
kita orientasi bagaimana dan ke mana kita harus 
melangkah dalam hidup ini. Etika adalah 
refleksi kritis terhadap moralitas, maka etika 
tidak bermaksud untuk membuat orang 
bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja. 
Etika memang pada akhirnya menghimbau 
orang untuk bertindak sesuai moralitas, tetapi 
bukan karena tindakan itu diperintah oleh 
moralitas (oleh nenek moyang, orangtua, guru), 
melainkan karena ia sendiri sadar secara kritis 
dan rasional bahwa ia memang sudah 
sepantasnya bertindak seperti itu. Atau, kalau ia 
akhirnya bertindak tidak sebagaimana yang 
diperintahkan oleh moralitas, orang itu 
bertindak tidak sesuai dengan moralitas bukan 
karena ikut-ikutan atau sekedar mau lain, 
melainkan karena punya alasan rasional untuk 
itu. Ia bertindak berdasarkan pertimbangan 
bahwa hal itu, walaupun bertentangan dengan 
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moralitas, adalah baik baginya dan bagi 
masyarakt karena lasan-alasan yang rasional. 

Etika bermaksud membantu manusia untuk 
bertindak secara bebas dan dapat 
dipertanggungjawabkan, karena setiap 
tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi 
yang bebas dengan selalu bersedia untuk 
mempertanggungjawabkan tindakannya itu 
karena meamang ada alasan-alasan dan 
pertimbangan-pertimbangan yang kuat 
mengapa ia bertindak begitu. 

Maka kebebasan dan tanggung jawab adalah 
kondisi dasar bagi pengambilan keputusan dan 
tindakan yang etis, dengan suara hati 
memainkan peran yang sangat sentral. 

Konsep-konsep dasar etika antara lain adalah 
(Bertens, 2002): (i) ilmu yang mempelajari 
tentang tingkah laku manusia serta azas-azas 
akhlak (moral) serta kesusilaan hati seseorang 
untuk berbuat baik dan juga untuk menentukan 
kebenaran atau kesalahan dan tingkah Laku 
seseorang terhadap orang lain; (ii) Etika Sosial 
adalah hal yang membahas tentang kewajiban 
serta norma-norma social yang seharusnya 
dipatuhi dalam hubungan sesame manusia, 
masyarakat, Bangsa dan Negara; (iii) Etika 
Sosial Politik adalah Bagaimana seseorang 
dalam suatu masyarakat kenegaraan (yang 
menganut system tertentu) berhubungan 
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secara politik dengan orang atau kelompok 
masyarakat lain.  
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Soal-Soal Latihan  

1. Apakah etika itu penting? Jelaskan pendapat 
Anda? 

2. Jelaskan definisi Etika 

3. Apa yang menjadi tujuan dari Etika? 
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BAB III  

ETIKA DALAM KEPARIWISATAAN 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu memahami Etika 
dalam Kepariwisataan 

2. Mahasiswa mampu memahami tujuan 
dan fungsi dari Etika dalam 
Kepariwisataan. 

3. Mahasiswa mampu memahami 
pelaksanaan kode etik kepariwisataan. 

 

 

Dalam kepariwisataan meskipun kode etik 
tersebut didesain mengubah perilaku dan cara 
pandang pengunjung (wisatawan) dalam 
namun ada beberapa hal dirasa kurang 
mengena dalam konteks kekinian, sehingga 
penulis mencoba mengusulkan sebuah definisi 
kode etik kepariwisataan dengan istilah: 
“seperangkat aturan berdasarkan norma dan 
nilai yang berlaku di sebuah destinasi yang 
digunakan dalam mengatur dan menggunakan 
berbagai sumber daya kepariwisataan secara 
bertanggung jawab”. 
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Kenapa definisi tersebut di atas diusulkan 
karena selama ini masalah serta dilematika etika 
kepariwistaan muncul dari bagaimana para 
stakeholder kepariwisataan memanfaatkan 
sumber daya kepariwisatan secara berlebihan. 
Hal ini tidak saja berlaku bagi pengusaha, 
masyarakat lokal tetapi juga oleh wisatawan 
dalam memanfaatkan sumber daya yang 
dimiliki. Wisatawan seperti contoh yang terjadi 
di Ngadha Nusa Tenggara Timur. Penggunaan 
sumber daya yang berlebihan (uang) terhadap 
komunitas lokal terutama pemberian oleh-oleh 
menimbulkan konflik di antara masyarakat 
lokal. Pengunjung yang datang ke Ngadha pada 
umumnya seringkali memberi oleh-oleh 
kepada masyarakat yang sebenarnya tidak 
sesuai dengan norma adat masyarakat 
setempat. Namun seiring dengan 
meningkatnya kunjungan wisatawan ke daerah 
ini hal tersebut menjadi dapat lebih diterima 
dan hal ini menimbulkan masalah baru karena 
menjadi kebiasaan di kalangan anak-anak untuk 
mengejar “hadiah” karena dianggap sebagai 
mengemis. Seiring dengan hal-hal tersebut 
muncul konflik ketika adat tradisional 
dipertemukan dengan modernitas. Selain itu 
juga muncul kritik ketika rumah-rumah adat 
dikomersialisasikan (dijual) kepada 
pengunjung. Menurut kaum wanita Ngadha, 
menjual sesuatu kepada orang luar 
menghilangkan nilai sakral dan status rumah 
(Cole, 2008). Hal-hal seperti inilah yang perlu 
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diatur dalam sebuah aturan yang lebih 
mendetail dalam sebuah kode etik 
kepariwisataan yang berlaku di sebuah destinasi 
pariwisata jika aktivitas kepariwisataan 
berpotensi menimbulkan konflik sosial antara 
masyarakat, serta masyarakat dengan 
wisatawan. 

Tujuan dibuatnya kode etik kepariwisataan 
dalam bentuk aturan baku setidaknya dapat 
menjembati kesenjangan budaya mungkin saja 
terdapat antara wisatawan dan masyarakat yang 
dikunjungi. Bagi pemerintah dan pengusaha 
aturan ini berguna dalam memahami norma 
serta nilai yang berlaku dalam suatu daerah 
tertentu agar tidak terjadi ekses negatif 
pembangunan kepariwisataan. Tujuan kode 
etik ini adalah: 

Meletakan nilai dasar moralitas yang berlaku 
dan dipahami bersama oleh para stakeholder 
kepariwisataan 

Membentuk perilaku bertanggung jawab 
terhadap segala bentuk tindakan yang 
berpotensi menimbulkan dampak atau akibat 
baik secara positif maupun negatif. 

Bagaimana pelaksanaan kode etik ini 
diterapkan dalam kepariwisataan, Fennell dan 
Malloy menyebutkan setidaknya terdapat dua 
pendekatan yakni pendekatan sukarela 
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(voluntary mechanism) dan pendekatan 
berdasakan obligasi (non-voluntary mechanism). 

A. Voluntary Mechanism 

UNWTO (2002) menyebutkan penerapan 
kode etik secara sukarela sebagai sebagai 
sebuah inisiatif yang tidak dilakukan 
berdasarkan kewajiban hukum, tetapi secara 
sukarela mengikat diri terhadap sebuah aturan 
tertentu. Contoh dari mekanisme penerapan 
aturan tertentu adalah dengan mengikat diri 
standar tertentu seperti ISO, ecolabel, dan 
sertifikasi bidang tertentu. Hal ini tidak saja 
mengikat diri dalam sebuah perilaku yang lebih 
bertanggung jawab, tetapi juga dapat 
meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas 
pihak–pihak yang mengikat diri secara sukarela 
pada aturan main tertentu, apalagi standar 
tersebut telah mendapat pengakuan secara 
global. Di Indonesia salah satunya adalah 
penerapan ISO dan ecolabel pada hotel – hotel 
besar. 

B. Non-Voluntary Mechanism 

Penarapan berdasarkan obligasi merupakan 
pendekatan otoritatif dan didesain untuk 
membatasi dan melarang aktivitas stakeholder 
[kepariwisataan] dalam berbagai sektor (Parker, 
1999). Penerapan aturan ini adalah hal yang 
sudah sangat umum di berbagai negara dimana 
terdapat kewajiban yang harus dipenuhi baik 



13 

dari aspek perizinan dan legalitas dalam 
menjalankan aktivitas kepariwisataan. 

UNWTO menyebutkan pariwisata yang 
berkelanjutan sebagai “[factor that] meets the needs 
of present tourist and host regions while protecting and 
enhancing opportunity for the future…” (WTO, 
1997). Dalam upaya mencapai tujuan 
kepariwisataan yang berkelanjutan terdapat 
pendekatan yang dapat dilakukan baik secara 
sukarela maupun secara obligasi oleh para 
stakeholder kepariwisataan antara lain: 

A. Best practice in tourism: 

Merupakan pendekatan yang digunakan 
dengan menerapkan standar tertinggi dalam 
menjalankan operasional perusahaan. Salah 
satu contoh penerapan standar ini adalah 
pengadopsian ISO atau TedQual dalam 
operasional bisnis kepariwisataan. 

B. Benchmarking: 

Honey dan Rome (2001) mendefinisikan 
praktik benchmarking sebagai: “the process of 
comparing performance and processes within an industry 
to asses relative position against either a set industry 
standard or against those who are best in the class”. 
Pengaplikasian pendekatan ini dapat dilihat 
dengan digunakannya franchise atau hotel 
chain dalam mejalankan operasional hotel di 
berbagai negara. 
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C. Auditing: 

Merupakan pendekatan melaluai proses audit 
berdasarkan sertifikasi atau akreditasi tertentu 
misalnya ISO, ecolabel atau klasifikasi bintang 
seperti yang diterapakan di Indonesia. 

D. Certification/accreditation and ecolabels: 

Saat ini terdapat berbagai lembaga sertifikasi 
internasional yang digunakan sebagai acuan 
dalam menjalankan usaha kepariwisataan yang 
tentunya sesuai dengan bidang usaha dan 
kebutuhan pengembangan dan pembangunan 
kepariwisataan di sebuah destinasi. 
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Soal-Soal Latihan  

1. Apa yang dimaksud kode etik kepariwisata? 

2. Sebutkan dan jelaskan tujuan dari kode etik 
kepariwisata? 

3. Bagaimana pelaksanaan kode etik ini 
diterapkan dalam kepariwisataan, sebutkan 
dua pendekatan yang digunakan? Jelaskan! 
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BAB IV  
KEBUTUHAN TERHADAP KODE ETIK 

KEPARIWISATAAN 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu memahami 
kebutuhan dlaksanakannya kode etik 
kepariwisataan 

 

 

Latar belakang disusunnya sebuah kode etik 
kepariwistaan secara global adalah memberikan 
panduan kepada seluruh para stakeholder 
pembangunan kepariwisataan. Salah satu 
agenda di belakang disusunnya sebuah kode 
etik secara global adalah untuk meyakinkan 
manfaat dari kepariwisataan baik secara 
ekonomi dan sosial dapat menjangkau dan 
dinikmati oleh komunitas dalam arti luas. 
Selain itu dalam kepariwisataan seringkali 
terjadi eksploitasi sumber daya kepariwisataan 
itu sendiri, mulai dari sumber daya alam hingga 
manusianya sendiri seperti pemanfaatan tenaga 
kerja anak di bawah umur. 
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Dalam Codes of Ethics in Tourism (Fennell dan 
Malloy, 2007) terdapat beberapa pertimbangan 
terhadap kebutuhan disusunnya kode etik 
kepariwisataan secara global antara lain: 

A. Pengurangan angka kemiskinan 

Kepariwisataan dianggap sebagai alat atau 
media dalam menciptakan lapangan pekerjaan 
dan pengembangan ekonomi terutama dalam 
masyarakat lokal. Sektor kepariwisataan 
diharapkan tidak saja dapat memberi 
kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat 
lokal tetapi juga akses terhadap suplai air, 
sanitasi, telekomunikasi dan transportasi 
melalui peran serta pemerintah dan pengusaha 
kepariwisataan. 

B. Meningkatkan manfaat positif 
kepariwisataan secara ekonomi, sosial dan 
budaya 

Dengan adanya akses terhadap infrastruktur 
yang dibangun untuk menunjang aktivitas 
kepariwisataan, diharapkan pertumbuhan 
ekonomi masyarakat dapat meningkat, secara 
sosial masyarakat akan mudah mengakses 
kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar 
lainnya. 

C. Meminimalisir dampak negatif secara 
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan 
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Dengan adanya aturan main yang jelas dalam 
kepariwisataan dampak negatif yang 
ditimbulkan akibat terjadi interaksi para 
stakeholder kepariwisataan dapat dihindari. 

D. Mengembangkan perilaku budaya berwisata 
secara bertanggung jawab 

Dalam dunia yang semakin tak berbatas, proses 
pertemuan berbagai macam budaya dalam 
wadah aktivitas kepariwisataan seringkali 
terjadi kesalapahaman dalam memahami 
budaya orang lain. Apabila hal ini pahami dan 
dilaksanakan dengan baik akan menjadi 
khasanah berwisata yang berkualitas. “When 
practiced with an open mind, it is an irreplaceable factor 
of self education, mutual tolerance and for learning 
about the legitimate differences between peoples and 
cultures and their diversity” (UNWTO). 

E. Mengembangkan solidaritas 

Solidaritas kepariwisataan dalam kasus-kasus 
tertentu seperti bencana alam, wabah penyakit 
termasuk di dalamnya perlindungan terhadap 
anak dari segala bentuk eksploitasi, serta 
pemberdayaan kaum wanita melalui 
kepariwisataan. 

F. Perlindungan terhadap sumber daya 

Eksploitasi sumber daya seringkali menjadi isu 
yang sering muncul dalam kepariwisataan. 
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Tidak saja eksploitasi terhadap berbagai 
sumber daya yang dijadikan sebagai daya tarik, 
tetapi juga sumber daya manusia yang 
digunakan dalam mengelola usaha 
kepariwisataan. Selain itu juga perilaku 
komunitas lokal juga berkontribusi terhadap 
berbagai eksploitasi sumber daya yang biasanya 
dimanfaatkan sebagai suvenir kepariwisataan. 

G. Perubahan iklim 

Pemanfaatan bahan-bahan yang dapat 
berkontribusi terhadap iklim dalam aktivitas 
kepariwisataan perlu diatur sedemikian rupa 
sehingga aktivitas wisata tetap dapat 
dilaksanakan dalam lingkungan yang sehat dan 
bersih. 
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Soal-Soal Latihan  

1. Latar belakang disusunnya sebuah kode etik 
kepariwistaan secara global? 

2. Dalam Codes of Ethics in Tourism terdapat 
beberapa pertimbangan terhadap 
kebutuhan disusunnya kode etik 
kepariwisataan secara global, Jelaskana!  
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BAB V 

PRINSIP KODE ETIK PARIWISATA 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-
prinsip kode etik kepariwisataan 

 

 

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) 

2. Dapat memberikan panduan 
pelaksanaan kegiatan kepariwisataan 
kepada seluruh stakeholder agar 
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manfaat dari pariwisata dapatdinikmati 
oleh seluruh komunitas dalam arti luas 
baik secara ekonomi dan sosial.  

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

 

P E M B U K A A N 

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; 

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 
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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”; 

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 
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wisatawan, terhadap masyarakat lokal dan 
penduduk asli, dan juga terhadap hubungan 
internasional maupun perdagangan; 

Bertujuan untuk memajukan kepariwisataan 
yang bertanggung-jawab, 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 bebas dalam bidang jasa-jasa, dan 
dibawah perlindungan syarat- syarat tersebut, 
perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor 
ini, yang dimungkinkan untuk mengadakan 
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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 
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kerjasama dalam semangat 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 
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Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa dalam 
sidangnya yang Kedua puluh tujuh. 

Merujuk pada khususnya instrumen-intrumen 
berikut: 

• 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; 
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• 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 keselamatan dan keamanan 
wisatawan, 4 Oktober 1991; 

•  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; 
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• 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 
internasional; akhirnya dengan penuh 
tanggung jawab menetapkan prinsip-
prinsip Kode Etik Kepariwisataan Dunia.  
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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; 
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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 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; 
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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; 

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 sekecil-kecilnya kemungkinan 
terjadinya resiko tersebut; 
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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 
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perempuan; harus mendorong pelaksanaan 
hak azasi manusia, khususnya hak-hak 
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 dengan anak-anak, adalah 
bertentangan dengan tujuan dasar 
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 
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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 hidup dalam rangka 
memperoleh pertumbuhan ekonomi yang 
handal, berkelanjutan dan 
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; 
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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 dilindungi; para pemangku 
kepentingan pembangunan kepariwisataan 
harus dapat 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, 
sebagai wilayah yang tepat untuk 
mengembangkan taman nasional atau 
wilayah yang dilindungi; 
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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 
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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 
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 
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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 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, 
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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; 

 

Pasal 6 

Kewajiban para pemangku kepentingan 
pembangunan kepariwisataan. 

 

1. Para pelaku usaha pariwisata mempunyai 
kewajiban untuk menyediakan informasi 
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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; 
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3. Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih 
berkaitan dengan mereka, seharusnya turut 
membantu untuk dapat memenuhi 
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 
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peringatan perjalanan yang akan 
disampaikan hendaknya terlebih dahulu 
dibahas dengan pejabat yang berwenang 
dari negara penerima wisatawan dan pelaku 
usaha pariwisata terkait; saran-saran 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; 

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; 
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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 
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 
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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; 
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2. Para wisatawan dan pengunjung harus 
memperoleh akses untuk semua bentuk 
komunikasi yang tersedia baik untuk 
keperluan 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 
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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 
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-
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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 kegiatan 
profesinya di bidang pariwisata sesuai 
dengan undang-undang 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 
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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; 
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6. Kemitraan dan pembangunan hubungan 
yang seimbang antara pengusaha dari 
negara pengirim wisatawan dengan 
pengusaha dari negara penerima wisatawan 
akan turut menyumbang keberlanjutan 
pembangunan 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 
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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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Soal-Soal Latihan  

1. Sebutkan prinsip-prinsip kode etik 
kepariwisataan yang dikeluarkan oleh 
UNWTO pada tanggal 1 Oktober 1999? 

2. Sebutkan dan jelaskan pasal-pasal dari kode 
etik kepariwisataan yang dikeluarkan oleh 
UNWTO? 

 

  



53 

BAB VI 

HUKUM DAN UNDANG-UNDANG 

KEPARIWISATAAN 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu menerangkan 
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. 
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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 
perundang-undangan, 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 . 10 tahun 2009 

Penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia 
dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:  

1. Menjunjung tinggi norma agama dan 
nilai budaya sebagai pengejawantahan 
dari konsep hidup dalam keseimbangan 
hubungan antara manusia dan Tuhan 
YME, hubungan antara manusia dan 
sesama manusia dan hubungan manusia 
dengan lingkungan; 

2. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 
keragaman budaya dan kearifan lokal; 

3. Memberi manfaat untuk kesejahteraan 
rakyat, keadilan, kesetaraan dan 
proporsionalitas; 

4. Memelihara kelestarian alam dan 
lingkungan hidup; 
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5. Memberdayakan masyarakat setempat; 
6. Menjamin keterpaduan antar sektor, 

antar daerah, antara pusat dan daerah 
yang merupakan satukesatuan sistemik 
dalam kerangka otonomi daerah serta 
keterpaduan antar pemangku 
kepentingan; 

7. Mematuhi kode etik kepariwisataan 
dunia dan kesepakatan internasional 
dalam bidang pariwisata.  

8. Memperkukuh keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Sedangkan tujuan penyelenggaraan 
kepariwisataan diatur dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang isinya 
menyatakan bahwa tujuan penyelenggaraan 
yaitu: 

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 
3. Menghapus kemiskinan; 
4. Mengatasi Pengangguran; 
5. Melestarikan alam, lingkungan dan 

sumber daya air; 
6. Memajukan kebudayaan; 
7. Mengangkat citra bangsa; 
8. Memupuk rasa cintatanah air. 
9. Memperkukuh jati diri dan kesatuan 

bangsa; 
10. Mempererat persahabatan antar bangsa. 
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Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2009 menyebutkan bahwa “ Pembangunan 
kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 
diwujudkan melalui pelaksanaan rencana 
pembangunan kepariwisataan dengan 
memperhatikan keanekaragaman, keunikan, 
dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan 
manusia untuk berwisata Asas-asas 
penyelenggaraan kepariwisataan seperti yang 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 2009 yang terdiri dari: Asas Manfaat, 
Asas Kekeluargaan, Asas Adil dan Merata, 
Asas Keseimbangan, Asas Kemandirian, Asas 
Kelestarian, Asas Partisipatif, Asas 
Berkelanjutan, Asas Demokratis, Asas 
Kesetaraan dan Asas Kesatuan.Pasal 30 
Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2009  
mengatur secara rinci kewenangan yang 
dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. 
Adapun kewenangan yang diatur dalam pasal 
tersebut meliputi: 

1. Menyusun dan menetapkan 
rencanainduk pembangunan 
kepariwisataan kabupaten/kota; 

2. Menetapkan destinasi pariwisata 
kabupaten/kota; 

3. Menetapkan daya tarik wisata 
kabupaten/ kota; 
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4. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, 
dan pendataan pendaftaran usaha 
pariwisata; 

5. Mengatur penyelenggaraan dan 
pengelolaan kepariwisataan 
diwilayahnya; 

6. Memfasilitasi dan melakukan promosi 
destinasi pariwisata dan produk 
pariwisata yang berada diwilayahnya; 

7. Memfasilitasi pengembangan daya tarik 
wisata baru; 

8. Menyelenggarakan pelatihan dan 
penelitian kepariwisataan  dalam lingkup 
kabupaten/kota; 

9. Memelihara dan melestarikan daya tarik 
wisata yang berada diwilayahnya; 

10. Menyelenggarakan bimbingan 
masyarakat sadar wisata;  

11. Mengalokasikan anggaran 
kepariwisataan.  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
Tentang  Kepariwisataan sudah mengatur 
tentang hak  dan kewajiban wisatawan dan 
pengusaha pariwisata. Pasal 20 mengatur 
mengenai hak wisatawan, antara lain: informasi 
yang akurat mengenai daya tarik wisata, 
pelayanan kepariwisataan sesuai dengan 
standar, perlindungan hukum dan keamanan, 
pelayanan kesehatan, perlindungan hak pribadi, 
dan perlindungan asuransi untuk kegiatan 
pariwisata yang berisiko tinggi. Sementara pada 
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Pasal 25 mengenai kewajiban wisatawan, antara 
lain:menjaga dan menghormati norma agama, 
adatistiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup 
dalammasyarakat setempat, memelihara dan 
melestarikan lingkungan, turut serta menjaga 
ketertiban dan keamanan lingkungan dan turut 
serta mencegah segala bentuk perbuatan yang 
melanggar kesusilaan dan kegiatan yang 
melanggar hukum. Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 
Kepariwisataan hak-hak pengusaha pariwisata 
antara  lain: mendapatkan kesempatan yang 
sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan, 
membentuk dan menjadi anggota asosiasi 
kepariwisataan, mendapatkan perlindungan 
hukum dalam berusaha dan mendapatkan 
fasilitassesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Sementara kewajiban 
pengusaha pariwisata menurut Pasal 26 antara 
lain: menjaga dan menghormati norma agama, 
adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat setempat, memberikan 
informasi yang akurat dan bertanggungjawab, 
memberikan pelayanan yang tidak 
diskriminatif, memberikan kenyamanan, 
keramahan, perlindungan keamanan, dan  
keselamatan wisatawan, memberikan 
perlindungan asuransi pada usaha pariwisata 
dengan kegiatan yang berisiko tinggi, 
mengembangkan kemitraan dengan usaha 
mikro,kecil dan koperasi setempat yang 
salingmemerlukan, memperkuat, dan 
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menguntungkan, mengutamakan penggunaan 
produk masyarakat setempat, produk dalam 
negeri, dan memberikan kesempatan kepada 
tenaga kerja lokal, meningkatkan kompetensi 
tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, 
berperan aktif dalam upaya pengembangan 
prasarana dan program pemberdayaan 
masyarakat, turut serta mencegah segala bentuk 
perbuatan yang melanggar kesusilaan dan 
kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan 
tempat usahanya, memelihara lingkungan yang 
sehat, bersih, dan asri, memelihara kelestarian 
lingkungan alam dan budaya, menjaga citra 
negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan 
usaha kepariwisataan  secara bertanggungjawab 
danmenerapkan standar usaha dan standar 
kompetensi sesuai dengan  ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

b. Undang-Undang No. 9 tahun 1990 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Kepariwisataan (Selanjutnya disebut 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009) 
menyatakan bahwa pembangunan 
kepariwisataan diperlukan untuk mendorong 
pemerataan kesempatan berusaha dan 
memperoleh manfaat serta mampu 
menghadapi tantangan perubahan kehidupan 
lokal, nasional, dan global. Potensi pariwisata 
yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam, 
potensi sumber daya alam dan potensi budaya 
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yang dimilki Indonesia merupakan daya tarik 
wisata yang diunggulkan di dalam 
pengembangan kegiatan kepariwisataan. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 di 
dalam bagian a pertimbangan pembentukannya 
menyatakan bahwa“ Keadaan alam, flora dan 
fauna sebagai karunis Tuhan Yang Maha Esa, 
serta peninggalan purbakala, peninggalan 
sejarah, seni dan budaya yang dimiliki bangsa 
Indonesia  merupakan  sumber daya dan modal 
pembangunan kepariwisataan untuk 
peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat sebagaimana terkandung dalam 
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945”. 

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 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: 
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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 
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• Jasa konsultan pariwisata 

• Jasa informasi 

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. 
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• 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 nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat. 

• Kelestarian budaya dan mutu 
lingkungan hidup. 

c. Undang-Undang No. 5 tahun 1992 

Salah satu undang-undang yang berkaitan 
dengan upaya pemeliharaan, perlindungan dan 
pelestarian obyek/daya tarik 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. 
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Pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang 
ini antara lain menyangkut: 

• Tujuan dan lingkup 

• Penguasaan, pemilikan, penemuan dan 
pencarian 

• Perlindungan dan pemeliharaan 

• 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, 
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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 atau 
memisahkan benda cagar budaya tanpa izin 
permerintah. 

d. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 

Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan 
pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian 
obyek/daya tarik 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 
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• 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. 

e. 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 ini disebut Undang-undang 
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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. 
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Demikian pula pada urusan yang berkaitan 
dengan kepariwisataan. 
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Soal-Soal Latihan  

1. Penyelenggaraan kepariwisataan di 
Indonesia dilaksanakan dengan beberapa 
prinsip, sebutkan! 

2. Apa tujuan dibuatnya undang-undang No. 
9 tahun 1999? 

3. Sebutkan dan jelaskan fungsi undang-
undang No. 5 tahun 1992? 
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BAB VII 

PERATURAN PEMERINTAH 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu menerangkan 
peraturan pemeritah mengenai 
kepariwisataan  

 

 

Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang 
sebagaimana dikemukakan sebelumnya, 
berbagai Peraturan Pemerintah telah pula 
dikeluarkan. Bahkan dari satu Undang-undang 
dapat diikuti atau 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 
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maupun karena keterbatasan tempat. Oleh 
karena itu jika anda ingin menelaah lebih dalam 
dapat mempelajari secara khusus. 

a. Peraturan Pemerintah No. 24 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 
1993 

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 yang sangat 
penting dilihat dari kelangsungan hidup 
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manusia, termasuk kegiatan 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 
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penting sehingga pemerintah mengeluarkan PP 
No. 6 tahun 1988. tentang Koordinasi kegiatan 
Instansi Vertikal di Daerah. 
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Soal-Soal Latihan  

1. Apa isi dari Peraturan Pemeritah No 34 
tahun 1979? 

2. Apa tujuan dari peraturan pemerintah di 
buat? 
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BAB VIII 

KEPUTUSAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu menerangkan 
kebjakan yang dikeluarkan presiden dan 
menteri dalam mengatur kegiatan 
kepariwisataan 

 

 

Setingkat lebih rendah dari Peraturan 
Pemerintah dilihat dari tata urut perundang-
undangan adalah Keputusan dan Instruksi 
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: 
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• 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 8.1. Sapta Pesona, salah satu 
kebijakan pemerintah untuk meningkatkan 

mutu layanan pariwisata 

 

 

b. Keputusan Presiden No. 15 tahun 1983 
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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 
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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. 

• Inpres No. 3 tahun 1989 tentang 
Kunjugan Wisata Indonesia tahun 1991 
(Visit Indonesia Year). 

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 



79 

diakses melalui internet maupun buku-buku 
lain. 
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Soal-Soal Latihan  

1. Keputusan Presiden No. 30 tahun 1969 
mengatur mengenai Pengembangan 
Kepariwisataan Nasional, Sebutkan dan 
jelaskan isi aturannya! 

2. Apa tujuan Instruksi Presiden mengenai 
Pariwisata dikeluarkan? 
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BAB IX 

SAPTA PESONA 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu memahami Sapta 
Pesona 

2. Mahasiswa mampu menerapkan Sapta 
Pesona 

 

 

Pengertian Sapta Pesona 

Menurut Rafi dkk dalam Hamzah & Utomo 
(2016), Sapta Pesona adalah suatu kondisi yang 
diwujudkan dalam rangka menarik minat 
wisatawan berkunjung ke suatu daerah atau 
wilayah tertentu di Negara Indonesia meliputi 
unsur-unsur diantaranya aman, tertib, bersih, 
sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Dalam 
Penjelasan Pasal 28 huruf h pada Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 
Tahun 2011 tentang Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 
2010 -2025 bahwa yang dimaksud dengan sapta 
pesona adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang 
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harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan 
yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya 
kegiatan Kepariwisataan di suatu tempat yang 
mendorong tumbuhnya minat wisatawan 
untuk berkunjung. Ketujuh unsur sapta pesona 
yang dimaksud di atas adalah: aman; tertib; 
bersih; sejuk; indah; ramah tamah; dan 
kenangan. 

Unsur-Unsur Sapta Pesona 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 
Nasional Tahun 2010-2025 pada pasal 28 huruf 
hbahwa sapta pesona terdiri dari 7 (tujuh) 
unsur yaitu:  

A. Aman/KeamananAman, merupakan suatu 
kondisi atau keadaan yang memberikan 
suasana tenang dan rasa tenteram bagi 
wisatawan.Aman juga berarti bebas dari 
rasa takut dan khawatir akan keselamatan 
jiwa, raga, dan harta miliknya (barang 
bawaan dan yang melekat pada tubuhnya). 
Aman juga berarti bebas dari ancaman, 
gangguan dan tindak kekerasan atau 
kejahatan (penodongan, perampokan, 
pemerasan, penipuan). Aman, dalam arti 
termasuk pula penggunaan sarana dan 
prasarana serta fasilitas, yaitu baik dari 
gangguan teknis maupun lainnya, karena 
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sarana, prasarana, dan fasilitas tersebut 
terpelihara dengan baik. 
 

B. Tertib/KetertibanMerupakan suatu kondisi 
atau keadaan yang mencerminkan suasana 
tertib dan teratur serta disiplin dalam semua 
kehidupan masyarakat. Keadaan atau 
suasana tertib menghadapi wisatawan lebih 
ditujukan kepada: 

• Tertib dari segi peraturan di mana 
wisatawan akan mendapatkan suasana 
pelaksanaan peraturan yang konsisten 
dan seragam di mana saja. 

• Tertib dari segi waktu dimana wisatawan 
akan menemukan segala sesuatu yang 
pastiwaktunya sesuai dengan jadwal. 

• Tertib dari segi mutu pelayanan di mana 
wisatawan akan mendapatkan mutu 
pelayanan yang bermutu tinggi. 

• Tertib dari segi informasi di mana 
wisatawan selalu dengan mudah 
mendapatkan informasi yang akurat dan 
dalam bahasa yang dapat dimengerti 
 

C. Bersih/KebersihanMerupakan suatu 
kondisi atau keadaan yang menampilkan 
sifat bersih dan sehat (hygienis). Keadaan 
bersih harus selalu tercermin pada 
lingkungan dan sarana pariwisata yang 
bersih dan rapi, penggunaan alat 
perlengkapan yang selalu terawat baik, 
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bersih dan bebas dari bakteri atau hama 
penyakit, makanan dan minuman yang 
sehat, serta penampilan petugas pelayanan 
yang bersih baik fisik maupun 
pakaiannya.Bersih dari segi lingkungan 
dimana wisatawan akan menemukan 
lingkungan yang bersih dan bebas dari 
sampah dan limbah, pencemaran limbah, 
pencemaran maupun kotoran 
lainnya.Bersih dari segi bahan di mana 
wisatawan mendapatkan bahan yang bersih 
baik pada makanan, minuman, maupun 
bahan lainnya yang digunakan dalam proses 
penyajian. 
 

D. Sejuk/KesejukanMerupakan suatu konsisi 
atau keadaan lingkungan yang memberikan 
suasana segar dan nyaman. Kondisi 
lingkunan seperti itu tercipta dengan upaya 
menciptakan suasana penataan lingkungan, 
pertamanan, penghijauan pada jalur wisata. 
Memperindah wajah kota dengan 
pembangunan taman-taman di tempat-
tempat terbuka, penghijauan sepanjang 
jalan, lingkungan dan perkantoran, dan 
pusat perbelanjaan serta lingkungan 
pemukiman penduduk dan daya tarik 
wisata. Dalam ruangan kesejukan dapat 
diciptakan melalui penataan dan penyediaan 
pot-pot tanaman bahkan kalau mungkin 
membuat taman. 
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E. Indah/Keindahan merupakan suatu 
kondisi atau keadaan yang mencerminkan 
penataan yang teratur, tertib dan serasi, 
sehingga memancarkan keindahan.Indah, 
dilihat dari sudut penggunaan tata warna 
yang serasi, selaras dengan lingkungan 
sekitarnya, baik interior maupun eksterior 
serta menunjukkan sifat dan ciri 
penampilan nasional. Keindahan terutama 
dituntut dari penampilan semua unsur yang 
berhubungan langsung dengan pariwisata, 
seperti penampilan wajah Kota, halaman 
depan hotel dan bangunan bersejarah, jalur-
jalur wisata, lingkungan daya tarik wisata 
serta produk pariwisata lainnya.Indah dari 
segi alam di mana wisatawan akan 
mendapatkan lingkungan yang indah 
dikarenakan pemeliharaan dan pelestarian 
yang teratur dan terus-menerus. 

F. Ramah tamah/Keramah tamahan adalah 
sifat dan perilaku masyarakat yang akrab 
dalam pergaulan, hormat dan sopan dalam 
berkomunikasi, suka senyum, suka 
menyapa, suka memberikan pelayanan, dan 
ringan kaki untuk membantu tanpa pamrih, 
baik yang diberikan oleh petugas/aparat 
unsur pemerintah maupun usaha pariwisata 
yang secara langsung melayaninya. 

 

G. Kenangan dalam pengertian kenangan 
tercakup di dalamnya adalah:-Kenangan 
dari segi akomodasi yang nyaman, di mana 
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wisatawan selama menginap akan 
mendapatkan kenyamanan baik dari segi 
lingkungan, pelayanan kamar, pelayanan 
makanan dan minuman maupun pelayanan-
pelayanan lainnya. 

• Kenangan dari segi atraksi budaya yang 
mempesona di mana wisatawan akan 
mendapatkan suatu kenangan akan 
budaya yang mempesona, baik dari segi 
variasi, mutu dan kontinuitas maupun 
waktu yang tepat. 

• Kenangan dari segi makanan khas 
daerah yang lezat di mana wisatawan 
akan mendapatkan sesuatu kenangan 
dari makanan khas daerah yang lezat 
rasanya, hygienis, bervariasi, dan 
menarik dalam penyajiannya. 

• Kenangan dari segi cenderamata yang 
mungil, bermutu, menawan, dan harga 
yang wajar 
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Soal-Soal Latihan  

1. Apa pengertian dari Sapta Pesona? 

2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur Sapta 
Pesona? 
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BAB X 

THK (Tri Hita Karana) 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu memahami THK 
2. Mahasiswa mampu menerapkan THK 

dalam kegiatan Kepariwisataan 

 

 

Pengertian THK 

Tri Hita Karana terdiri atas tiga kata yaitu tri, 
artinya, tiga, hita artinya, kebahagiaan atau 
kesejahteraan dan karana artinya, sebab. Jadi 
Tri Hita Karana (THK) berarti tiga komponen 
atau unsur yang menyebabkan kesejahtraan 
atau kebahagiaan. Ketiga komponen THK itu 
berkaitan erat antara yang satu dengan yang 
lainnya. Ketiga komponen THK itu meliputi 
hubungan yang harmonis antara manusia 
dengan Tuhan Yang Maha Esa (Parhyangan), 
hubungan yang harmonis antara manusia 
dengan manusia (Pawongan), dan hubungan 
yang harmonis antara mnusia dengan alam 
lingkungan (Palemahan). (Sudarta, 2008: 84). 
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Istilah Tri Hita Karana muncul pada tahun 
1969, dalam seminar tentang desa adat. Pada 
kesempatan itu (Kaler, 1969 dalam Wiana, 
2004: 265) mengimplentasikan Tri Hita Karana 
dalam wujud tata ruang, dan tata aktivitas 
dalam desa adat. Unsur-unsurnya disebutkan 
meliputi Parhyangan (hubungan yang 
harmonis antara manusia dengan Tuhan Yang 
Maha Esa), Pawongan (hubungan yang 
harmonis antara manusia dngan manusia), dan 
Palemahan (Hubungan yang harmonis antara 
manusia dengan alam lingkungan). Meskipun 
konsep THK pada dasarnya adalah sebuah 
landasan yang bersumber dari agama Hindu, 
sejatinya THK adalah konsep universal yang 
ada pada semua ajaran agama di dunia (Windia 
dan Dewi, 2011) 

THK adalah bagian dari budaya Bali.oleh 
karenanya, ada analogi yang relevan antara 
sistem kebudayaan dengan THK tersebut. 
Koentjaraningrat (1993) menyebutkan bahwa 
kebudayaan sebagai suatu sistem memiliki 
elemen/subsistem (i) pola pikir/konsep/nilai, 
(ii) sosial, dan (iii) artefak. Sementara itu, THK 
memiliki elemen/subsistem Parhyangan, 
Pawongan, dan Pelemahan. Pada dasarnya, 
elemen pola pikir/konsep/nilai, adalah 
samadengan Parhyangan. Sementara itu, 
elemen sosial adalah samadengan Pawongan. 
Elemen artefak adalah samadengan 
Palemahan.Selama ini sudah cukup banyak ada 
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bahasan yang mengkaitkan THK dengan 
bidang kajiannya. Diantaranya kaitan dengan 
pengelolaan lingkungan, pariwisata, kesehatan, 
dan lain-lain. 

 

Tujuan THK 

Tujuan dari THK adalah mencapai 
kebahagiaan hidup melalui proses harmoni dan 
kebersamaan. Selanjutnya tujuan THK 
tersebut, sangat dipengaruhi oleh 
lingkungannya. Hal ini berarti bahwa 
lingkungan alam, lingkungan manusia/ 
masyarakat, dan lingkungan pola pikir/ 
konsep/ nilai yang berkembang dalam 
masyarakat akan dapat mempengaruhi tujuan 
akhir yang akan dicapai oleh filsafat THK 
tersebut. (Windia dan Dewi, 2011). Diharapkan 
dengan diterapkannya THK dalam 
pengelolaan, maka harmoni dan juga 
kebersamaan dalam lingkungan akan dapat 
dicapai, disamping harmoni dan kebersamaan 
antar pihak dengan lingkungan sekitarnya. 
Diyakini bahwa dengan harmonisnya di 
internal dan antara lingkungan sekitar dengan 
pihak eksternalnya, maka itu akan menjadi 
tenang dan damai, serta penuh dengan 
keharmonisan dan juga kebersamaan. Kalau 
hal itu terjadi, maka kunjungan wisatawan, 
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produktivitas dan keuntungan akan manjadi 
maksimal 
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Soal-Soal Latihan  

1. Apa pengertian dari THK? 

2. Sebutkan dan jelaskan komponen THK? 

3. Apa tujuan dari THK? 
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BAB XI 

CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN: 

1. Mahasiswa mampu memahami CSR 
2. Mahasiswa mampu menerapkan CSR 

dalam kegiatan Kepariwisataan 

 

 

Pengertian CSR 

Suatu konsep yang banyak diperbincang oleh 
para ahli, CSR belum memiliki kesamaan dalam 
memberikan definisi, meskipun memiliki 
esensi yang sama.Johnson and Johnson (2006: 
112) mendefinisikan  

“Corporate Social Responsibility (CSR) is about how 
companies manage the business processes to produce an 
overall positive impact on society”.  

Definisi ini diangkat dari filosofi tentang 
bagaimana cara mengelola perusahaan dengan 
baik sebagian maupun secara keseluruhan 
untuk mendapatkan dampak positif bagi 
dirinya dan lingkungan. Perusahaan harus 
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mampu mengelola bisnis operasinya dengan 
menghasilkan produk yang berorientasi secara 
positif terhadap masyarakat dan lingkungan.  

The World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD) yang merupakan 
lembaga internasional yang berdiri tahun 1955 
dan beranggotakan 120 perusahaan 
multinasional yang berasal dari 30 negara 
dunia, lewat publikasinya “Making Good Business 
Sense” mendefinisikan Corporate Social 
Responsibility:  

“Continuing commitmentby business to behave ethically 
and contributed to economic development while 
improving the quality of life of theworkforce and their 
families as well as of the local community and society at 
large”.  

Definisi tersebut menunjukkan tanggungjawab 
sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility) 
merupakan satu bentuk tindakan yang diangkat 
dari pertimbangan etis perusahaan yang 
diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang 
diiringi dengan peningkatan kualitas hidup bagi 
karyawan beserta keluarganya, serta sekaligus 
peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar 
dan masyarakat secara lebih luas. 

Prinsip CSR 

Ranah tanggungjawab sosial (Corporate Social 
Responsibility) mengandung dimensi yang sangat 
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luas dan kompleks. Disamping itu, 
tanggungjawab CSR juga mengandung 
interprestasi yang sangat berbeda, terutama 
dikaitkan dengan kepentingan pemangku 
kepentingan (Stakeholder). Karena itu dalam 
rangka memudahkan pemahaman dan 
penyederhanaan, banyak ahli mencoba 
menggarisbawahi pinsip dasar yang terkandung 
dalam tanggungjawab CSR.  

Crowther David (2008: 201) mengurai prinsip-
prinsip tanggungjawab CSR menjadi tiga, 
antara lain yaitu:  

A. Sustainability  

Berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam 
melakukan aktivitas (action) tetap 
memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya 
di masa depan. Keberlanjutan juga 
memberikan arahan bagaimana penggunaan 
sumberdaya sekarang tetap memperhatikan 
dan memperhitungkan kemampuan generasi 
masa depan. Karena itu sustainabilityberputar 
pada keberpihakan dan upaya bagaimana 
societymemanfaatkan sumberdaya agar tetap 
memperhatikan generasi masa dating  

B. Accountability  

Merupakan upaya perusahaan terbuka dan 
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah 
dilakukan.Akuntabilitas dibutuhkan, ketika 
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aktivitas perusahaan mempengaruhi dan 
dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini 
menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas 
perusahaan terhadap pihak internal dan 
eksternal (Crowther David, 2008: 203). 
Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media 
bagi perusahaanmembangun image dan 
network terhadap para pemangku kepentingan. 
Tingkat keluasan dan keinformasian laporan 
perusahaan memiliki konsekuensi sosial 
maupun ekonomi. Tingkat akuntanbillitas dan 
tanggungjawab perusahaan menentukan 
legitimasi stakeholder eksternal, serta 
meningkatkan transaksi saham perusahaan. 

Keterbukaan perusahaan atas aktivitas 
tanggungjawab sosial menentukan respon 
masyarakat bagi perusahaan. Namun informasi 
yang bersifat negatif justru menjadi bumerang 
perusahaan, dan cenderung memunculkan 
imagenegatif. Menurut Crowther David (2008: 
203) menyatakan akuntabilitas dan 
keterbukaan memiliki kemanfaatan secara 
sosial dan ekonomi. Lebih lanjut dinyatakan 
bahwa informasi yang disampaikan perusahaan 
bermanfaat bagi para pemangku kepentingan 
dalam mendukung pengambilan keputusan. 
Agar informasi dalam laporan perusahaan 
sebagai wujud akuntabilitas memenuhi 
kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya 
mencerminkan karakteristik antara lain: 
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1. Understand-ability to all paries concerned 
2. Relevance to the users of the information 

provided 
3. Reability and terms of accuracy of measurement, 

representation of impact and freedom from bias 
4. Comparability, which implies consistency, both 

over time and between different organisations 
 

C. Transparancy 

Merupakan perinsip penting bagi pihak 
eksternal.Transaparansi bersinggungan dengan 
pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak 
terhadap pihak eksternal. Crowther David 
(2008: 204) menyatakan: 

“Transparancy, as principle, means that the eksternal 
inpact of the actions of theorganisation can be 
ascertained from that organisation as reporting and 
pertinent pack as are not this guised within that 
reporting. The effect of the action of the organisation, 
including eksternal impacts, should be apparent to all 
from using the information provided by the 
organisation’s reporting mechanism”. 

Transparansi merupakan satu hal yang amat 
peting bagi pihak eksternal, berperan untuk 
mengurangi asimetri informasi, kesalah 
pahaman, khususnya informasi dan 
pertanggungjawaban berbagai dampak dari 
lingkungan. 

 



98 

  



99 

Soal-Soal Latihan  

1. Apa itu CSR? 

2. Sebutkan dan jelaskan prinsip CSR? 
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