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Pengantar

Industri pariwisata hari ini diposisikan
sebagai leading sektor

• 9% dari PDB global

• 29% dari ekspor jasa di seluruh dunia

• Menyumbang 10% aktivitas ekonomi dunia

• Menyediakan 1 dari 11 pekerjaan di 
seluruh dunia, dll.
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Pembanguna
n pariwisata
diyakini
sejalan
dengan
prioritas
pembanguna
n yang pro-
poor, pro-
growth, pro-
lingkungan, 
dan pro-
pekerjaan

tourism 
can be 
both a 
blight 
and a 
blessing
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Sustainable tourism menurut UNWTO 
adalah pariwisata yang memperhitungkan
sepenuhnya dampak ekonomi, sosial dan
lingkungan saat ini dan di masa depan, 
memenuhi kebutuhan pengunjung, 
industri, lingkungan dan masyarakat tuan
rumah.

Meskipun secara konsep ST ini bukanlah
sesuatu yang baru, bahkan sudah diadopsi
dalam regulasi pariwisata di Indonesia. 
Namun dalam tataran realita nampaknya
masih banyak menyisakan pekerjaan yang 
berat. Oleh karena itu akan dibandingkan
secara kualitatif antara konsep ST dengan
pelaksanaannya di Indonesia.

UNWTO MENGGAGAS PERLUNYA SUSTAINABLE TOURISM



Indonesia Serius Mengadopsi Pariwisata
sebagai Core Ekonomi di Tahun 2016

Dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024 menyebutkan pariwisata berkelanjutan
sebagai salah satu kata kunci dalam visinya

SK Menteri Pariwisata No. 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Kemenpar membentuk Pokja Pariwisata Berkelanjutan

Membentuk 5 model awal Sustainable Tourism Observatory (STO) dengan menggandeng Global Sustainable Tourism 
Council (GSTC) --> menuju Sustainable Tourism Certification (STC) 

Di tahun 2019 Indonesia menjadi negara kedua di Asia Pasifik setelah Cina yang mengembangkan konsep sustainable 
tourism



Pertanyaan
Riset

Bagaimana pelaksanaan konsep sustainable tourism 
khususnya di Indonesia. Apakah sudah terwujud
keseimbangan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan
sosial?
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Ilusi Kesejahteraan
Ekonomi melalui
Sustainable Tourism

ASPEK EKONOMI
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ASPEK EKONOMI
• Pengeluaran pada sektor pariwisata terjadi di luar destinasi

• Bersifat eksternal (masuknya investor asing), internal (import peralatan berstandar internasional) bahkan
invisible (pajak, investasi off-shore, kerusakan aset, degradasi budaya, dll)

Leakage (Kebocoran)

• Sebuah destinasi wisata dianggap hanya sebagai tempat persinggahan --> minim dampak ekonominya

• Dipengaruhi juga oleh wisata tur yang dikelola oleh biro perjalanan wisata asing dari “origin country”Enclave Tourism (Kebobolan)

• Berimplikasi pada besarnya hutang, penggenjotan pajak atau re-alokasi anggaran negara
Infrastructure Cost

(Pembiayaan Infrastruktur)

• Peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa berdampak pada meningkatnya harga-harga barang
konsumtif, biaya pendidikan, dan harga-harga kebutuhan pokok lainnyaInflation (Peningkatan Harga)

• Ketergantungan pada sebuah sektor, dan ketergantungan pada kedatangan orang asing menjadi alarm 
hilangnya kemerdekaan sosial dan secara politik ekonomi

Economic Dependence
(Ketergantungan Ekonomi)

• Pendapatan masyarakat hanya besar di musim high session saja
Seasonal Characteristic

(Masalah Musiman)
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Perkiraan Economic Leakages beberapa Negara

India sekitar
40% (paling 

rendah)

Karibia sekitar
75% - 95% 

(paling tinggi)

Indonesia 
antara 50% -

80%

Dari sekian banyak
dampak negatif yang 
dapat ditimbulkan, 
economic leakages
dianggap masalah
yang paling sulit

untuk diatasi karena
iklim liberalisasi hari

ini memberikan
karpet merah pada
pihak asing melalui

MNC untuk
menguasai bisnis di 

pasar domestik
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STUDI KASUS STO PANGANDARAN (BATUKARAS) JAWA BARAT



ASPEK SOSIAL

10

Meskipun pariwisata membawa kesempatan 
positif bagi orang miskin, terkadang juga 
membawa dampak negatif pada struktur 
sosial, tradisi, dan kehidupan lokal.

Hal ini mungkin akan datang dari peningkatan
kompetisi terhadap sumber daya, kenaikan
harga barang, dan perubahan sosial

Berimplikasi peningkatan kriminalitas, 
penurunan nilai tradisional, dan juga problem 
lain seperti eksploitasi seksual yang meningkat
karena perilaku turis dan pengaruh baru.



Kemudahan
transportasi

3T (Trade, 
Travel, dan

Tourism)

3S (Sun, 
Sea, Sex)
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ASPEK 
SOSIAL
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Problem lain Pariwisata Sebagai Sektor Jasa

Pembangunan pariwisata
membutuhkan modal 

besar

Investor menginginkan
modalnya berkembang

Berimplikasi privatisasi
ruang publik --> 

pariwisata eksklusif

Studi kasus di Pulau Pari, Kepulauan
SeribuPulau Pari, Kepulauan Seribu

Juga terjadi di Pantai Ngrawe, 
di Desa Kemadang, Kecamatan
Tanjungsari, Kabupaten
Gunungkidul

Dan terjadi pada keberadaan pulau-
pulau privat yang dikelola investor 
resort baik domestic maupun asing
yang merubah status pulau ruang
public menjadi ruang privat



Kerusakan pada area wisata
bahari

Tersedotnya cadangan air

Rusaknya hutan mangrove
Kerusakan di Taman Nasional

ASPEK LINGKUNGAN
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PENUTUP

Pelaksanaan konsep ST di Indonesia tampaknya masih jauh
dari kata ideal

Praktiknya terjadi ketidakseimbangan aspek ekonomi, social, 
dan lingkungan

Masih banyaknya kasus-kasus kalahnya kepentingan lingkungan dan
social dengan kepentingan ekonomi menunjukkan bahwa penerapan ST 
secara menyeluruh belum terjadi. Bahkan tak jarang pemerintah yang 
menjadi aktor dibalik itu
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Kepentingan ekonomi yang 
dimenangkan juga seringkali

hanyalah kepentingan
ekonomi para investor. 

Kalaulah ada keuntungan
ekonomi yang didapatkan oleh
masyarakat, jumlahnya tidak

seberapa dibandingakan
kerusakan sosial dan

lingkungan yang harus mereka
tanggung.


