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“Bertualang ke lokasi wisata baru dan mengenal budaya se-
tempat tentu menjadi keasyikan tersendiri buat para traveler. 
Namun, ternyata keduanya belumlah cukup untuk menambah 
pengetahuan soal wisata sesungguhnya. Buku ini membuka 
mata kita, mengajak untuk mengetahui sebuah keniscayaan 

pariwisata Indonesia dan efek-efek lain yang menyertainya.”
Edi Dimya , Travel Writer

“Pariwisata merupakan topik yang sangat seksi dan dak akan 
habis untuk dibahas dalam berbagai perspek f. Hadirnya buku 
ini akan menambah khasanah pengetahuan dalam kegersan-

gan wacana-wacana kri s pariwisata akhir-akhir ini.”
 A. Faidlal Rahman, SE. Par., M.Sc.,

Ketua Jurusan Pariwisata & Perhotelan Pendidikan Vokasi, 
Univ. Brawijaya

“Beberapa tahun belakangan ini pariwisata telah menjadi pri-
madona pendapatan negara, maka pemerintah secara khusus 
mengembangkan berbagai strategi memasarkan daerah tujuan 
wisata. Tidak hanya Bali, kini kita memiliki Raja Ampat, Waka-
tobi, dan banyak lagi yang semuanya menjual keindahan alam 

Ada banyak buku yang menuliskan tentang pariwisata, namun 
pada buku ini Anda bisa mendapatkan informasi dan pem-
bahasan yang lengkap dengan analisa dan strategi baru bagi 
pengembangan pariwisata dari berbagai sudut pandang, ter-
masuk bagaimana masyarakat dapat terlibat ak f dalam in-
dustri pariwisata. Karena seja nya, masyarakat sekitarlah yang 

dapat menjaga keindahan daerah tujuan wisata. “
Trinirmalaningrum, Direktur Perkumpulan Skala
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Kata Pengantar

Pada akhir tahun 2010 lalu, kami yang ke ka itu ma-
sih berstatus sebagai mahasiswa di Sekolah Pasca-

Sarjana Universitas Sahid Jakarta, nekat mendirikan dan 
berkomitmen untuk mengelola sebuah portal pariwi-
sata sebagai respon kami terhadap perkembangan in-
dustri pariwisata di Indonesia. Ada begitu banyak atrak-
si dan des nasi pariwisata yang menarik untuk digali. 
Tentu saja, bukan sekadar paparan tentang “pariwisata 
modern,” melainkan pula “pariwisata alterna f” yang 
terdapat di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Tetapi sebagai mahasiswa, kami kian menyadari betapa 
kajian tentang pariwisata masih minim di sini. Buku-buku 
kepariwisataan yang kami konsumsi kala itu pun seba-
gian besar berbahasa Inggris. Hal itulah yang kemudian 
memunculkan gagasan bahwa portal pariwisata yang 
akan kami kreasikan, tak melulu menyoal ulasan jalan-
jalan saja. Maka, kami menyepaka  sebuah konten ber-
tajuk “Tourism Studies” sebagai salah satu menu utama. 
Di sanalah kemudian kami merasa memiliki ruang untuk 
bisa berdiskusi tentang berbagai hal terkait kepariwi-
sataan. Kami pun mendapat sambutan posi f dari para 
pembaca kami yang tak lain juga adalah kalangan umum 
dan akademisi, khususnya para pelajar dan mahasiswa di 
sekolah nggi atau universitas dengan jurusan pariwisata.

Selama lebih dari 3 tahun berdiri, berbagai kajian pari-
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wisata telah terkumpul dan terus mendapatkan re-
spon. Ide yang muncul kemudian, adalah sebuah 
proses yang berujung pada keberadaan publikasi ini 
di tangan Anda. Buku ini merupakan kumpulan esai 
yang sebelumnya telah ditampilkan pada Jejakwisata.
com. Kami berharap buku ini dapat membuka ruang 
yang semakin luas bagi wacana dan kerja-kerja pem-
bangunan pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia.

Kami sangat berterima kasih sekali kepada para penu-
lis yang telah bersedia menyumbangkan tulisannya 
pada publikasi ini: Ismayan , Nurdiyansah, R. Teguh Sa-
triawan (almarhum), Roni Khoiron, dan Yani Adriani.

Selamat membaca!

Salam,
Tim Jejakwisata.com
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“It’s better 
to travel 

well than to 
arrive.”

(Buddha)
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Definisi Pariwisata dari Berbagai Sudut 
Pandang 

Oleh Yani Adriani

Definisi tentang 
pariwisata yang 

berkembang di du-
nia sangat beragam, 
mul dimensi, dan 
sangat terkait den-
gan latar belakang 
keilmuan pencetus-
nya. Pada dasarnya, 
d e f i n i s i - d e f i n i s i 
tersebut dapat 
dikelompokkan ke 
dalam ga katego-
ri, yaitu yang me-
lihat pariwisata dari sisi demand, sisi sup-
ply, dan penggabungan sisi demand dan supply.

Kategori pertama merupakan definisi pariwisata yang 
dideka  dari sisi wisatawan, sangat kental dengan di-
mensi spasial (tempat dan jarak). Kategori kedua meru-
pakan definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi 
industri/bisnis. Sedangkan kategori ke ga, memandang 
pariwisata dari dimensi akademis dan sosial-budaya.

Dimensi Spasial
Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi spa-

“Pariwisata dapat diterjemahkan 
sebagai sistem yang mengaitkan 
antara lingkungan fisik, ekonomi, 
dan sosial budaya, dan industri 
dalam upaya untuk memenuhi 
kebutuhan perjalanan seseorang 
yang dilakukan keluar lingkungan 
tempat tinggal atau tempat ker-
janya dengan motivasi selain men-
cari nafkah di tempat tujuannya 
dan sekaligus mempertimbangkan 
dampak yang ditimbulkan terha-

dap alam dan budaya.”
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sial merupakan definisi yang berkembang lebih awal 
dibandingkan definisi-definisi lainnya. (Gartner, 1996: 
4) Dimensi ini menekankan definisi pariwisata pada 
pergerakan wisatawan ke suatu tempat yang jauh dari 
lingkungan tempat nggal dan atau tempat kerjanya 
untuk waktu yang sementara, seper  yang dikemu-
kakan oleh Airey (1981). (Smith and French, 1994: 3)

Tourism is the temporary short-term movement of peo-
ple to des na ons outside the places where they nor-
mally live and work, and their ac vi es during their stay 
at these des na ons.

Selain pergerakan ke tempat yang jauh dari lingkun-
gan tempat nggal dan tempat kerja, Airey menam-
bahkan kegiatan wisatawan selama berada di des-

nasi pariwisata sebagai bagian dari pariwisata.

Definisi pariwisata yang dikemukakan oleh World 
Tourism Organiza on (WTO) memfokuskan pada sisi 
demand dan dimensi spasial dengan menetapkan 
dimensi waktu untuk perjalanan yang dilakukan wisa-
tawan, yaitu dak lebih dari satu tahun berturut-turut.

Tourism comprises the ac vi es of persons travelling to 
and staying in places outside their usual environment for 
not more than one consecu ve year for leisure, business, 
and other purposes not related to the exercise of an ac-

vity remunerated from within the place visited. (www.
world-tourism.org diunduh tanggal 17 Agustus 2010)

Definisi WTO di atas juga menekankan pada tujuan 
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perjalanan yang dilakukan, yaitu untuk leisure, bis-
nis, dan tujuan lain yang dak terkait dengan keg-
iatan mencari uang di tempat yang dikunjunginya.

Beberapa definisi lain juga menetapkan nilai-nilai tertentu 
untuk jarak tempuh dan lama perjalanan yang biasanya 
dikembangkan untuk memudahkan perhitungan sta s k 
pariwisata.

Commi ee of Sta s cal Experts of the League 
Na ons (1937) menetapkan waktu paling se-
dikit 24 jam bagi perjalanan yang dikategori-
kan perjalanan wisata. (Gartner, 1996: 5)
The United States Na onal Tourism Resources Re-
view Commission (1973) menetapkan jarak pal-
ing sedikit 50 mil untuk perjalanan wisata. (ibid.)
United States Census Bureau (1989) menetap-
kan angka 100 mil untuk perjalanan yang di-
kategorikan sebagai perjalanan wisata. (ibid.)
Kanada mensyaratkan jarak 25 mil untuk 
mengkategorikan perjalanan wisata. (ibid.) 
Biro Pusat Sta s k Indonesia menetapkan angka lama 
perjalanan dak lebih dari 6 bulan dan jarak tempuh 
paling sedikit 100 km untuk perjalanan wisata. (Ke-
menterian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003: I-6)

Definisi pariwisata dari dimensi spasial ini di Indonesia 
didefinisikan sebagai kegiatan wisata, seper  yang tercan-
tum dalam Undang-Undang Kepariwisataan No. 10 Tahun 
2009 Pasal 1, yaitu kegiatan perjalanan yang dilakukan 
oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengun-

•

•

•

•

•
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jungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengem-
bangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik 
wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Dimensi Industri/Bisnis
Dari sisi supply, pariwisata lebih banyak dilihat sebagai 
industri/bisnis. Buku-buku yang membahas tentang 
definisi pariwisata dari dimensi ini merupakan buku 
dengan topik bahasan manajemen atau pemasaran.

Definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi indus-
tri/bisnis memfokuskan pada keterkaitan antara barang 
dan jasa untuk memfasilitasi perjalanan wisata. Smith 
(1988) (Seaton and Benne , 1996: 4) mendefinisikan 
pariwisata sebagai kumpulan usaha yang menyediakan 
barang dan jasa untuk memfasilitasi kegiatan bisnis, 
bersenang-senang, dan memanfaatkan waktu luang 
yang dilakukan jauh dari lingkungan tempat nggalnya: 
“... the aggregate of all businesses that directly provide 
goods or services to facilitate business, pleasure, and 
leisure ac vi es away from the home environment.”

Sementara itu, Craig-Smith dan French (1994: 2) mendefi-
nisikan pariwisata sebagai keterkaitan antara barang dan 
jasa yang dikombinasikan untuk menghasilkan pengala-
man berwisata: “... a series of interrelated goods and ser-
vices which combined make up the travel experience.”

Definisi pariwisata sebagai industri/bisnis inilah yang 
di dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwi-
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sataan didefinisikan sebagai pariwisata, yaitu berb-
agai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai 
fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyara-
kat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dimensi Akademis
Dimensi akademis, mendefinisikan pariwisata secara lebih 
luas, dak hanya melihat salah satu sisi (supply atau de-
mand), tetapi melihat keduanya sebagai dua aspek yang 
saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pari-
wisata dari dimensi ini didefinisikan sebagai studi yang 
mempelajari perjalanan manusia keluar dari lingkun-
gannya, juga termasuk industri yang merespon kebutu-
han manusia yang melakukan perjalanan, lebih jauh lagi 
dampak yang di mbulkan oleh pelaku perjalanan mau-
pun industri terhadap lingkungan sosial-budaya, ekono-
mi, maupun lingkungan fisik setempat. Definisi tersebut 
dikemukakan oleh Jafar Jafari (1977). (Gartner, 1996: 7)

Tourism is a study of man away from his (her) usual habitat, 
of the industry which responds to his (her) needs and of the 
impacts that both he (she) and the industry have on the 
host sosiocultural, economic, and physical environment.

Definisi Jafar Jafari ini mengeliminasi dimensi spasial seb-
agai faktor pembatas perjalanan wisata. Definisi tersebut 
menyatakan bahwa begitu seseorang melakukan perjala-
nan meninggalkan lingkungannya (tempat nggal, tempat 
kerja), dia sudah dinyatakan melakukan perjalanan wisata.
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Dimensi Sosial-Budaya
Definisi pariwisata dari dimensi sosial-budaya me-
ni kberatkan perha an pada sejumlah hal. Pertama, 
upaya memenuhi kebutuhan wisatawan dengan ber-
bagai karakteris knya, seper  definisi yang dikemuka-
kan oleh Mathieson and Wall (1982). (Gunn, 2002: 9)

Tourism is the temporary movement of people to des na-
ons outside their normal places of work and residence, 

the ac vi es undertaken during their stay in those des -
na ons, and the facili es created to cater to their needs.

Definisi lainnya juga dikemukakan oleh Chadwick (1994) 
(ibid.), adalah: … iden fied three main concepts: the 
movement of people; a sector of the economy or industry; 
and a broad system of interac ng rela onship of people, 
their needs, and services that respond to these needs.

Kedua, interaksi antara elemen lingkungan fisik, ekonomi, 
dan sosial-budaya, seper  yang dikemukakan oleh Leiper 
(1981) (Gartner, 1996: 6) yang mendefinisikan pariwisata 
sebagai:

An open system of five elements interac ng with broad-
er environments; the human element; tourists; three 
geographical elements: genera ng region, transit route, 
and des na on region; and an economic element, the 
tourist industry. The five are arranged in func onal and 
spa al connec on, interac ng with physical, technolog-
ical, social, cultural, economic, and poli cal factors. The 
dynamic element comprises persons undertaking travel 
which is to some extent, leisure-based and which involves 
a temporary stay away from home of at least one night.
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Definisi lain yang lebih sederhana dikemukakan oleh Hun-
ziker (1951) (French, Craig-Smith, Collier, 1995: 3) yang 
mendefinisikan pariwisata, sebagai berikut: ... the sum of the 
phenomena and rela onship arising from the travel and stay 
of non-residents, in so far as the do not lead to permanent 
residence and are not connected with any earning ac vity.

Ke ga, kerangka sejarah dan budaya, seper  yang dike-
mukakan oleh MacCannell (1992) (Herbert, 1995: 1), beri-
kut ini:

Tourism is not just an aggregate of merely commer-
cial ac vi es; it is also an ideological framing of his-
tory, nature and tradi on; a framing that has the 
power to reshape culture and nature to its own needs.

Definisi pariwisata dari dimensi akademis dan dimensi so-
sial-budaya yang memandang pariwisata secara lebih luas, 
di Indonesia dikenal dengan is lah “kepariwisataan” (UU 
No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan), yaitu keselu-
ruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersi-
fat mul dimensi serta mul disiplin yang muncul sebagai 
wujud kebutuhan se ap orang dan negara serta interaksi 
antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisa-
tawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan di atas, dapat 
diambil kesimpulan bahwa elemen-elemen pen ng yang 
menjadi fokus perha an pada is lah pariwisata untuk ma-
sing-masing dimensi, adalah dimensi spasial, perjalanan 
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manusia keluar lingkungan tempat nggal dan tempat 
kerjanya dalam waktu; sementara dimensi industri/bis-
nis, keterkaitan antara barang dan jasa untuk membentuk 
pengalaman berwisata; dimensi akademis, studi terhadap 
perjalanan manusia keluar lingkungan yang biasa di ng-
galinya, studi terhadap industri untuk melayani kebutuhan 
wisatawan dan dampak yang di mbulkan; dan dimensi 
sosial budaya, terkait pemenuhan kebutuhan wisatawan. 
Interaksi antara lingkungan fisik, ekonomi, sosial-budaya, 
dan kerangka pembentuk sejarah, alam, dan budaya.

Dari definisi-definisi tersebut, saya mencoba mengambil 
satu kesimpulan tentang definisi pariwisata. Pariwisata 
dapat diterjemahkan sebagai sistem yang mengaitkan an-
tara lingkungan fisik, ekonomi, dan sosial budaya, dan in-
dustri dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan perjalanan 
seseorang yang dilakukan keluar lingkungan tempat ng-
gal atau tempat kerjanya dengan mo vasi selain mencari 
na ah di tempat tujuannya dan sekaligus memper mbang-
kan dampak yang di mbulkan terhadap alam dan budaya.

***
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4A untuk Destinasi Pariwisata 
Oleh Roni Khoiron

Beberapa tahun 
terakhir industri 

pariwisata telah men-
jadi sebuah fenomena 
global yang luar biasa. 
Berbagai laporan dari 
lembaga-lembaga du-
nia dan nasional me-
nyebutkan bahwa industri ini menjadi yang terbesar dilihat 
dari segi sebaran geografis, pertumbuhan, keterkaitan den-
gan industri  lain, tenaga kerja, dan jangkauan ekonomi yang 
di mbulkan. Selama 25 tahun terakhir, UNWTO mencatat 
pertumbuhan perjalanan wisata mencapai hampir 500%.

Fakta di masyarakat juga mulai bergeser terhadap ke-
butuhan akan berwisata. Kini berwisata sudah menjadi 
sebuah kebutuhan primer dibandingkan beberapa ta-
hun lalu yang masih merupakan kebutuhan sekunder. 
Berwisata juga telah menjadi gambaran status sosial se-
seorang di masyarakat. Kalau dulu mungkin orang akan 
merasa tersanjung menjawab pertanyaan “Mobil ada 
berapa?” atau “Rumah di mana saja?” Kini, ada pertan-
yaan tambahan untuk melengkapi status tersebut. “Su-
dah pernah ke Wakatobi?” “Berapa kali diving di Raja 
Ampat?” Fenomena-fenomena seper  itu menunjukan 
bahwa pariwisata telah menjadi gurita industri dan san-
gat menjanjikan saat ini dan tahun-tahun mendatang.

“Inti dari produk pariwisata 
adalah destinasi wisata ... sebe-
lum sebuah destinasi diperkenal-
kan dan dijual, terlebih dahulu 
harus mengkaji 4 aspek utama 
(4A), yaitu attraction, accessibil-

ity, amenity, dan ancilliary.”
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Menyadari akan fenomena tersebut, bagi siapa pun yang 
akan terjun dalam industri pariwisata, baik itu pemerin-
tah, swasta, atau masyarakat, harus mulai mempersiap-
kan dengan baik dan benar terhadap segala aspek yang 
mendasari terbentuknya industri ini. Secara umum indus-
tri pariwisata merupakan gabungan dari produk barang 
dan jasa. Konsumen industri pariwisata, biasa disebut 
wisatawan, dak hanya membeli produk barang berupa 
makanan, minuman, dan sovenir,  tetapi juga pengalaman 
bagaimana mereka menikma nya. Bahkan untuk produk 
yang  berupa atraksi wisata, kamar hotel, maupun kursi pe-
sawat yang dijual murni, adalah jasa karena wisatawan han-
ya boleh menikma nya tanpa bisa membawanya pulang.

In  dari produk pariwisata adalah des nasi wisata. Inilah 
yang menjadi daya tarik utama atau core business dari 
industri pariwisata. Des nasi berkaitan dengan sebuah 
tempat atau wilayah yang mempunyai keunggulan dan 
ciri khas, baik secara geografis maupun budaya, sehingga 
dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi dan menik-
ma nya. Semua produk yang berkaitan dengan perjalanan 
sebelum, selama, dan sesudah mengunjungi suatu des -
nasi, adalah produk-produk pendukung industri pariwisata. 
Produk-produk tersebut menyatu dan dak bisa dipisah-
kan untuk menciptakan pengalaman yang “memuaskan” 
bagi wisatawan. Jika salah satu produk membuat wisa-
tawan kecewa, maka secara keseluruhan wisatawan akan 
kecewa terhadap des nasi tersebut. Untuk membuat 
sebuah des nasi wisata yang unggul, menurut Cooper 


