BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Studi ini hendak melakukan kajian mengenai perilaku konsumen pariwisata.

Saat ini pariwisata di seluruh dunia telah menjadi bagian dari bisnis yang hampir tidak
mengenal krisis. World Tourism and Trade Center (WTTC) menyatakan bahwa jasa
pariwisata merupakan salah satu jasa terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat
pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Bersama dengan teknologi dan informasi,
jasa pariwisata diperkirakan menjadi prime mover perekonomian abad 21.
Perkembangan jasa pariwisata yang sangat dinamis dan terus diperkuat oleh kemajuan
tingkat kesejahteraan ekonomi bangsa-bangsa di dunia membuat pariwisata memiliki
peran penting dalam pembangunan perekonomian bangsa-bangsa di dunia (WTTC,
2008). World Tourism Organization menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sekitar
1,1milyar orang melakukan perjalanan wisata secara internasional dengan pertumbuhan
rata – rata 9,5 persen per-tahunnya (WTO, 2014).
Pariwisata merupakan aktivitas yang mencakup tingkah laku manusia,
penggunaan sumberdaya dalam berinteraksi dengan masyarakat, ekonomi, dan
lingkungan (Bull, 1995 dalam Sukarsa, 1999). Akhir-akhir ini terdapat perubahan pola
perjalanan di bidang pariwisata dari wisata yang bersifat kesenagan seperti pantaipantai, taman taman hiburan, dan pusat-pusat perbelanjaan ke wisata minat khusus
seperti pedesaan atau budaya (Bromley, 1994; Pedersen dalam NESCO, 2002).
Kecenderungan untuk menikmati sumber daya alam dan budaya menuntut adanya
penjelasan atau interpretasi yang memadai sehingga wisatawan mendapatkan makna
dari tempat yang dikunjungi (sense of place) (O’Hagan & Harrison, 1984). Tuntutan
akan interpretasi merupakan akibat dari berbagai hal, antara lain keinginan para
penghuni kota untuk melepaskan diri sejenak dari kebisingan kota serta kehidupan kota
yang sibuk dan menyesakkan (Sharpley, 1997).
Tren perjalanan wisata alam dan budaya menjadi peluang bagi daerah yang
memiliki potensi wisata minat khusus ini menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Palangka Raya memiliki berbagai daya tarik flora dan fauna terbaik di Indonesia.
Potensi yang dimiliki meliputi obyek wisata yang berbasis Ekowisata (EcoTourism)
dan Obyek Wisata Budaya serta wisata sejarah dengan kalender kegiatan (Agenda
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Budaya) yang puncak acaranya adalah FBIM yang dilaksanakan pada 19-24 Mei
disetiap tahunnya. (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah,
2016). Obyek wisata yang merupakan primadona pariwisata Kota Palangka Raya
adalah Arboretum Nyaru Menteng dan BOSF Foundation, Taman Nasional Sebangau,
Desa Wisata Sei Gohong, Betang Mandala Wisata, Kalawa Water Park, Danau Tahai,
Bukit Karmal dan Sandung Ngabe Suka.
Potensi yang demikian tinggi ternyata masih memiliki kunjungan yang relatif
rendah dibandingkan kawasan sejenisnya. Tahun 2014 Kota Palangka Raya
mendapatkan kunjungan tamu asing sebanyak 2.263 dan tamu domestik sebanyak
87.940 orang (BPS Kota Palangka Raya, 2015). Pada tahun yang sama Tanjung Puting
yang memiliki karakter wisata yang relatif sama mampu menghasilkan 16.689
kunjungan wisata, dimana 10.986 diantaranya adalah wisatawan asing (BPS Kota
Waringin Barat, 2015).
Pada dasarnya pariwisata merupakan aktivitas perjalanan yang terdiri dari dua
unsur yang terkait dengan hukum ekonomi, yaitu penawaran dan permintaan, dimana
sisi penawaran adalah perjalanan dan destinasi sedangkan sisi permintaan adalah
konsumen pariwisata/wisatawan (Gunn dan Var, 2002). Menciptakan permintaan atas
suatu obyek wisata memiliki sedikit perbedaan dibandingkan dengan permintaan atas
barang dan jasa primer. Konsep permintaan menyatakan bahwa permintaan atas suatu
barang dipengaruhi oleh 4 variable penting yakni harga barang itu sendiri, harga barang
lain, pendapatan dan selera (Samuelson, 2005). Konsep tersebut berlaku juga untuk
permintaan atas jasa pariwisata. Ariyanto (2005) menyatakan bahwa permintaan atas
jasa pariwisata dipengaruhi oleh harga, pendapatan, kondisi sosial budaya, kondisi
politik,

jumlah

anggota

keluarga

dan

harga

barang

substitusi

maupun

kompelmenternya.
Penekanan pada aspek selera menuntut penyedia layanan jasa pariwisata
menggunakan strategi pemasaran yang berfokus pada rasa dan perasaan. Branding
merupakan salah satu cara pemasaran yang berfokus pada selera (Kotler & Gertner,
2002:253). Untuk dapat melakukan branding dengan tepat perlu diketahui variable
penting yang berpengaruh terhadap keputusan wisatawan untuk berkunjung ke suatu
kawasan pariwisata.
Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh
kuatnya faktor – faktor pendorong (push factors) dan faktor – faktor penarik (pull
factors). Faktor pendukung dan penarik ini sesungguhnya merupakan faktor internal
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dan eksternal yang memotivasi wisatawan untuk mengambil kepurtusan untuk
melakukan perjalanan (Pitana, 2005). Oleh karena itu, analisa faktor – faktor yang
mempengaruhi wisatawan untuk datang ke destinasi wisata diperlukan untuk penentuan
konsep dan strategi pemasaran, dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi arah
pengembangan pariwisata di masa depan.
Pemahaman tentang kondisi nyata pasar wisatawan akan mempermudah
penentuan kebijakan pengembangan produk pariwisata yang sesuai dengan permintaan
pasar wisatawan. Ketetapan dan kesesuaian selera dan permintaan pasar domestik
dengan produk wisata yang dikembangankan jelas akan memberikan dampak positif
bagi aspek kuantitatif, (perkembangan jumlah wisatawan nusantara, pertambahan
infrastruktur dan produk-produk wisata, peningkatan pengeluaran dan belanja
wisatawan dalam negeri) dan aspek kualitatif (pengakuan terhadap hak wisatawan
nusantara memperoleh layanan wisata yang bernilai tinggi, meningkatnya pengetahuan
tentang cara berwisata yang baik, meningkatnya apresiasi terhadap budaya nasional).
Ketepatan analisis atas realitas pasar wisatawan niscaya juga akan mampu
menghadirkan suatu destinasi wisata (Plog, 2001).

B.

Rumusan Masalah
Kota Palangkaraya memiliki potensi pariwisata yang cukup baik, pemerintah

Kota pun memiliki program dan kegiatan untuk mendorong pengembangan pariwisata.
Namun demikian tingkat kunjungan wisata yang terjadi masih relatif rendah. Salah satu
aspek penting yang harus dipahami untuk dapat menarik wisatawan adalah memahami
karakteristik konsumen pariwisata. Latar belakang tersebut mendorong naskah ini untuk
merumuskan pertanyaan penelitian sebgai berikut:
Bagaimana karakteristik konsumen pariwisata Kalimantan Tengah, baik domestik
maupun asing.
Pertanyaan tersebut diturunkan kedalam beberapa pertanyaan berikut:
1. Apa faktor faktor yang mendorong wisatawan asing untuk datang ke Kalimantan
Tengah
2. Apa faktor faktor yang mendorong wisatawan nasional untuk datang ke
Kalimantan Tengah
3. Apa faktor faktor yang mendorong wisatawan domestik untuk berwisata
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4. Apa yang mendorong wisatawan asing dan domestik untuk datang ke Kota
Palangkaraya

C.

Tujuan dan Sasaran
Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini antara lain
a. Mengetahui faktor faktor yang mendorong wisatawan asing untuk datang ke
Kalimantan Tengah
b. Mengetahui faktor faktor yang mendorong wisatawan nasional untuk datang ke
Kalimantan Tengah
c. Mengetahui faktor faktor yang mendorong wisatawan domestik untuk
melakukan perjalanan atau kunjungan wisata
d. Mengetahui yang mendorong wisatawan asing dan domestic untuk datang ke
Kota Palangkaraya
e. Melakukan pemetaan konsumen pariwisata Kalimantan Tengah dan Kota
Palangkaraya
f. Menyusun konsep dan strategi pemasaran yang efektif dan tepat sasaran
Sasaran/Manfaat
Sasaran yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah diharapkan dapat

membantu Pemerintah Kota Palangka Raya dan masyarakat dalam menentukan karakter
(profil) pasar pariwisata Kota Palangka Raya.
a. Bagi Masyarakat.
Masyarakat mengetahui faktor-faktor pendorong wisatawan domestik, nasional,
internasional mengunjungi objek daya tarik wisata di Kalimantan Tengah secara
umum dan Palangkaraya secara khusus
b. Bagi Investor
Profiling pasar wisatawan domestik, nasional, internasional di tengah bisnis
pariwisata Kalimantan Tengah dan secara khusus Palangkaraya
c. Bagi Pemerintah
Pemetaan faktor-faktor pendorong wisatawan wisatawan domestik, nasional,
internasional dalam mengunjungi objek daya tarik wisata di Kalimantan Tengah
secara umum dan Palangkaraya secara khusus
d. Bagi Akademisi
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Kompilasi data primer dan sekunder serta analisis mendalam untuk memahami
karakter pasar pariwisata Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum.

D.

Luaran Kegiatan
Luaran kegiatan kajian ini berupa :
Peta karakteristik konsumen pariwisata Kalimantan Tengah, baik domestik
maupun asing.
a. Pemetaan faktor-faktor yang mendorong wisatawan asing untuk datang ke
Kalimantan Tengah
b. Pemetaan faktor-faktor yang mendorong wisatawan nasional untuk datang ke
Kalimantan Tengah
c. Pemetaan faktor-faktor yang mendorong wisatawan domestik untuk berwisata
d. Menemukan hal yang mendorong wisatawan asing dan domestik untuk datang

ke Kota Palangkaraya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A.

Pasar Pariwisata
Menurut Fandeli (2000), pasar pariwisata (demand) sebagai pihak yang meminta

atau membutuhkan berwisata, banyak permintaan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu,
untuk

memenuhi

permintaan

wisatawan

dilaksanakan

segmentasi

wisatawan

berdasarkan socio demography dan psychography.
Terdapat beberapa unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam aspek
pasar pariwisata :
1.

Wisatawan : segmentasi wisatawan sangat diperlukan. Hal ini untuk menjaring
wisatawan yang tepat. Segmentasi ini akan menghasilkan kunjungan wisatawan
yang sesuai dengan preferensinya.

2.

Aktifitas : Aktifitas wisatawan dalam menikmati berwisatanya perlu
direncanakan.

3.

Promosi

dan

teknologi

:

promosi

sangat

menentukan

keberhasilan

pengembangan. Pemanfaatan cara-cara promosi dengan menggunakan system
information technology yang tepat akan berhasil mendatangkan wisatawan.
4.

Kelembagaan : promosi pariwisata dapat dibuat oleh suatu lembaga swasta yang
berkait dengan promosi dan dapat mengakses ke calon costumer atau calon
wisatawan.
Pada dasarnya setiap bentuk pengembangan pariwisata bertumpu pada dua

elemen, yaitu produk (destination) dan pasar (market). Elemen dalam pariwisata
tersebut dapat disajikan seperti skema berikut :
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PASAR
Perilaku yaang dipengaruhi oleh factor
internal dan eksternal
Alternatif perjalanan
Pasar karena pengaruh pemasok
Proses pengambilan keputusan

Pemesanan
perjalanan

PERJALANAN
Analisis dan deskripsi terhadap
segmen perhalanan
Jalur perjalanan
Evaluasi

Menemukan
pasar yang

PEMASARAN
Penelitian terhadap destinasi yang
dapat ditawarkan ke pasar
Potensi produk dan jasa pelayanan
yang dapat dijual
Distribusi dan penyaluran

Bentuk
permintaan

DESTINASI
Identifikasi terhadap seluruh ODTW,
kawasan, wilayah, sebagai destinasi
Perencanaan yang telah ada
Peraturan perundangan
Pengembangan yang dilaksanakan
Pelayanan kegiatan wisata

Menjual
paket

Diagram
Gambar 1 Sistem dalam Pariwisata Mill and Morrison, 1985 (Fandeli, 2000)

Konsep pemasaran tidak terlepas dari istilah bauran pemasaran (marketing mix)
yang lebih popular disebut 4P yaitu : Product, Price, Place dan Promotion. Menurut
Kotler suatu bauran pemasaran adalah seperangkat alat dalam pemasaran yang
digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran sehingga
memenuhi target pasar (Holloway, 1995). Batasan pemasaran pariwisata dapat
dikemukakan sebagai berikut : “penyesuaian yang sistematis dan terkoordinasi
mengenai kebijakan dari badan-badan usaha wisata maupun kebijakan dalam sector
pariwisata pada tingkat pemerintah, local regional, nasional dan internasional, guna
mencapai suatu titik kepuasan optimal bagi kebutuhan-kebutuhan kelompok pelanggan
tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, sekaligus untuk mencapai tingkat
keuntungan yang memadai” (Fandeli, 2000).
Penyedia Jasa Pariwisata
Prajogo (1976) mengemukakan bahwa sebagai industri rangkaian perusahaan
yang biasa merupakan unsur industri wisata adalah perusahaan penginapan,
angkutan wisaata, perusahaan biro perjalanan, perusahaan restoran dan perusahaan
hiburan. Produk wisata merupakan rangkaian berbagai jasa yang saling terkait yang
dihasilkan berbagai perusahaan, masyarakat dan alam. Jasa angkutan, jasa
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penginapan, jasa penyelenggaraan wisata merupakan jasa-jasa yang disediakan
oleh berbagai perusahaan. Jasa-jasa prasarana seperti keadaan jalan, keramahtamahan rakyat merupakan jasa-jasa yang disediakan masyarakat. Menikmati
pemandangan alam, pantai, dan lautan dan sebagainya merupakan jasa yang
disediakan alam. Keseluruhan rangkaian tersebut merupakan jasa-jasa yang
diperlukan oleh wisatawan. Wisatawan yang berkunjung ke suatu tempat di luar
daerahya akan memerlukan jasa penginapan, pengangkutan dan lain sebagainya.
Rangkaian jasa-jasa ini merupakan produk wisata karena merupakan suatu
kesatuan, maka bisa disebut suatu paket (package).
Tidak hanya perusahaan-perusahan yang dapat menyediakan kamar untuk
menginap (hotel), makanan dan minuman (bar dan restoran), perencana perjalanan
wisata (tour operator), agen perjalanan (travel agent), industry kerajinan
(handicrafts), pramuwisata (guiding and English course), tenaga terampil (Tourism
Academy), tetapi industry pariwisata juga memerlukan prasarana ekonomi, seperti
jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Disamping itu
dibutuhkan juga prasarana yang bersifat public utilities, seperti pembangkit tenaga
listrik, proyek penjernihan air bersih, fasilitas olah raga dan rekreasi, pos dan
telekomunikasi, bank, money changer, perusahaan asuransi, periklanan, percetakan
dan banyak sector perekonomian lainnya (Yoeti, 1982).
Nyoman S. Pendit (1999) membagi pariwisata ke dalam beberapa jenis yaitu :
1. Wisata Budaya
Wisata budaya merupakan perjalanan wisata ke tempat lain atau ke luar negeri
yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan mempelajari keadaan
rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni masyarakat di
lokasi yang dituju.
2. Wisata Kesehatan
Wisata kesehatan dapat diartikan sebagai perjalanan seorang wisatawan dengan
tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari demi
kepentingan beristirahat dalam arti jasmani dan rohani. Objek wisatanya antara
lain mata air panas, tempat dengan iklim udara menyehatkan atau tempat-tempat
yang menyediakan fasilitas- fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, balai
kesehatan dan lainnya.

8

3. Wisata Olahraga
Konsep wisata olahraga adalah perjalanan yang ditujukan untuk berolahraga
atau sengaja mengambil bagian dalam kegiatan olahraga baik resmi maupun
tidak di suatu tempat. Misalnya Asian Games, Olimpiade, Thomas Cup,
memancing, berenang dan lainnya.
4. Wisata Komersial
Wisata komersial merupakan perjalanan dengan tujuan untuk mengunjungi
kegiatan-kegiatan komersial seperti pameran, bussines expo dan pekan raya
yang bersifat komersil.
5. Wisata Industri
Wisata Industri dapat dicontohkan seperti kegiatan perjalanan yang dilakukan
oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, ke suatu daerah atau kompleks
perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan
maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.
6. Wisata Politik
Wisata politik yakni kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi
atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik baik di dalam
negeri maupun mancanegara. Misalnya menghadiri perayaan 17 Agustus di
Jakarta, penobatan raja, kongres dan lainnya.
7. Wisata Konvensi
Wisata konvensi dapat diartikan sebagai perjalanan ke satu wilayah dengan
tujuan untuk menghadiri kegiatan-kegiatan konvensi seperti rapat kerja,
musyawarah nasional dan sebagainya. Contoh pertemuan Konfrensi Tingkat
Tinggi (KTT) APEC, KTT Asean dan lainnya. Dewasa ini wisata konvensi lebih
dikenal dengan sebutan wisata MICE (Meetings, Incentives, Conferences and
Exhibitions). Yakni wisata yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan
pertemuan dan eksibisi yang mempertemukan banyak oranng.
8. Wisata Sosial
Wisata sosial bisa dijelaskan sebagai pengorganisasian suatu perjalanan murah
serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi
lemah untuk mengadakan perjalanan. Misalnya, bagi kaum buruh, petani atau
anak panti asuhan.
9. Wisata Pertanian
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Wisata jenis ini dapat dicontohkan seperti perjalanan yang dilakukan ke proyekproyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan, dan sebagainya untuk tujuan
studi maupun riset.
10. Wisata Maritim atau Bahari
Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, seperti liburan di
pantai, teluk, atau laut. Aktivitasnya dapat berupa berjemur, memancing,
berlayar, lomba renang, kompetisi perahu, berselancar dan lainnya.
11. Wisata Cagar Alam
Jenis wisata ini mengkhususkan pada kunjungan ke daerah cagar alam, taman
lindung, hutan daerah pegunungan, dengan tujuan untuk menikmati keindahan
alam, menghirup udara segar, melihat berbagai binatang atau tumbuhan.
12. Wisata Buru
Jenis ini banyak dilakukan di negeri- negeri yang memang memiliki daerah atau
hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakkan oleh
berbagai agen atau biro perjalanan.
13. Wisata Pilgrim (ziarah)
Wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan
kepercayaan umat atau kelompok masyarakat. Wisata pilgrim banyak dilakukan
ke

tempat-tempat

suci,

makam-makam

orang

besar

atau

pemimpin

miisalnya, Vatikan, Mekkah, Candi Borobudur, Pura Besakih, atau makam
Wali Songo.
Adapun jenis wisata berdasarkan orang yang melakukan wisata, yaitu sebagai
berikut (Anonim, 2016) :
1. Wisata minat khusus
Jenis wisata ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai minat
terhadap hal tertentu dan tidak banyak yang berminat dengan wisata yang satu
ini. Contoh wisata minat khusus adalah trekking, rafting (mengarungi sungai),
diving (menyelam), hiking (mendaki gunung), dan lain sebagainya.
2. Wisata petualang
Wisata yang dilakukan dengan obyek wisata tempat-tempat menantang.
Biasanya memiliki medan yang berat. Yang termasuk salah satu wisata
petualangan merupakan panjat tebing, arung jeram, atau menyusuri gua vertikal.
3. Wisata banyak minat
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Wisata jenis ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai minat
khusus terhadap suatu hal. Dengan kata lain, wisata banyak minat dilakukan
oleh orang yang punya minat yang sama dengan orang lain pada umumnya.
Yang meliputi : wisata religi, wisata bahari, wisata budaya, wisata alam, wisata
belanja, wisata sejarah, wisata kuliner, dan sebagainya.
4. Wisata backpacker
Dalam bahasa Indonesia arti backpacking adalah tas gendong atau tas ransel.
Jadi wisatawan yang tergolong wisatawan backpacker adalah orang yang pergi
melakukan perjalanan wisata hanya dengan membawa tas gendong atau tas
ransel saja. Dan mereka biasanya membawa sedikit barang (hanya barang yang
pokok dan perlu saja yang dibawa). Backpacker tidak terikat oleh waktu, bebas
mengatur waktu kapan saja mereka hendak berwisata. Dan kelebihan lain dari
wisata backpacker adalah biasanya mereka cenderung hemat dan tidak mau
mengeluarkan biaya besar untuk melakukan wisata, mereka tidur dimanapun
(kadang penginapan sewa murah), memilih memakai transportasi umum
daripada kendaraan traveling, dan wisata ini kebanyakan dilakukan oleh anakanak muda.
Konsumen Pariwisata
Konsumen pariwisata atau yang dikenal dengan istilah wisatawan (tourist)
merupakan turunan dari istilah pengunjung (traveler). Pengunjung sendiri menurut
WTO (1968) adalah setiap orang yang mengunjungi sebuah negara yang bukan
tempat tinggalnya minimal dua puluh empat jam, dengan tujuan mencari hiburan
(rekreasi, liburan, kesehatan, penelitian, agama dan olah raga) dan berusaha (misi
keluarga atau pertemuan). Selanjutnya istilah pengunjung tersebut berkembang dan
dipisahkan menjadi wisatawan dan ekksekursionis. Wisatawan adalah mereka yang
mengunjungi suatu daerah yang bukan tempat tinggalnya lebih dari 24 jam
(menginap), sedangkan eksekursionis adalah seseorang yang tinggal di daerah tujuan
wisata kurang dari 24 jam (Pitana & Gayatri, 2005).
Wisatawan adalah actor utama dari system dan industry pariwisata itu sendiri
(Cooper, et al, 1993) yang secara administrative terbagi menjadi dua jenis, yakni
wisatawan domestic dan wisatawan mancanegara. Wisatawan domestic menurut The
United States National Tourism Reseorces Review Commision (1973) dalam Gartner
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(1996) adalah, wisatawan yang berdomisili di Negara tersebut dan menempuh jarak
minimal 50 mil dari kediamannya. Jarak tersebut mencakup semua jens wisata,
kecuali kegiatan komuter seseorang dalam bekerja. Sedangkan yang dimaksud
dengan wisatawan mancanegara adalah wisatawan yang secara administrative
berasal dari luar negeri.
Berbagai macam tipologi wisatawan telah dikembangkan, dengan menggunakan
berbagai dasar klasifikasi. Namun demikian, Murphy (1985) memandang bahwa
tipologi-tipologi tersebut dapat dikelompokkan atas dua, yaitu atas dasar interaksi
(interactional type) dan atas dasar kognitif-normatif (cognitive-normative models).
Pada tipologi atas dasar interaksi, penekanannya adalah sifat-sifat interaksi antara
wisatawan dengan masyarakat lokal, sedangkan tipologi atas dasar kognitif-normatif
lebih menekankan pada motivasi yang melatarbelakangi perjalanan.
Melalui pendekatan interaksi, Cohen (1972) mengklasifikasikan wisatawan atas
dasar tingkat familiarisasi dari daerah yang akan dikunjungi, serta tingkat
pengorganisasian dari perjalanan wisatanya. Atas dasar ini, Cohen membedakan
wisatawan atas empat kategori, yaitu :
1. Drifter, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi daerah yang sama sekali belum

diketahuinya, dan bepergian dalam jumlah kecil.
2. Explorer, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan dengan mengatur
perjalanannya sendiri, dan tidak mau mengikuti jalan-jalan wisata yang sudah
umum melainkan mencari hal yang tidak umum (off the beaten track).
Wisatawan seperti ini bersedia memanfaatkan fasilitas dengan standar local dan
tingkat interaksinya dengan masyarakat local juga tinggi.
3. Individual Mass Tourist, yaitu wisatawan yang menyerahkan pengaturan
perjalanannya kepada agen perjalanan, dan mengunjungi daerah tujuan wisata
yang sudah terkenal.
4. Organized-Mass Tourist, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah
tujuan wisata yang sudah dikenal, dengan fasilitas seperti yang dapat ditemuinya
di tempat tinggalnya, dan perjalannya selalu dipandu oleh pemandu wisata.
Wisatawan seperti ini sangat terkukung oleh apa yang disebut environmental
bubble.
Tipe drifter dan explorer termasuk ke dalam non-institutionalized traveler,
sedangkan tipe individual dan organized mass tourist termasuk dalam institutionalized
12

tourist. Smith (1977) juga melakukan klasifikasi terhadap wisatawan dengan
membedakan wisatawan atas tujuh kelompok, yaitu :
1. explorer, yaitu wisatawan yang mencari perjalanan baru dan berinteraksi secara

intensif dengan masyarakat local, dan bersedia menerima fasilitas seadanya,
serta menghargai norma dan nilai-nilai local.
2. Elite, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata yang belum
dikenal, tetapi dengan pengaturan lebih dahulu, dan bepergian dalam jumlah
yang kecil.
3. off-beat, yaitu wisatawan yang mencari atraksi sendiri, tidak mau ikut ke tempattempat yang sudah ramai dikunjungi. Biasanya wisatawan seperti ini siap
menerima fasilitas seadanya di tempat local.
4. unusual, yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya sekali waktu juga
mengambil aktivitas tambahan, untuk mengunjungi tempat-tempat yang baru,
atau melakukan aktivitas yang agak beresiko. Meskipun dalam aktivitas
tambahannya bersedia menerima fasilitas apa adanya, tetapi program pokoknya
tetap harus mendapatkan fasilitas yang standar.
5. Incipient mas, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan secara individual
atau kelompok kecil, dan mencari daerah tujuan wisata yang mempunyai
fasilitas standar tetapi masih menawarkan keaslian (authenticity).
6. Mass, yaitu wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan fasilitas
yang sama seperti di daerahnya atau bepergian ke daerah tujuan wisata dengan
environmental bubble yang sama. Interaksi dengan masyarakat local kecil,
kecuali dengan mereka yang langsung berhubungan dengan usaha pariwisata.
7. Charter, yaitu wisatawan yang mengunjungi daerah tujuan wisata dengan
lingkungan yang mirip dengan daerah asalnya, dan biasanya hanya untuk
bersantai/bersenang-senang. Mereka bepergian dalam kelompok besar, dan
meminta fasilitas yang berstandar internasional.
Dalam pendekatan cognitive-normative, motivasi yang melatarbelakangi
perjalanan wisata menjadi focus utama. Dalam hal ini konsep sosiologi tentang
centre dari wisatawan (yang menyangkut moral, nilai, norma dan sebagainya)
menjadi sangat penting. Atas dasar inilah Plog (1973) mengembangkan tipologi
wisatawan sebagai berikut :
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1. allocentric, yaitu wisatawan yang ingin mengunjungi tempat-tempat yang belum
diketahui, bersifat petualangan (adventure), dan memanfaatkan fasilitas yang
disediakan oleh masyarakat local.
2.

Psychocentric, yaitu wisatawan yang hanya mau mengunjungi daerah tujuan wisata
yang sudah mempunyai fasilitas dengan standar yang sama dengan di negaranya
sendiri. Mereka melakukan perjalanan wisata dengan program yang pasti, dan
memanfaatkan fasilitas dengan standard internasional.

3.

Mid-centric, terletak di antara allocentric dan psychocentric

Cohen (1979), dalam tulisannya yang lain membedakan wisatawan ke dalam
dua kelompok, yaitu kelompok modern pilgrimage (ziarah modern) dan kelompok
search for pleasure (mencari kesenangan). Dalam hal ini Cohen memandang bahwa
centre bagi seseorang dapat berupa spiritual centre maupun cultural centre, dimana
orang tersebut mencari ‘makna’. Makna ini tidak dapat ditemukan di rumah,
melainkan di dalam perjalanan. Atas dasar fenomenologi ini, Cohen membedakan
wisatawan menjadi :
1. Existensial, yaitu wisatawan yang meninggalkan kehidupan sehari-hari dan
mencari ‘pelarian’ untuk mengembangkan kebutuhan spiritual. Mereka
bergabung secara insentif dengan masyarakat local.
2. Experimental, yaitu wisatawan yang mencari gaya hidup yang berbeda dengan
yang selama ini dilakoni, dengan cara mengikuti pola hidup masyarakat yang
dikunjungi. Wisatawan seperti ini secara langsung terasimilasi ke dalam
kehidupan masyarakat local.
3. Experiential, yaitu wisatawan yang mencari makna pada kehidupan masyarakat
local, dan menikmati keaslian kehidupan local/tradisional.
4. Diversionary, yaitu wisatawan yang mencari pelarian dari kehidupan rutin yang
membosankan. Mereka mencari fasilitas rekreasi, dan memerlukan fasilitas yang
berstandar internasional
5. Recreational, yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata sebagai bagian
dari usaha menghibur diri atau relaksasi untuk memulihkan kembali semangat
(fisik dan mentalnya). Mereka mencari lingkungan yang menyenangkan,
umumnya tidak mementingkan keaslian.
Semua tipologi di atas mempunyai beberapa kelemahan yang antara lain dapat
disebutkan sebagai berikut :

14

1. Semua tipologi bersifat teoritis, dan mungkin tidak bisa ditemukan di lapangan.
Misalnya the drifter, sebagai tipologi pada titik ekstrim dari mass tourism,
mungkin sulit ditemui di lapangan, karena setiap wisatawan pasti mempunyai
itinerary, walaupun tidak terlalu ketat.
2. Seorang wisatawan tidak selalu berada pada salah satu tipe untuk selamanya.
Sekali waktu mungkin yang bersangkutan ada dalam tipe mass tourism, tetapi
pada waktu lainnya masuk dalam kategori explorer.
3. Tipologi yang dikembangkan di atas tidak memperhitungkan berbagai
pertimbangan yang menyebabkan seorang wisatawan berperilaku tertentu.
Misalnya seorang wisatawan lebih memilih bepergian secara individual karena
pertimbangan financial atau pertimbangan waktu.
4. Pengalaman seorang wisatawan pada suatu DTW tidaklah tunggal, melainkan
kombinasi antar berbagai jenis pengalaman, yang mungkin masuk ke dalam
tipologi yang berbeda, misalnya sekali waktu bersifat eksperimental, tetapi di
lain waktu bersifat rekreasional.
5. Tipologi yang dikembangkan semuanya bersifat etik, yaitu berdasarkan cara
pandang peneliti, tidak bersifat emik.
Secara singkat, tipologi di atas terlalu bersifat statis dan deskriptif serta
menggunakan generalisasi makro, sehingga kurang memperhatikan situasi empiris
mikro. Oleh karena itu, untuk tujuan perencanaan, termasuk dalam pengembangan
fasilitas kepariwisataan, tipologi yang lebih sesuai adalah tipologi berdasarkan atas
kebutuhan riil kelompok-kelompok wisatawan (segmentasi). Untuk itu, tipologi
semestinya dibuat bukan atas dasar variable tunggal yang bersifat linier, melainkan
bersifat multi dimensional

yang mengkombinasikan berbagai karakteristik

wisatawan (Sharpley, 1994)
Produk Pariwisata
Meningkatnya jumlah orang yang melakukan perjalanan wisata, berarti makin
banyak tuntutan kebutuhan yang harus tersedia. Semakin meningkatnya kebutuhan
tersebut mendorong pihak yang terlibat dalam industri pariwisata untuk berupaya
menyediakan produk wisata bagi orang-orang yang melakukan perjalanan wisata. S.
Medlik dan Middleton (1973, dalam Yoeti, 2010) menjelaskan bahwa produk
industri pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan satu paket
yang satu sama lain tidak terpisah.
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Mereka berpendapat ada tiga unsur yang membentuk produk tersebut, yaitu :
1)Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang unik pada daerah-daerah
tertentu yang menjadi daya tarik orang-orang untuk datang berkunjung ke daerah
tersebut, 2) Fasilitas adalah segala sesuatu yang diperlukan pada tempat tujuan
wisata mencakup sarana pokok, sarana pelengkap, dan sarana penunjang
kepariwisataan, 3) Aksesibilitas adalah keterjangkauan yang menghubungkan negara
asal wisatawan (tourist generating countries) dengan daerah tujuan wisata (tourist
destination area) serta keterjangkauan di tempat tujuan ke objek-objek pariwisata
(local transportation).
Bila ketiga unsur di atas dikembangkan sesuai dengan urutannya sejak
wisatawan meninggalkan tempat kediamannya, sampai di tempat tujuan dan kembali
ke rumah dimana ia biasanya tinggal, maka unsur pokok yang membentuk produk
wisata terdiri dari travel agent dan tour operator, perusahaan transportasi, akomodasi,
restoran dan bar, objek dan atraksi wisata, Souvenir shop, handicraft serta shopping
centre, dan perusahaan lain yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan seperti
kantor pos, bank/money changer, studio foto dan sebagainya.
Menyimak ragamnya produk yang dihasilkan industri pariwisata tersebut, benar
sesuai dengan yang dikatakan Sihite (2000 :56) bahwa keistimewaan dari industri
pariwisata jika ditinjau dari sudut ekonomi adalah produk yang dihasilkannya
terpisah, sedangkan permintaannya tergabung. Hal ini terlihat jelas dalam paket
wisata. Sektor pariwisata tidak sendiri melainkan lintas sektoral, dalam artinya yang
sangat luas yaitu antara instansi pemerintah dan antara unsur-unsur industri
pariwisata. Banyak hal yang memerlukan perhatian dalam kaitannya dengan
pengembangan kepariwisataan di antaranya menyangkut sarana dan prasarana
kepariwisataan.
Menurut Fandeli (2003) produk pariwisata (aspek supply/aspek ketersediaan)
pada umumnya terdiri atas komponen-komponen :
1.

Atraksi wisata : adalah seluruh objek yang menjadi daya tarik wisata

2.

Aksesibilitas : komponen ini terdiri atas fasilitas dan moda transportasi

3.

Amenitas : berkait dengan utilitas yang harus disediakan agar wisatawan dapat
memperoleh kepuasan dalam berwisata. Amenitas termasuk peralatan yang
mempermudah wisatawan memperoleh informasi tentang objek wisata atau
event pariwisata yang sedang dipergelarkan.
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4.

Kelembagaan : berkaitan dengan ada atau tidaknya lembaga yang berkait dengan
pariwisata.

5.

Sumber Daya Manusia (SDM) : pada hakekatnya pariwisata menjual produk
pariwisata dan pelayanan, oleh karena itu kualitas SDM harus memadai baik
dalam jumlah maupun kualitas

6.

Ekonomi : investasi yang dibutuhkan, prospek pendapatan, peluang ekonomi
dan peluang usaha bagi seluruh stakeholder pariwisata.

7.

Lingkungan : harus diperhatikan dari kelayakan
Menurut Buchard dan Middleton (1973, dalam Yoeti, 2010), pada dasarnya

yang membentuk produk industri pariwisata itu ada 3 unsur penting, yaitu:
1. Accessibilities of the destinations
Pada dasarnya semua prasarana yang memberikan kemudahan bagi wisatawan
untuk datang berkunjung pada suatu DTW. Menurut Prof. Dr. Salah Wahab
(1976, dalam Yoeti, 2010) prasarana terdiri atas :
a. General instructure, yaitu semua yang berkaitan dengan kebutuhan orang
banyak

yang

pengadaannya

untuk

membantu

kelancaran

roda

perekonomian, seperti fasilitas angkutan (angkutan udara, angkutan jalan
raya, angkutan air/laut), sistem penyedia air bersih dan irigasi, jaringan jalan
raya, jalan bebas, hambatan, jalan kereta api, monorail, cable car, bandara,
pelabuhan, terminal, jembatan, tenaga listrik, pembuangan air, saluran
telepon (Spilanne, 1987).
b. Basic needs of civilized life, yaitu perusahaan, lembaga, atau institute yang
melayani kebutuhan orang banyak. Termasuk kedalam kelompok ini adalah
rumah sakit, laboratorium, apotik, kantor pos, pom bensin, pengadilan, dan
pemerintahan umum
c. Tourist infrastructure, yaitu semua bentuk prasarana yang diperuntukkan
khusus untuk memberikan pelayanan untuk kebutuhan dan keinginan
wisatawan yang datang berkunjung pada suatu destinasi pariwisata.
2. Facilities of the destinations
Semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk
segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu DTW. Adapun
yang termasuk dalam kelompok ini adalah :
a. Receptive tourist plant, yaitu kelompok perusahaan atau organisasi yang
kegiatannya khusus untuk mempersiapkan dan memberikan pelayanan
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kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu kota atau Negara
sebagai suatu destinasi. Termasuk dalam kelompok ini adalah travel agent,
tour operator, rent-A-car, taxi service, tourist transportations, tourist
information services
b. Residential tourist plant, yaitu semua fasilitas yang dapat menampung
kedatangan wisatawan untuk menginap sementara waktu pada destinasi yang
dikunjungi wisatawan, seperti hotel, motel, resort, homestay, tourist
apartment, camping ground, youth hostel. Termasuk juga dalam kelompok
ini adalah restoran, bar, coffeeshop, café, grill, atau tavern
c. Recreative and sportive plant, yaitu semua fasilitas yang diperuntukkan dan
dapat digunakan unuk rekreasi atau olahraga, termasuk kedalam kelompok
ini adalah surfing, diving, sailing, yachting, fishing, golf course, tennis
court, hiking, hunting, atau climbing.
3. Tourist attraction of the destination
Semua objek dan atraksi yang tersedia sebagai daa tarik mengapa wisatawan
mau datang berkunjung pada suatu negara, kota atau DTW itu. Termasuk dalam
kelompok ini adalah natural resources, cultural resources, theme parks, sport
activities dan events.
Hal tersebut di atas merupakan prasarana pariwisata, Menurut Prof. Dr. Salah
Wahab (1976, dalam Yoeti, 2010) menyebutnya sebagai means of access and
transport facilities, yang dapat memberikan kemudahan kepada wisatawan selama
melakukan perjalanan wisata di kota atau negara yang dikunjungi wisatawan.
Adapun sarana pariwisata adalah semua bentuk perusahaan yang dapat
memberikan pelayanan pada wisatawan, tetapi keberlangsungan hidup perusahaan
itu tidak selamanya bergantung pada kedatangan wisatawan. Artinya, jasa pelayanan
yang diberikannya, juga dibutuhkan oleh penduduk lokal atau orang – orang
setempat. Termasuk dalam kelompok ini antara lain, bioskop, night club, diskotek,
panggung kesenian tradisional (Wahab, 1976, dalam Yoeti, 2010)
Karakteristik Pasar Pariwisata
Dalam analisa ekonomi, Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo (2006)
mengemukakan bahwa struktur pasar dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu : pasar
persaingan sempurna (perfect competition), pasar monopoli (monopoly), pasar
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persaingan mono-polistik (monopolistic competition), pasar oligopoli (oligopoly).
Tabel berikut memberikan informasi sederhana perbedaan berbagai jenis pasar itu.

Identifikasi
Jumlah penyedia
barang/saja
Jumlah pembeli
Karakter
barang/jasa
Catatan
lainnya

penting

Persaingan
sempurna
Sangat
banyak,
tidak ada yang
dominan
Sangat banyak
Sama persis

Produsen
dan
konsumen
tidak
memiliki
kamampuan untuk
mempengaruhi
pasar

Monopoli

Oligopoly

Satu

Beberapa

Sangat banyak
Tidak ada barang
pengganti

Sangat banyak
Memiliki standar
keamanan



Beberapa
produsen menjadi
penentu pasar



Produsen
menentukan
harga

Hampir
tidak ada
peluang
produsen
baru untuk
masuk
pasar

Persaingan
Monopilistik
Banyak

Sangat banyak
Dapat
saling
mengganti
dan
saling bersaing
 Persaingan
antar
produsen
sangat tinggi
 Promosi
adalah cara
terbaik
mempertahan
kan konsumen

Tabel 1 Identifikasi Karakteristik Jenis Pasar

Berdasarkan uraian mengenai karakteritik penyedia jasa pariwisata dan karakter
konsumen pariwisata, dikaitkan dengan konsep dan karakter pasar, maka dapat
disimpulkan bahwa karakter pasar pariwisata tergolong dalam bentuk pasar
persaingan monopolistik. Terdapat aspek aspek penting dalam pasar monopolistic
yang dapat digunakan sebagai kunci untuk pengembangan produk pariwisata
(Gilarso, 2003):
1. Pariwisata sesungguhnya adalah jasa, namun demikian produk ini memiliki
deferensiasi yang sangat luas. Melalui ragam defeernsiasi ini maka penyedia
jasa pariwisata yang kreatif tentu akan memiliki kemampuan untuk menarik
wisatawan untuk datang.
2. Ketika konsumen telah memilih dan fanatik terhadap jasa yang ditawarkan,
maka penyedia jasa seolah menjadi monopoli. Pada titik ini maka produsen
memiliki kemampuan untuk menentukan harga. Sekalipun penentuan yang
dilakukan tetap harus melihat harga dari pesaing.
3. Mengingat tingkat persaingan yang tinggi, dengan tingkat deferensiasi produk
yang juga tinggi, maka untuk mempertahankan tingkat pembelian dari
konsumen maka promosi adalah kata kunci yang harus dipegang dan
diupayakan.
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4. Dikarenakan tingkat persaingan yang tinggi dan tingkat deferensiasi produk
yang tinggi pula maka efisiensi biaya juga menjadi sangat penting dalam
penyediaan jasa pariwisata.

B.

Jasa Pariwisata
Ciri Jasa Pariwisata
Menurut Oka A.Yoeti (2008, dikutip dalam Dolina 2012) pariwisata memiliki
enam ciri-ciri antara lain:
1. Service Industry
Perusahaan yang membentuk industri pariwisata adalah perusahaan jasa (service
industry) yang masing-masing bekerja sama menghasilkan produk (good and
services) yang dibutuhkan wisatawan selama dalam perjalanan wisata pada
daerah tujuan wisata. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam services
industry antara lain:
a. Penyediaan jasa-jasa pariwisata (tourist supply) berlaku pula hukum ekonomi
dan tidak terlepas dari permasalahan permintaan (demand) dan penawaran
(supply).
b. Penawaran (supply) dalam industri pariwisata tidak tersedia bebas akan tetapi
diperlukan pengolahan dan pengorbanan (biaya) untuk memperolehnya.
2. Labor Intensive
Yang dimaksud dengan labor intensive pariwisata sebagai suatu industri adalah
banyak menyerap tenaga kerja. Dalam suatu penelitian mengatakan beberapa
persen dari belanja wisatawan pada suatu daerah wisata digunakan untuk
membayar upah dan gaji (wages and salaries).
3. Capital Intensive
Industri pariwisata sebagai capital intensive adalah untuk membangun sarana
dan prasarana industri pariwisata diperlukan modal yang besar untuk investasi,
akan tetapi dilain pihak pengembalian modal yang diinvestasikan itu relatif lama
dibandingkan dengan industri manufaktur lainnya.
4. Sensitive
Industri pariwisata sangat peka terhadap keamanan (security) dan kenyamanan
(comfortably). Dalam melakukan perjalanan wisata tidak seorang pun wisatawan
yang mau mengambil resiko dalam perjalanan yang dilakukan. Sebagai contoh
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ketika terjadi ledakan bom di Bali kunjungan wisatawan mancanegara ke Bai
turun merosot hingga hotel, restoran dan toko cenderamata menutup usahanya.
5. Seasonal
Industri pariwisata sangat dipengaruhi oleh musim, bila pada masa musim
liburan (peak season) semua kapasitas akan terjual habis dan sebaliknya pada
masa musim libur selesai (off-season) semua kapasitas terbengkalai (idle) karena
sepi pengunjung.
6. Quick Yielding Industry
Dengan mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri, devisa (foreign
exchange) akan lebih cepat jika dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang
dilakukan secara konvensional. Devisa yang diperoleh langsung pada saat
wisatawan melakukan perjalanan wisata, karena wisatawan harus membayar
semua kebutuhannya mulai dari akomodasi hotel, makanan dan minuman,
transportasi lokal, oleh-oleh atau cenderamata, hiburan city sightseeing dan
tours. Semuanya dibayar dengan valuta asing yang tentunya ditukarkan di
money changer atau bank.

Kelayakan suatu objek wisata dapat dikembangkan, apabila memiliki syaratsyarat sebagai berikut (Syamsuridjal, 1997:2) yaitu :
1. Attraction adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas atau keunikan dan
menjadi daya tarik wisatawan agar mau datang berkunjung ke tempat wisata
tersebut. Atraksi wisata terdiri dari 2 yaitu :
a.

Site Attraction, yaitu daya tarik yang dimiliki oleh objek wisata semenjak
objek itu ada.

b.

Event Attraction, yaitu daya tarik yang dimiliki oleh suatu objek wisata
setelah dibuat manusia.

2. Accessbility, yaitu kemudahan cara untuk mencapai tempat wisata tersebut.
3. Amenity, yaitu fasilitas yang tersedia didaerah objek wisata seperti akomodasi
dan restoran.
4. Institution, yaitu lembaga atau organisasi yang mengolah objek wisata tersebut.
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Karakter Produk Jasa Pariwisata
Produk pariwisata merupakan produk jasa yang bersifat kompleks dan
mempunyai karakteristik special. Adapun karakteristik tentang produk pariwisata
yang merupakan produk jasa menurut Yoeti (1996), yaitu;
1. Intangibility
Artinya, produk tersbut tidak dapat didemonstrasikan atau dicoba sebelum dibeli
atau dipakai. Produk ini hanya dapat sebatas menawarkan janji atau garansi serta
ketepatan

waktu

penyediaan

jasa

kepada

wisatawan.

Produk

ini

didukung dengan penyediaan brosur, video, dan media lainnya yang kurang
lebih bisa menarik perhatian atau minat wisatawan untuk membeli suatu produk
pariwisata
2. Perishability
Artinya, sebuah produk jasa seperti produk pariwisata (tidak seperti produk
barang) yang tidak dapat disimpan lama, dan kemudian untuk dijual saat harga
tinggi. Produk pariwisata yang tidak dapat terjual pada saat itu berarti tidak
dapat dijual selama-lamanya. Seperti ; penjualan kamar hotel, penjualan tempat
duduk pada pesawat terbang, penjualan tempat seminar pada convention center
3. Inseparability
Produk jasa diproduksi dan dikonsumsi pada tempat yang sama dan bersamaan.
Produk pariwisata ini harus dikonsumsi pada tempat dimana produk itu
dihasilkan. Contohnya; jika seseorangan ingin menikmati indahnya suasana
pantai kuta,orang itu harus pergi ke bali. Artinya, tidak mungin pantai kuta itu
bisa dibawa ke daerah asal wisatawan tersebut. Tak seperti produk barang
seperti DVD atau Televisi yang sebuah produk buatan Jepang, tapi bisa
didapatkan di Indonesia atau di mana saja
4. Complementarity of tourist service
Suatu produk perusahaan pariwisata yang akan tinggi nilainya bila produk itu
dikombinasikan dengan produk yang lain hingga memiliki nilai yang lebih
tinggi bagi konsumen atau wisatawan
5. Pemasaran memerlukan dukungan organisai resmi.
Karena sifat dan karakter produk pariwisata ini jauh berbeda dengan produk
manufaktur, apalagi dengan karakter supply yang terpisah-pisah dan terdiri
perusahaan kecil menengah,sedang permintaan dalam satu paket wisata yang
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utuh, maka wajar pemerintah ikut membantu suksesnya pemasaran dalam
kepariwisataan.
6. Memerlukan after sales service
Artinya, wisatawan tidak bisa menikmati langsung suatu produk pariwisata yang
dibelinya tanpa bantuan si penjual. Misalnya dalam membeli suatu paket
perjalanan tour atau Biro Perjalanan Pariwisata, wisatawan tidak mungkin
melakukan perjalanannya sendiri karena semua reservasi dilakukan oleh tour
operator yang menyusun rencana perjalanan dan paket perjalanan. Didalam
paket perjalanan ini ada seorang tour leader dari penjual untuk memandu
perjalanan wisata tersebut. Bantuan penjual ini disebut dengan pelayanan purna
jual (after sales service).
Sebagai satu kesatuan, proses perjalanan wisatawan yang akan berwisata
menuju ke sebuah tempat wisata sudah barang tentu memerlukan proses yang satu sama
lain terkait. Pariwisata sebagai proses produksi, demikian dapat dikatakan telah mampu
mendorong munculnya aktivitas dan kegiatan produksi yang menghasilkan nilai
tambah. Produk jasa pariwisata dapat bersifat tangible atau sebaliknya, inilah yang
dimaknai pariwisata sebagai sebuah jasa. Merujuk pengertian yang dituangkan dalam
UU No 10/2009 mengenai jasa pariwisata dijelaskan bila jasa pariwisata adalah
kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan
atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata
(Dispar Kota Palangkaraya, 2015).
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Diagram 2 Ilustrasi Kompleksitas Jasa Pariwisata

Adapun ringkasan manfaat – manfaat pariwisata bagi suatu negara, dapat
dijabarkan sebagai berikut (Wahab, 1997) :
1. Pariwisata adalah faktor penting untuk menggalang persatuan bangsa yang
rakyatnya memiliki daerah yang berbeda, dialek, adat istiadat, dan cita rasa
yang beraneka ragam pula
2. Pariwisata menjadi faktor penting dalam pengembangan ekonomi karena
kegiatannya mendorong perkembangan beberapa sektor ekonomi nasioanal.
Produk Wisata Minat Khusus
Lingkup produk wisata minat khusus cukup luas, minat wisatawan dapat
dijabarkan mulai dari kegiatan olahraga dan aktifitas di ruang terbuka (outdoor
activities) hingga keinginan untuk belajar sesuatu kecakapan tertentu (misal bahasa,
kesenian tradisional, dan sebagainya), atau mulai dari kegiatan wisata budaya
hingga kegiatan – kegiatan khusus yang bermotivasi untuk menjaga kesehatan
tubuh (Marlin & Mason, 1993 dalam Puspar UGM, 1998).
Secara umum potensi objek daya tarik yang menjadi basis bagi pengembangan
wisata minat khusus ini berupa (Puspar UGM, 1998) :
1. Aspek – aspek alam, seperti flora, fauna, fisik geologi, vulkanologi,
hidrologi, hutan alam atau taman nasional maupun kelautan, yang kemudian
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sering dikemas dalam bentuk wisata petualangan arung jeram (white water
rafting), penjelajahan hutan (tracking), pemngamatan burung (bird
watching), scuba diving, dan sebagainya, dimana wisatawan terlibat secara
fisik, mental dan emosional terhadap objek/daya tarik wisata yang
dikunjunginya
2. Objek/daya tarik wisata budaya, yang meliputi budaya peninggalan sejarah
(built heritage) dan budaya kehidupan masyarakat (living culture). Potensi
tersebut dapat dikemas dalam bentuk wisata budaya peninggalan sejarah
(situs arkeologi), wisata pedesaan, wisata budaya esoterik, dan sebagainya,
dimana wisatawan memiliki minat untuk terlibat langsung dan berinteraksi
dalam kehidupan budaya masyarakat setempat serta belajar berbagai hal
dari aspek – aspek budaya yang ada.
C.

Perilaku Konsumen Jasa Pariwisata
Perilaku konsumen (consumen behaviour) dapat didefinisikan sebagai kegiatan–
kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan
mempergunakan barang – barang dan jasa – jasa, termasuk di dalamnya proses
pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan – kegiatan tersebut
(Engel et. Al, 1973). Ada dua elemen penting dari arti perilaku konsumen itu : (1)
proses pengambilan keputusan, dan (2) kegiatan fisik, yang semua ini melibatkan
individu dalam menilai, mendapatkan, dan mempergunakan barang – barang dan
jasa – jasa.
Tipologi Wisatawan Berdasarkan Perilaku
Pariwisata berkembang karena adanya gerakan manusia di dalam mencari
sesuatu yang belum diketahuinya, menjelajahi wilayah yang baru, mencari
perubahan suasana, atau untuk mendapatkan perjalanan baru (Robinson, 1976:
Murphy, 1985 dalam Pitana, 2005).
Berdasarkan perilaku wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata, Gray (1970,
dalam Pitana, 2005) membedakan wisatawan menjadi dua, yaitu sunlust dan
wanderlust. Sunlust tourist adalah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah
dengan tujuan utama untuk beristirahat atau relaksasi, sehingga mereka umumnya
mengunjungi DTW yang mempunyai ciri multiple S (sea, sun, sand). Wisatawan
tipe ini mengharapkan keadaan iklim, fasilitas, makanan, dan lain – lain yang
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sesuai dengan standar di negara atau kota asalnya. Sebaliknya wanderlust tourist
adalah wisatawan yang perjalanan wisatanya didorong oleh motivasi untuk
mendapatkan pengalaman baru, mengetahui kebudayaan baru, ataupun mengagumi
keindahan alam yang belum pernah dilihat. Wisatawan seperti ini lebih tertarik
kepada DTW yang mampu menawarkan keunikan budaya atau pemandangan alam
yang mempunyai nilai pembelajaran yang tinggi.

Variabel Perilaku Konsumen
Menurut Kotler & Amstrong (2004) sebenarnya terdapat variable-variabel dasar
yang sangat mempengaruhi kegiatan mengkonsumsi suatu tawaran pasar, yakni
geografis, perilaku dan psikografis. Pembagian tersebut kemudian peneliti adopsi
dalam penelitian ini.
a. Segmentasi Geografi
Segmentasi geografi adalah kegiatan membagi wisatawan menjadi beberapa unit
yang berbeda, biasanya berupa batas-batas wilayah administrative seperti
Negara, wilayah, kota dan iklim.
b. Segmentasi Demografi
Segmentasi demografi merupakan upaya membagi wisatawan berdasarkan
variable umur, jenis kelamin, anggota keluarga, siklus hidup, pendapatan,
pekerjaan, pendiidkan, agama, ras dan kebangsaan. Lebih lengkap dapat dilihat
pada table berikut :
Variabel

Keterangan Pengelompokkan

Umur

Dibawah 6 tahun, 6-11, 12-19, 2034, 35-49, 50-64, 65 atau lebih

Jenis kelamin

Pria atau wanita

Pendidikan

SD, SMP, SMA, Ahli madya,
Sarjana, Master, dan seterusnya

Pekerjaan

Pelajar, Mahasiswa, IRT, karyawan
swasta, PNS, pensiunan, dosen, dll

Pendapatan (Rp)

< 500rb, 500rb – 1jt, 1jt-1,5jt, dst

Tabel 2 Variabel Segmentasi Perilaku
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Sumber : Diadaptasi dari Kotler & Amstrong (2004)

c. Segmentasi psikografis
Orang-orang yang mempunyai kelompok demografis yang sama, bisa saja
mempunyai tampilan psikografis yang berlainan (Kotler & Amstrong, 2004).
Hal itu dikarenakan seseorang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda,
sehingga segmentasi ini berusaha membagi wisatawan menjadi kelompok
berdasarkan kelas social, gaya hidup, dan kepribadian.
1. Kelas social adalah pengkelasan, penggolongan atau pembagian wisatawan
secara atas bawah (vertical). Umumnya pengelompokkan terdiferensiasi oleh
pendapatan, jabatan, serta pekerjaan.
2. Gaya hidup adalah pengelompokkan wisatawan berdasarkan bagaimana
orang menghabiskan waktu mereka, apa yang mereka anggap penting dalam
lingkungannya, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri
dan juga dunia disekitarnya. Biasanya segmen ini dikelompokkan menjadi
gaya hidup modern, kuno, boros, hemat, mewah dan sebagainya.
3. Kepribadian adalah pengelompokkan wisatawan dari pola perilaku seorang
individu

yang

relative

konsisten

dan

bertahan

lama.

Biasanya

dikelompokkan menjadi penyemangat, suka berkumpul, otoriter, meledakledak, ambisius, dan lain-lain. Perlu diketahui pula bahwa kepribadian
seseorang berperan penting dalam memilih dan memilah berbagai hal yang
dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan berwisata (Damanik &
Weber, 2006)
d. Segmentasi Perilaku
Segmentasi perilaku adalah kegiatan pengelompokkan wisatawan berdasarkan
pada apa yang mereka pikirkan, rasakan, lakukan, serta kejadian di sektarnya.
Perilaku sebenarnya bersifat dinamis, yang berarti selalu berubah dan bergerak
sepanjang waktu, serta dapat dikelompokkan menjadi :
Variabel

Keterangan Pengelompokkan

Situasi

Situasi rutin atau situasi khusus

Manfaat yang diinginkan

Kualitas, layanan, hanya murah,
kecepatan
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Status pengguna

Bukan pengguna, bekas pengguna,
pengguna

potensial,

pengguna

pertama kali, pengguna rutin
Tingkat penggunaan

Pengguna ringan, menengah, berat

Status loyalitas

Tidak loyal, sedang, kuat dan berat

Tahap Kesiapan

Tidak sadar, sadar, terinformasi,
tertarik, punya keinginan, berminat
membeli

Sikap terhadap produk

Antusias,

positif,

tidak

tertarik,

negative dan anti
Tabel 3 Variabel Segmentasi Perilaku
Sumber : Diadaptasi dari Kotler & Amstrong (2004)

Menurut Philip Kottler & Amstrong, (2001:201), faktor-faktor

yang

mempengaruhi perilaku konsumen adalah :
1.

Faktor budaya
a. Sub budaya.

2.

Faktor sosial
a. Kelompok Dua atau lebih sekelompok orang yang berinteraksi untuk
memenuhi tujuan individu atau tujuan bersama.
b. Keluarga Merupakan organisasi pembelian di masyarakat tempat
konsumen berada yang paling penting dan keluarga telah di teliti secara
luas.
c. Peran dan status Seseorang merupakan bagian dari beberapa kelompok,
klub, organisasi. Peran dan status di definisikan berdasarkan peran dan
statusnya. Peran terdiri atas sejumlah aktivitas yang di harapkan untuk
dilakukan menurut orang – orang di sekitarnya. Tiap peran membawa
status yang menggambarkan penghargaan umum terhadap peran tersebut
oleh masyarakat

3.

Faktor pribadi
a. Umur dan siklus hidup Sepanjang hidupnya orang akan mengubah
barang dan jasa yang di belinya.
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b. Pekerjaan Pekerjaan akan mempengaruhi barang dan jasa yang dibeli.
Para pemasaran berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang
memiliki minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.
c. Situasi ekonomi Situasi ekonomi sseorang akan mempengaruhi pilihan
produk. Pemasar barang yang sensitive pendapatan akan memperhatikan
trend pendapatan, tabungan, dan tingkat suku bunga.
d. Gaya hidup Gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang yang
tergambarkan pada aktivitas, interest/minat, dan opinion orang tersebut.
Gaya hidup menggambarkan sesuatu yang lebih dari kelas social atau
kepribadian seseorang.
e. Kepribadian dan konsep diri Kepribadian adalah karakteristik psikologi
yang membedakan seseorang yang menghasilkan tanggapan secara
konsisten dan terus menerus terhadap lingkunganya.
4. Faktor psikologis
a. Motivasi Motif adalah kebutuhan yang mendorong seseorang secara kuat
mencari kepuasan atas Kebutuhan tersebut
b. Persepsi

Persepsi

adalah

proses

menyeleksi,

mangatur

dan

menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti
tentang dunia.
c. Pembelajaran adalah perubahan perilaku seseorang karena pengalaman.
Pembelajaran terjadi melalui saling pengaruh antara dorongan, stimulant,
cues, tanggapan, dan penguatan yang saling mempengaruhi.
d. Keyakinan dan sikap Keyakinan adalah pemikiran deskriptif yang
dipertahankan seseorang mengenai sesuatu. Situasi ekonomi sseorang
akan mempengaruhi pilihan produk. Pemasar barang yang sensitive
pendapatan akan memperhatikan trend pendapatan, tabungan, dan tingkat
suku bunga
Secara sederhana variabel – variabel perilaku konsumen dapat dibagi dalam 3
bagian, yaitu (swastha, 1982) :
1. Faktor – faktor ekstern yang mempengaruhi perilaku konsumen, terdiri dari
a. Kebudayaan
Budaya adalah serangkaian nilai, persepsi, keinginan, dan perilaku dasar
yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga dan instansi
penting lain (Kottler, et.al, 2001:201).
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b. Sub budaya
Kelompok orang yang memilki system nilai yang sama berdasarkan
pengalaman dan situasi kehidupan yang serupa (Kottler, et.al, 2001:201).
c. Kelas sosial
Kelas sosial Adalah pembagian kelompok masyarakat yang relatif
permanen dan relatif teratur dimana anggota – anggotanya memiliki
nilai, minat, dan perilaku yang sama (Kottler, et.al, 2001:201). Perilaku
konsumen antar kelas sosial yang satu akan sangat berbeda dengan kelas
lain, karena golongan sosial ini menyangkut aspek – aspek sikap yang
berbeda – beda. Oleh sebab itu, pembagian kelas sosial dapat digunakan
sebagai variabel yang bebas (independent) untuk mensegmentasikan
pasar
d. Kelompok Referensi
Kelompok (reference group) adalah kelompok sosial yang menjadi
ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Dalam
hal ini kita perlu mengetahui siapa yang menjadi pelopor opini suatu
kelompok bersangkutan
e. Keluarga
Dibanding dengan kelompok – kelompok lain dengan mana seseorang
berhubungan langsung, keluarga memainkan peranan terbesar dan
terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia. Oleh karena itu,
kita perlu mempelajari perilaku anggota keluarga, terutama dalam
melakukan pembelian jasa untuk memenuhi kebutuhannya
2. Faktor – faktor individu atau intern yang menentukan perilaku, teridiri dari
a. Motivasi
Motivasi adalah keadaan dalam probadi seseorang yang mendorong
keinginan individu untuk melakukan kegiatan – kegiatan terentu guna
mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada pada seseorang akan
mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai
sasaran kepuasan
b. Persepsi
Pengalaman

dapat

mempengaruhi

pengamatan

seseorang

dalam

berperilaku. Hasil dari pengalaman individu akan membentuk suatu
persepsi tertentu terhadap suatu produk
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c. Kepribadian
Pengaruh sifat kepribadian konsumen terhadap pandangan dan perilaku
pembelian

adalah

sangat

umum,

dan

usaha

–

usaha

untuk

menghubungkan norma kepribadian dengan berbagai macam tindakan
pembelian konsumen umumnya tidak berhasil. Kita harus mengetahui
dasar dari variabel – variabel yang dapat mencerminkan kepribadian
seseorang, yaitu aktivitas, minat dan opini
d. Konsep diri
Konsep diri mempunyai implikasi dan aplikasi (penerapan yang luas
pada perilaku konsumen. Konsep ini dapat dipergunakan dalam
segmentasi

pasar,

periklanan,

packaging,

personal

selling,

pengembangan produk, dan distribusi
e. Belajar
Proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen merupakan sebuah
proses belajar, dimana hal ini sebagai bagian dari hidup konsumen
f. Sikap dari individu
Sikap ini dilakukan konsumen berdasarkan pandangannya terhadap
produk dan proses belajar baik dari pengalaman ataupun dari yang lain.
Sikap konsumen bisa merupakan sikap postitif atau negative terhadap
produk tertentu
3. Proses pengambilan keputusan dari konsumen
Keputusan untuk membeli ini merupakan proses dalam pembelian yang
nyata.
Proses Pengambilan Keputusan
Perilaku konsumen akan menentukan proses pengambilan keputusan dalam
pembelian mereka. Proses tersebut merupakan sebuah pendekatan penyelesaian
masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam
memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Proses pengambilan keputusan untuk
membeli sama setiap orang, hanya seluruh proses tersebut tidak selalu dilaksanakan
oleh konsumen (Swastha, 1982).
Pendekatan proses pada pengambilan keputusan dalam analisa perilaku
konsumen sesungguhnya adalah suatu pendekatan interdisipliner. Paling tidak ada
lima disiplin ilmu yang harus dipelajari, yaitu (Swastha, 1982) :
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1. Psikologi umum, untuk mengetahui perilaku konsumen dan proses mentalnya
sebagai individu
2. Psikologi sosial, untuk mempelajari bagaimana individu mempengaruhi dan
dipengaruhi kelompok – kelompok yang hidup di tengah masyarakat, dimana
anggota – anggotanya saling berhubungan satu sama lain
3. Sosiologi, yang menjelaskan tentang interaksi dan perilaku manusia dalam
kelompok maupun interaksi antar kelompok
4. Ekonomi,

untuk

mengetahui

tingkat

produksi

masyarakat,

perubahan

pendapatan dan pola konsumsi barang – barang serta jasa – jasa
5. Antropologi atau kebudayaan, yang menunjukkan hubungan seseorang dengan
kebudayaan.
Menurut Mathieson dan Wall (1982, dalam Pitana, 2005), proses pengambilan
keputusan seorang wisatawan melalui lima fase yang sangat penting, yaitu :
1. Kebutuhan dan keinginan untuk melakukan perjalanan.
Tujuan dari perjalanan dirasakan oleh calon wisatawan, yang selanjutnya
ditimbang – timbang apakah perjalanan tersebut memang harus dilakukan atau
tidak
2. Pencarian dan penilaian informasi
Hal ini misalnya dilakukan dengan menghubungi agen perjalanan, mempelajari
bahan – bahan promosi (brosur, leaflet, media masa), atau mendiskusikan
dengan mereka yang telah berpengalaman terlebih dahulu. Info ini dievaluasi
dari segi keterbatasan dan dan waktu alternatif dari berbagai destinasi yang
memungkinkan dikunjungi, dan dipertimbangan – pertimbangan lainnya
3. Keputusan melakukan wisata
Keputusan ini meliputi daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi, jenis
akomodasi, cara berpergian, dan aktivitas yang akan dilakukan di daerah tujuan
wisata
4. Persiapan perjalanan dan pengalaman wisata
Wisatawan melakukan booking, dengan segala persiapan pribadi dan akhirnya
perjalanan wisata dilakukan
5. Evaluasi kepuasan perjalanan wisata
Selama perjalanan, tinggal di daerah tujuan wisata, dan setelah kembali ke
negara asal, wisatawan secara sadar maupun tidak sadar, selalu melakukan
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evaluasi terhadap perjalanan wisata, yang akan mempengaruhi keputusan
perjalanan wisatanya di masa yang akan datang
McIntosh (1977) dan Murphy (1985, cf. Sharpley, 1994) mengatakan bahwa
motivasi yang mendorong seseorang melakukan perjalanan dapat dikelompokkan
menjadi empat kelompok besar sebagai berikut :
1.

Physical or physiological motivation
Motivasi yang bersifat fisik atau fisiologis, antara lain untuk relaksasi,
kesehatan, kenyamanan, berpartisipasi dalam kegiatan olah raga, bersantai dan
sebagainya.

2.

Cultural motivation (motivasi budaya),
yaitu keinginan untuk mengetahui budaya, adat, tradisi, dan kesenian daerah
lain. Termasuk juga ketertarikan akan berbagai objek tinggalan budaya
(monument bersejarah).

3.

Social motivation atau interpersonal motivation (motivasi yang bersifat social),
seperti mengunjungi teman dan keluarga (VFR, Visiting friends and relatives),
menemui mitra kerja, melakukan hal-hal yang dianggap mendatangkan gengsi
(nilai

prestise),

melakukan

ziarah,

pelarian

dari

situasi-situasi

yang

membosankan, dan seterusnya.
4.

Fantasy motivation (motivasi karena fantasi), yaitu adanya fantasi bahwa di
daerah lain seseorang akan bisa lepas dari rutinitas keseharian yang
menjemukan, dan ego-enhancement yang memberikan kepuasan psikologis.
Disebut juga sebagai status dan prestige motivation.
Ryan (1991), mengemukakan berbagai factor pendorong bagi seseorang untuk

melakukan perjalanan wisata, yaitu :
1. Escape, ingin melepaskan diri dari lingkungan yang dirasakan menjemukan,
atau kejenuhan dari pekerjaan sehari-hari
2. Relaxation. Keinginan untuk penyegaran, yang juga berhubungan dengan
motivasi untuk escape di atas.
3. Play. Ingin menikmati kegembiraan, melalui berbagai permainan, yang
merupakan pemunculan kembali dari sifat kekanak-kanakan, dan melepaskan
diri sejenak dari berbagai urusan yang serius.
4. Strengthening family bonds. Ingin mempererat hubungan kekerabatan,
khususnya dalam konteks VFR (Visiting Friends and Relations). Keakraban
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hubungan kekerabatan ini juga terjadi di antara anggota keluarga yang
melakukan perjalanan bersama-sama, karena kebersamaan sangat sulit diperoleh
dalam suasana kerja sehari-hari.
5. Prestige. Untuk menunjukkan gengsi, dengan mengunjungi destinasi yang
menunjukkan kelas dan gaya hidup, yang juga merupakan dorongan untuk
meningkatkan status atau derajat social. Bagi masyarakat, perjalanan keluar
merupakan salah satu bentuk ‘inisiasi’
6. Social interaction. Untuk dapat melakukan interaksi social dengan teman
sejawat, atau dengan masyarakat local yang dikunjungi.
7. Romance. Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan
suasana romantis.
8. educational opportunity. Keinginan untuk melihat sesuatu yang baru,
mempelajari orang lain dan / atau daerah lain, atau mengetahui kebudayaan etnis
lain. Ini merupakan pendorong yang dominan di dalam pariwisata
9. self-fulfilment. Keinginan untuk menemukan diri sendiri (self-discovery), karena
diri sendiri biasanya bisa ditemukan pada saat kita menemukan daerah atau
orang yang baru.
10. wish-fulfilment. Keinginnan untuk merealisasikan mimpi-mimpi yang lama
dicita-citakan, sampai mengorbankan diri dengan cara berhemat, agar bisa
melakukan perjalanan. Hal ini juga sangat jelas dalam perjalanan wisata
religious, sebagai bagian dari keinginan atau dorongan yang kuat dari dalam
diri.
D.

Kerangka Berpikir
Berdasarkan uraian teori di atas, proses pemikiran yang akan dilakukan oleh

penulis tercantum pada diagram di bawah ini.
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Karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Kota Palangkaraya

Identifikasi secara geografis, demografis, psikologis, dan perilaku

Pemetaan karakteristik wisatawan domestik dan mancanegara

Menganalisa faktor – faktor yang mendorong wisatawan untuk
berkunjung ke DTW
Diagram 3 Alur Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Penelitian

ini

menggunakan

metode

kualitatif,

yaitu

metode

yang

bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif
subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan
sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu
landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan
mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian
kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan
berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan; sedangkan
dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada
sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori” (Reinard, 2006).
Penelitian kualitatif jauh lebih subjektif daripada penelitian atau survei
kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan informasi,
terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara mendalam dan grup fokus.
Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjelajahan terbuka berakhir
dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam.
Peserta diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan interviewer atau moderator
group periset menjelajah dengan tanggapan mereka untuk mengidentifikasi dan
menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas
dan untuk menentukan derajat kesepakatan yang ada dalam grup. Kualitas hasil temuan
dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan
kepekaan dari interviewer atau moderator grup (Reinard, 2006).
B.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kalimantan Tengah, yaitu Taman Nasional Tanjung

Puting (Kab. Kotawaringin Barat, dan Kab. Katingan), dan di Kalimantan Selatan yaitu
Waterboom Banjarmasin. Sementara lokasi penelitian yang ada di Kota Palangkaraya,
yaitu Taman Nasional Sebangau, Sei Batu Desa Sei Gohong, Kalawa Water Park
Palangka Raya dan budaya tari Palangka Raya.
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Lokasi wisata di luar kota Palangkaraya ditentukan berdasarkan pertimbangan
bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi wisata Kalimantan dengan angka kunjungan
wisatawan yang tinggi. Sedangkan penentuan lokasi wisata di kota Palangkaraya
ditentukan berdasarkan kemiripan atraksi wisata dengan lokasi wisata terpilih dari luar
kota Palangkaraya.

C.

Jenis Data Penelitian
Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data

sekunder seperti penjabaran berikut ini:
Teknik
Pengumpul
an Data

Jenis Data

Alat Analisa
Hasil yang Diharapkan
Data

DATA PRIMER

Kondisi actual wisatawan :


1. Profil Wisatawan

2.
Wisatawan

Persepsi

Kuesioner

Statistik
deskriptif

Wawancara

Kisi-kisi
wawancara





asing yang berkunjung ke
Kalteng
nasional yang berkunjung ke
Kalteng
domestic yang berwisata
asing,
nasional
dan
domesitik yang berkunjung
ke Palangkaraya

Mengetahui
persepsi
wisatawan
berupa
pembenaran atau penolakan
mengenai faktor pendorong

DATA SEKUNDER
1. Gambaran umum
daerah
penelitian
(sesuai
lembar
observasi)

Observasi,
studi
literatur,
deep
interview

2. Jumlah kunjungan Penelurusan
wisatawan selama 5 data
ke
tahun terakhir
Dinas

Mengetahui gambaran aktual
daerah penelitian

Mengetahui
jumlah
kunjungan wisatawan 5 tahun
terakhir

Pariwisata
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3. Peta
Penelitian

Daerah Observasi

visualisasi daerah penelitian

dan
studi
literatur

Tabel 4 Matriks Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Pertanyaan Penelitian, Alat Analisa Data,
dan Hasil yang Diharapkan

Pertanyaan
Penelitian
1. Faktor
pendorong
kunjungan
wisatawan
asing
berkunjung
ke Kalteng

Analisis
kuesioner
variable :


1.
2.
3.
4.


2. Faktor
pendorong
kunjungan
wisatawan
nasional
berkunjung
ke Kalteng

Budaya
Sub budaya
Kelas Sosial
Kelompok
referensi
5. Keluarga
Faktor intern :
1. Motivasi
2. Persepsi
3. Kepribadian
4. Konsep diri
5. Belajar
6. Sikap
dari
individu

Analisis
Kuesioner
variable :




3. Faktor
pendorong
kunjungan
wisatawan

dari Persentase Mengetahui apa saja factor
dengan pengukuran pendorong
yang
skala likert mempengaruhi
kuputusan
Faktor ekstern :
wisatawan asing ke Kalteng

dari Persentase Mengetahui apa saja factor
dengan pengukuran pendorong
yang
skala likert mempengaruhi
kuputusan
Faktor ekstern :
wisatawan
nasional
ke
1. Budaya
Kalteng
2. Sub budaya
3. Kelas Sosial
4. Kelompok
referensi
5. Keluarga
Faktor intern :
1. Motivasi
2. Persepsi
3. Kepribadian
4. Konsep diri
5. Belajar
6. Sikap
dari
individu

Analisis
Kuesioner
variable :


dari Persentase Mengetahui apa saja factor
dengan pengukuran pendorong
yang
skala likert mempengaruhi
kuputusan
Faktor ekstern :
wisatawan domestic untuk
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domestic
untuk
berwisata

1.
2.
3.
4.


4. Faktor
pendorong
kunjungan
wisatawan
asing,
nasional dan
domestik
berkunjung
ke
Palangkaraya

Budaya
Sub budaya
Kelas Sosial
Kelompok
referensi
5. Keluarga
Faktor intern :
1. Motivasi
2. Persepsi
3. Kepribadian
4. Konsep diri
5. Belajar
6. Sikap
dari
individu

berwisata

Analisis
Kuesioner
variable :




dari Persentase Mengetahui apa saja factor
dengan pengukuran pendorong
yang
skala likert mempengaruhi
kuputusan
Faktor ekstern :
wisatawan asing, nasional
1. Budaya
dan domestic berkunjung ke
2. Sub budaya
Palangkaraya
3. Kelas Sosial
4. Kelompok
referensi
5. Keluarga
Faktor intern :
1. Motivasi
2. Persepsi
3. Kepribadian
4. Konsep diri
5. Belajar
6. Sikap
dari
individu

Tabel 5 Pertanyaan Penelitian

D.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik Observasi
Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh
terhadap 7 (tujuh) DTW tempat penelitian; 3 (tiga) DTW luar kota Palangkaraya
dan 4 (empat) DTW di kota Palangkaraya, untuk mendapatkan data sekunder
mengenai lokasi penelitian. Observasi dilakukan sesuai kisi-kisi pada Tabel 1, yang
kemudian dilanjutkan dengan in-depth interview kepada pengelola DTW.
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Aspek yang diobservasi
A.

Keterangan
(Dilengkapi dengan gambar/foto)

Informasi Umum
Nama DTW
Lokasi
Jenis DTW
Deskripsi DTW

B.

Daya Tarik Alam
Daya tarik utama
Daya tarik pendukung

C.

Daya Tarik Budaya
Daya tarik utama
Daya tarik pendukung

D.

Aksesibilitas
Cara pencapaian menuju DTW
dari kota/pusat pelayanan terdekat
Kualitas jalan menuju DTW
Kualitas jalan di dalam DTW
Ketersediaan moda transportasi
Waktu tempuh

E.

Sarana dan Prasarana
Hotel dan penginapan
Warung makan
Kamar mandi dan AC
Air bersih
Listrik
Fasilitas pendukung yang lain

F.

Aspek Pasar Wisatawan

Besarnya jumlah wisatawan (lokal,
nusantara, dan mancanegara)
yang datang ke DTW
Skala jangkauan (lokal, regional,
dan mancanegara)
G. Investasi
Investasi yang telah ada di lokasi
Stakeholder

yang

berperan

dalam
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investasi
Retribusi/tiket masuk objek
H. Kelembagaan dan SDM
Pengelolaan DTW saat ini
Ketersediaan struktur lembaga
pengelola
Ketersediaan pemandu wisata
Pelibatan masyarakat sekitar DTW
I.

Permasalahan
Permasalahan mendasar yang
perlu diperhatikan dan perlu
segera ditangani
Permasalahan jangka panjang
yang mungkin muncul
Konflik dalam pengembangan
pariwisata
Dampak pengembangan pariwisata
Tabel 6 Kisi-Kisi Observasi Lokasi Penelitian

Teknik Dokumentasi
Dalam penelitian ini data dokumentasi yang diperlukan antara lain meliputi:
berbagai referensi untuk tinjauan pustaka, data dari instansi terkait yang diperlukan
dalam penelitian. Dokumentasi yang dibutuhkan antara lain data jumlah kunjungan
wisatawan, profil wisatawan, dan peta daerah penelitian.
Teknik Survey melalui Kuesioner
Kuesioner yang digunakan adalah pertanyaan kombinasi terbuka dan tertutup.
Pertanyaan terbuka digunakan untuk pertanyaan yang belum diketahui jawabannya,
sedangkan pertanyaan tertutup untuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan yang
jawabannya telah disediakan oleh peneliti. Kuesioner ini bertujuan untuk
mengetahui karakteristik wisatawan, baik asing, nasional maupun domestik.
Kuesioner disebarkan kepada wisatawan yang berwisata ke DTW pilihan yang
telah ditetapkan peneliti.
Teknik Wawancara
Wawancara

dilakukan

dengan

memadukan

bentuk

wawancara

bebas,

terstruktur, dan mendalam (in-depth interview), yaitu peneliti telah menyiapkan
daftar pertanyaan yang sistematis dan terperinci untuk memperoleh data yang
dibutuhkan dari wisatawan melalui wawancara mendalam. Wawancara ini
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bertujuan untuk mengetahui informasi tentang persepsi wisatawan mengenai
pengembangan, potensi, dan kepuasan wisatawan terhadap DTW yang dikunjungi
yang tidak diperoleh secara mendalam melalui survey kuesioner.

E.

Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang sedang berkunjung ke
lokasi penelitian pada bulan Nopember 2016 – Desember 2016.
2. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Sampel digunakan bila peneliti tidak memungkinkan meneliti
keseluruhan populasi dank arena adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu
(Sugiyono, 2013), maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari
populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan
diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi
harus betul-betul representative (mewakili).
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan
ketentuan yang ditetapkan peneliti, yaitu pemilihan sampel harus representative
menggunakan dasar pemilihan wisatawan berpenghasilan, dengan usia 17 tahun
ke atas/dewasa. Wisatawan berpenghasilan dipilih dengan asumsi mereka
memiliki kuasa untuk membelanjakan hartanya selama berwisata di tempat
wisata. Usia 17 tahun ke atas merupakan usia yang sudah dianggap dewasa
untuk melakukan sebuah perjalanan. Hal ini akan berkaitan dengan motivasi,
persepsi, serta bentuk aktivitas yang mereka lakukan di objek wisata. Jumlah
wisatawan yang diperlukan adalah 50 orang di setiap tempat wisata yang sudah
ditentukan. jumlah sampel ini mengacu pada Roscoe (1975) yang dikutip Uma
Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk menentukan ukuran sampel :
1.

Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk
kebanyakan penelitian

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan
sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat
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3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran
sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian
4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen yang
ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil
antara 10 sampai dengan 20
F.

Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini digunakan 2 (dua) model analisis data, yaitu metode statistic

distribusi frekuensi dan table silang/crosstabs. Distribusi frekuensi merupakan proses
perhitungan dan peringkasan data agar dapat dipahami dan diinterpretasikan secara
baik. Tabel silang dalam penelitian ini digunakan untuk melihat kaitan antara beberapa
variable dalam satu table analisis. Tahapan selanjutnya adalah interpretasi data. Peneliti
mendiskusikan hasil analisis data, melalui interpretasi terhadap analisis data dengan
kerangka teori yang telah itetapkan.
Menurut Sugiyono (2013) teknik analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke
dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami
oleh diri sendiri maupun orang lain.
Tahapan pengolahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Pertama peneliti mengadakan penelitian dengan menyebar angket kepada
Responden. Setelah data terkumpul peneliti mengelompokan berdasarkan daftar
pertanyaan yang ada di angket. Kemudian mengolahnya serta menganalisis
sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Dengan cara menghitung persentase
jawaban responden dalam bentuk tabel tunggal melalui distribusi frekuensi dan
persentase dengan menggunakan rumus :
P= f/ N×100%
Dimana :
P : Persentase
F : frekuensi data
N : Jumlah sampel yang diolah
43

b. Kedua, peneliti mengumpulkan data dengan cara mewawancarai informan yang
telah ditentukan, kemudian menganalisis hasil wawancara.
c. Kemudian menginterpretasikan hasil analisis baik dari angket maupun wawancara,
sehingga dapat mengetahui karakter wisatawan
d. Data yang telah dikumpulkan agar mudah dianalisis dan disimpulkan, maka peneliti
menggunakan analisis yang menghasilkan deskriptif analisis.
e. Proses analisis data menggunakan pola berfikir induktif yaitu proses pengolahan
data dari hal-hal yang khusus dan diperoleh dari responden kemudian ditarik
kesimpulan secara umum.
Variabel
Segmentasi
Geografi
Asal wisatawan
Segmentasi
Demografi
Jenis kelamin
Usia

Pendidikan
Pekerjaan
Pendapatan (Rp)

Definisi operasional

Nomor
urut
pada
kuesioner

Asal wisatawan berdasarkan batasan secara 1
geografis

Identifikasi wisatawan berdasarkan kelamin
Perhitungan usia menggunakan hitungan tahun,
dimulai pada hari kelahiran wisatawan, sampai
dengan waktu pengambilan data
Tingkat pendidikan formal terakhir wisatawan
pada saat pengambilan data
Profesi sehari-hari yang dikerjakan wisatawan
Jumlah gaji yang diterima wisatawan per bulan
atas pekerjaan yang dilakukan sehari-hari

2
3

Berapa lama waktu yang dihabiskan di DTW
tempat penelitian dalam waktu satu kali
kunjungan
Menginap atau tidak, bila menginap berapa hari
Jika menginap, dimana
Berkunjung ke DTW tempat penelitian, sendiri,
dengan keluarga atau teman
Jumlah kunjungan ke DTW tempat penelitian
dalam setahun
Rata-rata pengeluaran sekali berkunjung ke
DTW tempat penelitian

7

4
5
6

Segmentasi
Psikografi

Segmentasi
Perilaku
Kebutuhan dan Tujuan berkunjung ke DTW

8
9
10
11
12

13
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keinginan untuk Berapa dana yang dihabiskan/dibelanjakan
melakukan
selama berwisata di DTW tempat penelitian
perjalanan
Alasan penggunaan uang wisatawan di DTW
tempat penelitian
Pencarian dan Mendapatkan informasi DTW tempat penelitian
penilaian
dari
informasi
Keputusan
Aktivitas yang dilakukan di DTW tempat
melakukan
penelitian
wisata
Kebutuhan Souvenir yang wisatawan butuhkan
dari DTW ini
Persiapan
Bentuk kunjungan yang wisatawan lakuan
perjalanan dan
pengalaman
wisata
Evaluasi
Apakah wisatawan berkeinginan mengunjungi
kepuasan
DTW tempat penelitian lagi?
perjalanan
wisata

14

15
16

17
18
19

20

Tabel 7 Variabel Operasional Profil Wisatawan

Variabel

Definisi operasional

Nomor
urut
pada
kuesioner

Persepsi wisatawan
Pengembangan DTW

Apa yang seharusnya dikembangkan di DTW
tempat penelitian ini
Potensi DTW
Apa yang menjadi daya tarik utama dari DTW
tempat penelitian ini?
Kesesuaian
dengan Bagaimana kesesuaian antara harapan dan
harapan
pengalaman yang didapatkan selama berwisata
di DTW tempat penelitian
Wisatawan
luar
palangka : pengetahuan
tentang
palangkaraya,
keinginan tentang p.
raya
‘lokal :
Harapan
mereka
mengenai pariwisata apa
yang diharapkan ada di
p.raya
Tabel 8 Variabel Operasional Wawancara
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BAB IV
PROFIL PASAR PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA

A.

Pendahuluan
Penelitian pasar pariwisata merupakan salah satu upaya yang sanagat menentukan

keberhasilan pemasaran produk pariwisata. Di dalam kepariwisataan, sebagai akibat dari
bermacam – macam faktor dan motivasi orang melakukan perjalanan, ada yang rasional dan
ada pula yang irrasional, maka suatu daerah yang mengharapkan kedatangan wisatawan
(tourist receiving countries) perlu melakukan penelitian sebagai alat bantu dalam mengambil
kebijakan untuk mengatasi persaingan (Suryadana, 2015).
Penulis melakukan penelitian tentang karakteristik wisatawan, baik wisatawan
domestik maupun wisatwan mancanegara, yang berkunjung ke daya tarik wisata (DTW) yang
terdapat di Kota Palangkaraya, dengan tujuan mengetahui faktor – faktor yang mendorong
wisatawan untuk berkunjung ke DTW tersebut. Di samping itu, penulis melakukan
perbandingan karakteristik wisatawan yang berkunjung ke DTW yang terdapat di luar kota
Palangkaraya, namun masih di dalam pulau Kalimantan. Hal tersebut dilakukan agar penulis
dapat menganalisa potensi yang dimiliki oleh pasar pariwisata Kota Palangka Raya dan
permintaan pasar pariwisata yang sesuai dengan karakteristik wisatawan.
Penelitian ini mengambil data dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan
wawancara kepada wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara yang sedang
berkunjung ke lokus penelitian. Daya tarik wisata yang dijadikan lokus penelitian tersebut
adalah Budaya tari Palangka Raya, Kalawa Water Park Palangka Raya, Taman Nasional
Sebangau, Sei Gohong, Waterboom Banjarmasin, Taman Nasional Tanjung Puting (Kab.
Kotawaringin Barat), dan Air Terjun Batu Mahasur (Kab. Gunung Mas). Wisatawan yang
dipilih sebagai responden adalah wisatawan yang berusia di atas 17 tahun dan sudah memiliki
pekerjaan, karena wisatawan dengan kriteria tersebut dianggap mandiri dalam menentukan
pilihan berwisata. Data yang diperoleh penulis, kemudian diolah dan dianalisa secara
kualitatif.
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B.

Potensi Pasar Pariwisata
Pasar pariwisata merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan pariwisata

di daerah karena menjadi tumpuan untuk mendongkrak potensi pariwisata yang ada. Riset
pasar adalah proses mengumpulkan informasi berharga untuk membantu mengetahui apakah
ada pasar bagi suatu produk atau layanan. Informasi yang dikumpulkan dari riset pasar
membantu pengusaha atau stakeholders terkait membuat keputusan yang menguntungkan
karena sudah sesuai dengan kebutuhan, keingingan, atau imaji wisatawan potensial.
Dari pengertian tersebut, maka memahami potensi pasar pariwisata dapat dimengerti
sebagai suatu usaha untuk mengidentifikasi hal-hal memiliki potensi untuk mengembangkan
pasar atau memperbesar ‘kue’ pasar pariwisata Kota Palangka Raya dalam lingkup daerah,
dalam hal ini Kalimantan Tengah, dengan memahami karakter wisatawan (sosiodemografi,
dll) dan motivasi (behaviourial) untuk mengetahui kebutuhan, keingingan, atau imaji
wisatawan potensial. Maka perlu diketahui dua hal yaitu keadaan potensi pasar pariwisata
kota Palangka Raya dan Provinsi Kalimantan tengah serta hal-hal yang menurut penelitian
memiliki potensi bagi pengembangan market pariwisata.
Kontribusi potensi pasar terhadap pembangunan pariwisata di kota palangka raya
merupakan salah satu yang utama mengingat identifikasi tren pasar, demografi, pergeseran
ekonomi, kebiasaan membeli konsumen, dan informasi penting tentang persaingan (market
trends, demographics, economic shifts, customer's buying habits, and important information
on competition) merupakan hal-hal yang berpengaruh langsung terhadap arah pembangunan
pariwisata sebagaimana tujuan yang ditetapkan dalam rencana induk pengembangan
pariwisata Kota Palangka Raya.
Aspek Potensi Pasar: Wisatawan Domestik dan Mancanegara
Potensi pasar pariwisata di Kota Palangka Raya mencakup pasar wisatawan
mancanegara dan pasar wisatawan domestik. Pasar wisatawan terdiri dari pasar eksisting dan
pasar potensial. Berdasarkan data RPJP 2008-2028 Kota Palangka Raya dapat diketahui
bahwa potensi pasar wisatawan mancanegara terbesar dengan mengacu jumlah kunjungan
wisatawan tahun 2006-2008 adalah Cina, Malaysia, Australia, Inggris, dan Thailand.
Wisatawan yang berasal dari Asia dan Eropa mendominasi pasar wisatawan
mancanegara di Kota Palangka Raya dengan total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
tertinggi dicapai tahun 2008 yaitu sebesar 175 orang, sedangkan tahun 2006 mencapai 106
orang dan tahun 2007 hanya mencapai 55 orang.
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Tabel 9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kota Palangka Raya Tahun 2006-2008

Pada awal tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan bebas visa
kunjungan untuk perjalanan ke seluruh wilayah Indonesia selama maksimal 30 hari bagi lebih
dari 160 negara melalui Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang

Bebas Visa

Kunjungan (Kepres 21/2016). Belum ada penelitian terkait impact Kepres 21/2016 tapi
kebijakan ini jelas membuka peluang bagi pariwisata Indonesia khususnya kunjungan
wisatawan asing seiring dengan terbukanya kebijakan imigrasi Indonesia.
Sedangkan, potensi pasar wisatawan domestik di Kota Palangka Raya tahun 20062008 lebih besar berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan yaitu mengalami peningkatan
setiap tahunnya dimana pada tahun 2008 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 91.000
orang. Dengan demikian, mengacu data jumlah kunjungan wisatawan, dapat diketahui bahwa
potensi pariwisata di Kota Palangka Raya didominasi oleh pasar wisatawan domestik
dibandingkan pasar wisatawan mancanegara.
Temuan penelitian, potensi pasar pariwisata Palangka Raya diperbandingkan secara
umum dengan Kalimantan Tengah baik dari wisatawan domestik maupun wisatawan
mancanegara komplemen dengan hasil deskripsi kunjungan wisata kota Palangka Raya dan
deskripsi karakter dan motivasi wisatawan pada sub-bahasan berikutnya. Pokok bahasan
potensi pasar pariwisata sebagaimana referensi pustaka adalah informasi untuk mendapatkan
gambaran keingingan, kebutuhan, dan keyakinan konsumen (a way of getting an overview of
consumers' wants, needs and beliefs).
Aspek Potensi Pasar: Destinasi Wisata
Destinasi pariwisata merupakan area atau kawasan geografis yang berbeda dalam
suatu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat unsur-unsur: daya tarik
wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, masyarakat serta wisatawan yang saling terkait dan
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melengkapi untuk terwujudnya kegiatan kepariwisataan (RIPPARDA Kota Palangka Raya,
2016). Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan merupakan sumber daya potensial
dan belum dapat disebut daya tarik wisata, sampai adanya suatu jenis pengembangan tertentu.
Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan di suatu wilayah karena
tanpa adanya daya tarik di suatu daerah atau tempat tertentu kepariwisataan sulit untuk
dikembangkan. Daya tarik wisata sejatinya merupakan kata lain dari objek wisata namun
sesuai UU Nomor 10 tahun 2009 kata objek wisata sudah tidak relevan lagi untuk
menyebutkan suatu daerah tujuan wisatawan maka digunakanlah kata “Daya Tarik Wisata”.
Daya tarik wisata supaya dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi
syarat-syarat untuk dikunjungi. Cooper, et.al (2008) menyatakan bahwa daerah tujuan wisata
harus memiliki empat komponen, yaitu: 1) daya tarik; 2) mudah dicapai karena adanya
transportasi lokal dan terminal; 3) tersedianya berbagai fasilitas (akomodasi, restoran, tempat
hiburan, tempat perbelanjaan dan pelayanan lain); dan 4) organisasi kepariwisataan yang
dibutuhkan untuk pelayanan wisatawan.
Dalam mengembangkan potensi daya tarik wisata dibutuhkan analisis daya tarik
wisata sebagai dasar perencanaan pengembangan industri pariwisata dan pembangunan
pariwisata berkelanjutan. Adapun tujuan untuk melakukan analisis daya tarik wisata
dimaksudkan untuk mengidentifikasi beberapa hal:
1. Dominasi daya tarik wisata di Kota Palangka Raya yang akan menjadi dasar
pijakan bagi penyusunan arahan strategi pengembangan produk, khususnya jenisjenis DTW utama yang potensial dan prioritas untuk dikembangkan.
2. Tingkat perkembangan dan signifikansi daya tarik wisata yang ada di Kota
Palangka Raya yang akan menjadi dasar pijakan bagi penentuan prioritas
pengembangan DTW.
Berdasarkan hasil analisis terhadap jenis daya tarik wisata yang sedang berkembang
(dalam arti bahwa sudah mendapatkan pengelolaan, memberikan kontribusi bagi masyarakat,
dan dikunjungi secara tetap oleh wisatawan) menunjukkan bahwa potensi wisata alam
merupakan potensi daya tarik wisata yang dominan dimiliki Kota Palangka Raya dengan
orangutan menjadi brand image Kota Palangka Raya. Jumlah kunjungan wisatawan domestik
dan wisatawan mancanegara ke objek-objek berdaya tarik ekowisata bertemakan orangutan
cukup tinggi dan berasal dari berbagai wilayah serta berbagai negara.
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Dalam mengindentifkasi potensi daya tarik wisata Kota Palangka Raya, penelitian ini
melakukan perbandingan terhadap beberapa daerah tujuan wisata di Provinsi Kalimantan
Tengah untuk mendapatkan hasil proyeksi potensi pasar wisata yang dapat dikembangkan
lebih lanjut. Adapun perbandingan potensi daya tarik wisata tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a. Taman Nasional Sebangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Taman Nasional Sebangau merupakan wilayah konservasi potensial sebagai
ekowisata yang masuk dalam tiga wilayah yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten
Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau. Taman Nasional Sebangau adalah ekosistem
rawa gambut yang terbentuk jutaan tahun lalu dan menjadi habitat asli beberapa
fauna, salah satunya orangutan. Salah satu lokasi wisata yang terkenal adalah Sungai
Koran yang memiliki air berwarna hitam karena kandungan tanin yang tinggi. Secara
umum, Taman Nasional Sebangau memiliki keunggulan yaitu:
a)

Akses yang mudah
Meski terletak di tengah Kalimantan, tak perlu berkendara berjam-jam untuk
tiba di taman nasional ini. Pintu masuk TN Sebangau adalah Desa Kereng,
yang sekaligus menjadi dermaga tempat keberangkatan speedboat. Dari Kota
Palangka Raya, hanya butuh 10-15 perjalanan untuk tiba di Desa Kereng.

b)

Sungai Koran
Sungai Koran adalah salah satu lokasi unggulan di Taman Nasional Sebangau
karena berwarna hitam namun jernih. Salah satu aktivitas wisata unggulannya
adalan dengan susur sungai naik speedboat dari dermaga di Desa Kereng,
menyusuri Sungai Koran dan mampir ke pos jaga Sungai Koran. Speedboat
akan meliuk di antara labirin rasau (sejenis tanaman pandan namun berduri
tajam) yang mendominasi ekosistem di sini.

c)

Habitat asli orangutan
Taman Nasional Sebangau merupakan habitat asli orangutan meskipun tidak
memiliki panti rehabilitasi. Pengunjung di Taman Nasional Sebangau akan
dapat menyaksikan orangutan yang sedang berayun dari satu dahan ke dahan
lainnya secara langsung. Selain orangutan, Taman Nasional Sebangau juga
menjadi habitat bagi owa-owa, bekantan, ular, buaya, serta berbagai jenis
burung dan ikan.

d)

Suasana pedalaman
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Taman Nasional memiliki suasana pedalaman yang khas Kalimantan
meskipun berlokasi dekat dengan Kota Palangka Raya. Pemandangan alam
yang ada terlihat sangat alami dengan kualitas udara yang sangat bersih.
INFORMASI UMUM
Nama Destinasi

Taman Nasional Sebangau

Lokasi

Kecamatan Sebangau (Jalan RTA Milono)

Jenis DTW

DTW alam

Deskripsi DTW

Kawasan ini merupakan hutan rawa gambut yang
masih tersisa di Kalimantan Tengah setelah gagalnya
proyek “Mega Rice Project” yang dikenal dengan
“Lahan Sejuta Hektar” pada tahun 1995. Menteri
Kehutanan menunjuk Sebangau sebagai Taman
Nasional ke-50 pada 19 Oktober 2004 melalui Surat
Keputusan Nomor SK.423/Menhut-II/2004. Sebelum
terbentuknya Taman Nasional, kawasan Sebangau
merupakan hutan produksi yang dikelola oleh
beberapa HPH sebagai penghasil kayu sehingga
pembalakan liar merajalela setelah berakhirnya izin
HPH di kawasan tersebut. Kawasan Sebangau
merupakan kawasan yang dilindungi karena adanya
spesies orangutan dan spesies lainnya seperti
bekantan, beruang madu, owa-owa, burung enggang,
harimau dahan dan lainnya.

Luas Area

Taman

Nasional

Sebangau

mempunyai

luas

membentang sekitar 568.700 hektar
Status Pengembangan

Sudah dikembangkan dengan membangun fasilitas di
Desa Keruing

DAYA TARIK ALAM
Daya Tarik Utama

Sebangau adalah salah satu taman nasional di
Kalimantan Tengah dengan luas hampir 600.000
hektar. Taman nasional itu berada di tiga daerah,
yakni Kota Palangka Raya serta Kabupaten Katingan
dan Pulang Pisau. Sebangau menyimpan kekayaan
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hayati, baik flora maupun fauna. Sebangau dianggap
sebagai surga orangutan karena di taman nasional
tersebut, populasi hewan ini paling besar di
Kalimantan Tengah, yaitu 6.0009.000 individu
Keanekaragaman

Daya Adapun kekayaan alam yang dimiliki meliputi 808

Tarik

jenis tumbuhan, 15 jenis mamalia, 182 jenis burung,
dan 54 spesies ular. Jenis-jenis flora yang tumbuh di
areal rawa gambut TNS sangatlah spesifik dan
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi baik dari hasil
kayunya maupun hasil non-kayu seperti getahgetahan, rotan, obat-obatan dan lain sebagainya.
Beberapa contoh jenis kayu komersil tinggi seperti
Ramin (Gonystylus bancanus), Meranti Jawa (Shorea
pauciflora,

Shorea

tysmanniana,

S.uluginosa),

Jelutung (Dyera lowii), Nyatoh (Palaquium spp),
Bintangur

(Calophyllum

(Calophyllum

spp),

macrocarpum)

Kapur
dan

Naga

lain-lain.

Sedangkan untuk jenis fauna yang spesifik di
antaranya

ada

orangutan

Bekantan

(Nasalis

(Pongo

larvatus),

pygmaeus),

Beruang

Madu

(Helarctos malayanus), Owa (Hylobates agilitis),
Burung Rangkong (Hornbills), Macan Daun, Monyet
Ekor Panjang (Macaca fascicularis) dan lain-lain.
NILAI SUMBER DAYA
Ketersediaan ruang

Masih adanya ruang terbuka hijau

Nilai/variasi daya tarik

Tinggi

Nilai keunikan

Unik

Nilai kelangkaan

Langka

AKSESIBILITAS
Jenis transportasi ke lokasi

Kendaraan roda dua dan roda empat dilanjutkan
dengan kapal klotok

Waktu tempuh

Dilanjutkan dengan kendaraan darat selama ± 30
menit perjalanan dengan menggunakan mobil menuju
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dermaga dan dilanjutkan dengan kapal klotok menuju
TN Sebangau
Ketersediaan angkutan

Ada

SARANA DAN PRASARANA
Jaringan jalan

Baik

Angkutan umum

Ada, kapal klotok

Tempat parkir

Ada

Hotel dan penginapan

Ada

Warung makan/restoran
Kamar mandi dan WC

Ada

Air bersih

Ada

Listrik

Ada

Tempat sampah

Ada

Toko cinderamata

ASPEK PASAR
Jumlah wisatawan
Skala jangkauan

Lokal, nusantara, mancanegara

SISTEM PROMOSI
Sistem

promosi

yang Leaflet, website, buku profil wisata

dilakukan
Pelaku promosi

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BKSDA TN
Sebangau, WWF Indonesia

INVESTASI
Investasi yang telah ada

Pusat Penelitian Orangutan, penginapan, dermaga

Stakeholder yang berperan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka
dalam investasi

Raya,
BKSDA TN Sebangau, WWF Indonesia

KELEMBAGAAN DAN SDM
Pengelolaan objek saat ini
Ketersediaan

BKSDA TN Sebangau, WWF Indonesia

struktur Ada

lembaga pengelola
PERMASALAHAN
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Permasalahan

mendasar  Pembalakan liar

yang perlu diperhatikan dan  Kerusakan hidrologi dan lahan gambut
perlu segera ditangani

 Kebakaran hutan dan lahan
 Banjir
 Pembangunan infrastruktur

Status

TN Sebangau

kepemilikan/Pengelolaan
Tabel 10 Identifikasi Taman Nasional Sebangau

b. Wisata Sei Gohong, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Destinasi wisata ini sebenarnya merupakan anak sungai yang bemuara di
Sungai rungan. Yang membuat berbeda dan menarik dijadikan objek wisata adalah
dasar dan tepian anak sungai ini yang berupa bebatuan. Ditambah lagi arusnya yang
mengalir deras membuatnya menarik dijadikan sebagai wahana bermain dengan
pelampung yang terbuat dari bekas ban dalam kendaraan besar. Nama lain wisata Sei
Gohong adalah Wisata Sei Batu.
INFORMASI UMUM
Nama Destinasi

Sei Batu/ Sei Gohong

Lokasi

Jl. Tjilik Riwut KM 37 Palangkaraya Kalimantan
Tengah

Jenis DTW

DTW alam

Deskripsi DTW

Sesuai namanya Sei Gohong yang berarti Sungai
Gohong maka erat kaitanya desa tersebut dengan
Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman
warga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat
yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau
nelayan.
Air sungai Batu

yang berwarna unik merah

kehitaman seperti air teh merupakan air gambut yang
dipercaya memilki khasiat khusus dikarenakan
dihasilkan dari berbagai akar-akaran. Aliran Sungai
yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk
mandi bermain bersama teman ataupun keluarga
merasakan air yang dingin menyegarkan
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Masih memiliki aset budaya lokal, yaitu Pasah
Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah
bangunan keramat benilai historis tinggi dan sangat
dihormati serta dijaga keberadaanya oleh masyarakat.
Luas Area

-

Status Pengembangan

Dalam

pengembangan

Dinas

Pariwisata

Kota

Palangkaraya dan Pokdarwis.
DAYA TARIK ALAM
Daya Tarik Utama

Air sungai yang bersih dan cukup deras di atas
bebatuan di sungai dan sekitar.

Keanekaragaman

Daya Terdapat aset budaya lokal, yaitu yaitu Pasah Patahu

Tarik

dan Sandung.

NILAI SUMBER DAYA
Ketersediaan ruang

Masih adanya ruang terbuka hijau

Nilai/variasi daya tarik

Sedang

Nilai keunikan

Biasa

Nilai kelangkaan

-

AKSESIBILITAS
Jenis transportasi ke lokasi

Kendaraan roda dua dan roda empat.

Waktu tempuh

Perjalanan 30 menit dari pusat kota Palangkaraya

Ketersediaan angkutan

Tidak ada

SARANA DAN PRASARANA
Jaringan jalan

Baik

Angkutan umum

Tidak ada

Tempat parkir

Ada

Hotel dan penginapan

Ada

Warung makan/restoran

Ada

Kamar mandi dan WC

Ada

Air bersih

Ada

Listrik

Ada

Tempat sampah

Ada

Toko cinderamata

Tidak ada
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ASPEK PASAR
Jumlah wisatawan
Skala jangkauan

Lokal, nusantara, mancanegara

SISTEM PROMOSI
Sistem

promosi

yang Leaflet, website, buku profil wisata

dilakukan
Pelaku promosi

Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya

INVESTASI
Investasi yang telah ada
Stakeholder yang berperan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka
dalam investasi

Raya, Pokdarwis

KELEMBAGAAN DAN SDM
Pengelolaan objek saat ini
Ketersediaan

Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya

struktur -

lembaga pengelola
PERMASALAHAN
Permasalahan

mendasar  Kurangnya ketersediaan toilet

yang perlu diperhatikan dan  Kurangnya ketersediaan tempat sampah
perlu segera ditangani
Status

Masyarakat

kepemilikan/Pengelolaan
Tabel 11. Identifikasi Wisata Sei Gohong

c. Budaya Tari kota Palangka Raya
Dalam hal budaya tari, kota Palangka Raya memiliki beberapa jenis tari yang
sering dipertunjukkan pada event-even besar di Palangka Raya. Beberapa jenis tari
yang terkenal di kota Palangka Raya adalah tari manasai, tari Mandau, dan tari giringgiring
INFORMASI UMUM
Nama Destinasi

Budaya Tari kota Palangka Raya

Lokasi

Palangka Raya

Jenis DTW

Budaya Tari
56

Deskripsi DTW

Budaya

tari

khas

Kalimantan

yang

sering

dipertunjukkan di Kalimantan Tengah, antara lain
adalah tari giring-giring,
Luas Area

-

Status Pengembangan

Dalam

pengembangan

Dinas

Pariwisata

Kota

Palangkaraya dan Pokdarwis.
NILAI SUMBER DAYA
Ketersediaan ruang

-

Nilai/variasi daya tarik

Tinggi

Nilai keunikan

Tinggi

Nilai kelangkaan

Sedang

ASPEK PASAR
Jumlah wisatawan
Skala jangkauan

Lokal, nusantara, mancanegara

SISTEM PROMOSI
Sistem

promosi

yang Leaflet, website, buku profil wisata

dilakukan
Pelaku promosi

Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya

INVESTASI
Investasi yang telah ada
Stakeholder yang berperan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palangka
dalam investasi

Raya, Pokdarwis

KELEMBAGAAN DAN SDM
Pengelolaan objek saat ini
Ketersediaan

Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya

struktur -

lembaga pengelola
PERMASALAHAN
Permasalahan

mendasar  Kurangnya minat para remaja

yang perlu diperhatikan dan  Kurangnya sanggar seni yang aktif
perlu segera ditangani
Status

Masyarakat

kepemilikan/Pengelolaan
Tabel 122 Identifikasi Budaya Tari kota Palangka Raya

57

Tari Giring Giring adalah tarian tradisional Dayak Kalimantan tengah yang
menggunakan tongkat sebagai attribute dalam tariannya. Tarian ini merupakan tarian
yang mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari
dan memainkan tongkat sebagai media menarinya.
Tarian ini awalnya merupakan tarian yang berasal dari suku Dayak
Ma’anyan yang kemudian berkembang dan populer di Kalimantan tengah, terutama
di Kabupaten Barito. Nama Giring Giring di ambil dari nama tongkat yang di
mainkan oleh para penarinya yaitu tongkat Giring Giring atau biasa di sebut
Gangerang oleh masyarakat Kalimantan tengah.
Dalam tari Giring Giring ada 2 jenis tongkat yang di gunakan yaitu tongkat panjang
dan tongkat pendek. Tongkat panjang di pegang tangan kiri yang di gunakan untuk
menghentakkan ke lantai. Sedangkan tongkat pendek di pegang tangan kanan dan di
mainkan dengan cara di ayunkan. Tongkat pendek tersebut terbuat dari bambu tipis
yang di isi dengan biji piding, sehingga menghasilkan suara yang unik apabila di
padukan dengan suara hentakan tongkat yang panjang.
Gerakan pada tarian ini sebernarnya cukup sulit karena selain menari, penari
juga memainkan tongkat dengan memadukan suara hentakan dan suara dari tongkat
pendek tersebut. Sehingga membutuhkan kombinasi dan konsentrasi dalam
melakukannya. Kombinasi suara dan gerakan inilah yang menjadikan keunikan dan
menjadi perhatian para penonton dalam tarian ini.
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Gambar 1. Pelaku tari khas Kal-Teng

Dalam tari Giring Giring ini juga di iringi oleh musik pengiring tradisional
seperti kangkanung, gendang dan gerantung. Saat penari memainkan tongkat juga
harus di padukan dengan musik pengiring. Sehingga harus mendapatkan ritme yang
pas agar suara yang di hasilkan terdengar bagus.
Keserasian bunyi hentakan tongkat panjang, getaran biji-biji dalam tongkat
kecil, serta gerakan tangan dan kaki yang seirama dengan iringan musik yang energik
itulah yang menimbulkan keindahan dan menjadi daya tarik tari Giring-giring. Dalam
perkembangannya, tarian Giring Giring masih tetap di lestarikan dan dikembangkan
oleh masyarakat di sana. Banyak kreasi tambahan yang di lakukan di setiap
pertunjukannya, seperti dalam hal gerakan dan busana yang di gunakan dengan tujuan
agar pertunjukan tari yang di tampilkan terlihat menarik. Tarian ini bisa kita temukan
di acara - acara yang bersifat kegembiraan seperti pesta panen, hajatan, penyambutan
tamu besar, acara adat, dan festival budaya di Kalimantan tengah.

d. Kalawa Water Park kota Palangka Raya
Salah satu taman bermain air di Palangkaraya Kalimantan Tengah yaitu
Kalawa Waterpark yang beralamat di jalan Tjilik Riwut KM 6,5. Objek wisata air
yang memiliki luas sekitar 3 hektar memiliki wahana air yang lengkap mulai dari
kiddy pool, kalawa slide, lazy river, ember tumpah, mini animal slide, waterfall stone,
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sarang kalawa dan kid slide yang menjadikan waterpark yang pertama dan terbesar di
provinsi Kalimantan Tengah.
Fasilitas pendukung nya pun cukup lengkap mulai dari kamar bilas, kamar
ganti, food court yang menyediakan aneka minuman dan kuliner serata panggung
hiburan yang akan menghibur pengunjung.

Gambar 2. Salah satu wahana di Kalawa Waterpark

e. Waterboom kota Banjarmasin
Salah satu tempat wisata di Kalimantan Selatan yaitu Waterboom Pesona
Modern yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 11 Banjarmasin. Sebuah objek
wisata air yang telah beroperasi sejak tahun 2008 ini berada di area perumahan
Pesona Modern yang terletak antara Banjarmasin dengan Banjarbaru sehingga sangat
mudah dijangkau oleh pengunjung.
Wahana yang terdapat di sini dapat disesuaikan dengan usia pengunjung.
Seperti Eight Boom, Twister Boom, Slider Boom serta Race Boom yang cocok untuk
dewasa. Bagi anak-anak tersedia family slide boom, small boom, dan small slider
boom. Sedangkan kolam arus dan kolam tsunami boom sesuai bagi segala usia.
Fasilitas pendukungnya Waterboom Pesona Modern Banjarmasin tidak kalah lengkap
dengan adanya gazebo sebagai tempat bersantai di pinggir kolam, kamar bilas dan
ganti serta toilet, loker penyimpanan barang, food court serta area parkir yang luas
sehingga pengunjung akan terjamin kenyamanan dan kemanannya di sini.
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Gambar 3. Salah satu wahana di Waterboom Banjarmasin

f. Batu Mahasur, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
Batu Mahasur adalah wisata unggulan Kuala Kurun, Ibu Kota Kabupaten
Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah. Air Terjun Batu Mahasur yang merupakan
kawasan lindung dengan luas 100 hektare. Air terjun ini menjadi ikon Kuala Kurun.
Selain pemandangannya indah, air terjun ini juga dikenal memiliki kekuatan mistis.
Air Terjun Batu Mahasur merupakan air terjun bertipe plunge dengan aliran tunggal.
Meski terkenal dengan aliran abadinya, Air Terjun yang berada di aliran Sungai
Raung ini bisa kering jika dilanda musim kemarau ekstrem.
INFORMASI UMUM
Nama Destinasi

Air Terjun Batu Mahasur

Lokasi

Desa Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Jenis DTW

DTW alam

Deskripsi DTW

Destinasi wisata Air Terjun Batu Mahasur berada di
lokasi strategis, tepat di pusat Kota Kuala Kurun.
Objek ini merupakan tujuan wisata favorit wisatawan,
baik lokal maupun dari luar Gunung Mas. Pada
musim liburan, intensitas kunjungan bisa mencapai
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ratusan

orang.

Lingkungan

air

terjun

dengan

ketinggian 12 meter masih asri dengan berbagai
pepohonan rindang.
Kondisi jalan ketika hendak masuk ke kompleks Air
Terjun Batu Mahasur tersebut masih berupa tanah
merah yang banyak lubang. Ini mengakibatkan
pengunjung sulit untuk menuju lokasi. Padahal, akses
dari jalan utama menuju Air Terjun Batu Mahasur
hanya berjarak 200 meter.
Luas Area

1.5 Hektare (termasuk dalam kawasan hutan lindung
seluas 100 hektare)

Status Pengembangan

Dalam pengembangan Dinas Pariwisata Kab. Gunung
Mas

DAYA TARIK ALAM
Daya Tarik Utama
Keanekaragaman

Air Terjun bertipe plunge dengan aliran tunggal.
Daya Pepohonan rindang, gazebo untuk berteduh, dan

Tarik

terdapat

Sandung

menyimpan

yang

kerangka

merupakan

jenazah

leluhur

tempat
sebagai

kekayaan adat dan daya tarik wisata
NILAI SUMBER DAYA
Ketersediaan ruang

Masih adanya ruang terbuka hijau

Nilai/variasi daya tarik

Sedang

Nilai keunikan

Biasa

Nilai kelangkaan

-

AKSESIBILITAS
Jenis transportasi ke lokasi

Kendaraan roda dua dan roda empat.

Waktu tempuh

3,5 jam atau 183 kilometer dari Palangkaraya, ibu
kota Kalimantan Tengah.
Hanya 1.5 kilometer dari Ibukota Kabupaten Gunung
Mas, Kuala Kurun.

Ketersediaan angkutan

Tidak ada

SARANA DAN PRASARANA
Jaringan jalan

Ada, kondisi kurang baik
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Angkutan umum

Tidak ada

Tempat parkir

Ada

Hotel dan penginapan

Ada, berupa wisma-wisma

Warung makan/restoran

Ada

Kamar mandi dan WC

Ada, kondisi kurang baik

Air bersih

Ada

Listrik

Ada

Tempat sampah

Ada, ketersediaan kurang

Toko cinderamata

Tidak ada

ASPEK PASAR
Jumlah wisatawan

-

Skala jangkauan

Lokal

SISTEM PROMOSI
Sistem

promosi

yang Leaflet, website, buku profil wisata

dilakukan
Pelaku promosi

Dinas Pariwisata Kab. Gunung Mas

INVESTASI
Investasi yang telah ada
Stakeholder yang berperan Dinas Pariwisata Kab. Gunung Mas, Pengelola Air
dalam investasi

Terjun (Pribadi, keluarga)

KELEMBAGAAN DAN SDM
Pengelolaan objek saat ini
Ketersediaan

Dinas Pariwisata Kab. Gunung Mas

struktur -

lembaga pengelola
PERMASALAHAN
Permasalahan

mendasar  Kondisi jalan yang kurang baik

yang perlu diperhatikan dan  Kurangnya ketersediaan tempat sampah
perlu segera ditangani
Status

Pribadi, keluarga

kepemilikan/Pengelolaan
Tabel 133 Identifikasi Air Terjun Batu Mahasur
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g. Taman Nasional Tanjung Puting, Kab. Kotawaringin Barat, Provinsi
Kalimantan Tengah
Taman Nasional Tanjung Puting merupakan sebuah taman nasional yang
terletak di semenanjung barat daya Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi
wilayah Kecamatan Kumai di Kotawaringin Barat dan Kecamatan-kecamatan Hanau
serta Seruyan Hilir di Kabupaten Seruyan. Berawal sebagai cagar alam dan suaka
margasatwa yang ditetapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1937, selanjutnya
berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 687/Kpts-II/1996 tanggal 25 Oktober 1996,
Tanjung Puting ditunjuk sebagai Taman Nasional dengan luas seluruhnya 415.040 ha.
Saat ini, Taman Nasional Tanjung Puting dikelola oleh Balai Taman Nasional
Tanjung Puting, salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perlindungan Hutan
dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan.
Taman Nasional Tanjung Puting, sudah menjadi “icon” dunia bagi pasar
pariwisata di wilayah Kalimantan Tengah yang menawarkan perjalanan wisata alam
dan melihat orangutan. Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting dan sekitarnya
memiliki kumpulan ekosistem hutan tropis yang cukup lengkap. Ada beberapa jenis
ekosistem yang bisa “dijual” kepada wisatawan, baik untuk pasar domestik maupun
mancanegara. Walaupun Tanjung Puting menjadi terkenal karena orangutannya (pada
awal 70an), ternyata orangutan bukanlah merupakan satu-satunya daya tarik untuk
menarik wisatawan (baik domestik maupun mancanegara) untuk datang berkunjung
ke sana. Masih ada kehidupan liar lainnya, misalnya bekantan (kera belanda), owa
(qibbon), lutung merah (kelasi), yang hidup bergelantungan di pepohonan dan satwa
lainnya yang hidup di hutan. Selain itu juga duyung (dugong) yang terdapat di sekitar
muara sungai, dan puluhan jenis burung-burung (baik residen maupun migratory) di
beberapa danau. Wisata yang berpotensi untuk di kembangkan meliputi wisata
berkelana ke hutan-hutan (camping, hiking, dll) wisata menyusuri sungai-sungai dan
juga wisata untuk mengamati burung-burung (bird watching).
INFORMASI UMUM
Nama Destinasi

Taman Nasional Tanjung Puting

Lokasi

Kabupaten Kotawaringin Barat

Jenis DTW

Alam

Deskripsi DTW

Merupakan Taman Nasional yang terkenal dengan
berbagai keanekaragaman flora dan fauna, salah satu
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yang paling diminati wisatawan adalah Orangutan.
Luas Area

415.040 ha

Status Pengembangan

Sudah dikembangkan

Daya Tarik
Daya Tarik Utama

Menikmati laju perahu sambil melihat pemandangan
di kiri dan kanan sungai. Kera ekor panjang
bergelantungan, burung terbang atau bertengger di
pepohonan, bahkan terkadang bisa melihat buaya
yang tengah berjemur diam, hingga mirip balok kayu
mengambang. Jenis-jenis tumbuhan lain yang sudah
banyak di kenal di antaranya ulin/pohon kayu besi,
ramin, meranti, pulai, nyatoh, lanan, merang, ketiau,
keranji dan lain-lain. Potensi fauna yang terdapat di
Taman Nasional Tanjung Puting sangat banyak
variasinya, terdapat lebih dari 38 jenis mamalia, lebih
dari 16 jenis reptilia, terdapat 9 jenis primata, lebih
dari 200 jenis aves (burung), serta beberapa jenis
ikan.

Jenis

primata

yang

sangat

terkenal

adalah orangutan, sedang jenis primata lain di
antaranya bekantan, monyet, lutung, owa-owa,
kukang dan lain-lain. Jenis-jenis reptilia penting yang
menghuni hampir di semua sungai yang ada adalah
buaya senyulong dan buaya muara jenis yang lain di
antaranya biawak, ular phyton. Ular cobra, kura-kura
dan lain-lain. Jenis-jenis burung yang mudah
ditemukan di antaranya Rangkong, Raja udang, Elang
Ikan, Alap-alap, Pecuk Ular, Kuntul dan lain – lain.
Keanekaragaman
Tarik

Daya Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting merupakan
perwakilan ekosistem hutan hujan tropika dataran
rendah, di dalamnya terdapat 7 (tujuh) tipe vegetasi
yaitu Hutan Bakau (Mangrove), Nipah, Hutan Rawa,
Hutan Gambut Rawa, Hutan Ilalang, Kerangas dan
Hutan Dipterocarpus Tanah Kering. Dalam kawasan
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Taman Nasional Tanjung Puting terdapat berbagai
jenis

tumbuhan

yang berkhasiat

sebagai

obat

tradisional yang digunakan oleh penduduk di sekitar
kawasan, di antaranya pasak bumi, jenis tumbuhan
lain yang banyak dicari penduduk sekitar secara turun
temurun guna memenuhi penghidupannya, baik dari
hasil buah/biji, getah atau kulit kayu batangnya atau
bagian lainnya seperti tengkawang, jelutung, getah
merah, gembor, rotan dan lain-lain.
NILAI SUMBER DAYA
Ketersediaan ruang

Masih adanya ruang terbuka hijau

Nilai/variasi daya tarik

Tinggi

Nilai keunikan

Unik

Nilai kelangkaan

Langka

AKSESIBILITAS
Jenis transportasi ke lokasi

Perahu klotok atau speedboat

Waktu tempuh

4 jam menggunakan klotok, 1 ½ jam menggunakan
speedboat

Kualitas jalan
Ketersediaan

Baik
rambu Lengkap

penunjuk arah dan rambu
keselamatan
SARANA DAN PRASARANA
Jaringan jalan
Angkutan umum

Jarang

Tempat parkir

Ada

Hotel dan penginapan

Wisma tamu Taman Nasional Tanjung Puting /
camping ground / hotel Rimba / menginap di klotok

Warung makan/restoran

Ada

Kamar mandi dan WC

Ada

Air bersih

Ada

Listrik

Ada

Tempat sampah

Ada
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Toko cinderamata

Ada

Sarana Ibadah
Tourist Information

Ada

ASPEK PASAR
Jumlah wisatawan
Skala jangkauan

Lokal, nusantara, mancanegara

SISTEM PROMOSI
Sistem

promosi

yang Leaflet, website, buku profil wisata

dilakukan
Pelaku promosi

Berbagai NGO yang beraktivitas di TN Tanjung
Puting, dan Otoritas TN Tanjung Puting

INVESTASI
Investasi yang telah ada

Pembuatan feeding platform, jalan setapak dengan
kayu.

Stakeholder yang berperan Berbagai NGO yang beraktivitas di TN Tanjung
dalam investasi

Puting, dan Otoritas TN Tanjung Puting

KELEMBAGAAN DAN SDM
Pengelolaan objek saat ini

Dikelola oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting,
salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA)
Kementerian Kehutanan.

Ketersediaan

struktur Ada

lembaga pengelola
PERMASALAHAN
Permasalahan

mendasar  Pengelolaan lingkungan dermaga yang terkesan

yang perlu diperhatikan dan

kumuh

perlu segera ditangani
Status

Balai Taman Nasional Tanjung Puting

kepemilikan/Pengelolaan
Tabel 144 Identifikasi Taman Nasional Tanjung Putting
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Analisa Potensi Pasar Pariwisata
Sebagaimana penjelasan pada awal pembahasan sub-bahasan potensi pasar pariwisata
bahwa kontribusi potensi pasar terhadap pembangunan pariwisata di kota palangka raya
merupakan salah satu yang utama mengingat identifikasi tren pasar, demografi, pergeseran
ekonomi, kebiasaan membeli konsumen, dan informasi penting tentang persaingan adalah
hal-hal yang berpengaruh langsung terhadap pasar pariwisata.
Potensi pasar pariwisata Palangka Raya yang dibaca secara relatif terhadap
Kalimantan Tengah untuk mendapatkan gambaran potensi pasar secara lengkap. Melalui
pembahasan di atas, dengan pemetaan dua aspek potensi pasar, yaitu: wisatawan dan
destinasi wisata, maka dapat diketahui potensi pasar Palangka Raya cukup luas untuk
wilaayah Kalimantan Tengah, keunggulan sebagai ibukota provinsi dan akses terhadap
bandara utama Kalimantan Tengah menjadi catatan tersendiri sebagai bekal menghadapi
persaingan pasar pariwisata di masa mendatang.
Potensi pasar dari aspek wisatawan baik domestik maupun mancanegara mulai
menunjukan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, secara khusus dalam temuan
penelitian muncul pergeseran wisatawan mancanegara yang sebelumnya didominasi
wisatawan asia-oseania, mulai secara seimbang berdatangan wisatawan mancanegara dari
USA dan negara-negara eropa. Adapun wisatawan domestik di Palangka Raya, baik dari dan
ke terhadap wilayah di Kalimantan Tengah memiliki pangsa pasar yang kuat sebagaimana
ditunjukan dari data okupansi hotel, data primer penelitian, dan beberapa data sekunder dari
Ripparda kota Palangka Raya dan provinsi Kalimantan Tengah.
Sedangkan potensi pasar dari aspek destinasi wisata dapat disimpulkan bahwa
destinasi-destinasi wisata utama Palangka Raya atau Kalimantan Tengah melalui Palangka
Raya adalah destinasi yang mendekat pada tema alam, panorama, maupun minat khusus.
Secara khusus penelitian menggali informasi dari beberapa destinasi wisata Palangka Raya
(yaitu Sei Gohong dan TN Sebangau) dan destinasi wisata Kalimantan Tengah (Air Terjuan
Batu Mahasur dan TN Tanjung Puting), keempat destinasi wisata unggulan tersebut berbasis
alam, memiliki kunjungan wisatawan yang cenderung stabil (terdapat tren peningkatan), dan
pengelolaannya masih terbatas dalam merespon kemajuan teknologi informasi.
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C.

Deskripsi Kunjungan Wisata Kota Palangkaraya
Tingkat kunjungan wisatawan ke daerah tujuan wisata (DTW) dipengaruhi oleh faktor

internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal dari wisatawan yang mempengaruhi hal
tersebut meliputi preferensi dari daerah tujuan wisata tersebut, motivasi / tujuan berkunjung,
ketersediaan waktu, dan ketersediaan finansial serta kondisi sosial ekonomi lainnya.
Sedangkan, faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kunjungan wisatawan merupakan
faktor pengaruh dari DTW untuk menarik minat kunjungan wisatawan seperti lokasi tempat
wisata, kemudahan aksesibilitas fasilitas pelayanan publik pendukung, ketersediaan fasilitas
infrastruktur, promosi, peta wisata, daya tarik wisata yang dikelola, atraksi wisata,
kebersihan, kenyamanan, dan keamanan.
Faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan kunjungan wisatawan tersebut tidak
merata dalam setiap bulannya sehingga terdapat puncak tertinggi kunjungan wisatawan (peak
season) serta musim rendah kunjungan wisatawan (low season) di Kota Palangka Raya.
Akurasi yang tepat untuk menentukan musim kunjungan akan berpengaruh besar dalam
merancang agenda wisata dan event wisata pada saat wisatawan banyak berkunjung (peak
season) atau mengadakan promosi pada saat low season.

Tabel 155 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Sumber : data sekunder Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangkaraya, 2016

Tingkat kunjungan wisatawan yang fluktuatif ini menentukan prediksi musim
kunjungan. Berdasarkan Data Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya tahun 2016, jumlah
kunjungan paling banyak wisatawan nusantara ke DTW Kota Palangkaraya terjadi pada
bulan Januari, dimana terdapat event pergantian tahun di awal bulan tersebut. Jumlah
wisatawan nusantara juga meningkat di bulan Juli, karena pada bulan Juli terdapat libur
panjang akhir semester bagi siswa dan mahasiswa, sehingga pada jangka waktu tersebut
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dimanfaatkan oleh keluarga dan remaja untuk berwisata. Namun, jumlah okupasi hotel pada
bulan Januari dan bulan Juli tidak meningkat seiring dengan jumlah kunjungan wisatawan ke
DTW. Hal ini dapat disimpulkan bahwa wisatawan nusantara yang berwisata pada bulan Juli
lebih banyak berasal dari Kota Palangka Raya daripada dari luar Kota Palangka Raya,
sehingga wisatawan tidak memerlukan okupasi hotel.
Kunjungan wisatawan mancanegara meningkat pada bulan Maret dan September
tahun 2015. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Palangka Raya juga
meningkat mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2016. Bagi wisatawan
yang berasal dari negara 4 musim kecuali benua Australia, bulan Januari – Maret terjadi
musim Semi dan bulan September terjadi musim panas, dimana pada bulan – bulan tersebut
merupakan periode libur sekolah dan libur kerja. Musim kunjungan wisatawan mancanegara
mempengaruhi tingkat pemakaian tempat tidur hotel (tingkat okupasi hotel) di Kota Palangka
Raya. Berdasarkan data BPS Kota Palangka Raya tahun 2015 dapat diketahui bahwa okupasi
tertinggi hotel bintang di Kota Palangka Raya terdapat bulan September sebesar 88,9 % dan
terendah pada bulan Januari sebesar 38,44%. Sedangkan, pada hotel non-bintang memiliki
tingkat okupasi yang lebih rendah dibandingkan dengan hotel bintang dengan puncaknya
pada bulan Maret yaitu sebesar 74,16 % dan paling rendah pada bulan Juli yaitu sebesar
33,52 %.
No

Sumber Data

Jumlah Wisman

Jumlah
Wisnus

Jumlah

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imigrasi Kalteng 2016
Museum Balanga
Kalimantan Tour Destination
Obyek Daya Tarik Wisata
Eclipe Festival Kota P.Raya Dan
Provinsi Isen Mulang Provinsi
Festival
Festival Bantaran Sungai Kahayan
Tiwah Massal 2 Sept S//D 6 Okt
Even-Even Lainnya
Hotel-Hotel (Baru 10 Hotel S/D Sept
2016)
Jumlah

0
0
0
77
331
50
25
0
17
1.841
2.341

0
0
0
9.162
21.000
10.000
3.000
5.000
13.470
86.241
147.873

0
0
0
9.239
21.331
10.050
3.025
5.000
13.487
88.082
150.214

Tabel 166 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara
Sumber : data sekunder Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangkaraya, 2016
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Berdasarkan data Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangkaraya tahun 2016,
jumlah okupasi hotel pada tahun 2016 paling tinggi terjadi pada bulan Mei, dimana pada
bulan tersebut terdapat event tahunan Isen Mulang yang diselenggarakan di Kota
Palangkaraya. Tidak hanya wisatawan nusantara, namun juga wisatawan mancanegara
menghadiri event tersebut pada tanggal 19 – 24 Mei 2016. Peningkatan jumlah okupasi hotel
dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Isen Mulang terjadi seiring dengan
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke DTW Kota Palangka Raya. Fenomena ini dapat
dijadikan rekomendasi bagi pekerja pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatwan
dengan cara menyelenggarakan event yang menarik.

D.

Deskripsi Karakter dan Motivasi Wisatawan
Adanya gambaran tentang wisatawan biasanya dibedakan berdasarkan karakteristik

perjalanannya atau trip descriptor dan karakteristik wisatawannya atau tourist descriptor.
Penelitian ini menggunakan kedua karakter tersebut dalam mendeskripsikan karakter
wisatawan Palangka Raya dan Kalimantan Tengah secara umum.
1) Trip descriptor: dalam trip descriptor bisa dibagi ke dalam berbagai kelompok
berdasarkan jenis pejalanan yang dilakukan. Pada umumnya, jenis perjalanan
dibedakan menjadi perjalanan rekreasi, mengunjungi teman atau keluarga, VFR atau
Visiting friends and relatives, perjalanan bisnis dan kelompok perjalanan yang lain.
Selain itu, bisa juga dengan menambah jenis perjalanan yang digunakan untuk
kesehatan dan keagamaan tetapi diluar kelompok lain. Selanjutnya, jenis-jenis
perjalanan ini juga bisa dibedakan berdasarkan lama perjalanan tau jarak yang
ditempuh, waktu melakukan perjalanan tersebut, jenis akomodasi, alat transportasi
yang digunakan dalam perjalanan, pengorganisasian perjalanan, dan besar
pengeluaran yang dikeluarkan untuk berwisata.
2) Tourist descriptor: merupakan karakter yang memfokuskan pada wisatawannya,
biasanya digambarkan dengan "who, wants, what, why, when, where, and how
much?" Agar bisa menjelaskan hal-hal tersebut, bisa menggunakan beberapa
karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut: karakteristik sosio-demografis,
karakteristik geografis, dan karakteristik psikografis.
Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh kuatnya
faktor-faktor pendorong (push factor) dan faktor-faktor penarik (pull factor). Faktor
pendorong umumnya bersifat sosial-psikologis, atau merupakan person specific motivation,
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sedangkan faktor penarik merupakan destination specific attributes. Dengan adanya faktor
pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata. Untuk itu motivasi
wisatawan menjadi bagian dari gambaran yang sangat membantu menjelaskan keputusan
berwisata para wisatawan potensial.
Melalui sub-bahasan deskripsi karakter dan motivasi wisatawan, maka dapat
dijelaskan beberapa hal antara lain: pola perjalanan, sebaran geografis, segmentasi ekonomisosial, potensi wisatawan, serta motivasi wisatawan domestik dan mancanegara.
Karakter Wisatawan
Berikut adalah karakteristik wisatwan yang berkunjung ke Kota Palangkaraya
khusunya, dan ke Provinsi Kalimantan Tengah pada umumnya:
h. Sebaran geografis wisatawan yang bervariasi dengan kecenderungan kedekatan
secara geografis
Sebaran Geografis Wisatawan Domestik
ke Kota Palangkaraya 2017
Palangkaraya
22%

KalTeng kecuali PKY
55%
23%
Luar KalTeng
(Banjarmasin, Medan,
Jakarta, Bogor, Tegal,
Sumatera)

Diagram 4 Sebaran Geografis Wisatawan Domestik 2017
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Sebaran Geografis Wisatawan Domestik ke Luar Kota Palangka
Raya dalam Kalimantan Tengah 2017

23%
32%

Palangka Raya
KalTeng kecuali PKY
Luar KalTeng (Jakarta, Bali,
Batam, Cirebon)

45%

Diagram 5 Sebaran Geografis Wisatawan Domestik Ke Luar Kota Palangkaraya 2017

Wisatawan Kalimantan Tengah berdasarkan data Rencana Strategis Disbudpar
Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 menunjukan trend kenaikan antara 9%-12%
per tahun. Pasar wisatawan domestik pada tahun 2016 sebesar 94.5% relatif terhadap
wisatawan asing yang hanya berjumlah keseluruhan 20.496 wisatawan1. Dari jumlah
pengunjung tersebut wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Palangka Raya
secara geografis sebagian besar berasal dari penduduk lokal sendiri, warga kota
Palangka Raya berdasarkan Diagram 4 yakni sebesar 55%. Hal ini menunjukan bahwa
wisatawan domestik Kalimantan Tengah masih didominasi oleh warga Palangka
Raya.
Adapun untuk wilayah Kalimantan Tengah selain Palangkaraya, wisatawan
sebagian besar berasal dari wilayah Kalimantan Tengah sesuai kedekatan geografis
(45% sebagaimana ditunjukan Diagram 5). Mobilitas wisatawan yang berasal dari
Ibukota Kalimantan Tengah juga cukup besar, hal ini searah dengan tingkat
pendapatan yang relatif lebih tinggi.
Signifikansi data wisatawan untuk wilayah Kota Palangka Raya dan Kalimantan
Tengah selain Kota Palangkaraya antara lain menunjukan sebaran geografis
wisatawan domestik yang menyesuaikan kedekatan secara geografis, sebagaimana
paparan temuan data tersebut di atas.

1

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disbudpar Provinsi Kalimantan Tengah 2016.
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Sebaran Geografis Wisatawan Mancanegara ke Kota
Palangka Raya 2017
8%

USA

8%

SPAIN

15%
8%

PAKISTAN
8%

23%

ESTONIA
AUSTRIA

15%

8%

PORTUGAL

7%

Diagram 6 Sebaran Geografis Wisatawan Mancanegara 2017

Sebaran Geografis Wisatawan Mancanegara ke
Luar Kota Palangka Raya dalam Kalimantan
Tengah 2017

8%

USA

8%
34%
8%

Spanyol
Pakistan
Estonia

17%

Portugal
25%

India

Diagram 7 Sebaran Geografis Wisatawan Mancanegara ke Luar Kota Palangkaraya 2017

Sebagaimana sebelumnya dipaparkan di atas bahwa pangsa pasar wisatawan asing
masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 5% dari wisatawan Kalimantan Tengah
secara umum. Beberapa event pariwisata terus digalakkan untuk menggenjot
wisatawan ke Kalimantan Tengah, antara lain Gelar Seni Budaya, Festival Borneo,
Gelar Pesona Budaya TMII, Ritual Adat Kalteng, Gebyar Museum dan Festival
Budaya Isen Mulang menjadi beberapa daya tarik wisatawan untuk juga berkunjung
dan mengalami langsung pesona budaya dan wisata Kalimantan Tengah.
Temuan penelitian ini menunjukan keberagaman negara asal wisatawan asing,
tidak ada regional khusus yang mendominasi kunjungan ke Kalimantan Tengah
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sebagaimana data wisatawan secara nasional2 yang menunjukan kontribusi besar
kunjungan wisatawan asia tenggara dan China secara khusus.
Melalui temuan penelitian, secara umum dapat diketahui bahwa kunjungan
wisatawan mancanegara di Kota Palangkaraya menunjukan ‘kekecualian’ dari
kunjungan wisatawan mancanegara baik setingkat provinsi maupun nasional dengan
keragaman pengunjung yang tidak didominasi dari regional tertentu sebagaimana
kunjungan wisatawan mancanegara setingkat nasional yang didominasi wisatawan
asia-oseania. Adapun untuk kunjungan wisatawan mancanegara di tingkat provinsi
Kalimantan Tengah, terdapat pergeseran yang sebelumnya dari negara-negara asia
tenggara dan China menjadi USA dan Spanyol yang pada tahun 2017 menunjukan
presentasi kunjungan terbesar.
i. Golongan menengah ke atas
Berdasarkan penggolongan BPS (Badan Pusat Statistik), pendapatan penduduk
Indonesia dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu
1) Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata – rata lebih dari
3,5 juta rupiah per bulan
2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata – rata antara 2,5 juta
rupiah – 3,5 juta rupiah per bulan
3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata – rata di bawah antara
1,5 juta rupiah – 2,5 juta rupiah per bulan
4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata – rata 1,5 juta rupiag per
bulan.
Profesi Wisatawan Domestik ke
Kota Palangka Raya 2017
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Diagram 8 Profesi Wisatawan Domestik 2017

2

Statistik Wisatawan Mancanegara 2016-2017 Kementerian Pariwisata RI.
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Profesi Wisatawan Mancanegara ke
Luar Kota Palangka Raya 2017
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Diagram 9 Profesi Wisatawan Mancanegara 2017

Mengacu pada penggolongan di atas, wisatawan yang berkunjung ke DTW kota
Palangaka Raya merupakan masyarakat menengah ke atas, yang berpendidikan
minimal SMA dan sebagian besar berprofesi sebagai pegawai swasta dengan
penghasilan Rp. 1.500.00 – Rp. 5.000.000 setiap bulannya. Dengan penghasilan
tersebut para wisatawan mampu menginap di hotel, baik non bintang maupun
berbintang, rata – rata selama 1 – 3 hari dan mampu mengeluarkan uang Rp. 500.000
– Rp. 1.000.000 perhari selama berwisata untuk akomodasi, konsumsi dan
transportasi Para wisatawan juga lebih memilih mobil (pribadi atau sewa) sebagai
transportasi lokal yang mereka gunakan untuk menuju destinasi wisata.
Sebagaimana ditunjukan Diagram 8 tentang profesi wisatawan domestik, terdapat
angka yang cukup tinggi dari profesi sektor swasta sebagaimana temuan menunjukan
bahwa penghasilan wisatawan yangn berprofesi di sektor swasta tergolong menengah
ke atas. Adapun wisatawan mancanegara sebagian besar merupakan pensiunan yang
ingin menikmati masa-masa tua menjelajari negara-negara asia tenggara, Kalimantan
Tengah menjadi salah satu tujuan utama mengingat keanekaragaman hayati dan
kekayaan alam lainnya.
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Tabel 177 Kunjungan Hotel

Berdasarkan data tingginya tingkat okupasi hotel bintang dibandingkan dengan
hotel nonbintang di Kota Palangka Raya, mendukung argument bahwa wisatawan
yang berkunjung ke Kota Palangka Raya merupakan wisatawan dari kalangan sosioekonomi menengah ke atas. Hal ini sebanding dengan wisata alam berbiaya tinggi di
Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum, kesulitan geografis dan
kurangnya infrastruktur yang mendukung serta masih sedikitnya operator akomodasi
wisata berkontribusi langsung terhadap tingginya biaya berwisata di Kalimantan
Tengah.
j. Wisatawan potensial
Tahapan proses keputusan berkunjung dimana wisatawan mengalami tindakan
selanjutnya atau pengalaman setelah kunjungan dilakukan berdasarkan kepuasan dan
ketidakpuasan wisatawan. Jika kunjungan tidak memenuhi ekspektasi, maka
wisatawan merasa kecewa, dan sebaliknya, jika kunjungan memenuhi ekspektasi,
maka wisatawan merasa puas. Pada tahap ini pula, wisatawan memebentuk sikap
apakah mereka berniat akan berkunjung kembali dan merekomendasikannya kepada
orang lain atau tidak (Suryadana, 2015).
Berdasarkan data penelitian ini, wisatawan yang berkunjung ke dtw merupakan
wisatawan yang potensial, maksudnya ada kemungkinan mereka akan kembali lagi ke
dtw

di

waktu

berikutnya.

Di

samping

itu,

wisatawan

juga

berkenan

merekomendasikan dtw ke orang lain, misalnya keluarga, teman, dan rekan bisnis,
untuk dijadikan destinasi ketika mereka berencana untuk belibur.
Hal ini menunjukan bahwa dtw Palangkaraya dan Kalimantan Tengah merupakan
dtw yang berkesan bagi wisatawan. Hampir semua responden kuesioner penelitian
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sepakat untuk kembali mengunjungi dtw apabila di kemudian hari berkesempatan
mengunjungi. Karakter wisatawan yang ingin kembali berkunjung memiliki
signifikansi dalam pengembangan atau masa promosi pariwisata Kallimantan Tengah
yang mana pada proses pengembangan atau masa promosi pariwisata salah satu yang
terpenting adalah kembalinya pengunjung dan harapannya dapat menarik lebih
banyak wisatawan dengan rekomendasi antar sesama wisatawan potensial.
Motivasi Wisatawan
Sebelum seseorang melakukan perjalanan wisata, pastinya mereka digerakkan oleh
motif untuk melakukan wisata. Motivasi merupakan hal yang sangat mendasar dalam
studi tentang wisatawan dan pariwisata, karena motivasi merupakan trigger dari proses
perjalanan wisata. Motivasi internal yang merupakan factor pendorong dari diri seorang
wisatawan, dan motivasi berikutnya adalah motivasi eksternal yang merupakan factor
penarik yang berasal dari atribut-atribut sebuah destinasi.
a. Motivasi Wisatawan Domestik
Wisatawan domestik atau nusantara merupakan wisatawan dalam negeri, dan
bukan wisatawan yang berasal dari negara lain. Wisatawan domestik melakukan
perjalanan wisata dan rekreasi ke bagian atau wilayah yang lain di negaranya untuk
mengetahui sesuatu yang berbeda dari lingkungann yang ada disekitarnya. Tujuan
wisatawan domestik berwisata di dalam negeri, yaitu ingin mengobati rasa penasaran
pada tempat yang ia yakini atau anggap sangat menakjubkan dan menyenangkan.
Sumber Informasi DTW Wisatawan Domestik 2017
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Diagram 10 Sumber Informasi DTW Wisatawan Domestik 2017
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Motivasi Wisatawan Domestik Berkunjung ke DTW 2017
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Diagram 11 Motivasi Wisatawan Domestik Berkunjung ke DTW 2017

Kegiatan Wisatawan Domestik di DTW
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B - kuliner
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27%

Diagram 12 Kegiatan Wisatawan Domestik di DTW

Instrumen

identifikasi

motivasi

wisatawan

baik

domestik

maupun

mancanegara antara lain: sumber informasi sebagai referensi berwisata, motivasi
berdasarkan beberapa jenis aktivitas, kegiatan wisatawan selama di lokasi dtw.
Wisatawan jelas tidak mungkin merasakan atau mengalami langsung ‘perasaan
berwisata’ sebelum mendatangi langsung dtw, untuk itu sumber informasi wisatawan
mengambil peran penting sebagai imaji wisatawan potensial terhadap dtw tertentu.
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Pariwisata merupakan fenomena yang timbul dari interaksi antara manusia dan
lingkungan (Walmsley dan Jenkins, 1993), berbagai hal menarik dan destinasi dapat
dianggap sebagai destinasi wisata karena anggapan atau imaji pengunjung terhadap
pengalaman berwisata (Pearce, 1991; Nyberg, 1994), kedatangan banyak pengunjung
sangat diperlukan agar suatu tempat dapat dianggap sebagai tujuan wisata. Meskipun
demikian, kehadiran pengunjung juga juga mungkin menjadi pengecualian dari
informasi pariwisata. Efek dari kehadiran orang-orang sebagai evaluasi pengunjung
terhadap destinasi wisata masih dalam perdebatan (Ogawa et al, 2016).
Diagram 10 tentang sumber informasi wisatawan domestik menunjukan
kuatnya rekomendasi teman dalam menjadi referensi berwisata. Secara khusus, gaya
berwisata kaum dalam memilih destinasi wisata ternyata begitu dipengaruhi oleh
rekomendasi yang berasal dari social platform. Peran media sosial yang belakangan
memegang peran penting dalam lalu lintas informasi generasi milenial menjadi
alternatif yang cukup kuat.
Gambaran sebagaimana ditunjukan Diagram 11 tentang tujuan wisatawan
dalam mengunjungi dtw menggambarkan liburan merupakan faktor utama. Untuk
menjelaskan tujuan wisata harus diketahui semua atau setidak-tidaknya beberapa jenis
tujuan wisata. Akan tetapi tidak ada kepastian untuk dapat mengetahui semua jenis
tujuan wisata tersebut. Tidak ada kepastian bahwa hal-hal yang dapat diduga dapat
menjadi tujuan wisata atau terungkap dalam penelitian-penelitian motivasi wisata
(motivation research) tersebut telah meliputi semua kemungkinan tujuan perjalanan
wisata. Pada hakikatnya tujuan orang untuk mengadakan wisata tersebut tidak terbatas
dan tidak dapat dibatasi. Melalui wawancara responden mengutarakan manfaat
liburan adalah bebas dari rutinitas harian. Liburan ini membuat lebih bahagia karena
pikiran pasti lebih jernih. Berlibur bisa menjadi alasan yang tepat untuk melepaskan
diri dari berbagai rutinitas tersebut. Responden milih beberapa hari kosong dalam satu
bulan, mengambil cuti dan menikmati liburan bersama keluarga.
Aktivitas wisatawan sesuai Diagram 12 dapat diketahui bahwa wisatawan
domestik memilih beberapa aktivitas utama secara relatif bervariasi, antara lain:
mengambil foto baik selfie dan wefie ataupun fotografi alam, berkeliling dtw untuk
menikmati tujuan berwisata atau merasakan ‘sensasi berlibur’, dan menikmati
panorama alam dtw. Tiga aktivitas dominan tersebut merepresentasikan preferensi
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wisatawan dalam mengadakan kegiatan selama berwisata. Dengan data tersebut dapat
dipahami bahwa wisatawan berusaha sebanyak-banyaknya menangkap ‘imaji
berwisata’ dari suatu tempat wisata melalui dua kategori aktivitas yaitu fisik
(berkeliling dan menikmati panorama alam) dan non-fisik (menangkap kesan
berwisata melalui foto-foto yang berhasil wisatawan abadikan).
Gambaran umum dari ketiga diagram tersebut, yaitu antara lain: sumber
informasi, tujuan mendatangi lokasi wisata, dan aktivitas, adalah abstraksi motivasi
wisatawan secara umum, khususnya dalam bagian ini adalah wisatawan domestik.
Pengambilan keputusan berwisata tentu dipengaruhi banyak faktor-faktor psikologis
seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, dan sikap, tetapi motivasi
wisatawan merupakan faktor yang terpenting dalam memulai dan mengatur kegiatankegiatannya karena motivasi mempengaruhi seorang individu dalam melakukan
pembelian (Alghamdi 2007:46). Motivasi pula yang membangun seseorang untuk
melakukan perilaku pembelian. Motivasi adalah suatu kebutuhan yang secara cukup
dirangsang untuk membuat seseorang mencari keputusan atas kebutuhannya. Temuan
penelitian

menunjukan

motivasi

wisatawan

domestik

dalam

mengunjungi

Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum meliputi keinginan kuat untuk
berlibur (escape motives)
b. Motivasi wisatawan mancanegara
Wisatawan mancanegara merupakan wisatawan yang berasal dari luar negeri, atau
orang yang berekreasi ke negara yang bukan negara asalnya. Menurut G.A. Schmoll
(1977), wisatawan merupakan individu atau kelompok individu yang merencanakan
kemampuan daya beli yang dimilikinya untuk melakukan perjalanan dengan tujuan
rekreasi dan liburan. Perkembangan industri digital mendorong turis asing datang ke
Indonesia karena bisa dengan mudah mendapatkan informasi mengenai pariwisata di
Indonesia3.

3

Angga Sukmajaya, 2017, Travel Online Dorong Pertumbuhan Kunjungan Turis Asing, url:
https://kumparan.com/angga-sukmawijaya/travel-online-dorong-pertumbuhan-kunjungan-turis-asing diakses
pada tanggal 3 Maret 2017.
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Sumber Informasi DTW Wisatawan Mancanegara 2017
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Diagram 13 Sumber Informasi DTW Wisatawan Mancanegara 2017
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Diagram 14 Motivasi Wisatawan Mancanegara Berkunjung ke DTW 2017
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Kegiatan Wisatawan Mancanegara di DTW 2017
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Diagram 15 Kegiatan Wisatawan Mancanegara di DTW 2017

Selain wisatawan dari dalam negeri, wisatawan mancanegara memegang
peranan penting di dalam pengembangan pariwisata di Kalimantan Tengah. Hal ini
nantinya akan berguna bagi pihak pengelola dalam merencanakan pengembangan
potensi yang tepat untuk bisa dikemas ke dalam suatu produk pariwisata yang
menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan. Sebagaimana paparan pada studi pustaka,
motivasi merupakan faktor penting bagi wisatawan di dalam mengambil keputusan
mengenai daerah tujuan wisata yang akan di kunjungi. Wisatawan akan
mempersepsikan daerah tujuan wisata yang memungkinkan, di mana persepsi ini
dihasilkan oleh persepsi individual, pengalaman dan Informasi. Motivasi adalah hal
yang sangat mendasar dalam studi tentang wisatawan dan pariwisata, karena motivasi
merupakan trigger dari proses perjalanan wisata, walaupun motivasi ini seringkali
tidak disadari oleh wisatawan itu sendiri (Pitana, 2005:57). Melalui deskripsi motivasi
wisatawan dapat ditilik poin-poin yang mengarah langsung pada pengambilan
keputusan yang bersifat transaksional dalam berwisata, hal tersebut pada akhirnya
berkontribusi langsung terhadap multiplier effects wisata daerah.
Pada Diagram 13 tentang sumber informasi dapat diketahui bahwa sumber
informasi wisatawan mancanegara tidak jauh berbeda dengan wisatawan domestik
yaitu rekomendasi teman sesama wisatawan potensial yang pernah berkunjung ke
Indonesia. Hal yang menarik adalah sumber informasi ‘lainnya’ yang menempati
urutan kedua sebagai referensi berwisata wisatawan mancanegara, hal tersebut
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menunjukan tingginya variasi sumber informasi wisatawan mancanegara (27%) dalam
mengambil keputusan berwisata.
Melalui telaah dalam wawancara sumber informasi ‘lainnya’ antara lain riset
mendalam secara personal, ketertarikan professional, buku teks ilmiah tentang
kekayaan alam Kalimantan, dll. Sumber informasi wisatawan mancanegara tetap
mengutamakan rekomendasi teman sebagai referensi pertama, hal ini dapat dipahami
mengingat berwisata antar negara memerlukan informasi mendalam bukan saja
informasi umum dan aspek-aspek administratif travel internasional tapi pengalaman
langsung lapangan yang mungkin tidak terduga serta kontak di daerah tujuan.
Sedangkan sumber informasi ‘lainnya’ menjadi pembeda wisatawan mancanegara
dibandingkan wisatawan domestik yang mana wisatawan mancanegara merasa
memerlukan sumber informasi bersifat pengetahuan dan kekayaan intelektual (melalui
riset mendalam secara personal, ketertarikan professional, dan buku teks ilmiah
tentang kekayaan alam Kalimantan).
Motivasi mengunjungi tujuan wisata sebagaimana ditampilkan pada Diagram
14 menunjukan keinginan kuat untuk berlibur sebagai faktor yang sangat dominan
sebagaimana wisatawan domestik. Adapun yang membedakan, sebagaimana hasil
wawancara, adalah range berwisata dari wisatawan mancanegara yang pilihan wisata
meliputi negara-negara asia-oseania untuk menikmati eksotika belahan bumi bagian
selatan. Sedangkan Diagram 15 tentang kegiatan yang dilakukan selama berada di
lokasi wisata menunjukan ‘minat khusus’ sebagai kegiatan dominan, hal ini terkait
langung dengan karakter obyek wisata alam di Kalimantan Tengah yang banyak
dikunjungi wisatawan mancanegara (seperti Tanjung Puting). Aktivitas berupa minat
khusus yang mana wisatawan mancanegara secara khusus mempersiapkan diri untuk
eksplorasi habitat dan flora fauna sebagai bagian kekayaan alam Kalimantan. Adapun
aktivitas berwisata lainnya secara merata antara lain: mengambil foto, berkeliling, dan
lainnya (seperti penelitian dan aktivitas fotografi profesional).
Signifikansi ketiga instrumen untuk identifikasi motivasi wisatawan adalah
terpetakannya motivasi wisatawan mancanegara dalam memutuskan berwisata di
Palangkaraya dan Kalimantan Tengah secara umum. Faktor-faktor pendorong
motivasi wisatawan digunakan untuk menjelaskan keinginan atau alasan wisatawan
untuk pergi berwisata yang berkaitan dengan motif, kebutuhan dan kepentingan
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wisatawan (Alghamdi 2007:46), dengan diketahuinya faktor-faktor pendorong
motivasi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Palangkaraya dan Kalimantan
Tengah secara umum. Stakeholders pariwisata dapat mengetahui kebutuhan
wisatawan mancanegara saat berwisata, sehingga kebutuhan-kebutuhan dan keinginan
wisatawan mancanegara yang terdiri dari berlibur (escape motives), misi profesional
(professional factors), dan menikmati panorama alam (enjoying natural resources)
tersebut dapat dipenuhi dan dapat dipasarkan melalui berbagai macam program
pemasaran.

E.

Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata Kota Palangka Raya
Pada masa lalu pembangunan ekonomi lebih diorientasikan pada kawasan Indonesia

bagian barat. Hal ini terlihat lebih berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di
kawasan barat Indonesia, dibandingkan dengan yang terdapat di kawasan timur Indonesia.
Hal ini juga terlihat dari pembangunan di sektor pariwisata, dimana kawasan Jawa-Bali
menjadi kawasan konsentrasi utama pembangunan kepariwisataan. Sementara dilihat dari
kecenderungan perubahan pasar global, yang lebih mengutamakan sumber daya alami
sebagai destinasi wisata, maka potensi sumber daya alam di kawasan timur Indonesia lebih
besar di bandingkan kawasan barat. Kualitas sumber daya alam yang dapat dijadikan daya
tarik wisata unggulan di kawasan timur Indonesia, jauh lebih baik dan memiliki peluang yang
besar untuk dikembangkan (Nirwandar, 2011).

Tabel 188 Pemasukan PAD Kota Palangka Raya dari Sektor Pariwisata tahun 2011 dan 2012

Dalam lingkup Kota Palangka Raya dan tingkat provinsi Kalimantan Tengah, hal
tersebut tergambar pada perkembangan ekonomi lokal, secara khusus dari PAD yang
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terpengaruh langsung dari sektor pariwisata. Total PAD Kota Palangka Raya tahun 2012 dari
pajak dan retribusi berjumlah Rp. 45.280.520.333,-. Dari jumlah PAD tersebut, sektor
pariwisata menyumbang Rp. 21.006.760.312,-. Berarti sektor Pariwisata telah menyumbang
sekitar 46,3% dari jumlah PAD Pajak dan Retribusi pada tahun 2012. Menurut Ningsih
(2014) perlu adanya usaha pengembangan yang lebih intensif terhadap sektor pariwisata di
kota Palangka Raya. Mengingat perkembangan lingkungan yang cepat memunculkan
hambatan-hambatan yang tak terduga dan tantangan-tantangan besar di bidang pariwisata.
Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013-2028
tertuang visi pembangunan kepariwisataan provinsi Kalimantan Tengah yaitu terwujudnya
Kalimantan Tengah sebagai daerah tujuan wisata yang berkualitas, tertata dan berwawasan
lingkungan untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan, arah kebijakan pembangunan
Daya Tarik Wisata yang meliputi pembangunan Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata
Budaya dan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia sebagaimana tertuang dalam Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013-2028 yaitu :
1.

Perintisan pembangunan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan
DPP dan KSPP;

2.

Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan
daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;

3.

Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam
menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan

4.

Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan,
daya saing dan daya tarik pada kawasan pariwisata provinsi.

Arah kebijakan pengembangan daya tarik wisata ini kemudian terbagi ke dalam
perwilayahan pembangunan destinasi Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah mencangkup 3
(tiga) pembagian kawasan yang tersebar pada 14 (empat belas) Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Kalimantan Tengah, yang meliputi kebijakan:
1.

Pengembangan Kawasan di Wilayah Barat, yaitu: Tanjung Puting dan
sekitarnya, Kawasan wisata Pantai Bogam Raya dan Kawasan Bekas Kesultanan
Kotawaringin di Kabupaten Kotawaringin Barat, kawasan Wisata Pantai Lunci di
Kabupaten Sukamara, Kawasan Wisata Hutan Alam di Kecamatan Delang
Kabupaten Lamandau, Kawasan Betang Tumbang Gagu dan Ujung Pandaran di
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Kabupaten Kotawaringin Timur, Kawasan Desa Adat Bangkal dan Danau
Sembuluh di Kabupaten Seruyan dengan Pusat Pengembangan di Kabupaten
Kotawaringin Barat sebagai pembangunan Pariwisata dengan jenis wisata alam,
tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata buatan yang masih
terkait dengan wisata alam.
2.

Pengembangan kawasan di Wilayah Tengah yaitu Sebangau, Betang Sei Pasah
dan Agrowista Basarang di Kabupaten Kapuas, Kawasan Huma Ha’i di Buntoi
Kabupaten Pulang Pisau, Kawasan Danau Taha’i, Bukit Tangkiling dan Tugu
Soekarno di Kota Palangka Raya, Bukit Batu, Danau Bulat, Riam Mangkikit, dan
Betang Rangan Bahekang di Kabupaten Katingan, Betang Malahoi, Air Terjun
Bawin Kameloh, dan Bukit Keminting di Kabupaten Gunung Mas dengan Pusat
Pengembangan di Kota Palangka Raya sebagai pengembangan pariwisata
dengan jenis wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi
wisata buatan yang masih terkait dengan wisata alam.

3.

Pengembangan Kawasan di Wilayah

Timur

yaitu Daya Tarik Wisata di

Kawasan Gunung Lumut-Gunung Pararawen di Kabupaten Barito Utara,
Kawasan Danau Sadar di Kabupaten Barito Selatan, Kawasan Taman Hutan
Anggrek Hitam di Kabupaten Barito Timur, Kawasan Gunung Bondang, Bukit
Tunjuk, Betang Konut Kabupaten Murung Raya dengan Pusat Pengembangan
di Kabupaten Barito Selatan sebagai pengembangan pariwisata dengan jenis
wisata alam, tirta, budaya dan sejarah dengan dukungan tema atraksi wisata
buatan yang masih terkait dengan wisata alam.
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Diagram 16 Pusat Pengembangan Pariwisata

Analisis perwilayahan bertujuan untuk mengelompokkan objek wisata dalam rangka
pembentukan wilayah pengembangan pariwisata. Analisis ini mengadopsi prinsip-prinsip
analisis kluster. Dalam analisis kluster perlu dipertimbangkan faktor aglomerasi kegiatan,
yaitu berkumpulnya beberapa objek pariwisata dalam suatu kawasan sehingga memberikan
nilai tambah dan hasil yang lebih optimum. Wisatawan akan lebih tertarik untuk
mengunjungi suatu kawasan wisata karena mempunyai berbagai pilihan objek wisata serta
kemudahan akses karena terletak dalam suatu kawasan. Selain itu pengembangan
kepariwisataan berbasis kewilayahan yang mengacu pada sistem kluster akan dapat menemu
kenali objek utama dan objek pendukung (atau objek periferi). Penemukenalan objek utama
ini akan membangun kualitas objek daya tarik wisata sesuai dengan konteks setempat
sehingga dapat dirumuskan konsep utama pembangunan pariwisata. Dengan penetapan
konsep pembangunan parwisata, maka akan dapat dengan mudah membangun ikon
pariwisata setempat yang dapat dibedakan/membedakan dengan daerah yang lain.
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Analisis perwilayahan disusun dalam dua skala yaitu makro dan mikro. Analisis
dalam konteks makro bertujuan menemukenali kondisi dan permasalahan keruangan secara
menyeluruh di wilayah Kota Palangka Raya dan sekitarnya, baik yang terkait dengan rencana
tata ruang yang ada maupun realitas di lapangan. Identifikasi ini akan menjadi dasar pijakan
bagi perumusan penataan keruangan/kewilayahan secara makro pengembangan pariwisata di
Kota Palangka Raya. Sementara itu, analisis dalam skala mikro bertujuan mengkaji setiap
kluster atau objek dalam kluster untuk memahami lebih mendetail karakteristik objek dan
hubungannya dengan objek yang lain dalam klaster yang tepat. Adapun hasil analisis
terhadap aspek penataan ruang dan kesamaan tema pengembangan kegiatan pariwisata di
Kota Palangka Raya dapat dijelaskan sebagai berikut:
Analisis terhadap Aspek Penataan Ruang Kegiatan Pariwisata
Secara kewilayahan/spasial, pengembangan kegiatan pariwisata di Kota
Palangka Raya sudah terpetakan tetapi belum secara komprehensif dan terpadu
sehingga upaya untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan
dalam mendorong pengembangan wilayah belum mampu berfungsi secara nyata.
Dalam kerangka pengembangan pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan
ekonomi

di

Kota

Palangka

Raya,

maka

konsep

pengembangan

secara

spasial/kewilayahan perlu dirumuskan untuk mendorong upaya pengembangan secara
sistematik dan konseptual.
Pola Pengelompokan berdasarkan Kesamaan Tema Pengembangan
Dalam pengembangan daya tarik wisata, hal mendasar yang diperhatikan
adalah tema dasar pengembangan. Tema pengembangan merupakan salah satu unsur
pokok sebagai titik tolak dalam pengembangan pariwisata baik dalam skala lokal
maupun regional. Penentuan tema dasar pengembangan pariwisata didasarkan pada
sumber daya pariwisata yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Melihat potensi
saat ini daya tarik wisata di Kota Palangka Raya, sebagian besar didominasi oleh daya
tarik wisata buatan dan wisata alam. Mengacu pada potensi saat ini, selanjutnya dapat
diidentifikasi tema dasar pengembangan yang disesuaikan dengan karakter-karakter
daya tarik wisata yang ada.
Terkait dengan pola penyebaran daya tarik wisata berdasarkan tema
pengembangan yang ada, proses ini tidak terlepas dari posisi geografis/letak masingmasing daya tarik wisata. Berdasarkan hasil analisis peta dan mengamati persebaran
daya tarik wisata, diperoleh 3 (tiga) kluster/kelompok daya tarik wisata dengan
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kriteria kesamaan tema pengembangan. Setiap kluster hampir memiliki karakter yang
sama pada tema pengembangan, meskipun masih dalam kategori daya tarik wisata
yang sejenis. Karakter tersebut terbentuk karena wilayah Kota Palangka Raya
termasuk memiliki ekosistem lengkap, yaitu hutan dan perbukitan di sisi utara dan
kawasan danau hutan gambut di sisi selatan, juga keberadaan satwa orangutan yang
menjadi satwa endemik dapat ditemui di wilayah ini. Wilayah hutan dan perbukitan
mencakup Mungku Baru, Tangkiling, Banturung, sedangkan wilayah danau hutan
gambut mencakup Kereng Bangkirai, Danau Tundai dan sekitarnya.
Setiap wilayah memiliki karakter tersendiri dan potensi daya tarik wisata yang
berbeda. Wilayah utara memiliki kawasan hutan asri denga pepohonan ulin yang
masih sangat terjaga kelestarian alam dan satwa, juga terdapat perbukitan hijau yang
memiliki potensi alam hutan pegunungan dengan beranekaragaman pemandangan dan
desa wisata sebagai penunjang fasilitas pariwisata. Sedangkan wilayah selatan
terdapat perairan danau juga kawasan taman nasional yang didominasi area hutan
gambut yang menawarkan suasana alam yang berbeda. Identifikasi daya tarik wisata
pada setiap klaster dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel 199 Pengelompokan Daya Tarik Wisata berdasarkan Tema Pengembangan

Dari hasil analisis pengelompokan tema pengembangan, kelompok daya tarik
ekowisata berupa wisata alam di Taman Nasional Sebangau menjadi karakter tersendiri, juga
keberadaan satwa endemik orangutan menjadi salah satu citra pariwisata Kalimantan Tengah
secara umum, juga Kota Palangka Raya secara khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa
tema ekowisata merupakan basis tema yang dapat dijadikan sebagai tema sentral
pengembangan daya tarik wisata di Kota Palangka Raya. Dari tema utama tersebut dapat
dijadikan berbagai variasi jenis atraksi yang dapat dikemas untuk pengembangan
kepariwisataan di Kota Palangka Raya di masa mendatang.
Fennell (1999) mendefinisikan ekowisata sebagai bentuk berkelanjutan berbasis
sumber daya alam pariwisata yang berfokus terutama pada mengalami dan belajar tentang
alam, dan yang berhasil etis dampak rendah, non-konsumtif dan berorientasi lokal (kontrol,
manfaat dan keuntungan dan skala). Konsep ekowisata pada dasarnya mendorong adanya
kerjasama antara pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu pola-pola kemitraan antara
pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kerjasama yang lebih sinergi,
adaftif antara pelaku ekowisata merupakan hal yang esensial untuk mendorong keberhasilan
pengembangan ekowisata di Indonesia (Priono, 2012).

Dalam pengembangan pasar pariwisata di Kota Palangka Raya terdapat faktor
pendorong. Adapun faktor pendorong tersebut meliputi:
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a. Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah ditunjang
dengan adanya Bandar Udara Tjilik Riwut, dan Terminal angkutan darat sebagai
pintu masuk.
b. Kota Palangka Raya sebagai hub, dan dilengkapi dengan sarana penunjang kota
wisata (urban tourism); ketersediaan sarana akomodasi, hiburan malam, dan pusat
kuliner yang representatif sebagai tempat transit ataupun menjalankan bisnis.
c. Kota Palangka Raya dapat diakses secara langsung (direct flight) dengan
transportasi udara dengan destinasi utama di tanah air, misalnya: Jakarta dan
Surabaya.
d. Potensi atraksi wisata yang beragam: alam (sungai Kahayan, danau, lahan gambut,
taman nasional, hutan alam); budaya (museum, situs, rumah adat, seni dan tarian);
buatan (monumen Tugu Soekarno, mall, taman bermain, kuliner, aneka produk
kerajinan, dan obat obatan herbal); minat khusus (TN Sebangau, Arboretum
Nyaru Menteng).
e. TN Sebangau menjadi salah satu bagian dari KSPN bersama TN Tanjung Puting
yang potensial sebagai destinasi Ekowisata.
f. Potensi seni Budaya Dayak yang lokal mengandung nilai edukasi sangat bagus
dikemas sebagai pertunjukan wisata (tourism art) untuk suguhan wisatawan,
terutama tarian-tarian daerah yang memang menjadi ciri khas Kalimantan Tengah.
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F.

Dinamika Permasalahan Dalam Pengembangan Pasar Pariwisata
Beberapa masalah, berdasarkan temuan penelitian, yang perlu diperhatikan karena

menghambat pengembangan potensi pasar pariwisata di Kota Palangka Raya dengan tema
ekowisata tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1.

Akses menuju DTW yang belum memadai

Diagram 17 Kondisi Jalan Palangka Raya

Panjang jalan di Kota Palangka Raya sampai akhir tahun 2015 mencapai
911,83 km. berdasarkan kondisi jalan, 19,75 % saja jalan yang dalam kondisi baik,
30, 32 % jalan dalam kondisi sedang, sementara itu 26,47 % dan 23,46 % lainnya
jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat (BPS Kota Palangka Raya, 2016).

Gambar 2 Kondisi jalan penghubung Kota Palangkaraya dan Kab. Katingan

Sumber : Borneo News, 2015.
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Hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi jalan di Kota Palangka Raya
belum mendukung akses menuju DTW. Padahal, jalan merupakan salah satu
infrastruktur yang vital, karena tersedianya jalan membuat aktifitas ekonomi antar
daerah menjadi mudah serta membuka peluang tumbuhnya berbagai usaha, termasuk
pariwisata. Hampir seluruh keluhan responden melalui wawancara sebagian besar
seputar akses menuju DTW, termasuk kondisi jalan dan penerangan jalan yang
masih terbatas. Ada banyak tempat wisata yang memiliki daya tarik tinggi namun
urung dikunjungi mengingat sulitnya akses menuju DTW tersebut.
2.

Keselamatan dan keamanan wisatawan di DTW belum terstandar
Dalam aspek yang manajemen keselamatan wisatawan terdapat dua concern,
yaitu: pengendalian resiko dan peningkatan pengelolaan keselamatan. Pengendalian
resiko meliputi pemeriksaan rutin, jelasnya pengumuman dan himbauan, profil
resiko. Sedangkan peningkatan pengelolaan keselamatan dapat dilaksanakan dengan
memiliki rencana kerja peningkatan keselamatan, tersedianya SOP tindakan
perbaikan, dan tersedianya process recovery (Yudistira, 2012).
Susanto (2012) menyebutkan bahwa kecelakaan yang terjadi di tempat wisata
menimbulkan kerugian bersifat materi dan immaterial kepada pengelola dan
pengunjung yang merupakan korban. Pengelola mengalami dua kerugian sekaligus
yaitu menganti kerugian kepada korban dengan sejumlah uang yang sudah
ditentukan, dan kerugian bersifat immateriil yaitu reputasi. Kerugian immateril
bersifat jangka panjang yaitu kelangsungan tempat wisata untuk kembali
memulihkan image positif sehingga pengunjung akan melupakan kejadian tersebut.
Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, pengelola tempat wisata diwajibkan
memberikan transparansi atas visitor safety.
Pada beberapa objek utama, misalnya Sei Gohong, dan Kalawa Water park
belum tersedia fasilitas asuransi (included tiket), dan kelengkapan keamanan
misalnya life jacket. Menurut Bowo, salah satu responden, pelampung renang
sebagai salah satu kelengkapan keselamatan, seharusnya disediakan dan diatur
dengan baik oleh pengelola sehingga pengunjung dapat menggunakan atau menyewa
dengan nyaman.
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3.

Amenitas di DTW yang belum memadai
Pada beberapa objek wisata belum ditunjang dengan fasilitas tempat sampah,
MCK, dan penerangan serta fasilitas lainnya untuk menjadikan nyaman saat
wisatawan berkunjung.

Gambar 3 Satu-satunya Fasilitas Toilet Sei Gohong
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

Minimnya fasilitas dan sarana penunjang di tempat wisata yang sebetulnya
potensial dikunjungi wisatawan lokal/regional.

95

Gambar 4 Kondisi Fasilitas Toilet yang Kurang Terawat
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017

Fasilitas kantin bagi pengunjung juga masih belum memadai, hampir semua
destinasi wisata, belum memiki dedicated facility untuk kafetaria yang berpotensi
menggerakan ekonomi lokal.

Gambar 5 Bangunan Non-Permanen yang digunakan sebagai Kantin
Destinasi Wisata Sei Gohong
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2017
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4.

Kelestarian lingkungan yang belum dijaga
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Rojikinnor, mengaku
volume sampah di kota tersebut mengalami peningkatan dalam beberapa pekan
terakhir. Pada umumnya, bila terhitung total setiap harinya hanya 800 m2 tingkat
volume sampah. Namun pasca sejumlah pergelaran event kemarin, naik menjadi
1000

m2 volumenya. Menurutnya, tidak bisa dipungkiri lagi naiknya volume

sampah diakibatkan dari kegiatan sejumlah event tersebut, mulai dari perhelatan
Festival Budaya Isen Mulang (FBIM) yang dibalut dengan pameran Kalteng Expo di
Lapangan Temanggung Tilung Palangka Raya , Pelaksanaan MTQ ke – 28 tingkat
Provinsi Kalteng yang juga dibalut dengan pameran di kawasan Lapangan Mantikei
dan yang baru-baru ini digelar adalah Event Palangka Raya Dirgantara Airshow TNI
Angkatan Udara di kawasan Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya dan pasar
ramadhan yang banyak bermunculan dibulan ramadhan. Rojikinnor menjelaskan,
sampah-sampah dari hasil aktivitas di Pasar Ramdhan dan Pasar Wadai cukup
menyumbang volume sampah di Kota Cantik. 4

Gambar 6 Sampah di Sei Gohong

Sumber : Dokumentasi Penelitian 2017
Keluhan yang sama tentang sampah juga diutarakan oleh salah satu responden,
yaitu Bapak Ramlan. Dia mengatakan bahwa sampah – sampah yang ada beberapa
tempat wisata di Kota Palangka Raya yang pernah dia kunjungi, salah satunya Sei
Gohong, tersebut perlu dikelola dengan baik, sehingga sampah – sampah tidak
berserakan dimana – mana.

4

Raudhatul N, 2016, Volume Sampah di Kota Palangka Raya Meningkat,
http://www.menaranews.com/volume-sampah-di-kota-palangka-raya-meningkat/, diakses pada 14 Mei 2017.
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Hal yang dipaparkan tersebut merupakan gambaran bahwa wisatawan yang
berkunjung ke DTW dan event di Kota Palangka Raya tidak memiliki rasa tanggung
jawab terhadap kondisi lingkungannya. Adapun hal tersebut dapat terjadi karena
minimnya jumlah tempat sampah yang tersedia.
5.

Event Calendar sepanjang tahun yang belum tersedia,

6.

Promosi event-event besar yang menyajikan tari daerah dan seni khas Dayak masih
dirasa kurang luas, sehingga pengunjung festival tidak sesuai dengan harapan.

7.

Integrasi teknologi yang belum diterapkan secara maksimal

Sehingga kita dapat simpulkan bahwa tantangan utama dalam pengembangan potensi
pasar pariwisata menuju kondisi yang berkelanjutan adalah (Suryadana, 2015) :
1.

Lokasi
Potensi pengembangan pasar pariwisata Palangka Raya sebagai salah satu wilayah
Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana ditetapkan pada Perprov tentang
Rencana Pariwisata Kalimantan Tengah 2013-2028. Hal ini menjadi landasan untuk
fokus pembangunan dan pengembangan pariwisata bukan saja dari Pemerintah Kota
Palangka Raya tapi juga dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2.

Waktu
Pemanfaatan momen-momen kebudayaan lokal Palangka Raya dan event-event adat
Kalimantan Tengah secara umum menjadi jendela waktu yang strategis bagi
kelanjutan pariwisata. Kalender budaya yang tersedia dalam bahasa Inggris
merupakan salah satu instrumen yang akan sangat membantu pemetaan momenmomen pariwisata.

3.

Akses
Dengan pembangunan terminal baru bandara Tjilik Riwut Palangka Raya
merupakan kabar baik untuk entry point yang memiliki daya tawar tinggi bagi
wisatawan potensial. Akan tetapi persoalan akses bukan saja untuk mencapai
Palangka Raya dan Kalimantan Tengah secara umum tapi juga tantangan geografis
wilayah Kalimantan Tengah yang kesiapan sarana dan pra-sarana di dalamnya masih
belum menunjang mobilitas pariwisata. Sebagai ilustrasi untuk mencapai salah satu
dtw Palangka Raya yang terdekat, akses menuju tempat tersebut masih
mensyaratkan penyedia jasa untuk menggunakan mobil double gardan sebagai
transportasi mengingat medan perjalanan yang berat.
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4.

Produk
Sebuah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kalimantan Tengah untuk Industri Makanan, Minuman dan Kemasan (UPT
Kemasan) telah sebagai pelaksanaan pasal 54 Peraturan Daerah Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Oranisasi dan Tata Kerja
Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. UPT Kemasan merupakan langkah awal
dukungan Pemerintah Provinsi untuk local product development dan pembinaan
bagi pengusaha lokal.
Lebih dari itu unit usaha bukan saja produk berupa barang tapi juga jasa, yaitu
hospitality dalam lingkup pariwisata. Tantangan keberlanjutan dari sisi produk
adalah terbentuknya brand yang berkesan bagi wisatawan potensial di masa
mendatang.

5.

Edukasi
Proses edukasi yang bersifat entrepreneurial tentunya merupakan aspek besar yang
melibatkan banyak pihak, hal ini terkait langsung dengan kesiapan masyarakat,
komunitas usaha pariwisata lokal, kelompok-kelompok sadar wisata, dan kepedulian
terhadap lingkungan yang perlu mendapat porsi tersendiri mengingat kekayaan
wisata alam Palangka Raya dan Kalimantan Tengah secara umum.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan potensi pasar pariwisata, deskripsi kunjungan, karakteri dan

motivasi wisatawan, pengembangan potensi pasar pariwisata, dan dinamika permasalahan
pengembangan pariwisata, berikut kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah:
1. Faktor yang mendorong wisatawan domestik ke kalimantan tengah adalah
keinginan berlibur sebagi sarana melepaskan diri dari rutinitas aktivitas kerja,
keinginan untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga atau teman dekat,
dan keinginan untuk melihat hal yang baru.
2. Faktor yang mendorong wisatawan mancanegara ke Kalimantan tengah adalah
keinginan berlibur di tengah aktivitas kerja, keinginan untuk melakukan interaksi
sosial dengan teman karena mereka berlibur bersama teman, baik yang sudah
kenal lama maupun yang dikenal melalui open trip melalui website dan media
sosial, namun adapula yang melakukan solo traveling (self-discovery), dan
keinginan untuk melihat sesuatu hal yang baru.
3. Faktor yang mendorong wisatawan domestik ke kota palangka raya adalah
keinginan berlibur di tengah aktivitas kerja, keinginan untuk mempererat
hubungan antar anggota keluarga atau teman dekat sebagaimana data penelitian
bahwa rekomendasi teman merupakan sumber informasi yang utama bagi
wisatawan domestik.
4. Faktor yang mendorong wisatawan mancanegara ke Kalimantan tengah adalah
keinginan berlibur di tengah aktivitas kerja, keingin melakukan interaksi dengan
diri sendiri (self-discovery) karena mereka menyukai ketenangan, keinginan
untuk melihat sesuatu hal yang baru
Adapun insights untuk membaca karakteristik konsumen pariwisata Kalimantan
Tengah, baik domestik maupun asing berdasarkan pembahasan antara lain: (1) pasar
pariwisata Kalimantan Tengah di tengah pengarusutamaan pariwisata nasional mendapat
dampak yang positif baik secara ekonomi maupun budaya, (2) karakteristik dan motivasi
wisatawan domestik mengalami peningkatan pada wisata berbasis alam seiring dengan
kemajuan teknologi informasi, (3) sedangkan wisatawan mancanegara yang mengunjungi
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Kalimantan Tengah mulai bergeser bukan saja dominasi pengunjung dari negara-negara asiaoceania namun dari USA dan negara-negara eropa, dan (4) dinamika permasalahan
pengembangan potensi pasar pariwisata Kalimantan Tengah masih seputar menjawab
tantangan geografis (seperti pembangunan infrastruktur yang berat mengingat keadaan
lapangan) dan pengembangan fasilitas destinasi wisata serta sarana promosi.
B.

Saran
Saran berdasarkan pembahasan dibagi sesuai stakeholders pariwisata terkait:
Pemerintah
Pemerintah sebagai aktor publik dalam pembangunan pariwisata memegang
peranan strategis bukan saja dalam aspek pengembangan fisik namun juga
mengedepankan kesadaran wisata berkelanjutan. Secara umum pemerintah memiliki
sumberdaya baik dalam menetapkan regulasi namun juga dalam penegakannya, maka
pemerintah memungkinkan untuk mengambil peran sebagai leading actor dalam
menggerakkan pengembangan pariwisata Palangka Raya dan Kalimantan Tengah
sebagai provinsi.
Pemerintah pusat harus mampu mengidentifikasi potensi pasar Kalimantan
Tengah yang terus meningkat sebagai potensi konsentrasi pembangunan pariwisata,
dalam hal ini dengan menetapkan salah satu destinasi wisata prioritas nasional dari
wilayah Kalimantan Tengah sebagai ‘perwakilan geografis’ dari wilayah Indonesia
Bagian Tengah. Lebih dari itu, pemerintah pusat disarankan untuk dapat melakukan
integrasi teknologi dalam pengembangan pariwisata ke daerah sehingga Kalimantan
Tengah mampu bersaing dan semakin mudah ditemukan sebagai referensi wisata di
tingkat nasional.
Pemerintah

provinsi

disarankan

untuk

mengambil

peran

koordinasi

pengembangan pariwisata yang optimal, hal ini penting karena tantangan geografis
Kalimantan Tengah yang begitu luas sehingga menyulitkan koordinasi antara daerah
di Kalimantan Tengah. Potensi wisata berbasis alam dan budaya dapat berjalan
komplemen dengan pusat-pusat penelitian serta advokasi adat dan atau lingkungan
yang digerakkan oleh berbagai NGO internasional, pemerintah provinsi harus mampu
menangkap peluang kerjasama-kerjasama besar dari kepedulian aktor-aktor nonpemerintah tersebut.
Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai ujung tombak pengembangan
pariwisata disarankan untuk mulai bergerak mulai beberapa poin berikut:
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1. Pengembangan aspek promosi: pembuatan kalender pariwisata tahunan
yang disebarkan di tempat-tempat strategis seperti bandara, sentralisasi
informasi pariwisata (sistem informasi pariwisata), hotline pariwisata, dan
pengembangan narasi utama untuk festival budaya unggulan.
2. Pengembangan aspek destinasi wisata: pembangunan infratruktur jalan,
perbaikan dan atau peningkatan kualitas amenitas destinasi, dan
menetapkan standar minimal fasilitas destinasi wisata.
Swasta
Peran pengusaha dalam pembangunan pariwisata sangat penting, berikut
beberapa saran untuk pengusaha di sektor pariwisata Kalimantan Tengah:
1. Sinergi antar jenis usaha pariwisata dengan pengadaan familiarization trip
yang melibatkan tour operator, perhotelan, airline, dan jasa akomodasi
pariwisata. Hal ini memungkinkan step-up promosi wisata Kalimantan
Tengah yang sebelumnya bergerak sendiri-sendiri.
2. Peran pengusaha untuk pengembangan destinasi pariwisata dengan ikut
berperan merawat dan ikut dalam pembangunan destinasi pariwisata.
3. Standarisasi skill dan pengetahuan guide pariwisata, dalam hal ini
Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk dapat menegaskan perannya.
4. Kreatifitas adalah ciri khas sektor usaha pariwisata, diharapkan pengusaha
dapat sumbang saran dalam mengembangkan model-model wisata lokal
berbasis kearifan lokal untuk menjamin keberlanjutan wisata.
Masyarakat
Pelestarian aset pariwisata adat dan budaya sepenuhnya adalah milik
masyarakat yang menjadikan adat sebagai bagian integral terhadap kehidupan seharihari. Masyarakat memegang peran tak tergantikan untuk mampu mengenalkan
keramahan budaya dan kearifan adat serta local wisdom dalam mengelola kekayaan
alam. Peran aktif masyarakat dengan aspek entrepreneurial dengan adanya pokdarwis
dalam perancangan, implementasi rencana, dan pengelolaan atraksi wisata dengan
melibatkan pihak ketiga termasuk didalamnya masyarakat setempat selaku aktor yang
berpengaruh. Saran bagi masyarakat untuk terus menjaga nilai-nilai luhur adat
Kalimantan Tengah, berperan aktif dalam pokdarwis, menjaga lingkungan, dan turut
berpatisipasi aktif dalam mengembangan pariwisata lokal secara umum.
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Non-Governmental Organisation (NGO)
NGO merupakan inisiatif berbasis kepedulian terhadap isu-isu tertentu seperti
lingkungan, adat, dan budaya yang memiliki nilai penting dalam sustainabilitas
pariwisata. Saran bagi NGO adalah sebagai berikut:
1. Konsisten dengan visi yang ditanggung organisasi masing-masing selama tidak
bertentangan dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Menjadi penggerak inisiatif masyarakat dalam menjaga lingkungan.
3. Dapat menjadi pengawas dengan meningatkan pemerintah untuk pengembangan
pariwisata.
4. Memanfaatkan jejaring internasional sebagai sumberdaya organisasi untuk
pengembangan pariwisata lokal.
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