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Kegiatan perjalanan, atau sebagian dari kegiatan
tersebut, yang dilakukan secara sukarela, dan bersifat
sementara untuk menikmati objek dan daya tarik
wisata (UU. No. 9 Th 1990, ps 1) 



Segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, 
termasuk pengusaha objek wisata dan daya tarik
wisata, dan usaha-usaha yang berhubungan dengan
wisata (UU. No. 9 Th. 1990, ps 1)



Segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyelenggaraan pariwisata (semua kegiatan yang 
erhubungan dengan perenanaan, pengaturan, 
pelaksanaan, dan pengawasan). 



 Semua orang yang melakukan kegiatan wisata
 Semua orang yang melakukan perjalanan menuju

suatu tempat untuk wisata, dan bukan bertujuan
untuk menetap dan mencari nafkah.



Ciptaan Tuhan; Flora, fauna, dan pemandangan alam
Karya Manusia; Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 

Seni dan Budaya, Taman Agro, Taman Tirta, dan
Taman Hiburan.

 Sasaran Minat Khusus; Berburu, Mendaki Gunung, 
Gua, Tempat Ibadah, Ziarah dll.



Yogyakarta menjadi daerah tujuan wisata karena
memiliki potensi :
 Peninggalan Sejarah dan Purbakala
 Seni dan Budaya
 Alam yang Indah dan menarik
 Kuliner
 Hasil Kerajinan



 Berdasarkan annual growth rates 4,3% Untuk 
wisatawan dan 6,7% Untuk Pengeluaran

 Th 2005
 Jumlah Wisatawan 625 Jt orang
 Pengeluaran 445 miliar US Dollar 

 Th 2020
 Jumlah Wisatawan 1,6 miliar orang
 Pengeluaran 2 triliun US Dollar



Kebijakan eksklusif pengelolaan pariwisata yang 
bertujuan;
 Mendatangkan wisatawan sebanyak mungkin
 Memperpanjang masa tinggal (long stay) wisatawan
 Berusaha agar wisatawan membelanjakan uangngnya
 Memperluas lapangan kerja



 Mampukah kita memanfaatkan potensi yang  ada
 Mampukah kita menarik wisatawan berkunjung

Jawabnya : Pasti Bisa!! 
Syaratnya : Sadar wisata



 Kondisi nyaman yang harus diwujudkan dalam rangka
menarik minat wisatawan berkunjung ke wilayah kita

 Yaitu suasana:
 Aman
 Tertib
 Bersih
 Sejuk
 Indah 
 Ramah
 Kenangan



Wisatawan akan merasa senang di wilayah yang 
dikunjungi jika bebas dari gangguan yang membuatnya
tidak nyaman

 Kejahatan
 Penyakit menular

 Kecelakaan karena perlengkapan atau fasilitas yang 
buruk

 Gangguan dari masyarakat



Kondisi yang tercermin pada suasana yang teratur, 
rapi, lancar, dan disiplin dalam berbagai aspek
kehidupan, seperti;
 Lalu-lintas tertib dan lancar
 Tidak ada kerumunan, berebutan dll.
 Lingkungan yang tertata
 Pelayanan yang baik dan tepat
 Informasi yang benar dan tidak membingungkan



Kondisi lingkungan yang bebas dari kotoran, sampah, 
limbah, pencemaran, dan penyakit. Wisatawan akan
senang berada di tempat yang bersih dan sehat seperti;
Lingkungan yang bersih baik di rumah dan tempat

umum
Sajian makanan yang bersih dan higienis
Perlengkapan yang bersih
Pakaian dan penampilan petugas yang bersih rapi



Lingkungan yang serba hijau, yang menimbulkan
suasana sejuk, segar, nyaman dan tenteram, baik di
luar maupun di dalam ruangan. Maka perlu peran
aktif masyarakat untuk;
Melestarikan lingkungan
Penanaman pohon yang bermanfaat, dan

mempeliharanya dengan baik
Menyelenggarakan kegiatan yang menunjang

pelestarian



Keadaan yang menampilkan lingkungan yang menarik
dan enak dipandang,

 Indah dapat dilihat dari berbagai segi seperti, tata
ruang, tata letak, tata warna, atau gaya yang selaras

 Indah selalu berkaitan dengan kebersihan dan
ketertiban



 Ramah merupakan watak dasar budaya timur
khususnya budaya Jawa.

 Tamu selalu dihormati dan dilayani (tamu = ditata dan
dijamu)

 Ramah yaitu sikap dan perilaku yang menunjukan
keakraban, senyum dan sapa, sopan, dan siap
membantu.

 Tidak kehilangan kepribadian



Kesan yang melekat kuat pada pikiran dan perasaan
seseorang yang disebabkan atau diperoleh dari
pengalamannya. Hal ini bisa diciptakan dengan:
 Akomodasi yang nyaman
 Atraksi yang mempesona
Makanan dan minuman yang khas dan lezat
 Cinderamata yang menunjukan kekhasan daerah tujuan

wisata (mudah dibawa, tidak berbahaya, tidak
menyalahi aturan, dan harganya terjangkau). 



 Jikadidukung oleh seluruh komponen Bangsa, 
termasuk masyarakat luas. 

 Peran aktif masyarakat yang diharapkan;
 Turut melestarikan dan mengembangkan lingkungan, 

dan budaya.
 Menjaga daya tarik wisata, mencegah adanya

pencemaran dan perusakan.
 Meningkatkan keamanan dan ketertiban.
 Memasyarakatkan dan membudayakan Sapta Pesona.
 Menjadi tuan rumah yang baik




