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Abstract

The poor information provided in Indonesian tourism has been the
obstacle in developing this area of business. However, the development
of information technology becomes a gold opportunity for the growth of
Indonesian tourism. This technology belongs to the semantic web
technology, which has more advances than web technology. Semantic
web technology is an application that has high database support capability
and also can be applied on the great quantity machines. By applying this
semantic web technology in this field, the tourism problems in Indonesia
will be solved, especially in term of increasing the number of foreign
tourist to Indonesia.
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1. Pendahuluan

Potensi Perkembangan pariwisata yang pesat saat ini, telah menjadi perhatian
utama setiap negara untuk mengembangkannya. Dari sisi pendapatan yang diterima
sektor pariwisata merupakan sektor yang memilliki investasi kecil tetapi kemanfaatan
yang diperoleh sangat besar. Bukan hal yang mengherankan apabila pada tahun
2004, penerimaan Indonesia dari sektor pariwisata mencapai US$ 4,8 milyar. Apalagi
jika kondisi keamanan yang terus membaik penerimaan devisa dari sektor pariwisata
pada tahun 2009 bisa mencapai US $10-15 milyar (Santosa, 2002).

Dilain pihak, hal yang patut diperhatikan juga adalah terjadinya pergeseran
tujuan wisata. Dimana pada tahun 1950-an, dominasi tujuan wisata berada pada
negara Eropa Barat dan Amerika Utara (total 97% dari wisatawan dunia). Namun
pada tahun 1999, tingkat kunjungan ke negara Eropa Barat dan Amerika Utara
menurun menjadi 62%. Sedangkan sisanya menyebar ke negara Asia Timur dan
Pasifik. Penurunan ini disebabkan karena terjadi pergeseran dari pola konsumsi
wisatawan yang pada saat ini memiliki selera wisata tinggi dan lebih berfokus pada
produk-produk budaya (culture), dan peninggalan sejarah (heritage), serta yang
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secara menyeluruh tentang potensi-potensi pariwisata yang tersebar di seluruh tanah
air.Meskipun terkonsentrasi pada Jakarta dan Bali, portal pariwisata yang di
tampilkan hanya sebatas informasi tentang objek dan atraksi wisata, informasi hotel,
akamodasi, dan souvernir. Setelah mengetahui informasi ini, wisatawan tidak dapat
melakukan pemesanan. Hal ini menyebabkan wisatawan tidak mendapatkan kepastian
ketika memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta atau Bali. Disamping
itu, permasalahan lainnya yang juga memiliki peranan penting adalah portal pariwisata
Indonesia tidak terintegrasi dengan perusahaan penerbangan dan perusahaan rental
mobil yang ada. Akibatnya wisatawan tidak memiliki referensi tentang perusahaan
penerbangan dan mobil yang ada di Indonesia. Wisatawan harus menghubungi travel
agen untuk mendapatkan informasi dan pemesanan ketika ke Indonesia. Akibatnya
wisatawan harus menunggu informasi dari travel agen untuk mendapatkan kepastian
tentang akomodasi, penerbangan, dan semua biaya yang di keluarkan ketika
melakukan kunjungan.

Gambar 1 Homepage www.Indonesia-tourism.com

 Paparan di atas menunjukkan bahwa portal pariwisata Indonesia  masih
sebatas menampilkan informasi yang statis dan tidak komunikatif. Meskipun Indonesia
memiliki objek wisata dan aktrasi wisata yang sangat beragam dan banyak, jika
tidak didukung dengan penyediaan informasi yang up to date, komunikatif dan tidak
dapat memberikan kepastian pada wisatawan, maka akan berdampak pada tingkat
kunjungan wisatawan manca negara. Padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia
memiliki potensi pariwisata yang tersebar diseluruh tanah air. Disamping itu, ada
berbagai peninggalan pra sejarah, budaya, dan ekowisata yang tersebar merata.
Hal ini menunjukkan bahwa sebagai negara yang memiliki potensi pariwisata besar,
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keputusan untuk melakukan perjalanan.
Aplikasi teknologi informasi pariwisata Indonesia masih sebatas penampilan

informasi, halaman teks, dan penyediaan gambar semata, tanpa adanya komunikasi
interaktif antara supplier pariwisata dengan client. Pemanfaatan teknologi informasi
saat ini belum dapat mengatasi beberapa permasalahan seperti 1) kerjasama sistem
dalam hal informasi dan service, 2) heterogenitas informasi diantara perbedaan sistem,
yang menyangkut class semantik dan class representasi, 3) kepekaan terhadap
dampak perubahan data, yang mana struktur konflik harus membedakan antara
fully mappable dan partially or nonmappable. Lebih jauh, permasalahan yang juga
muncul adalah pada saat konsep yang dipilih memiliki memiliki standar yang baku,
dan tidak memiliki pertalian dengan konsep yang lain, maka konsep tersebut tidak
dapat dipetakan.

Gambar 2 Nilai Perubahan Tradisional Pariwisata [4]

3. Tinjuan Semantik Web dan Ontology

Pada saat ini, Semantik Web telah mengantar evolusi WWW ke tingkat
pemanfaatan yang lebih baik. Apalagi jika dikaitkan dengan visi pengembangan web
kedepan yang menekankan pada dua hal yaitu: pertama membuat web semakin
baik sebagai media kolaborasi, dan kedua web semakin dapat dipahami oleh mesin,
yang lebih menekankan pada pemberian keterangan data maka akan membuat
informasi tersebut dapat dipahami oleh mesin. Semantik Web merupakan perluasan
dari web, yang lebih mendukung database  agar dapat dibaca oleh mesin. Hal ini
disebabkan karena web lebih menyandarkan diri pada rancangan manusia yang
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Resources Description Framework (RDF) merupakan sebuah bahasa formal
yang berbasiskan XML, URL dan unicode. Sedangkan RDF dipandang sebagai
sebuah dasar untuk pemrosesan metadata, yang mana metadata dalam web dapat
di kodekan, dipertukarkan dan dipergunakan. Oleh karena itu,  RDF terdiri dari
tiga jenis bagian (triple) subyek-predikat-obyek, dimana bisa disebut juga sebagai
a)Resources adalah bagian dari sumber informasi, dalam era Internet di
representasikan dalam alamat web atau URL, ini disebut subyek atau obyek.
b)Property adalah sebuah karakteristik dari atribut atau relasi untuk menjelaskan
sumber, ini disebut juga predikat. RDF tidak dapat dipandang sebagai langkah
melakukan pendefinisian semantik secara langsung dari setiap sumber, tetapi lebih
berfungsi untuk memberikan penjelasan agar dapat dipahami oleh mesin untuk
mempermudah pertukaran data. Sedangkan RDF Schema (RDFS) merupakan
sebuah lapisan diatas RDF dan merupakan sebuah set standard sederhana dari
sumber RDF yang memungkinkan untuk membuat vokabulary RDF sendiri. Jika
ditinjau dari sisi model, maka Model dari RDFS memiliki kemiripan dengan yang
digunakan oleh object oriented, yaitu dengan memiliki class, relation, property
dan instance.

Gambar 3 Spekrum Ontology  [6]

Class adalah kumpulan dari obyek yang memiliki kesamaan karakter. Relation
adalah sifat hubungan antar kelas. Property adalah karakter dari sebuah kelas.
Instances adalah sebuah obyek yang merupakan anggota sebuah kelas. Jika ditinjau
dari sisi proses interaperabilitas, ada tiga model untuk mengatasi perbedaan semantik
dalam memanfaatkan ontology, yaitu Model pertama adalah dengan membuat
ontology  yang dipahami secara bersama oleh semua sumber informasi. Pendekatan
ini sangat tersentral dan cocok untuk sumber informasi yang statis dan relasinya
sangat tinggi, sering diistilahkan dengan merging ontology. Model kedua adalah,
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Tabel 2  Perbedaan Posisi

• Contoh Perbedaan cakupan konsep, ada beberapa potongan informasi yang
memiliki perbedaan standar, memiliki perbedaan cakupan. Dalam hal ini ada
beberapa potongan informasi dapat merepresentasikan satu konsep atau
beberapa konsep. Hal ini dapat dilihat dalam fully mappable semantic clash.

Tabel 3 Perbedaan Cakupan Konsep

• Contoh perbedaan level abstraksi, beberapa informasi merupakan representasi
dari perbedaan level abstraksi. Hal ini terlihat dalam partially mappable
semantik clash.

Tabel 4 Perbedaan Level Abstraksi

• Contoh perbedaan glanularity, beberapa informasi  merepresentasikan dari
perbedaan level glanularity. Hal ini terlihat dalam partially mappable semantik
clash.

Tabel 5 Perbedaan Glanularity

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, maka dalam membangun konsep
Semantik Web dalam pariwisata perlu melibatkan ontology dalam rangka
keharmonisan pada level konseptual. Hal ini disebabkan karena Semantik Web
pada dasarnya akan mengakses berbagai informasi yang beragam dari berbagai
sumber dan didukung dengan berbagai hubungan kerjasama. Oleh karena itu, dalam
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Gambar 5  MEK Pemetaan Sistem Semantik [4]

Gambar 6 An OTA Compliant Service Functionality Ontology [8]

Berdasarkan paparan Gambar 6, dalam travel Web Services, seorang
wisatawan dapat mengakses informasi penerbangan, rental mobil, hotel, golf, serta
pelayanan asuransi yang diperoleh. Jika wisatawan merasa tertarik, maka ia akan
dapat memperoleh informasi lebih detail, contohnya dalam penerbangan, dimana
wisatawan tersebut akan memperoleh informasi tentang jadwal penerbangan,
informasi detail penerbangan, nomor penerbangan, serta dapat melakukan pemesanan
langsung. Lebih dari pada itu, jika wisatawan ingin melakukan pemesanan, maka
wisatawan tersebut dapat melakukan permintaan dengan struktur ontology seperti
pada Gambar 7, yang diawali dengan catatan informasi travel, type pos, informasi
tujuan pasti, pesawat yang akan dipergunakan, dan informasi tentang catatan
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Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan pendapatan dari sektor-sektor migas,
namun Indonesia juga dapat mengandalkan pariwisata dalam meningkatkan
pendapatan negara. Oleh karena itu, aplikasi Semantik Web berbasis ontology
merupakan prasyarat yang dapat dipilih. Dengan berbagai keragaman informasi
tentang penerbangan, hotel, rental mobil, restaurant, rekreasi, dan asuransi yang
dimiliki, maka diperlukan suatu tools yang secara efektif dapat mengolah informasi-
informasi dalam skala besar.

Gambar  8  Model Semantik Web sebagai Solusi Masalah Kepariwisataan Indonesia

Gambar 8 merupakan model Semantik Web yang dapat dikembangkan pada
layanan penerbangan dan perhotelan. Dimana dalam model ini, proses yang
ditekankan adalah penyediaan informasi dan pemesanan secara online dan terintegratif
yang dapat dilakukan oleh wisatawan. Model  travel web service secara terintegrasi
menampilkan 5 jenis layanan yaitu layanan penerbangan, layanan rental mobil, layanan
perhotelan, layanan event/ aktivitas, layanan rekreasi, dan layanan asuransi. Namun
karena keterbatasan tempat, maka dalam tulisan ini lebih memperhatikan dalam
layanan penerbangan dan layanan hotel. Dalam layanan penerbangan, informasi lebih
dikonsentrasikan pada informasi tentang penumpang, tipe booking, tipe pencarian
referensi pesawat, tipe informasi tujuan penumpang, tipe inputing data, dan tipe
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yang selama ini berkiprah dalam bidang teknologi informasi. Hal ini perlu dilakukan
guna mendapatkan sinergi antara pariwisata dan teknologi informasi.
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