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Abstract 

Indonesian tourism is a great potential sector resulting a bilge 
income for the country if it is optimum-developed. Therefore, many as
pects in tourism businesses have been developed by the government or 
other tourism doers to inuease the income in this sector. However, there 
is a a problem in optimizing the use oflntemet technology in Indonesian 
tourism application. That is why the E - Tourism use emphasizes on 
online booking. It is as an absolute base in developing the Indonesian 
tourism. With the Internet based tourism, tourists can get any information 
and the assurance of the place and they are willing to visit to Indonesia. 
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1. Pendahuluan 

. 
' -

'- . 

Perm pcnting sektor pariwisata dalam perekonomian sudah lama disadari.
Hal ini tidak saja berlalru di ncgara maju, tetapijuga di negam berkembang Hal ini 
tcrbukti melalui pembentukan Departemen Pariwisata untuk tingkat na8ional dan 
Dinas Pariwisata mtuk tiDgkat daerah. Selain itu, terdapat suatu perasaan optimis 
yang S&Dpttinggi bahwapariwisatamrmpakan "88Cil yangkuar' untuk melakukan 
perubahan sosial dan ckonomi terhadap suatu ncpra. Pariwisata memiliki peran 
penting daJam mcmbuka lapangan kcrja bam dan imatasi, mcngubah penggunaan 
laban dan struktur ekonomi, serta memberikan swnbangan yangpositiftemadap 
perekonomian suatunegara. . 

Berdasarlcan pcmahaman di atas, maka pariwisata dapat clijadikan sebagai 
salahsatusJtcmatifuntuk meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi pengoptima1m 
potensi ini berdasarkan asumsi bahwa pariwisata merupakan sektor yang Iebih 
meneJcanbnpada penyediaanjua dengan mengoptimallampolalsi kawasan wisata. 
Hal ini mcnyebabkan berbagai organiusi d1mia, seperti: PBB, Bank Dunia, dan 
World TOfll'ism Organization (WI'O), memberilcan pengakuan bahwa pariwisata 
merupalam bagian yangtidakterpisahkan dari berbagai dimensi kehidupan manusia· 
tcrutama menyangkut kegiatan sosia1 dan ekonomi. Lebih daripada itu, pariwisata 
juga mcmberikan kescmpatan kepada setiap individu atau kelompak untuk 
memanfiurtJam waktu luang yang dUniliki untuk memenuhi keingintabuan tentang 
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GamHr 1 Data K ec;latmgBn WlSBtawan di ASEAN [3] 

dimensi lain di l'IB'linglnmgan medea saat ini. Dalam kaitan dengan hal tersebut, 
secara berani dao tegas Naisbitt [ 1 ], menyetekm t.lrwa periwisata yaag semula 
banya dinikmati oleh scgelintir elit, sekaraDg merupakm hal paliDg mend•sv dan 
sudah mcrupalam aspekyangsangatdiperbatikan 

DiJain pibak, Santcm [2], memaparkan bahwapospek pariwisaiaduoiake 
depan PlD1 sangatrnmjanjibn btbkan SIID@IIIl mrmbaibnpeluang besar, tmutama 

apabila dilihatdari aogka-aogka peddraanjumlah wisatawan imanasiooal (Inbound 
tourism) berdasarkan perkiraan WTOyakni 1,046 milyarorang (Tabtm 2010) dan 
1,602 milyar orang (Tah1Dl2020), diantaranya nwring-masing 231 juta dan 438. 
jutaorangbeadadi kawasanAaia Tmur dan Pasifik, dao.alammampu ll1CD:iptakm 
pendap8tan dunia sebesar USD 21riliun pada ta1mn 2020. 

Jika mengacu pada data World Touri.rm (}rgttlllzotlon (2005), terlihat beb.wa 
pariwisata Indonesia pada tahun 2003, menduduld urutanbempat. Posisi inijelas 
manberikan pemabaman bahwa pariwisatalndmesia memiliki poapekyaogsanpt 
besarjilcalau di kcmbangkan dengan baik. Melalui pemhenahan sarana pmsarana 
dan penguatan partisipasi masyarakat, maka tidak mungkin sektor pariwisata di 
Indonesiammjadi salah satu sektorymg dapat mandalkm aepcrti halnya Malaysia, 
Thailand, dan Singapma. . 

Khusus untuk Indonesia, prospek peodapatan dari sektor periwisata yang 
tercermin dari jumlah kunjungan pariwisata meningkat dari tahun ke tabtm .. 
Berdasarkan data BPS (2004),jumlah kunjuogan wisaaawanasingyangdatang ke 
Jndonesja pada tahun 1999 sebesar 4. 727.520 OJBDg; pada tahun2000 DBikmaJ.jadi 
5.064.217 orang; pada tahun2001 naikmenjadi 5.153.620 orang; pada tahun 
2002 sebcsar 5.033.400 orang; dan pada tah1Dl2003 sebesar 4.467.021 orang.. 
Jika dikaji lebih jauh, mengacu jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara 
ba:dasalkan wi1ayah, mlka pariwisata Indmesia mcmjhlcj prospek caah, yaogdapat 
dilihat pada Tabell. . 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada Tabel 1, terlihat bahwa jumlah 
kuqjUIJ88D wisaaawan selama 5 tabun IIHIII1lDjukbn bahwa wisatawan dari ASEAN 
dan Asia Pasifik memberikan kontribusi paling besar terhadap perkembangan 
paiiwisataindaJcsia. Deoganjumlah yaog1mus rnengalami peningkatan dari tahun 
btahun menuqjukkan bahwa pariwisata Indonesia merupakanseldoryang cutup 
meq&njilcan apabila dikembangkandengan baik. . 
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Tabd 1 Jmnlah Kunjungan Wisatawan Manca Negara 
Berdasarkan Wilayah (%) l4] 

Wilayah 1999 2000 2001 2002 2003 
Amerika 3,950 4,583 4 717 4 412 3930 
Eropa 14,558 15,793 16,726 16,550 13,564 
A SEAN 39,447 40,480 41,031 41 ,438 46,638 
Asia Pasifik ,10,571 37703 36.D30 36.121 34 489 
·--·----

100 
io_o_ --- . i0-0 .... 

100 100 Total 

Ada berbagai alternatif dalam rnengembangkan potensi pariwisata, seperti: 
pembenahan dan renovasi kawasan wisata, rnenciptakan daerah tujuan wisata, 
melakukan promosi melalui media maupun brosur-brosur, serta masih banyak lagi 
altematif yang dapat dilakukan guna menunjang pengembangan wisata. N amun itu 
saja bel urn cukup untuk menjawab tantangan penanganan dunia pariwisata. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangatpesat saat ini sudah menyita 
perhatian kalangan pariwisata untuk mengadopsi teknologi informasi ke dalam bisnis 
pariwisata. Hal ini terlihat rnelalui pernanfaatan Internet untuk melakukan promosi. 
serta melakukan transaksi-transaksi pariwisata. Pemanfaatan-pemanfaatan ini 
tercermin melalui aplikasi E-Tourism yang lebih menekankan pada online booking 
ke dalarn industri pariwisata. 

2. Tinjauan E-Tourism 

Konsep E-Tourism pada dasamya merupakan konsep yang masih baru dan 
belum rnendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang 
pariwisata, khususnya di Indonesia. E-Tourism masih dilihat ·sebagai sesuatu hal 
yang masih perlu dikaji lebih jauh mengenai keberadaannya. Meskipun dilain pihak 
dalam pengernbangan pariwisata penekanan terhadap pernanfaatan Internet sudah 
tinggi, namun hal ini tidak dibarengi dengan aplikasi Internet terse but sebagai alat 
pengembangan pariwisata. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pengernbangan 
E-Tourism san gat terkait erat dengan penggunaan Internet sebagai media utama 
yang dipakai. 

Pada hakekatnya Internet memegang peranan yang penting da1am pariwisata. 
Internet sudah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan untuk mempermudahkinerja 
pengernbangan pariwisata di Indonesia. Melalui Internet banyak hal dapat diakses 
secara rnudah, dan dapat digunakan oleh sebagian besar masyarakat di dunia. Hal 
ini merntmgk.inkan penyebaran informasi mengenai pengembangan pariwisata dapat 
diakses k~an, di mana, serta oleh siapa saja. 

Khusus di Indonesia, sejak dikembangkan pada tahun 1994, Internet 
mengalami perkernbangan yang sangat pesat. Boerhanoeddin [5], menyatakan 
bahwa tidak ada data yang pasti rnenyangkut jumlah pengguna Internet di Indone
sia, namun berdasarkan perkiraan, pada akhir tahun 1999 pemanfaatan Internet 
telah mencapai 180.000 pelanggan. Oleh karena itu, ditinjau dari aspek pernanfaatan 
Internet, maka Indonesia rnenduduki peringkat kedua terbesar setelah Cina di Asia. 
Pada saat ini, terdapat 46 ISP (Internet Service Provider) yang ada di Indonesia. 
Dari 46 ISP tersebut, yang beroperasi hanya sekitar 35 ISP, Namun pernanfaatan 
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ISP terse but masih berorentasi pada industri skala menengah dan besar, sedangkan 
pada sektor-sektor lainnya seperti pariwisata belum diman:faatkan secara optimal. 

Pemanfaatan Internet di Indonesia pada umwnnya masih berada di kota-kota 
besar. Hal ini disebabkan karena Internet masih dipandang sebagai produk yang 
hanya dipergunakan oleh kalangan tertentu. Dilain pihak, bagi kalangan kecil, dalam 
pemanfaatan Intemd lebih memilih "Warung Internet". Pada wanmg lntemet, seorang 
pengguna dapat mengakses Internet tanpa hams menjadi pelanggan ISP. User hanya 
membayar biaya per jam, dan tidak perlu membayar biaya telepon atau biaya Internet. 
Lebih daripada itu, user bebas dari masalah-masalah teknis seperti modem, kesulitan 
connect, dan lain sebagainya. 

Saat ini pelanggan Internet di Indonesia diperkirakan berjumlah 200.000 .. 
Berdasarkan hal tersebut, dapat perkirakan jumlah pengguna jasa Internet di Indo
nesia rnencapai 500.000 sampai 1.000.000 user. Hal ini dapat 
dipertanggungjawabkan karena satu PC biasanya dipakai oleh 3 sampai 5 orang. 
Oleh karena itu jumlah pengguna Internet lebih besar dari jumlah pelanggan. 

Berdasarkan paparan di atas, tampaklah bahwa Internet berkembang sangat 
pesat. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana pemanfaatan Internet yang 
tidak hanya terbatas pada sektor-sektor bisnis dan industri, namun merambah lebih 
jauh pada sektor-sektor lain, terutama pariwisata. 

Dalam laporan ekonomi infonnasi [ 6], [7], dinyatakan bahwa, "in 200 I, the 
£-Commerce and Development Report (ECDR) analised e-commerce and 
tourism with a view to exploring how theE-Tourism industry was starting to 
benefit from information technologies and the Internet, as the effect on 
developing countries competitiveness in tourism market." Paparan di atas 
memperlihatkan bahwa pariwisata dan bisnis berusaha meningkatkan manfaat 
teknologi informasi dan Internet dengan melihat dampaknya terhadap negara. 
berkembang melalui persaingan pasar pariwisata. Hal ini memberi penegasan bahwa 
industri pariwisata di negara berkembang sangat merasakan manfaat dengan 
kehadiran teknologi informasi dan Internet. Pemanfaatan Internet dalam pasar 
pariwisata dipakai sebagai landasan dalam pengambilan lrebijakan strategis pari~ 
dan merupakan dasarperubahan/inovasi pariwisata yang lebih efektif Hal ini terlihat 
dari pengembangan infrastruktur, human capacity, dan integrasi konsep elektronik 
bisnis tingkat rendah oleh penyedia pariwisata lokal, pemerintah, dengan menambah 
aturan utama da1am menumbuhkan partisipasi dan pemasukan perusahaan pariwisata 
dalam pasarpariwisata global. 

Secara tegas dinyatakan bahwa Internet tidak semata-mata hanya merupakan 
ternuan teknologi belaka, tetapijuga merupakan guru untuk mendidik manusia 
menemukan berbagai informasi (termasuk informasi pariwisata) yang diinginkannya, 
sehingga membuat hidup jauh lebih mudah. Wisatawan kini tidak sa bar menunggu 
informasi yang biasanya diberikan melalui biro jasa petjalanan ataupun organisasi 
lainnya. Mereka lebih senang mencari sendiri apa yang ada di benaknya sehingga. 
mampu rneyakinkan bahwa produk yang dipilihnya adalah yang terbaik. Lebih jauh, 
Santosa [8] menyatakan bahwa pada saat perjalanan wisata, wisatawan pada 
umumnya hanyalah membeli informasi yang berada di kornputer melalui reserva
tion sistemnya (hak) untuk suatu produk, jasa penerbangan, atau pun hotel. 
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Berdasarkan pemahaman di atas, maka kebutuhan tmtuk rnelakukan peljalanan 
wisata akan sangat rnudah, tanpa harus rnelalui birokrnsi yang nunit dan sukar. Oleh 
karena itu, rnengutip pemyataan Santosa [8], yang rnenyatakan bahwa, "ifyou are 
not online, then you are not on-sale. lfyour destination is not on the Web then 
it may well he ignored by the millions of people who now have access to the 
Internet ;vho that eve1y de>·tinatinn u ··,:mprchensivt 
presence on the Web. The Web is the new destination marketing battleground 
and if you are not in there fighting then you cannot expect to win the battle for 
tourist dollars." Berdasarkan hal terse but, terlihat bahwa peranan Internet melalui 
E-Tourism sangat penting dan perlu diperhatikan dalam pengernbangan pariwisata. 

Hendriksson (2005), menyatakan bahwa ada empat karakteristik utarna hila 
E-Tourism akan dikembangkan, yaitu: I) Produk pariwisata; 2) Dampak berantai 
yang ditimbulkan oleh industri pariwisata; 3) Struktur industri pariwisata; dan 4) 
Ketersediaan perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Lebih jauh, 
Hendriksson menyatakan bahwa dalam mempersiapkan karakteristik E-Tourism, 
rnaka perlu dilakukan pengembangan untuk mencapai penyempumaan pasar 
elekronik, seperti: 1) Warisan sistem yangtelah ada; 2) Keberagaman inforrnasi; 3) 
Tidak ada standar global dalam penukaran data; dan 4) Operasi tanpa batas. 

Dalam brief issues [6], [7], dinyatakan bahwa teknologi informasi dan 
komtmikasi sudah memberikan dampak pada prornosi, pemasaran, dan penjualan 
pariwisata. Dampak ini rnuncul akibat pemanfaatan E-Tourism dalam melakukan. 
transformasi radikal dalam industri pariwisata, yang disebabkan karena pada saat 
ini masyarakat mencari tujuan pariwisata di Internet. Khusus untuk negara 
berkembang, tidak banya.k kasus yang mengambil manfaat dari kesempatan 
pariwisata baru. Berdasarkan studi kasus di Afrika, pembaharuan dan pemasaran 
pariwisata dilakukan dalam konteks intemasional, dengan mengacu pada pelayanan 
providers negara rnaju. Hal ini dapat meningkatkan transaksi penjualan dan 
menghasilkan ketmtungan yang sangat besar(85%). Demikian pula dengan Carabia 
(80% ), atau Asia yang ditunjukkan oleh Thailand (70%) dan India ( 40% ). 

Berdasarkan pemahaman di atas, dengan adanya akses uinpa batas dan biaya 
rendah, maka fokus perhatian dicurahkan pada persaingan dalam pasar global, dan 
pembukaanjaringan perdagangan. Oleh karena itu, disarankan untukmelibatkan 
us8ha kecil menengah pariwisata dalamjaringan teknologi informasi dan komunikasi 
global sebagai langkah terobosan dalam kebijakan nasional [6], [7]. Hal ini 
disebabkan karena E-Tourism dip an dang dapat membantu negara-negara 
berkembang dalam mengoptirnalkan potensi-potensi yang belum dimanfaatkan· 
selama ini Sebagai peluang dalarn pembangunan pariwisata. 

Aplikasi Internet dalarn pariwisata pada dasamya tercermin dalam suiuu sistem 
distribusi pariwisata yang lebih mengarah pada transforrnasi pengembangan industri 
pariwisata dari perantara tradisional ke arah perantara Internet, seperti yang terlihat 
dalarn Gam bar 2. 

Paparan G-ambar 2 mentmjukkan beberapa sistern akses dengan menggunakan 
jalur Internet untuk tiket pesawat, penginapan, rental mobil, dan berbagaijasa 
pelayanan lainnya. Gambar terse but mempakan jalan keluar dalarn jalur distribusi 
kebergantungan tingkat rendah dari sistem pelayanan konsurnen tiadisional dan sistem 
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Gambar2 Sistem Distribusi Pariwisata [7] 

distribusi global, di mana terdapat penghasil pariwisata (penginapan, pesawat, 
restomn, tern pat rekreasi, dan transportasi), perantara tradisional ( agen travel, op
erator tour, DMOs, dan asosiasi tour), serta daerah potensi pariwisata. Web memiliki 
peranan sebagai jembatan penghubwtg antara produsen pariwisata dan daerah 
potensi pariwisata, karena secara langswtg produsen pariwisata dapat mengetahui. 
kondisi serta altematif-altematifyang dapatdijadikan bahan acuannya untuk memilih 
daerah wisata tujuan sebagai layanan kepada produsen pariwisata. Layanan ini 
dipennudah melalui Global Distribution System dan Consumer Distribution Sys-
tem. 

Desain pengembangan pariwisata berbasiskanE-Tourism yangmenekankan 
pada sistem pemesanan online [9], pada dasamya memberikan gambaran yang 
cukup tentang bagaimana sistem-sistem pengembangan pariwisata berbasiskan E
Tourism seharusnya berjalan. Diharapkan sistem ini dapatdijadikan tulang punggung 
pengembangan pariwisata-pariwisata padamasa yang akan datang. 

Sistem ini didasarkan pada satu konsep layanan yang dapat dikatakan tidak 
terbatas bagi turis atau pwt konsumen yang akan berwisata. Konsep layanan untuk 
memuaskan turis atau konsumen ini didasarkan pada beberapa aspek penting 
kesiapan sistem ini secara minimal, mencakup antara lain: akomodasi, transportasi, 
serta fasilitas yang dapat mendukwtg aktivitas yang diinginkan oleh konsumen. 
Sedangkan yang menjadi dasar penting bagi konsumen, mencak:up antara lain: harga;. 
kesiapan, serta jam.k yangselama ini menjadi masalah dalam penyampaian infonnas~ 
di mana dapat diselesaikan dengan jalan online bookings. Dengan kata laiD., seorang 
konswnen mendapatkan infonnasi yang lebih solid, akurat, dan cepat, sehingga dapat 
langswtg memutuskandaerahmana yang menjadi tujuan wisatanya. 

Berangkat dari paparan di atas, maka sistem pengembangan kepariwisataan 
yang berbasis E-Tourism terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: 1) Pengwnpulan 
data, standarisasi; 2) Konsolidas~ manajemen serta implementasi; dan 3) Pemasaran 
(Gambar4). 

Berdasarkan Gambar 4, terlihat ada tiga tingkatan uta.trui dalam penyusW1811 
sistem E-Tourism, yaitu: 1) Bagian-bagian koleksi data, yang merupakan dasar 
dalam melakukan standarisasi dan konsolidasi. Pada oagian ini terdapat elemen
elemen seperti: hotel, tern pat rekreasi, serta event-event penting yang dapat diakses 
oleh konsumen. Oleh karena itu, pengumpulan data serta penerapan standarisasi 
dan konsolidasi menjadi tujuan utama dalam tingkatan pertama; 2) Manajemen dan 
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..,___.,.._._ _...__......_....,.. __ 
Gam bar 3 Desain Sistem Paket Liburan yang Akan Datang (9] 

tindak lanjut da1am hal ini mencakup perancangan sistem yang akaJ?. disusWI 
berdasarlam bagian-bagian standariaaai dan konsolidasi pada tingkatan pertama; 3) 
Ap1lrwi alanpm peoeiapan llilllm yqterjldi dUD ,..n pea" •ML Tmgtoan 
lcetisa padadasamya merupakantingbnn panyampaiandan pc::nyeban infnrmasi 
kepada wisatawan. 

Beldasarkanrancanganpengemt-apn yang sudah~.can pada Gambar 
4, maka dalam Gambar S diperlihatbn contoh I'BDMDpn Portal E-Tourism. 

Pada Gambar 6 dapat dilihat contoh potensial dlri pengembangan website 
yugmerupakan tampilan awal dari website yangakan dinmcaog. Pada tampilan 
awa1 tmdajJatlm-hal paltingdalam pc~amamaan'M:Ibaite,aepedi:DIDnepmtempat 
~ wisata, tempat ildan,jaringan-jariuganpartnershipyqakandibmgunguoa 
kelancaran dari proses pemeunm tem}llt D8Dii. R811C'A11pn Po.rtal~ Tourism yang 
dikembangkan pada dasamya merupakan langkah bdna setelah dilakukan 
pengumpu1an, standarisasi, dan konsolidaai data. Dabl-data 1ascbut digeneralisasi 
berdasarkan kebutuban informasi dalam Portal E-Touri.rm. 

Pada Gam bar 7 ,jib seorang wisatawan sudah memilih satu ~ atau 
negara ~uan wisata tertentu, maka wisatawanakan berada pada J.ewlbduadari 
~ini yang didalamnya berisi merle, behasa sartaluywor*Y8Diabadapat 
dia...,.· .. kses-.. Sesudah itu ada juga bagian .. bagianJaiD. yalmi~ tool6yqdlpat 
diabes. Dalam manajemen too/a ini tadapatell!li1'M!I\ seperti: .bolel. kaajinan tangan. 
temgat wisata, dan sebagainya. Hal-hal lain seperti gambmm dari akomcxiMi ymg 
akan ctiglmaJran,jup terdapat dalmn bagian ini. 

.-------,-
G .. -ca :=-...:.a.-·----·-·-

r ,.._. 
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Gambar S Portal E-Tourl.sm [1 0) 

Gambar6 MamtjemenE-T..,...Tools[lO] 

Guna meyakinkan wisamwan ten1ang fasilitas yang dl"berikan, sangat perlu 
didukung oleh gambaran visual sebapi aJat pertimbanpnoyL Pada bagianbtip 
ini disediakan foto atau deslaipsi yang mam-citlakan secara .langsuag baik fasilitas 
ataupun•komodasi yaogakandiguoakan (Oambar 8). 

Gambar 8 memperlibatkan apabila wisataWIIl sudah menetapkan pake\apa 
~a yang dipilih, baik itu t:ransportasi, akotmdasi, alau.f8aititas laimJya, wiuaawan 
tersebut dapat melakulcan pemesan secara online. Dalam bagian ini koosumen 
akanctiminta 1duk mengisi datadiri yang valid ata1 sab, pabtapa sap yang ctitninm, 
aktifitas yang akan dilakukan, tipe pembayaran seperti apa, validasi ataupun' 
keabsahan dari panbayaran yang diminta serta penetapan tangal pe:rjalanaonya. 

Gambar 9 memperljbatkan lllellpD8i database pusat dalam PonalE-Tow
iam. Jika pemesanan sudah selesai malta sistem akan secara 18Apung 
menghubmgkan pada databare pusatyaugmanpermudah pcogontroJan tmfwlap 
jumlah pmdapetan, keaehauban tranMksi yqtajadi. par bali, daladiri dari pen ...., 
serta infrastrukturyang ada. Khusus untuk Asia TCD@8ara, salah satucontoh yang 
dapat dilihat ada1ab Portal E-7buri3m Malaysia. E-Tourism berbasis online book
ingyangdilakulgm Malay.dapat memberikan bukti bahwakedatangan wiSiblWan 
di Malaysia pada saat ini ditunjang oleb pengembangan Portal E-Tourism yang 
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• 

Gam bar 7 Pencltraan Fasilitas 4alam E-Tourl.fm [lOJ 

Gambar 8 Online Booking dalam E-Totlrism [1 0] 

berbasis Online Booking. 
Gambar 1 Omenuqjukkan Portal E-Tourism yang merupakan integrasi terpadu. 

penyampaian informasi dan pemesanan paketwisata di Malaysia. E-Tourism Por
tal mcupakankumpulan informasi yang berisikan gambaran mnmn NegaraMalay
sia (kondisi geografis, sistem pemerintahan, mata uang, dll.) serta secara khusus 
meogenai gambaran pariwisata di Malaysia, seperti:fmtfact, daemh ttYuan, kegiatan, 
travel too/,pocket travel, peta malaysia, virtual channel Malaysia, paket travel, 
dan komunitas travel. 

Gambar 11 memperlihatkan E-Tourism Portal berbasiskan online booking 
di Malaysia. Online booking yang dikembaogk.an di Malaysia merupakan sarana 
yangdapetdimanfBatkan oleh wisatawmmtukmemperolehkeplstianketikamereka 
melakukan petjalanan ke Malaysia. Olehkarena itu, infonnasi yang discdiakan dalam 
sistem ini antaralain: 1} ~ 2)Lama pm;jalaoan; 3)Dana; 4) Tanggal pmjahnm; 
5) Tanggalkembali; 6) Travel yangdigunakan; dan 7) ldentitas wisatawan. Ketika 
wisatawan tertarik untuk melakukan perjalanan ke Malaysia, maka mereka dapat 
melalmkan pemesanan melalui Internet. 

Bcrdasadam paparan diatas, hal ini memberiklm. kemtnngan 1BJtuk Malaysia,. 
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Gambar9 Database PusatdalamE-Tourism [10] 
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Gambar 10 Y'li'I'UalMalaysia e-Touri.fm Portal [11] 
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--.... -

Gambtlr 11 E-Tourism Portal Berbasiskan Online Bookingdi Malaysia (11] 
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Gam bar 11 Homepoge Pariwisata Indonesia [12] 

terutama dalam memperkuat posisi mereka sebagai "Malaysia '1hdy Asia". Melalui 
E-Tourism berbasis online booking, Malaysia dapat mcmberikan infonnasi 
mengenai potLmsi wisata yang dimiliki, serta dapat memotongjasa perantara dari 
luar, sehingga pendapabm sepenubnya menjadi pendapetan Malaysia. Oleh karena 
itu, kehadiran E-Tourism berbasis online booking merupakan suatu kebutuhan 
yang tidak ten:lakkan untuk pcngembangan pariwisata. E-Tourism berbasis online 
booking -s.etidaknya dapat mengurangi kerugian negara tujuan wisata dalam. 
meningkatkan pendapatan negara tersebut. 

3. Kepariwisataan Berbasis E-Tolll'ism di Indonesia 

E-Tourism yang dikembangkan di Indonesia pada saat ini belum menyentuh 
pada aspek yang paling utama yaitu memberikan infonnasi dan kepastian bagi 
wisatawan ketika mereka memilih untuk berkunjung ke daerah tujuan wisa:ta, 
disamping itu masih bersifat spasial. Jikalau dibandingkan dengan negara ASEAN 
lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan Singapum, dapat dikatabn Indonesia sangat 
tertinggal dalam pengembanganE-Tourism. 

Meskipun sudab ada pemanfaatan Internet dalam pe:ogembangan pariwisata 
Indonesia, namun belum menjawab pola pengembangan pariwisata terpadu 
berbasiskan E-Tourlsm. Hal ini menjadi pennasalahan dalam pengembangan 
pariwisata di Indonesia. 

Berdasarkan Gam bar 12, terlibat bahwa Indonesia sudah memiliki Portal. 
website yang cukup memadai, akan tetapijika dilihat dari isinya masih sederhana. 
Disamping ltu, websitepariwisata yang dikembangkan kunmgmemberikan lnformasi 
yang memadai. Hal ini terlihat dari daerah tujuan wisata yang diinformasikan hanya 
Jakarta dan Bali, dan belmn menyentuh bkayaan pariwisata Indonesia sebagai 
negara k.epulauan dan memiliki aneka ragam bWaya. Pengembangan kepariwisataan 
Indonesia masih belwn teipadu danmemililci akses terbatas pada lingkup nasional. 
Disamping itu, pengembengan kepariwisataan Indonesia tidak memiliki hubungan 
dcnpnkepariwisataan dengan negara tet.Bn[lga (Malaysia, ThaUand, dan Singapura). 
Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata Indonesia beh.im optimal dalam 
mengembangkan E-Tourism. 
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Gam bar 13 Desaln ~ Berbasts ~-1brtrtmtdt Indonesia 

Dengan mcmperbatikan kondisi kepariwisatan Indonesia serta sinkronisasi 
sistem kepariwisataan terpadu, hendaknya kepariwisataan Indonesia melakukan 
transfonnasi pengembangan kepariwisataan yang berbasis E-Tourism. 

Berdasarbn Gambar 13 A<-kansistemkepariwisataan berbasiskan ·~· yang . 
E-Tourism den&an pc:nekanan padaonline booking. dan mendasarkan pada sistem 
yang dibuat oleh Pran~ Siorpacs, dan Bachleclmer [9], yang disesuaikan dengan 
perkembangan pariwisata di Indonesia, di mana konsumen pariwisata kembali 
diperhadsq:Wan dengan hal klasik seperti ketersediaan waktu dan barga/keuangan. 
Kemudian sistem ini juga diperhadapkan dengan masalah yang sama, yakni: 
ak.omodasi, transportasi, serta fasilitas dari ak.tivitas yang akan disiapkan. Namun 
yang berbeda dan menjadi ciri khas dari sistem ini adalah adanya satu konsep objek 
wisata yang lebih terfokus wrtuk masalah kebudayaan serta kawasan wisata yang 
ada. 

Adapun a1asan dasar mengapa hal-hal terse but diangkat dan menjadi salah 
satu prioritas adalab karena melalui hal ini budaya Indonesia secara khusus 
diperW1alkan kcpada konsumen (turis ). Di sisi lain, budaya yang ada akan terus 
dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatkarena melalui budaya ini bukan saja identitas 
yang abn tetap dipertabankan, namunjuga melalui budaya masyarakat setempat 
pmmendapadgm JX11gha$ilan. Begitu jugakawasan wisata yang selamaini memillki. 
potmsi yang besar namtm belum dipematikan dapat dimaksimalkan oleh pemcrj.utah 
daernh. 

Sistem online boolcing ini akan mempermudah konsumen merencoanakan 
sertamelakukan peogbitungan yang tepat untuk mendapatkan paket h'bmannya. Hal 
ini disebabkan karena konsumen (wisatawan) dapat mengetahui kepastian biaya 
yang dikeluarkan pada saat melakukan perjalanan. Disamping itu. wisatawanjuga 
dapat manpero1eh kepistian akan aktivitas yang akan dilakukan pada saatmelalnbt 
perjalanan, 

Di sisi lain. dengan adanya infunnasi yang komprehensi:f mengenaijarak ke 
lokasi wisata danjugajarak petjalanannya, maka akan mempermudah wisatawan 
dalam mengambil keputusan untuk melakukan peijalanan ke lokasi wisata terse but. 
Oleh karena itu,ja:ralt tidak lagi menjadi masalah yang terlalu signifikan d.alam 
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penyampaian informasi mtuk efisiensi dan efektifitas wisatawan. 
Kehadiran E-Tourism dalam meningkatkan pendapatan pariwisata sangatlah 

penting. Pengoptimalan potensi pariwisata tidak hanya berada dalam aras 
pembenahan lokasi maupm objek wisata, namm harus diikutipgan pemanfaatan 
teknologi Internet dalam melakukan promosi serta pemesanan langsung oleh 
wisatawan. 

4. Penutup 

Kepariwisataan Indonesia pada dasamya memiliki potensi yang sangat besar· 
dan merupakan sektor yang dapat diandalkan mtuk dikembangkan, dengan syarat 
pengembangan potensi ini did.ukung oleh pola perencanaan dan pengembaitgan yang 
menyellmlh dengan melibatkan pemanfaatan teknologi Internet. 

Namun perkembangan kepariwisataan ini harus didukung oleh pola 
pengelolaan Internet dalam rangka menyediakan infonnasi yang menyeluruh bagi 
wisatawan, yang nantinya dapat dipak:ai sebagai alat pengambilan keputusan mtuk 
melakukan perjalanan wisata. Mengacu pada pemahaman tersebut, maka E-Tour
ism perlu diletakkan sebagai alat dalam mengembangkan kepariwisataan Indonesia 
terutama dalam penyediaan informasi dan pemesanan paket pariwisata oleh 
wisatawan. Belajar dari pengalaman Malaysia, persoalan utama yang dihadapi In
donesia dalam pengembangan kepariwisataan adalah ketidaktersediaan informasi 
yang menyellmlh tentang potensi pariwisata secaraterintegrasi. Hal inimenyebabkan 
pariwisata Indonesia cendenmg tertinggal dibanding negara Malaysi&, Thailand, dan 
Singapura. Oleh karena itu, dalam kepariwisataan, pengembangan E-Tourism 
berbasis online booldng perlu menjadi perhatian Indonesia. 

Melalui E-Tourism paling tidak dapat memberikan peningkatan pendapatan 
dalam bidang kepariwisataan di Indonesia, dan juga mendorong promosi serta 
penyediaan informasi secara lengkap bagi wisatawan. Disisi lain, E-Tourism juga 
dapat mengurangi travel agen luar, sehingga semua pendapatan dari pengeluaran 
wisatawan menjadi hak pariwisata Indonesia. Berdasarkan ketersediaan berbagai 
aspekseperti akomodasi, objekwisata, fasilitas untukmendukmlgaktivitas wisatawan, 
dan adanya informasi yang lengkap tentangjarak perjalanan dan didukung oleh 
kecocokan harga dan waktu, maka akan sangat membantu wisatawan mtuk 
mengambil keputusan dalam melakukan petjalanan ke IndoneSia. 
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