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Perekonomian suatu masyarakat dan bangsa, baik di tingkat lokal maupun 

nasional dan bahkan di tingkat internasional atau global perlu senantiasa 

dikembangkan agar kemakmuran, harkat, dan martabat masyarakat dan bangsa 

yang berada di dalamnya dapat terus ditingkatkan. 

Pada dasarnya, percepatan roda perekonomian masyarakat dan bangsa 

dapat digerakkan melalui pendekatan faktor pendorong (push factors) dan faktor 

penarik (pull factors). Masing-masing pendekatan tersebut memiliki kelebihan 

dan kekurangannya sendiri-sendiri. Perlu diperhatikan disini, mengenai 

pentingnya pendekatan faktor penarik di dalam mempercepat roda 

perekonomian suatu masyarakat dan bangsa, khususnya dalam konteks 

masyarakat Indonesia yang kini tengah menghadapi krisis multidimensional 

berkepanjangan dan sekaligus tengah menjalani era otonomi daerah. 

Setting atau penetapan masyarakat dan bangsa Indonesia yang memiliki 

karakteristik: jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, dengan penyebaran  

penduduk yang tidak merata dan terpusat di Pulau Jawa, dengan tingkat 

pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata, dengan tingkat 

pengangguran yang relatif tinggi dan dengan tingkat pertumbuhan PDB yang 

relatif rendah, dengan komposisi etnik yang sangat pluralistik serta didominasi 

etnik Jawa, dengan budaya,  kepercayaan, dan bahasa yang sangat beragam, 

dan dengan letak geografis yang sangat luas dan bersifat kepulauan, serta 

dengan sumber daya alam (natural resources) yang sangat beragam dan 

melimpah, yang mana keseluruhannya ini mendudukkan kebutuhan akan 

pemukiman (settlement/re-settlement) dan kepariwisataan (tourism) sebagai 

faktor penarik bagi percepatan gerak roda perekonomian nasional. Sektor 

perumahan dan horeka (hotel, restoran, dan katering) adalah merupakan sektor 

hilir yang berfungsi sebagai penyangga kebutuhan di atas yang akan melahirkan 

spin-off (persebaran efek berangkai) bagi sektor-sektor industri lainnya, baik di 

sektor riil maupun sektor jasa lainnya, baik di bidang genetik, ekstraktif, 

manufaktur, jasa keuangan dan jasa non-keuangan. 

Kebutuhan akan pemukiman diartikan disini mencakup kebutuhan akan 

perumahan (tempat tinggal), baik bagi penduduk asal (WNI) dan penduduk 



pendatang (WNI dan WNA). Kebutuhan akan kepariwisataan diartikan disini 

mencakup kebutuhan akan perlawatan bagi penduduk asal (WNI), penduduk 

pendatang menetap (WNI dan WNA), dan penduduk pendatang sesaat (tamu 

WNI dan tamu WNA). Kebutuhan akan pemukiman dan kepariwisataan pada 

dasarnya bersifat universal dalam artian cakupan pasarnya tidak hanya berskala 

lokal namun dapat pula mencakup skala nasional, internasional, multinasional, 

transnasional, regional dan bahkan global. Peluang pasar yang sangat besar ini 

akan dapat diraih secara optimal apabila dibenak komunitas manajemen dan 

juga entrepreuneur (stakeholders internal) pada sektor perumahan dan sektor 

horeka (hotel, restoran, dan katering) sanggup melakukan re-orientasi visi dan 

misi mereka yang semula  bersifat etno-sentrik dan poli-sentrik berubah ke 

orientasi yang bersifat regio-sentrik dan geo-sentrik. Terwujudnya perubahan 

orientasi visi dan misi ini bukan semata-mata diakibatkan oleh adanya proses 

penyadaran diri (awareness) komunitas manajemen semata, namun perlu 

ditopang pula oleh adanya tekanan-tekanan lingkungan yang dinamik terutama 

dari komunitas politisi, birokrasi, dan publik (stakeholders eksternal) yang 

diwujudkan oleh adanya kemauan politik dan opini publik. 

Proses penyadaran diri komunitas manajemen mengenai pentingnya re-

orientasi visi dan misi tersebut di atas akan dapat terlaksana melalui 

partisipasinya pada serangkaian aktivitas pencerahan yang intens di tingkat 

nasional dan internasional dan bahkan global melalui antara lain: seminar, 

workshop, pelatihan, konsultasi, penelitian, keikutsertaan dalam pameran 

dagang, meraih peluang usaha patungan, lisensi, waralaba, dan aliansi, yang 

kesemuanya ini akan mengarah pada terjalinnya pertukaran komunikasi dan 

informasi, perubahan wacana berfikir, dan pengayaan pemahaman dan 

penggunaan IPTEK. Sedangkan kiprah birokrasi pemerintahan sebagai 

instrumen kemauan pollitik, peran sertanya selaku dinamisator, regulator, dan 

fasilitator akan sangat menentukan didalam merubah orientasi visi dan misi 

tersebut melalui mekanisme perumusan dan penetapan peraturan serta 

perundang-undangan, penyuluhan, pelayanan dan bantuan pada masyarakat, 

khususnya yang berkaitan dengan aspek sanitasi, kebersihan, kesehatan, dan 

pemeliharaan lingkungan, dimana penentuan standarisasi terhadap aspek-aspek 

ini perlu mengacu pada standarisasi internasional. Kedua langkah tersebut 

tidaklah cukup memadai tanpa adanya dukungan opini publik, khususnya dari 

gerakan komunitas konsumen, seperti YLKI. 



Jika secara empirikal dicermati derajat mobilitas kependudukan - di dalam 

maupun di luar negeri - untuk bermukim dan berwisata di wilayah nusantara, 

maka dapat diperoleh gambaran transparan yang menunjukkan adanya trend 

kebutuhan akan sarana perumahan dan horeka yang terus meningkat di 

Indonesia. Namun dalam kenyataannya dibalik peluang pasar yang sedemikian 

besarnya ini, raihan kinerja yang dicapai sektor perumahan dan horeka nyata-

nyata masih relatif rendah bahkan dengan kualitas pelayanan yang masih 

rendah pula berada di bawah standar internasional, terutama yang menyangkut 

aspek sanitasi, kebersihan, kesehatan, dan pemeliharaan lingkungan. Adanya 

kesenjangan ini tentunya disamping melemahkan kemampuan untuk meraih 

peluang pasar yang tersedia,  akan tetapi juga menghambat intensitas 

persebaran efek berangkai (spin-off) kedua sektor tersebut untuk mampu 

menumbuh-kembangkan berbagai peluang pasar sektor-sektor ikutan lainnya, 

baik ke arah vertikal maupun ke arah horisontal, baik ke sektor hulu maupun ke 

sektor hilir, baik yang berskala usaha kecil, menengah, maupun besar, baik 

sektor negara, swasta maupun koperasi. 

Menyadari potensi pasar yang sedemikian besar ini yang dimiliki sektor 

perumahan dan horeka, maka perlu sesegera mungkin dilakukan upaya kajian 

holistik dan komprehensif yang melibatkan para pakar perguruan tinggi, tim 

konsultan lokal dan asing, lembaga atau asosiasi terkait dimana hasil dari kajian 

mereka ini akan dmanfaatkan sebagai bahan informasi bagi para pengambil 

keputusan strategik dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya 

merekonstruksi perencanaan pengembangan sektor perumahan dan horeka di 

masa mendatang “agar benar-benar dapat dijadikan pemicu dan bahkan penarik 

dalam mempercepat perputaran roda perekonomian nasional dan daerah yang 

kini tengah menghadapi pengaruh kekuatan eksternal dunia, terutama krisis 

ekonomi yang tengah melanda Uni Eropa dan Amerika Serikat”. 

Uraian ini lebih difokuskan sebagai kajian konseptual untuk mampu melihat 

keterkaitan antara kebutuhan penduduk untuk berwisata dengan peranan sektor 

perumahan, dan bahkan sektor horeka selaku industri penunjangnya. Disamping 

itu, ingin pula diungkapkan potensi persebaran efek berangkai (spin-off) sektor 

perumahan dan horeka terhadap sektor-sektor lainnya di luar kepariwisataan 

sehingga sektor-sektor tersebut mampu diandalkan sebgai faktor pemicu dan 

penarik dalam mempercepat perputaran roda perekonomian Indonesia di masa 

mendatang.  



Sebagai tambahan informasi, The United Nation Conference on 

International Travel and Tourism mendeskripsikan wisatawan (visitor) sebagai 

“Any person visiting a country which is not his usual place of residence and for 

any reason other than following an occupation renumerated from wthin the 

country visited”.  Dari deskripsi ini, maka wisatawan dapat dikelompokan ke 

dalam, yakni: 

1. Wisatawan turis, yakni mereka yang tinggal di suatu daerah destinasi 

(daerah dalam suatu negara yang sama atau berbeda dengan daerah 

asalnya) sekurang-kurangnya selama 24 jam dengan tujuan lawatan 

berupa: 

- Rekreasi, liburan, kesehatan, belajar, keagamaan, olah raga, dan 

- Bisnis, jumpa keluarga, mengemban misi, dan pertemuan. 

2. Wisatawan ekskursi, yakni mereka yang tinggal di suatu daerah destinasi 

(daerah dalam suatu negara yang sama atau berbeda dengan daerah 

asalnya) untuk kurun waktu kurang dari 24 jam, termasuk disini wisatawan 

kapal pesiar. 

Yang dimaksudkan dengan industri pariwisata tiada lain adalah “all industries 

which provide goods and services to tourists should be regarded as tourist 

industries eventhough they cater to both local residents and tourists”. Jadi 

jelaslah disini bahwa industri pariwisata mencakup berbagai sub sektor ekonomi, 

antara lain perhotelan, restoran dan katering (horeka), dan bahkan sektor 

perumahan. 

Last but not least, dikarenakan luasnya sub-sub sektor ekonomi yang 

tercakup dalam industri pariwisata, maka industri ini sering dijuluki pula sebagai 

cross sectoral industry. Viva kapariwisataan Indonesia. 
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