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Pariwisata merupakan salah satu sektor andalan Indonesia yang mampu 
memberikan kontribusi devisa cukup signifikan.  Sebagian besar objek wisata 
Indonesia sangat terkait erat dengan sumberdaya pesisir dan lautan, seperti hutan 
mangrove, terumbu karang, estuaria, pulau-pulau kecil dan sebagainya.  Bahkan, 
Bali dan Bunaken sebagai salah satu tempat wisata ternama di Indonesia sangat 
mengandalkan wisata bahari sebagai objek yang ditawarkan kepada wisatawan, 
baik domestik maupun internasional. 

Bisnis pariwisata dewasa ini memang memberikan kecerahan bagi pergerakan 
roda ekonomi nasional.  Multiplier effect dari bisnis ini secara signifikan 
memberikan gairah investasi yang cukup menjanjikan.  Sebutlah investasi pada 
bisnis penyedia jasa traveling, bisnis perhotelan, souvenir, panti pijat, transportasi 
darat, laut dan udara, sampai dunia perbankan pun turut terimbasi bisnis 
pariwisata ini.  Dampak lain dari maraknya industri pariwisata ini adalah 
terserapnya tenaga kerja lokal, baik skilled labor maupun unskilled labor.  
Singkatnya bisnis pariwisata cukup memberikan angin segar bagi ekonomi 
nasional, terlebih pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada penyediaan 
devisa melalui pajak dalam negeri.  Sampai saat ini lebih kurang 76 persen 
pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak.  Bisa dibayangkan dampak 
yang ditimbulkan bilamana sektor riil, termasuk bisnis pariwisata ini lumpuh, 
maka tidaklah mengherankan jika sebagian besar roda ekonomi nasional pun 
terkena dampaknya. 

Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan adanya penyeimbangan pemanfaatan 
ekonomi dan pelestarian SDA dalam memaksimalkan peningkatan kesejahteraan 
sosial.  Kerangka prasyarat ini lebih menekankan adanya upaya perlindungan dan 
pemanfaatan SDA secara arif dan bijaksana.  Prasyarat ini sebenarnya hampir 
dapat ditafsirkan mirip dengan definisi konservasi.  Dalam ekonomi sumberdaya 
alam juga disebutkan bahwa pemanfaatan ekonomi harus dilakukan secara arif 
dan bijaksana dengan memperhitungkan manfaat jangka panjang dan seoptimal 
mungkin generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaat yang sama.  Artinya 
bahwa pemanfaatan sumberdaya alam dalam ilmu ekonomi sumberdaya harus 
dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. 

Wacana tentang pemanfaatan optimal dan berkelanjutan dengan melihat 
perkembangan dunia ekonomi dewasa ini telah memberikan perubahan cara 
pandang terhadap dunia ekonomi, sehingga untuk bisnis yang memanfaatkan 
sumberdaya alam sebagai faktor produksinya, maka fungsi produksi (f(x)) 
sekarang tidak melulu hanya terdiri dari faktor produksi berupa kapital (K) dan 
tenaga kerja (L) saja.  Akan tetapi, didalamnya harus memasukkan unsur daya 
dukung lingkungan sebagai faktor yang sangat menentukan keberlanjutan bisnis 
tersebut.   



Faktor produksi pariwisata bahari sangat terkait erat dengan ketersediaan 
sumberdaya alam sebagai bagian terpenting yang harus dipelihara 
keberlanjutannya.  Sehingga tidaklah dipungkiri bahwa bisnis pariwisata bahari 
merupakan salah satu kegiatan yang ber co-existence dan berkorelasi positif 
dengan upaya konservasi sumberdaya pesisir dan laut.  Fenomena konservasi 
yang dapat ditawarkan sebagai objek pariwisata bahari adalah konservasi penyu, 
terumbu karang, hutan mangrove, dan sumberdaya ikan.  Fenomena ini secara 
alami dapat dinikmati di sekitar pantai, pulau kecil, laguna, estuaria dan tempat 
lainnya yang memiliki SDA dengan nilai estetika terbaik yang dapat dinikmati.   

Beberapa daerah di Indonesia dewasa ini menjadikan sektor pariwisata sebagai 
salah satu andalan daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi PAD.  
Beberapa daerah tersebut menggunakan konservasi sumberdaya alam sebagai 
objek pariwisata.  Sebut saja Cilacap dengan konservasi hutan mangrovenya, 
Sukabumi dengan konservasi penyu dan keindahan pantainya, Kakaban-Berau 
dan Kepulauan Seribu dengan konservasi pulau dan lautnya, Bunaken-Sulut dan 
Padaido-Papua dengan konservasi terumbu karangnya, Tiga Gili-Lombok dengan 
konservasi pulau-pulau kecilnya, Pulau Buru dengan konservasi satwanya, dan 
lain sebagainya. 

Fenomena daerah tersebut secara signifikan memberikan sinyalemen bahwa bisnis 
pariwisata berbasis konservasi sumberdaya alam merupakan salah satu peluang 
bisnis yang harus dikembangkan dan dikelola secara baik dan bijaksana.  Minat 
wisatawan terhadap atraksi wisata dari alam merupakan peluang pasar yang harus 
digarap.  Garapan peluang ini seyogyanya didesain secara baik agar manfaat 
tambahan dari bisnis ini dapat dinikmati oleh sektor riil lainnya.  Agaknya gaya 
investasi dukungan terhadap sektor pariwisata ini seoptimal mungkin didesain 
mendekati fenomena asri lingkungan dan SDA, sehingga investasi pendukung 
tidak harus berskala bintang melainkan cukup berskala mawar atau melati.  
Artinya skala rumah tanggapun dapat ikut bermain dalam sektor pariwisata bahari 
ini. 
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