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ABSTRAK 

Pengembangan  pariwisata minat khusus di Kabupaten Tambrauw dijadikan 

sebagai strategi pemodelan desain produk wisata yang berkharakter, dan berciri khas. 

Dalam penelitian ini peneliti  menyebutnya pariwisata baru (new tourism).  Pariwisata 

baru memiliki  disain jenis-jenis produk wisata dan atraksinya bersifat khusus dan khas. 

Tujuan dari penelitian ini hendak menawarkan sebuah konsep pariwisata minat khusus 

(special interest tourism) yang merupakan pariwisata baru sebagi alaternatif solusi 

pengembagan pariwisata yang memiliki ciri dan karakter khusus, menganut prinsip 

pembangunan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan kepada daerah yang 

baru berkembang dan minim infrastrukturnya dalam upaya percepatan pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan 

wisata minat khusus sebagai strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat          

di Kabupaten Tambrauw, mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan wisata minat khusus sebagai 

strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Tambrauw Provinsi 

Papua Barat. 

Lokasi penelitian di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, difokuskan pada 

Pemerimtah Kabuapaten Tambrauw yaitu BAPPEDA, Dinas Pariwisata Kebudayaan 

Pemuda dan Olah Raga, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung, 

Dinas Kehutanan, Distrik Fef, Kampung Sikor dan Kampung Wayo sebagai sampel.. 

Teori yang digunakan adalah Analisis SWOT  Freddy Rangkuti 1997. Data primer berupa 

data hasil wawancara (interview) dan hasil fokus group diskusi (FGD). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. 

Hasil penelitian bahwa konsep pariwisata minat khusus (special interest tourism ) 

di Kabupaten Tambrauw sesuai dengan strategi perencanaan pariwisata daerah, yang 

sejalan dengan pengembangan wisata minat khusus dan partisipasi masyarakat sebagi 

basis pembangunan pariwisata. Bahwa pilihan jenis wisata minat khusus yang merupakan 

strategi  daerah, yang secara selektif dan bijaksana memanfaatkan sumber daya alam, 

budaya dan kreatifitas masyarakat  seiring dengan   seberapa besar peran dan keterlibatan 

masyarakat lokal, merupakan tujuan pembangunan pariwisata yang berbasis masyarakat 

(community based tourism development) dan menempatkan masyarakat lokal sebagai 

subjek pembangunan pariwita di kabupaten Tambrauw. Kebijakan Pengembangan wisata 

minat khusus sebagai strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten 

Tambrauw adalah implementasi UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Visi, 

Misi, RPJP, RTRW Tahun 2011 dan RIPPDA Kabupaten Tambrauw 2015  merupakan 

kewenangan daerah melalui Perencanaan, strategi dan kebijakan, yang memberikan ruang 

Partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Bahwa pengembangan 

wisata minat khusus sebagai strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat          

di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat, masih   dominan dipengaruhi  oleh 

tingginya  faktor internal  Kelemahan dan faktor eksternal Ancaman sehingga berdampak 

kepada efektifitas pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik yang belum maksimal, 

disamping rendahnya koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi  antara 

organiasi pemerintah dan para pihak berdampak luas terhadap tidak sampainya kebijakan 

dan program dari SKPD kepada pemerintah Distrik dan Kampung. Sehingga pentingnya 

meningkatkan sinergitas antara pemrintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat dan 

pemangku kepentingan menjadi prioritas utama.  

 

Kata kunci: Strategi Pengembangan,Wisata Minat Khusus, Pariwisata Berbasis 

Masyarakat, SWOT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Pertumbuhan pariwisata dunia yang mencolok antara kawasan Eropa, 

Amerika, Asia, dan Pasifik.  Kawasan Asia dan Pasifik menempati posisi 

ketiga setelah  Eropah dan Amerika dalam pilihan kunjungan wisatawan 

manca negara, sebagai nama  dilaporkan oleh  UNWTO.  Sebanyak 1,2 milyar 

orang telah melakukan perjalanan  keberbagai destinasi pada tahun 2015. 

       Indonesia menempati peringkat 70 dari 141 negara tujuan wisata pada 

tahun 2015, adanya optimisme trend  kunjungan wisatawan manca negara yang 

terus meningkat  disertai peningkatan  daya saing pariwisata  nasional antara 

negara destinasi mengalami kenaikan yang positif, mempengaruhi jumlah 

kunjugan wisatawan kenegara destinasi.   

TREND  PERJALANAN  DUNIA

8/28/2011

 
Gambar : 1.1 

Trend Perjalanan Dunia 

Sumber Data :  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Tahun 2011 

1 
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 Jumlah kunjungan wisatawan manca negara mencapai 7,1 juta pada tahun 

2015 atau meningkat 3,53%, jika dibadingkan dengan periode yang sama 

tahun 2014 berjumlah 6,9 juta wisman (http://unic.jakarta.org, 2016).  Jumlah 

kunjungan nasional terus meningkat  tidak searah dengan daya serap dan daya 

dukung daerah dalam penerapan pembangunan pariwisata.  

Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan prasarana dan sarana            

didaerah yang minim, regulasi dan perangkat peraturan daerah yang belum 

tersedia, kelembagaan dan organisasi pelaksana pariwisata yang  belum 

terbentuk, dan daya dukung sumber daya manusia yang memiliki kemampuan 

hard skill dan soft skill yang belum memadai, sehingga terjadi kesenjangan 

anatara daerah yang minim infrastruktur dengan daerah yang infrastrukturnya 

tersedia lengkap.  

       Daya dukung dan serap daerah adalah kemampuan daya saing daerah 

dalam persaingan pariwisata nasional, merupakan sebuah kondisi  yang secara 

jangka panjang menurunkan atau menaikan  kualitas daya saing pariwisata 

nasional. Kondisi ini akan terjadi jika tidak dibaregi dengan perumusan  

strategi yang tepat dalam kebijakan yang konsisten, pembinaa dan 

pemberdayaan masyarakat lokal, peguatan kapasitas kelembagaan pengelola 

dan pengembangan produk. Hal ini dapat berdampak pada  pariwisata akan 

mengalami  situasi penurunan yang drastis  hingga sampai pada tingkat 

stagnan (Damanik 2013:33-40).  

       Pengembangan  pariwisata di daerah  sangat memerlukan  strategi dan 

perencanaan pembangunan pariwisata  yang tepat. Menurut Gunn (1988: 69), 



 

 

3 

pariwisata sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang memiliki aspek permintaan 

(demand side) dan aspek penawaran (supply side), sehingga diperlukan sebuah 

kemampuan perencana untuk menghasilkan sebuah rencana pengembangan 

pariwisata yang dapat mengintegrasikan dua aspek permintaan dan penawaran 

tersebut agar tercapai keberhasilan pengembangan pariwisata di daerah.  

       Untuk  menjamin  supaya  pariwisata  dapat  berkembang  secara  baik  

dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan 

meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul.  Perencanaan pariwisata 

perlu didahului dengan pemilihan strategi kebijakan pembangunan pariwisata 

daerah  yang tepat, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua 

sumber daya pendukungnya (Wardiyanto & Baiguni, 2011 : 47). 

       Prioritas utama pemerintah Kabupaten Tambrauw adalah menyiapkan 

infrastruktur dasar yang diperlukan oleh masyarakat, seperti jalan, air bersih, 

listrik, jaringan telekomunikasi dan sebagainya. Meski demikian dibutuhkan 

adanya  kajian-kajian, penelitian dan  perencanaan yang lebih detail dan 

akurat tentang potensi objek dan daya tarik wisata (ODTW), aksesibilitas, 

amenitas, atraksi wisata dan faktor-faktor pendukung pariwisata termasuk 

perencanaan strategis kedepan.  

       Untuk itu dibutuhkan dukungan melalui suatu strategi kebijakan  

perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan dalam bentuk dokumen 

penelitian. Disamping itu juga diperlukan kebijakan strategis lain yang 

tertuang dalam dokumen RIPPDA, dan perangkat perturan daerah lain 

sehingga dengan landasan tersebut, arah pengembangan kepariwisataan           
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di daerah ditransformasikan dalam rencana aksi dan program-program 

pembangunan.  

       Keseluruhan upaya sistematik dan komprehensif  tersebut diharapkan 

akan mampu memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah yang 

terpadu dan sinergis.  Dalam mendukung pengembangan wilayah dan 

pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang mampu mengembangkan 

wisata minat khusus sebagai pilihan model strategi pembangunan pariwisata 

daerah yang berdaya saing. 

       Pengembangan  pariwisata minat khusus dijadikan sebagai strategi 

pemodelan desain produk wisata yang berkharakter, dan berciri khas. Dalam 

penelitian ini peneliti  menyebutnya pariwisata baru (new tourism).  Pariwisata 

baru memiliki  disain jenis-jenis produk wisata dan atraksinya bersifat khusus 

dan khas.  

       Pariwisata ini merupakan pengembangan dan pemberian model, ciri, 

karakter, dan jenis secara spesifik dari pariwisata alam atau eco-tourism. 

Namun, pariwisata minat khusus dengan eco-tourism sama-sama merupakan 

pariwisata yang bertanggung jawab dan menjadi daya tarik bagi kelompok-

kelompok wisatawan manca negara yang memiliki minat khusus.  Dapat 

memberikan kontribusi kepada pemerintah untuk peningkatan PAD, 

menggerakkan perekonomian masyarakat dan memajukan pelestarian alam 

serta budaya.  

           Kabupaten Tambrauw terdiri dari 2 (dua) Ekoregion yaitu : Ekoregion  

kawasan pesisir pantai dan laut yang membetang dari Kota Sorong bagian 
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Utara distrik Makbon hingga distrik Arfu kabupaten Manokwari yang 

merupakan kawasan pantai sepanjang 175 km.  Kawasan ini merupakan 

habitat bagi Penyu Belimbing (Dermochelys Coriasea) disebut juga The 

Leather Back Turtle , yang merupakan satwa endemik dan langka di dunia dan 

satu-satunya ada di kawasan ini, serta  terdapat sejumlah fauna dan flora khas 

lainnya. 

       . Kawasan Tambrauw Utara berhadapan dengan samudera Pasifik, 

terdapat pulau Amsterdam dan Midleburght di kawasan ini merupakan pulau 

terluar dan batas Negara RI dengan negara Kepulauan Palao, sehingga 

kawasan ini juga merupakan kawasan strategis nasional (RPJMD Provinsi 

Papua Barat, 2012).   

       Wilayah pantai utara yang sangat kaya dengan potensi wisata bahari 

merupakan spot diving yang terbaik dengan pemandangan alam bawah laut 

yang mengagumkan, terdapat taman laut terluas dan situs bangkai kapal dan 

pesawat perang pasifik dalam laut.  Bangkai kapal dan pesawat Perang 

tersebut ditumbuhi berbagai terumbu karang yang unik  dan merupakan 

tempat habitat ribuan jenis ikan laut yang beraneka warna.  

       Kawasan Panatai Utara merupakan kawasan yang mudah dijangkau oleh 

wisatawan melalui moda transportasi laut dan darat, sedangkan moda udara 

sedang diaktifkan Bandar Udara Werur yang merupakan pangkalan militer 

sekutu di Pasifik saat PD II 1942-1945.  Dengan adanya akses yang terbuka 

wisatawan dapat mengunjungi sejumlah objek wisata disepanjang Pantai Utara 

Tambrauw.  
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       Wisatawan dapat menyaksikan budaya dan kehidupan masyarakat pesisir 

Pantai Utara Kabuapaten Tambrauw.  Salah satu  atraksi wisata yaitu upacara 

adat  pemanggilan Penyu, yang dilaksanakan pada tiap bulan Agustus dan 

Desember di Pantai Jamursbamedi Kampung Kwoor Distrik  Kwoor.   

       Wilayah pegunungan, pedalaman dan dataran tinggi adalah Ecoregion  

Pegunungan (mainland ecoregion) merupakan kawsan yang mendominasi 

seluruh luas wilayah Kabupaten Tambrauw. Kawasan pegunungan merupakan 

bagian yang menyatu dengan dataran tinggi Kepala Burung Utara Papua, 

mencakup  kawasan Pegunungan Tambrauw Utara yang sebelumnya 

dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw menjadi kawasan 

konservasi pengunungan Tambrauw Utara dan Kawasan Pegunungan 

Tambrauw Selatan.  

        Kawasan Tambauw Utara 80% mencakup keseluruhan luas wilayah 

kabupaten yang dikonservasikan oleh masyarakat adat Suku Miyah, Abun, dan 

Mpur  sebagai kawasan adat.  Selanjutnya oleh pemerintah Kabupaten 

Tambrauw dituangkan dalan RTRW Kabupaten Tambrauw tahun 2011 

sebagai zona atau  cluster konservasi.   

      Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat kaya dengan fauna, flora, 

dan biota alam yang endemik, spesifik, unik, langka dan mempesona sebagai 

kekayaan sepanjang masa bangsa. Kawasan ini merupakan daerah pedalaman, 

terpncil, jauh dari keramaian kota yang juga merupakan kawasan pedesaan, 

yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata minat khus dan terbatas.   
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       Jalan lintas Sorong-Tambrauw-Manokwari membagi kedua kawasan ini 

menjadi dua bagian yaitu Kawasan Pegunungan Tambrauw Utara merupakan 

Kawsan hutan Konservasi dan Kawsan Tambrauw Selatan merupakan 

kawasan pemanfaatan dan area hutan produksi.  

      Penempatan pusat pemerintahan Kabupaten Tambrauw dijantung wilayah 

pedalaman  (Fef ), merupakan simpul-simpul pertemuan budaya dan aktifitas 

pemrintah serta masyarakat diwilayah pedalaman, termasuk juga Kampung 

Sikor dan Wayo yang menjadi  lokasi penelitian ini, merupakan  kampung  

yang terbentuk dari Keberadaan distrik  Fef,  yang semula tergabung dalam 

dusun-dusun yang terkonsentrasi di Fef. 

 Kampung Sikor dan Kampung Wayo merupakan kawasan pedalaman 

yang masih asri, memiliki view pegunungan yang memikat, masih alami, kaya 

akan potensi wisata  yang erat kaitannya dengan kegiatan alam, hutan, minat 

khusus dan  kehidupan perkampungan yang sarat dengan budaya suku 

tradisional Papua, dari  masyakakat suku bangsa Meiyah yang unik dan 

atraktif. 

       Potensi  wisata alam dan budaya merupakan kekuatan tak tertandingi di 

kawasan Pengunungan. Ekoregion yang didominasi oleh potensi fauna dan 

flora alam, panorama alam, dan geologi serta budaya Suku Meiyah.  Satwa 

langka dan endemik seperti panda dan kanguru, burung pintar, ikan hias,  jenis 

kupu-kupu unik  berbagai ukuran dan warna dan flora seperti pisang raksasa 

sepoh, anggrek beraneka jenis.   
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       Kegiatan budaya masyarakat susku-suku       di Pegunungan Tambrauw 

yang didominasi oleh budaya pendidikan inisiasi rumah adat Ye-Wuon untuk 

kalangan pemuda suku dan Fenia Meroh untuk perempuan, yang 

diupacarakan secara meriah dan terbuka untuk umum pada saat diwisudakan.   

Kegiatan budaya  tersebut merupakan puncak dari seluruh aktivitas adat 

diwilayah ini  yang disebut  Perayaan  adat (Pokuo).    

       Kawasan ini banyak terdapat batuan dan bentuk geologis, gua alam , 

terdapat sungai yang besar dan deras, yang cocok untuk atraksi Arung jeram, 

serta bentuk topografi pegunungan yang menyajikan view yang menarik. 

   

 Mendasari kepada pandangan, Damanik (2013:66-72), yang menyatakan 

bahwa  :   

 Kehadiran pariwisata pedesaan dipandang sebagai respon terhadap 

permintaan pasar wisatawan   atas objek dan atraksi yang baru dan berbeda 

dengan objek konvensional, terutama yang berbasis resort-resort besar. 

Integrasi kawasan pedesaan kedalam orbitasi daya tarik pariwisata dapaat 

lebih mudah dipahami dengan mengunakan pendekataan permintaan (demand) 

dan penawaran (supply), tidak dapat dipungkiri bahwa pasar wisatawan 

semakin gencar mencari objek-objek yang unik, beragam dam berkualitas 

tinggi dan karena itu menempatkan kawasan pedesaan sebagai sasaran baru 

daerah tujuan wisata. Kejenuhan mereka mengunjungi pusat-pusat kota 

mengakibatkan munculnya pencarin terhadap daerah pedesaan atau pinggiran 

,pedalaman yang menawarkan suasana lain dan jauh dari simbol- simbol   

moderenisasi dan kemapanan. 

 

     Adanya pergeseran orientasi wisatawan yang semula lebih memilih 

ekoregion pesisir pantai dan laut yang relatif mudah  kepada wisata 

pegunungan dan atau pedalaman.  Orientasi wisata pedalaman lebih 

membutuhkan kegiatan  fisik, olah raga, tantangan, aktifitas alam, aktifitas 

budaya, penelitian .  Perjalanan dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil 
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wisatawan, kewilayah pegunungan, melakukan perjalanan jauh dengan 

berjalan  kaki (trekking), tidak menuntut tersedianya aksesibilitas, amenitas 

yang lengkap dan baik, namun mereka gemar menikmati atraksi yang bersifat 

alamiah, original, dan tradisional.  

       Peneliti melihat adanya  suatu kesenjangan atau permasalahan yang 

timbul  dari  perubahan orientasi minat dan tujuan perjalanan ini adalah pada 

aspek kesiapan pemerintah daerah.   Bagaimana menata kebijakan,  bagaimana 

kesiapan dan keterlibatan masyarakat kampung  dalam merespon perubahan 

orientasi wisata ini. Tujuannya mewujudkan kabupaten Tambrauw sebagai 

sebuah destinasi wisata yang memiliki keunggulan komperatif dan kompotitif.  

       Peneliti lebih fokus meneliti bagaimana kesiapan masyarakat dan 

pemerintah Kampung Sikor dan Kampung Wayo, pemerintah distrik fef dan 

pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw yaitu  mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman serta apa dan bagaimana : 

    “Pengembangan Wisata Minat Khusus Sebagai Strategi Pembangunan 

Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua 

Barat ”. 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian  latar belakang di muka, dan untuk mempermudah 

penelitian serta sebagai arah atau pedoman bagi peneliti dalam 

mengimplementasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi maka 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini. Masalah dapat diartikan sebagi 
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penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, 

masalah dapat diketahui atau dapat dicari apabila terdapat penyimpangan 

antara pengalaman dengan kenyataan,  antara apa yang direncanakan dengan 

kenyataan, adanya pengaduan dan kompetisi (Sugiyono, 2011). 

  Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimankah tawaran sebuah konsep pariwisata minat khusus (special 

interest tourism) yang merupakan pariwisata baru sebagi alaternatif solusi 

pengembagan pariwisata yang memiliki ciri dan karakter khusus kepada 

daerah yang baru berkembang dan minim infrastrukturnya dalam upaya 

percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan  

masyarakat setempat, yang menganut prinsip pembangunan pariwisata 

yang bertanggungjawab dan berkelanjutan? 

2. Bagaimana pengembangan wisata minat khusus sebagai strategi 

pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Tambrauw 

Provinsi Papua Barat? 

3. Faktor-faktor apakah yang menjadi kekuatan (strenghts), kelemahan 

(weaknesses), peluang (oppotunity), dan ancaman  (threats) dalam   

pengembangan wisata minat khusus sebagai strategi pembangunan 

pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Tambrauw ? 

 

C. Batasan Masalah 

         Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti lebih 

memfokuskan pada  apa  dan bagaimana strategi yang dirumuskan dan 
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diterapkan ditingkat kampung, distrik dan kabupaten  sebagai konsensus 

daerah Kabupaten Tambrauw  dalam pengembangan wisata minat khusus.  

 

D. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan  penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menawarkan sebuah konsep pariwisata minat khusus (special interest 

tourism) yang merupakan pariwisata baru sebagi alaternatif solusi 

pengembagan pariwisata yang memiliki ciri dan karakter khusus kepada 

daerah yang baru berkembang dan minim infrastrukturnya dalam upaya 

percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan  

masyarakat setempat, yang menganut prinsip pembangunan pariwisata yang 

bertanggungjawab dan berkelanjutan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan wisata minat khusus sebagai 

strategi pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten 

Tambrauw Provinsi Papua Barat. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang 

dan ancaman dalam pengembangan wisata minat khusus sebagai strategi 

pembangunan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Tambrauw 

Provinsi Papua Barat. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga mempunyai manfaat. 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrauw 

           Merupan kontribusi dan sumbangan pemikiran peneliti sebagai 

mahasiswa tugas belajar pemerintah dearah Kabupaten Tambrauw di 

Perguruan Tinggi Pariwisata sebagai referensi dalam menentukan 

perumusan kebijakan Pembangunan pariwisata daerah dan masyarakat 

Kabupaten Tambrauw Papua Barat.  

2.  Bagi Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta 

            Sebagai bahan bacaan dan referensi dalam memperkaya khasanah 

pengetahuan  dan wawasan yang berhubungan dengan pengembangan 

wisata minat khusus di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat  bagi 

pembaca, maupun mahasiswa dalam menyerap ilmu dan 

mengengembangakan penelitian lebih lanjut tentang pariwisata minat khus 

maupun pariwisata di wilayah Papua Barat. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Memperdalam wawasan dan tingkat kemampuan berpikir mahasiswa 

sehingga mampu merespon permaslahan, fenomena  dan dinamika yang 

berkembang di tengah-tengah masyarakat seiring dengan tuntutan 

kebutuhan dan  perubahan di dalam masyarakat, peka dan mampu 

menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di 

Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA Yogyakarta terhadap dunia kerja 

yang nyata. 

b. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori dan memperoleh 

tambahan pengetahuan serta informasi dari penelitian ini. 
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c. Untuk menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai ilmu 

pariwisata dan sebagai referensi untuk penelitian sejenis selanjutnya 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.  
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