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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bhutan terletak di kawasan Asia Selatan, letaknya berdekatan dengan 

China, Nepal, dan India. Kekayaan alam yang berlimpah berupa pemandangan 

alam karena terletak di bawah kaki Gunung Himalaya. Bhutan dengan julukan 

“Druk Yul” yang artinya ”Land of the Thunder Dragon” atau tanah naga. 

Pariwisata sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi Bhutan. Pariwisata 

Bhutan yang banyak didatangi wisatawan mancanegara seperti Amerika, China, 

Spanyol, karena wisata di Bhutan sangat unik berbeda dengan negara lainnya 

dengan menawarkan pemandangan yang indah dan banyak festifal yang menarik. 

Pariwisata sebagai faktor pertumbuhan ekonomi kedua setelah industri. Pariwisata 

di Bhutan dimulai pada tahun 1974, sebagai kerangka pembangunan nasional
.1

 

Bhutan memiliki karakteristik pariwisata alam dan budaya yang meliputi, 

Bhutan barat seperti (Paro, Thimphu, Punakha, Dochula, Wangdue Phodrang, 

Haa, Laya Village, Adga and Rukha, Dagana, Gaselo and Nahee Village, Lunana 

Village, Phuentsholing, Chhukha, Gasa, Samtse Dzongkhag). Bhutan tengah 

seperti (Bumthang, Jakar, Trongsa, Gelephu, Sarpang, Zhemgang, The Burning 

Lake). Bhutan timur seperti Trashigang, Trashiyangtse, Mongar, Lhuntse, Khoma 
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Village, Samdrup Jongkhar, Radhi Village, Gangzur Village, Pemagatshel 

Dzongkhag.
2
 

 Bhutan bergabung sebagai anggota UNWTO pada tahun 2003. United 

Nation World Tourism Organization (UNWTO) atau organisasi pariwisata dunia 

adalah organisasi internasional badan dibawah naungan PBB yang bertanggung 

jawab untuk mempromosikan pariwisata yang bertanggung jawab, berkelanjutan 

dan dapat diakses secara universal. Alasan Bhutan bergabung sebagai anggota 

UNWTO karena visi pariwisata berkelanjutan Bhutan sejalan  dengan misi 

UNWTO. Visi pariwisata berkelanjutan Bhutan adalah untuk mendorong industri 

yang dinamis sebagai kekuatan positif dalam konservasi lingkungan dan promosi 

warisan budaya. Hal tersebut sejalan dengan misi UNWTO yaitu untuk 

mempromosikan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan membantu 

negara-negara anggotanya dalam memaksimalkan potensi pariwisata sehingga 

bermanfaat bagi negara-negara anggota.
3
 

 Pada tahun 2009 terjadi gempa di Bhutan, sehingga wisatawan yang 

datang ke Bhutan menurun. Pariwisata berkelanjutan Bhutan sangat penting untuk 

mempromosikan pariwisata dan peningkatan ekonomi. Hal tersebut karena 

sebelum Bhutan bergabung dalam keanggotaan UNWTO, pariwisatanya kurang 

dikenal oleh masyarakat luar negeri. UNWTO sangat membantu Bhutan dalam 
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berbagai bentuk untuk memajukan dan mempromosikan pariwisata seperti 

berbagai seminar, pelatihan dan inisiatif pengarusutamaan pariwisata.
4
 

 UNWTO sangat penting bagi Bhutan, dalam membantu mempromosikan 

pariwisata berkelanjutan. Seperti seorang relawan anggota UNWTO bernama 

Ignacio de las Cuevas dan Elsa Marin, memberikan dukungan terhadap pariwisata 

berkelanjutan di Bhutan dengan mendukung Tourism Council of Bhutan (TCB) 

dalam menerapkan strategi pemasaran. Ignacio juga mengidentifikasi cara yang 

efektif untuk mempromosikan Bhutan di seluruh dunia, serta memberikan 

masukan tentang produk yang ditawarkan kepada berbagai operator tour kelas 

atas. Hal tersebut merupakan percontohan UNWTO, yang menyediakan 

administrasi pariwisata bagi negara-negara berkembang dan membantu negara-

negara anggotanya.
5
 

 Pemerintah Bhutan menekankan bahwa pariwisata sebagai jendela 

kesempatan untuk masa depan yang menjanjikan, serta sebagai sektor prioritas 

bagi ekonomi lokal dan sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat 

Bhutan. Hal tersebut karena Bhutan termasuk negara Least Developed Countries 

(LDCs), pariwisata untuk pengentasan kemiskinan sehingga pemerintah Bhutan 

ingin menyelaraskan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan budaya. Tidak ada 

salahnya jika Bhutan bergabung dengan organisasi internasional yang bernaungan 
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pada pariwisata, agar pariwisata Bhutan menjadi terkenal dan menghasilkan 

ekonomi yang maksimal.
6
 

 Pariwisata Bhutan sangat menarik, karena tidak hanya menawarkan 

keindahan alam saja, akan tetapi bangunan, festival, dan kebudayaan Bhutan yang 

unik. Pariwisata Bhutan menawarkan berbagai festival, seperti Gomkora 

Tschechu, Namgang Kora, Gasa Tsechu, Tsirang Tshechu, Zhemgang Tshechu, 

Paro Tschechu, Chukha Tshechu, Pantang Tshechu, Daga Trashiyangtshi Tendra 

Tshechu. Festifal yang banyak disaksikan wisatawan adalah Paro Tsechu. Bhutan 

menawarkan pemandangan keindahan alam yang sangat bagus, ditambah dengan 

letak bangunan di lereng-lereng gunung Himalaya membuat pengunjung betah 

untuk menikmati pemandangan. Bangunan tersebut seperti dzong (benteng), 

museum Folk Heritage, dan museum Paro (tadzong) yang menampilkan artefak 

sehingga membuat pengunjung menuju ke legenda. Ketika musim gugur, dapat 

menikmati keindahan rumput emas dari sawah pematangan, menambah koleksi 

foto bagi fotografer. Bhutan juga menawarkan pariwisata bertemakan hobi, seperti 

hiking, trekking, bersepeda gunung dan memancing.
 7

 

 Pariwisata di Bhutan didirikan berdasarkan prinsip keberlanjutan, yang 

berarti bahwa pariwisata harus ramah lingkungan dan ekologis, dapat diterima 

secara sosial dan budaya dan layak secara ekonomi. Kebijakan pariwisata 

berkelanjutan di Bhutan berdasarkan UU pasal 5 atas pelestarian lingkungan. 

Pariwisata berkelanjutan juga sebagai kebijakan dan strategi nasional sejak tahun 
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1980an  yang bertujuan untuk melindungi budaya Bhutan, membatasi dampak 

lingkungan dan budaya dari pariwisata Barat, serta sebagai promosi untuk 

menarik wisatawan dalam pengalaman mengesankan.
8
 Penelitian ini 

memfokuskan pada kebijakan pariwisata berkelanjutan pasca bergabungnya 

Bhutan dalam UNWTO. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis 

implementasi kebijakan pariwisata Bhutan pasca bergabung dengan UNWTO. 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah yang 

diteliti dalam penulisan adalah “Sebagai Anggota UNWTO, Bagaimana 

Implementasi Prinsip-prinsip Pariwisata Berkelanjutan di Bhutan?”  

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan 

pariwisata berkelanjutan dalam kebijakan pariwisata Bhutan setelah bergabung 

dalam UNWTO yaitu pada tahun 2003-2009. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara akademis dan praktis. 

1.3.2.1. Manfaat secara akademis 

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu dijadikan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji tentang kebijakan pariwisata 

berkelanjutan Bhutan, terkait keanggotaan Bhutan dalam UNWTO pada tahun 
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2003. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam 

menganalisa pariwisata berkelanjutan di banyak negara. 

1.3.2.2. Manfaat secara praktis 

 Secara praktis penelitian ini diharapkan menjadi wujud kontribusi positif 

bagi para pembaca khususnya para pengambil kebijakan khususnya kebijakan 

terkait pariwisata berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menjadi wadah penulis 

untuk mengimplementasikan pengetahuan yang didapat oleh penulis selama 

belajar di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.  

1.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu pertama adalah jurnal penelitian tentang Kebijakan 

Pemerintahan Bhutan dalam Pemberdayaan Sektor Pariwisata untuk 

Memasuki SAFTA (South Asian Free Trade Area) Tahun 2002-2007, yang 

mana dalam penelitiannya menganalisis sektor pariwisata di Bhutan yang 

diperkenalkan tahun 1974 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Terlebih 

dalam mempublikasikan budaya, tradisi agama Budha ke luar dunia, serta 

menjaga stabilitas ekonomi negara. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan 

metode eksplanatif  kuantitatif. Pembangunan ekonomi Bhutan menggunakan 

prinsip GNH dengan tujuan peningkatan kebahagiaan dan kepuasan masyarakat 

lebih baik dari pertumbuhan Gross National Product (GNP). GNH menjadi 

sebuah konsep di Bhutan untuk pembangunan dan program negara.
9
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Penelitian kedua tentang Sustainable Tourism di Pantai Kuta Bali 

dalam Persepsi Wisatawan Melalui Motivasi dan perilaku (Survei Terhadap 

Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung di Pantai Kuta Bali), dimana dalam 

penelitiannya menganalisis motivasi wisatawan yang terdiri dari push factors dan 

pull factors yang dengan memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku 

wisatawan di Pantai Kuta Bali. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perilaku 

wisatawan di Pantai Kuta Bali kurang menunjukan adanya sustainable tourism. 

Dalam penelitiannya Chaerul Aldira menggunakan metode deskriptif. Tujuannya 

untuk memperoleh temuan dan model upaya menciptakan sustainable tourism 

melalui motivasi dan perilaku wisatawan di Pantai Kuta Bali. Perbedaan dengan 

penelitian penulis adalah, letak penelitian yaitu antara Bhutan dan Bali. 

Persamaannya adalah sama-sama dalam pariwisata berkelanjutan.
10

 

 Penelitian ketiga dalah tentang Tourism and Enviroment: Toward 

Promoting Sustainable Development of Tourism: A Human Rights Perspective, 

dimana dalam penelitiannya menganalisis tentang kegiatan pariwisata di era 

globalisasi yang membawa dampak positif dan negatif terutama untuk tujuan 

negara. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dipromosikan melalui hak azasi 

manusia, karena untuk kepentingan semua mulai dari individu, negara, kelompok, 

perusahaan dan komunitas. Hal tersebut sesuai dengan Kode Etik dalam UNWTO 

bahwa hak azasi manusia dijunjung tinggi.
11
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 Keempat adalah tentang  Cultural Values and Sustainable Tourism 

Governance in Bhutan oleh Kent Schroeder (2015). Penelitian Kent membahas 

tentang pengalaman Bhutan dalam strategi Gross National Happiness (GNH), 

dimana pengalaman itu diterapkan pada kebijakan pariwisata berkelanjutan. 

Kerangka tata kelola GNH Bhutan yang unik berdasarkan nilai-nilai agama Budha 

berhasil menyelaraskan kepentingan dalam kebijakan pariwisata yang 

berkelanjutan. Schroeder menggunakan pendekatan GNH Bhutan dalam 

menelitinya. Empat pilar GNH menjadi pedoman dalam penerapan pariwisata 

berkelanjutan yaitu pemerataan pembangunan sosial ekonomi, pelestarian 

lingkungan, pelestarian dan promosi budaya, dan tata kelola pemerintah yang 

baik.
12

 

 Penelitian kelima membahas tentang  Peran United Nations World 

Tourism Organization (UNWTO) dalam Program Pemberantasan Eksploitasi 

Seksual Anak dalam Industry Pariwisata di Brazil Tahun 2006-2012 oleh John 

Paul Manik dan Idjang Tjarsono (2012). Membahas mengenai peran United 

Nations World Tourism Organization (UNWTO) sebagai salah satu organisasi 

pemerintahan internasional yang mengambil bagian dalam menangani masalah 

pariwisata dunia, salah satunya adalah masalah Eksploitasi Seksual Komersial 

Anak (ESKA). John Paul lebih memfokuskan pembahasannya dalam masalah 

pariwisata seks anak yang terjadi di Brazil. Banyak negara bergantung dari 

industri pariwisata sebagai sumber pajak dan pendapatan apalagi dalam era 

globalisasi. UNWTO bekerjasama dengan banyak pihak dalam memberantas 

                                                                                                                                                               
Kode etik adalah merupakan suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat 

berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada 
12

 Kent Schroeder, Op Cit., hal 1 
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kejahatan seksual anak dengan LSM lokal dan ECPAT atau End Child 

Prostitution, Child Pornography and Traffiking of Children for Sexual 

Purposes.
13

 

1.4.1 Tabel Posisi Penelitian 

 

No Judul dan Nama 

Peneliti 

Pendekatan Hasil 

1  Kebijakan 

Pemerintahan 

Bhutan dalam 

Pemberdayaan 

Sektor Pariwisata 

untuk Memasuki 

SAFTA (South 

Asian Free Trade 

Area) Tahun 

2002-2007 

Oleh: Rizki Azela 

Eksplanatif  

Kuantitatif. 

Pendekatan: 

 Regionalisme dan 

GNH 

Menganalisis sektor pariwisata 

di Bhutan yang diperkenalkan 

tahun 1974 untuk meningkatkan 

pendapatan masyarakat. Terlebih 

dalam mempublikasikan budaya, 

tradisi agama Budha ke luar 

dunia, serta menjaga stabilitas 

ekonomi negara. Pembangunan 

ekonomi Bhutan menggunakan 

prinsip GNH dengan tujuan 

peningkatan kebahagiaan dan 

kepuasan masyarakat lebih baik 

dari pertumbuhan Gross 

National Product (GNP). GNH 

menjadi sebuah konsep di 

Bhutan untuk pembangunan dan 

program negara 

2 Sustainable 

Tourism di Pantai 

Kuta Bali dalam 

Persepsi 

Wisatawan 

Melalui Motivasi 

dan perilaku 

(Survei Terhadap 

Wisatawan 

Konsep Motivasi 

dan Perilaku 

Wisatawan 

Menganalisis motivasi 

wisatawan yang terdiri dari push 

factors dan pull factors yang 

dengan memberikan pengaruh 

signifikan terhadap perilaku 

wisatawan di Pantai Kuta Bali. 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa perilaku 

wisatawan di Pantai Kuta Bali 
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 John Paul Manik dan Idjang Tjarsono, 2012, Peran United Nations World Tourism Organization 
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Mancanegara 

yang Berkunjung 

di Pantai Kuta 

Bali) 

Oleh: Chaerul 

Aldira 

kurang menunjukan adanya 

sustainable tourism. Tujuannya 

untuk memperoleh temuan dan 

model upaya menciptakan 

sustainable tourism melalui 

motivasi dan perilaku wisatawan 

di Pantai Kuta Bali 

3 Tourism and 

Enviroment: 

Toward 

Promoting 

Sustainable 

Development of 

Tourism: A 

Human Rights 

Perspective 

Oleh: Ni Ketut 

Supasti 

Dharmawan 

Konsep 

Pembangunan 

Berkelanjutan 

Pariwisata 

 

 

Menganalisis tentang kegiatan 

pariwisata di era globalisasi 

yang membawa dampak positif 

dan negatif terutama untuk 

tujuan negara. Pembangunan 

pariwisata berkelanjutan 

dipromosikan melalui hak azasi 

manusia, karena untuk 

kepentingan semua mulai dari 

individu, negara, kelompok, 

perusahaan dan komunitas. Hal 

tersebut sesuai dengan Kode 

Etik dalam UNWTO bahwa hak 

azasi manusia dijunjung tinggi. 

4 Cultural Values 

and Sustainable 

Tourism 

Governance in 

Bhutan  

Oleh: Kent 

Schroeder  

 

Pendekatan GNH 

Bhutan 

 

Membahas tentang pengalaman 

Bhutan dalam strategi Gross 

National Happiness (GNH), 

dimana pengalaman itu 

diterapkan pada kebijakan 

pariwisata berkelanjutan. 

Kerangka tata kelola GNH 

Bhutan yang unik berdasarkan 

nilai-nilai agama Budha berhasil 

menyelaraskan kepentingan 

dalam kebijakan pariwisata 

yang berkelanjutan. Peneliti 

menggunakan pendekatan GNH 

Bhutan dalam menelitinya. 

Empat pilar GNH menjadi 

pedoman dalam penerapan 

pariwisata berkelanjutan yaitu 

pemerataan pembangunan sosial 

ekonomi, pelestarian 

lingkungan, pelestarian dan 

promosi budaya, dan tata kelola 

pemerintah yang baik. 
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5 Peran United 

Nations World 

Tourism 

Organization 

(UNWTO) dalam 

Program 

Pemberantasan 

Eksploitasi 

Seksual Anak 

dalam Industry 

Pariwisata di 

Brazil Tahun 

2006-2012 

Oleh: John Paul 

Manik dan Idjang 

Tjarsono  

Konsep Organisasi 

Internasional: 

UNWTO 

Membahas mengenai peran 

United Nations World Tourism 

Organization (UNWTO) sebagai 

salah satu organisasi 

pemerintahan internasional yang 

mengambil bagian dalam 

menangani masalah pariwisata 

dunia, salah satunya adalah 

masalah Eksploitasi Seksual 

Komersial Anak (ESKA). 

Penulis lebih memfokuskan 

pembahasannya dalam masalah 

pariwisata seks anak yang terjadi 

di Brazil. Banyak negara 

bergantung dari industri 

pariwisata sebagai sumber pajak 

dan pendapatan apalagi dalam 

era globalisasi. UNWTO 

bekerjasama dengan banyak 

pihak dalam memberantas 

kejahatan seksual anak dengan 

LSM lokal dan ECPAT atau End 

Child Prostitution, Child 

Pornography and Traffiking of 

Children for Sexual Purposes. 

6 Kebijakan 

Pariwisata 

Berkelanjutan di 

Bhutan Tahun 

2003-2009 

Oleh: Malasari 

Konsep Pariwisata 

Berkelanjutan 

Pariwisata berkelanjutan dalam 

kebijakan pariwisata Bhutan 

adalah berdasarkan prinsip “high 

value low impact” , dan sejak 

bergabungnya Bhutan dalam 

UNWTO pada tahun 2003, 

karena terdapat peningkatan 

jumlah turis ke Bhutan. 
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1.5 Kerangka Teori/Konsep 

 

1.5.1  Konsep Pariwisata Berkelanjutan 

 Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan 

sepenuhnya masa pada dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, untuk memenuhi 

kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan komunitas pemilik pariwisata. 

Pariwisata sebagai kekuatan dalam pembangunan serta berkontribusi dalam 

pertumbuhan ekonomi. Pariwisata juga memiliki dampak negatif seperti 

perubahan iklim karena transportasi pariwisata, pencemaran tanah karena limbah 

pariwisata, pengembangan pariwisata yang kurang baik menyebabkan kerusakan 

keanekaragaman hayati, peningkatan kejahatan, eksploitasi seksual dan ancaman 

terhadap tradisi sosial serta budaya dan nilai.
14

 

 Dampak negatif tersebut membuat UNWTO menciptakan pariwisata 

yang berkelanjutan supaya meminimalkan dampak negatif dari pariwisata. Pada 

tahun 1997, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa ada kebutuhan untuk 

mempertimbangkan pentingnya pariwisata berkelanjutan dalam pelaksanaan lima 

tahun Agenda 21 yaitu “untuk mengembangkan program internasional yang 

berorientasi pada aksi bekerja pada pariwisata berkelanjutan”.
15

 

                                                           
14

 UNWTO, 2011, Sustainable Tourism for Development Guidebook, dalam: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---  

sector/documents/publication/wcms_216669.pdf (25/01/2018, 17:28) 
15

 Frederico Neto, 2003, A New Approach to Sustainable Tourism Development: Moving Beyond 

Environmental Protection, dalam : http://www.un.org/esa/esa03dp29.pdf , Discussion Paper No. 

29 (25/01/2018, 16:51)  
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---%20%20sector/documents/publication/wcms_216669.pdf
http://www.un.org/esa/esa03dp29.pdf


13 

 

 United  Nation World Tourism Organization (UNWTO) bersama United 

Nations Enviromental Program (UNEP) mengidentifikasi 5 pilar pariwisata 

berkelanjutan, diantaranya:
16

 

1. Kebijakan dan tata kelola pariwisata  

Adanya pengakuan pariwisata berkelanjutan dan adanya tata kelola 

pariwisata. Bhutan telah menerapkan pariwisata berkelanjutan pada tahun 

1980an, dan memiliki tata kelola pariwisata seperti Tourism Council of 

Bhutan (TCB), Association of Bhutanese Tour Operators (ABTO), serta 

kerjasama pihak swasta lainnya. 

2. Kinerja ekonomi, investasi, dan daya saing  

Pilar ini mempertimbangkan lingkungan bisnis dan investasi dan posisi 

liberalisasi perdagangan di sektor pariwisata, termasuk konsekuensi ekonomi 

lokal, usaha kecil dan keberlanjutan pada umumnya. Bhutan dalam tahap 

meningkatkan ekonomi melalui pariwisata berkelanjutan. 

3. Pekerjaan, pekerjaan layak dan modal manusia  

Peran pariwisata sebagai pembangkit kerja merupakan aspek kunci dari 

kontribusinya terhadap keberlanjutan pengembangan. Adanya pariwisata 

membuat lapangan pekerjaan di Bhutan demi tercapainya kemakmuran 

rakyat, serta adanya peningkatan sumber daya manusia melalui keterampilan 

dan penyediaan latihan. 

 

 

                                                           
16

 UNWTO, 2011, Log. Cit. 
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4. Pengurangan kemiskinan dan inklusi sosial  

Pada pilar ini sesuai dengan tujuan pariwisata yaitu pengurangan kemiskinan. 

Kemudian mempertimbangkan inisiatif spesifik untuk mendapatkan 

keuntungan lebih bagi masyarakat miskin. Bhutan juga menginginkan 

pemberantasan kemiskinan melalui pariwisata, serta pembangunan sosial 

dalam rakyat Bhutan semakin berkembang. 

5. Keberlanjutan lingkungan alam dan budaya 

Hubungan yang sangat penting antara pariwisata dan warisan alam dan 

budaya, dimana kebijakan dan tindakan pelestarian lingkungan, untuk 

mengelola pariwisata. Hal tersebut merupakan tujuan Bhutan dalam kebijakan 

pariwisata berkelanjutan, yaitu melindungi budaya Bhutan dan mengurangi 

dampak lingkungan. 

 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang 

berupaya untuk menjawab pertanyaan berupa “bagaimana” yang menjelaskan 

mengenai bagaimana suatu gejala atau permasalahan tersebut bisa terjadi.  Selain 

itu, deskriptif juga berupa penelitian yang bersifat menjelaskan dan 

menggambarkan sesuatu yang diteliti (rincian, hubungan detail, sifat, dan 

keadaannya). 
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1.6.2 Teknik Analisa Data 

Dalam penulisan ini, metode penelitian menggunakan Induksi yang mana 

fenomena-fenomena terdahulu yang diperoleh, baru kemudian dicari teori yang 

sekiranya cocok untuk memecah fenomena-fenomena tersebut, kemudian diteliti 

dengan menggunakan teori dan konsep yang sudah ada sehingga dapat 

menghasilkan sebuah hipotesa. Hal yang pertama dilakukan adalah mecari 

fenomena-fenomena yang berhubungan dengan internasional serta melakukan 

pemeriksaan. Kedua, pengolahan data dilakukan dengan memilah data apakah 

data sesuai dengan kriteria. Ketiga, analisa dan implementasi teori, data-data yang 

diperoleh kemudian dianalisa dengan teori yang ada sesuai dengan 

fenomena/topik yang diangkat. 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data adalah melalui studi 

pustaka (Library research) yang mana data diperoleh dari beberapa referensi, baik 

dari catatan, buku bacaan, artikel, berbagai situs internet, skripsi dan lain 

sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh memiliki tingkat 

keakuratan yang jelas sehingga dapat di pertanggungjawabkan. Selain itu data-

data untuk menunjang penelitian ini tidak hanya diperoleh di perpustakaan pusat 

UMM, namun juga perpustakaan Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional, 

perpustakaan pribadi, maupun berbagai situs internet. 
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1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian  

1.6.4.1 Batas Waktu 

Batasan waktu dalam penelitian ini difokuskan pada saat bergabungnya 

Bhutan dalam UNWTO yaitu pada tahun 2003 sampai dengan meningkatnya 

pariwisata di Bhutan pada tahun 2009 dengan penerimaan turis internasional lebih 

dari tiga kali lipat sejak bergabungnya Bhutan dalam UNWTO. 

1.6.4.2  Batasan Materi 

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus, penulis membatasi pada 

penerapan pariwisata berkelanjutan dalam kebijakan pariwisata Bhutan pasca 

bergabung dalam UNWTO. 

 

1.7 Argumen Pokok 

Implementasi prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dalam kebijakan 

pariwisata Bhutan adalah berdasarkan prinsip “high value low impact” (nilai 

tinggi, dampak rendah) ditujukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi 

kepada wisatawan yang tertarik terhadap budaya dan tradisi Bhutan. Tujuan dari 

kebijakan ini adalah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dalam mencapai 

kemandirian ekonomi, tapi mengurangi dampak lingkungan. Lalu setelah 

bergabungnya Bhutan dalam keanggotaan UNWTO pada tahun 2003, peningkatan 

terhadap kunjungan wisatawan secara signifikan sampai pada tahun 2009. 
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1.8. Tabel  Sistematika Penelitian 

BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1.3.2.1 Manfaat secara akademis 

1.3.2.2 Manfaat secara praktis 

1.4 Penelitian Terdahulu 

1.5 Teori/konsep 

1.5.1 Konsep Pariwisata Berkelanjutan 

1.6 Metodelogi Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

1.6.2 Teknik Analisa Data 

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

1.6.4 Ruang Lingkup 

1.6.4.1 Batas Waktu 

1.6.4.2 Batas Materi 

1.7 Argumen Pokok 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB II 

Kebijakan 

Pariwisata Bhutan 

2.1 Bhutan sebagai Negara Asia Selatan 

2.1.1  Posisi Bhutan di Asia Selatan 

2.1.2  Dampak Ekonomi dan Sosial  

2.2 Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan Bhutan 

2.2.1  Potensi Pariwisata Bhutan 

BAB III 

Pariwisata Bhutan 

Sebelum dan 

Sesudah 

Bergabung dalam 

UNWTO 

3.1 Regulasi Nasional Bhutan 

3.2 Aktor dan Peran 

3.3 Keanggotaan Bhutan dalam UNWTO 

3.4 Kondisi dan Kesiapan Pariwisata Berkelanjutan 

Bhutan Tahun 2003-2009 

BAB IV 

Pariwisata 

Berkelanjutan 

Bhutan 

Berdasarkan 

UNWTO 

4.1 Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan Bhutan 

Terhadap Pariwisata Berkelanjutan UNWTO 

4.1.1 Kebijakan dan Tata Kelola Pariwisata 

4.1.2 Kinerja Ekonomi, Investasi, dan Daya Saing 

4.1.3 Pekerjaan, Pekerjaan Layak dan Modal Manusia 

4.1.4 Pengurangan Kemiskinan dan Inklusi Sosial 

4.1.5 Keberlanjutan Lingkungan Alam dan Budaya 

4.2 Dampak Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan Bhutan 

BAB V 

Penutup 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 
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