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BAB III 

Pariwisata Bhutan Sebelum dan Sesudah Bergabung dalam UNWTO 

 

Pada Bab III ini menjelaskan pemaparan mengenai pariwisata Bhutan 

setelah bergabung dalam UNWTO. Didalamnya terdapat tiga sub bab yaitu terkait 

tentang regulasi nasional Bhutan, aktor dan peran, serta pada keanggotaan Bhutan 

dalam UNWTO. Sub bab pertama dan kedua, penulis akan menjelaskan 

perbedaan sebelum dan sesudah bergabungnya Bhutan dalam UNWTO dengan 

acuan regulasi, aktor, dan peran.  

 

3.1.  Regulasi Nasional Bhutan 

Sebelum dan setelah bergabung dalam UNWTO, kebijakan pariwisata 

berkelanjutan Bhutan tetap menjadi kebijakan pariwisata berkelanjutan, akan 

tetapi ada beberapa peraturan yang ditambahkan setelah tahun 2003 dan sistem 

pemerintahannya yang berbeda. Pemerintah Bhutan memiliki Undang-undang 

atau konstitusi yang memiliki 35 pasal, Pasal 5 tentang lingkungan. Tidak ada UU 

khusus tentang pariwisata berkelanjutan di Bhutan, akan tetapi pariwisata 

didasarkan pada lingkungan. Hal tersebut agar lingkungan di Bhutan tetap 

terlindungi dan terjaga keanekaragaman hayatinya dengan tetap mendapatkan 

ekonomi demi pembangunan negara. Pada tahun 2007, bentuk pemerintahan 

Bhutan yaitu demokrasi konstitusional, dimana terjadi perubahan sistem 

pemerintahan dari monarki ke demokrasi. Pada tahun 2008, menjadi tahun 
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pengesahan Konstitusi Bhutan. Sejak tahun 2006 sudah diadakan pemilu dan 

menjadi pemilu pertama di Bhutan. Awalnya, masyarakat Bhutan bingung akan 

perubahan sistem pemerintahan, akan tetapi dengan pendekatan yang dilakukan 

oleh Raja, rakyat setuju akan hal tersebut. Hubungan raja dan rakyat yang cukup 

baik, sehingga dengan pendekatannya, tidak perlu ada paksaan ataupun kekerasan. 

Presiden sebagai kekuasan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang 

pemerintah dan Majelis Nasional. Kuasa kehakiman dipegang oleh pengadilan 

Bhutan. 
61

 

Beberapa peraturan yang ditambahkan dalam kebijakan pariwisata 

berkelanjutan sesudah bergabungnya Bhutan dalam UNWTO pada regulasi 

nasional, seperti pada industri pariwisata Bhutan mendorong untuk beralih dari 

bahan bakar fosil menjadi energi listrik terbarukan sistem (nol emisi) pada tahun 

2015, sehingga  Bhutan memfasilitasi peningkatan lebih dari 11% energi 

terbarukan (tenaga air) dan peralatan listrik. Melaksanakan tindakan Secure, 

Contain, Protect (SCP) yang mengurangi kerusakan lingkungan, dimana SCP 

adalah tindakan yang berhubungan dengan struktur suatu industri pariwisata akan 

menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku yang pada akhirnya 

menentukan kinerja industri tersebut. Di Bhutan wajib menggunakan pewarna 

alami yang dihasilkan bukan pewarna kimia yang diimpor secara lokal pada 

makanan yang dijual kepada wisatawan.
62

 

                                                           
61

 Bhutan, 2008, Op, Cit., hal 11-12 
62

 Switch Asia, Moving Toward a Low Carbon Tourism Destinatio in Bhutan, dalam: 

http://www.switch-

asia.eu/fileadmin/user_upload/Publications/2017/Tourism_in_Bhutan/Switch_Asia_Impact_Sheet

_-_2016_-_Tourism-Bhutan.pdf  (24/02/2018, 14:32), hal 6 

http://www.switch-asia.eu/fileadmin/user_upload/Publications/2017/Tourism_in_Bhutan/Switch_Asia_Impact_Sheet_-_2016_-_Tourism-Bhutan.pdf
http://www.switch-asia.eu/fileadmin/user_upload/Publications/2017/Tourism_in_Bhutan/Switch_Asia_Impact_Sheet_-_2016_-_Tourism-Bhutan.pdf
http://www.switch-asia.eu/fileadmin/user_upload/Publications/2017/Tourism_in_Bhutan/Switch_Asia_Impact_Sheet_-_2016_-_Tourism-Bhutan.pdf


38 

 

 Pada tahun 2005 pemerintah Bhutan melarang penjualan tembakau. Hal 

tersebut menjadikan Bhutan sebagai negara pertama di dunia yang bebas dari 

rokok. Para perokok hanya boleh mengimpor 200 batang rokok atau 150 gram 

produk tembakau lain per bulan. Sebuah kasus, dimana seorang biksu Budha 

kemungkinan akan menghadapi hukuman lima tahun penjara karena melanggar 

UU Anti Rokok Bhutan yang sangat ketat.
63

 Hal tersebut karena Bhutan sangat 

menyayangi lingkungan, berkaitan dengan pariwisata yang mengadopsi pariwisata 

rendah karbon dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26%.
64

 

 Pemerintah Bhutan sangat memperhatikan lingkungan, oleh karena itu 

terbentuklah National Enviroment Commission (NEC) sebagai badan otonom 

tingkat tinggi dari Pemerintah Kerajaan Bhutan dan diberi mandat untuk menjaga 

semua masalah yang berkaitan dengan lingkungan di Bhutan.  Seperti pada 

hydroelektrik merupakan sumber daya alam yang berharga dan warisan penting 

untuk semua aspek kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Hal tersebut 

menjadikan sumber air harus dilestarikan dan dikelola untuk mempromosikan 

pembangunan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai ekosistem alami.
65

 

Pengurangan CO2, Bhutan menjadi percontohan dalam ranah 

internasional pada penyerap karbon yang mengurangi CO2 tujuanya untuk 

mengurangi dampak lingkungan yang berakibat terhadap pariwisata 
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berkelanjutan.
66

 Bhutan membatasi hanya 2,2 juta ton pertahun karbon dioksida 

(CO2), akan tetapi jumlah penyerapan hutan lebih dari tiga kali lipat. Strategi 

nasional Bhutan dalam menerapkannya adalah dengan kawasan lindung.
67

  Pada 

Juni 2016, sebuah tim penanam pohon yang terdiri dari 100 sukarelawan membuat 

rekor dunia untuk menanam 49.672 pohon hanya dalam satu jam. Pada Maret 

2016, untuk merayakan kelahiran anak pertama Raja Khesar dan Ratu Jetson, 

menanam 108.000 pohon. Tujuan pemerintah Bhutan adalah untuk mengurangi 

emisi gas rumah kaca, limbah pada tahun 2030, dan menumbuhkan 100 persen 

makanan organik pada tahun 2020.
68

 

Perbaikan kerusakan, Bhutan memberikan prioritas utama pada 

konservasi lingkungan alam. Pada 2017, 72% Bhutan berada di bawah tutupan 

hutan, dan lebih dari separuh negara dilindungi sebagai taman nasional, cagar 

alam dan suaka margasatwa, semuanya terhubung oleh jaringan biologis. 

Konstitusi Bhutan menuntut agar minimal 60% dari total luas lahan negara tetap 

berada di bawah tutupan hutan untuk selama-lamanya. Lingkungan yang hijau, 

aman, dan asri tidak hanya membuat bahagia orang Bhutan, akan tetapi membuat 

lapangan pekerjaaan pada pariwisata dan meningkatkan ekonomi negara. Terdapat 

juga proyek konservasi harimau dimulai pada tahun 1995 dengan dukungan World 

Wide Fund (WWF) sebagai proyek spesifik spesies pertama di Bhutan. Dana 
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perbaikan lingkungan dari TCB, dimana diambil dari tour operator US$ 10 per 

wisatawan. 
69

 

 

3.2. Aktor dan Peran 

 Berbagai organisasi pemerintah dan sektor swasta yang terlibat dalam 

pengelolaan pariwisata di Bhutan. Sebelum dan sesudah bergabungnya Bhutan di 

UNWTO, peran dalam pariwisata tidak ada yang berubah, akan tetapi ada 

penambahan beberapa aktor seperti, tour operator, hotel, layanan transportasi, dan 

restauran. Organisasi pemerintah seperti Tourism Council of Bhutan (TCB), The 

Association of Bhutanese Tour Operators (ABTO), National Enviroment 

Commission (NEC); Rekreasi Alam seperti (pendakian, arum jeram, memancing, 

bersepeda) dan Divisi Eco-Tourism Kementerian Pertanian dan Hutan. Banyak 

juga NGO yang aktif dalam mendukung pariwisatan  di Bhutan, seperti beberapa 

hotel, restaurant, dan layanan transportasi.
70

    

 Tourism Council of Bhutan (TCB) atau dewan pariwisata Bhutan adalah 

badan pariwisata otonom dari pemerintah Bhutan. Sebelumnya bernama Dewan 

Pariwisata, peran TCB dalam pengembangan peluang pertumbuhan pariwisata, 

yaitu melakukan penelitian, melindungi aset pariwisata dan mengawasi dampak 

pariwisata terhadap lingkungan, mengelola administrasi visa serta mengeluarkan 

izin trekking (perjalanan panjang dilakukan dengan berjalan kaki) demi 
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memajukan ekowisata Bhutan. TCB bertugas untuk mengontrol semua aspek 

pariwisata dan The Association of Bhutanese Tour Operators (ABTO) dalam 

mengatur akomodasi serta perjalanan bagi wisatawan. Mr. Kesang Wangdi  

adalah direktur umum Tourism Council  of Bhutan (TCB).
 71

  

 Terdapat 1266 pemandu wisata yang bekerja di Bhutan pada tahun 2010.  

Layanan profesional setiap panduan wisata harus menyelesaikan kursus pelatihan 

dan bersertifikat, karena untuk memastikan bahwa pengunjung menerima kualitas 

tinggi dalam panduan wisata. Layanan profesional yang bersertifikat difasilitasi 

oleh TCB. Pemandu juga diwajibkan kursus bahasa asing seperti bahasa Jerman, 

Jepang, Inggris, Thailand dan bahasa lainnya agar mudah berkomunikasi dengan 

wisatawan.
72

 Terdapat 314 perusahaan tour operator terdaftar yang beroperasi di 

Bhutan pada tahun 2010. TCB memonitor setiap tour operator yang terdaftar 

untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan ketat dan memberi 

layanan berkualitas tinggi kepada wisatawan. Ada banyak tour operator seperti 

Norbu Bhutan Travels, Yangphel Adventure Travel, Druk Asia Tours and Treks, 

Bhutan Best Travel, All Bhutan Connection, Himalayan Dragon Tours,dan Travel 

Bhutan.com.
73

  

The Association of Bhutanese Tour Operators (ABTO) didirikan pada 

tahun 2000 adalah perwakilan tour operator Bhutan yang diakui pemerintah 

Bhutan. Direktur ABTO adalah Mr. Sonam Dorji. Seiring dengan dukungan 
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Tourism Council of Bhutan (TCB), ABTO mampu melaksanakan perannya 

sebagai tour operator dalam kepentingan industri pariwisata. Kenyamanan 

administrasi dan operasional dalam tour operator sangat diperlukan, karena hal 

tersebut adalah aspek penilaian wisatawan. ABTO adalah organisasi nirlaba. 

ABTO mengelola Tourism Development Fund (TDF) pada dana pembangunan 

pariwisata Bhutan.
74

 

 National Enviroment Commission (NEC) atau komisi nasional 

lingkungan adalah badan multi sektoral tingkat tinggi di Bhutan. NEC dibentuk 

pada tahun 1992, mempunyai peran yang berkaitan dengan perlindungan, 

konservasi dan perbaikan lingkungan alam seperti limbah, perubahan cuaca, dan 

air. Visi dari NEC adalah lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi 

sekarang dan masa depan dalam mengejar Kebahagiaan Nasional Bruto. H.E. 

Lyonchhen Tshering Tobgay sebagai Direktur NEC.
75

 

Divisi Eco-Tourism dibawah Kementerian Pertanian dan Hutan, dimana 

terdapat enam divisi diantaranya Forest Protection and Utilization Division 

(FPUD), Forest Resource Management Division (FRMD), Nature Conservation 

Division (NCD), Social Forestry and Extension Division (SFED), Watershed 

Management Division (WMD), dan The Nature Recreation and Ecoturism 

Division (NRED) atau divisi Eco-Tourism Kementerian Pertanian dan Hutan.
76
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NRED Dipimpin oleh Dr. Karma Tshering, perannya dalam mempromosikan 

ekowisata berbasis masyarakat dalam jaringan luas kawasan lindung Bhutan 

berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan.
77

 

Layanan transportasi pariwisata di Bhutan seperti layanan sedan, taxi, 

bus mini, pesawat serta helikopter. Turis tidak diperkenankan pergi seorang diri 

dan harus menggunakan transportasi umum dan didampingi pemandu wisata. 

Bhutan termasuk negara yang tidak bisa dijangkau dengan mudah, karena akses 

geografi yang susah. Bhutan hanya memiliki 3 bandara bernama Paro Airport, 

Bathpalathang Airport, dan Gelephu Airport. Bandara internasionalnya yaitu Paro 

Airport yang terletak di Paro, bandara domestiknya yaitu Bathpalathang Airport di 

Bhumtang dan Gelephu Airport di Gelephu. Tidak sembarang maskapai bisa 

mendarat di sini, karena sulitnya medan yang berkontur pegunungan. Tantangan 

Geografis Bhutan bagi orang luar, Bhutan dikenal dengan hutan permata dan 

puncaknya yang melonjak, terletak di lereng pegunungan Himalaya. 
78

 

Pada tahun 2010 terdapat lebih dari 128 hotel dan wisma yang terdaftar 

dengan 1000 pekerja. Wisma dan hotel tersebut telah disyahkan oleh TCB, 

dimana terdapat 5572 tempat tidur. Bhutan mengatur dan mengelola hotelnya 

dengan seperangkat peraturan yang ketat yaitu mengharuskan hotel memperoleh 

peringkat 3 bintang minimum. Hotel yang gagal mendapatkan rating bintang 3 ini 

diberikan masa tenggang satu tahun untuk meningkatkan standar dan fasilitas 
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guna memenuhi persyaratan minimum. Terdapat hotel bintang 5, sebesar 18%. 

Contoh Hotel, Nak Sel Resort di Paro, Jakar Village Lodge di Bhumthang, 

Wangdicholing Resort di Bhumtang, dan lain-lain.
79

 

 

3.3. Keanggotaan Bhutan dalam UNWTO 

 Bhutan termasuk negara termuda yang bergabung dalam keanggotaan 

UNWTO di kawasan Asia Selatan yaitu pada tahun 2003. Pada tahun 2012 

UNWTO menyelenggarakan Program Pelatihan Eksekutif Asia Pasifik mengenai 

kebijakan dan strategi pariwisata sebagai langkah awal untuk mencapai 

pemerintahan yang lebih baik dan pengelolaan pariwisata yang efektif bagi 

negara-negara anggota. Bhutan menjadi tempat penyelenggaraan Program 

Pelatihan Eksekutif UNWTO Asia/Pasifik ke-6 untuk strategi pariwisata dari 

tanggal 25-28 Juni 2012. Hal tersebut karena untuk berbagi pengetahuan dan 

pengalaman Bhutan dalam pembuatan serta pelaksaan kebijakan pariwisata 

berkelanjutan, dengan bekerjasama dan dukungan penuh dari Korea.
80

  

 Tourism Council of Bhutan (TCB) bekerja sama dengan UNWTO dalam 

seminar tingkat tinggi tentang “Pengarusutamaan Pariwisata” pada 12 Januari 

2011. Seminar ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pengembangan 

pariwisata terhadap Tourism Council of Bhutan (TCB) dengan prinsip pariwisata 

nilai tinggi, dampak rendah. Kepentingan pariwisata di Bhutan sebagai mesin 
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pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pendorong kuat urutan 

kedua untuk pembangunan ekonomi. Pariwisata Bhutan termasuk dalam sektor 

pariwisata kecil, akan tetapi menunjukkan kemajuan.
81

 

Tabel 3 Pertumbuhan Ekonomi Bhutan Tahun 2004-2014 (%)
82 

 

 

 Berdasarkan tabel 3, pertumbuhan ekonomi Bhutan tahun 2004-2014 

tertinggi didominasi oleh industri, kedua adalah layanan dan terakhir adalah 

pertanian. Pariwisata termasuk didalam layanan. Pada tahun 2007, pertumbuhan 

tertinggi pada industri mencapai 15%, dan terendah adalah 1% pada tahun 2004. 

Layanan mencapai 6% pada tahun 2005, dan terendah 1% pada tahun 2012. 
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Pertanian berada dibawah 1% dari tahun 2004-2014, kalah dengan sektor 

lainnya.
83

 

 Kunjungan Sekretaris Jenderal UNWTO, Taleb Rifai ke Bhutan pada 

Januari 2011 dalam acara seminar tingkat tinggi menyambut baik atas kerjasama 

antara Bhutan dan UNWTO. Sebagai hasil kunjungan tiga harinya, Tabeb Rifai 

menyatakan bahwa: 

“Prinsip pembangunan pariwisata bernilai tinggi dan berdampak 

rendah, yang memandu pertumbuhan pariwisata di Bhutan, sangat terpuji dan 

tidak diragukan lagi berkontribusi pada merek pariwisata unik negara ini.”
84

 

 

 Pada Januari 2011, UNWTO melakukan berbagai teknis program 

bantuan kepada Bhutan tentang “Indikator Keberlanjutan untuk Tujuan Wisata 

Manajemen”. Program ini untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia 

pada peningkatan kualitas pariwisata serta terdapat relawan UNWTO untuk 

membantu pemasaran tujuan selama 6 bulan mulai bulan Januari 2011. Bhutan 

sebagai negara anggota UNWTO yang relatif baru telah menunjukkan bahwa 

pariwisata dapat mempengaruhi pendapatan ekonomi negara menjadi 

meningkat.
85

 

 Alasan pemerintah Bhutan menerapkan kebijakan pariwisata dengan 

prinsip bernilai tinggi dan berdampak rendah. Bernilai tinggi artinya mempunyai 

nilai yang tinggi terhadap nilai budaya, tradisi, dan lingkungan. Berdampak 

rendah artinya mengurangi dampak negatif dari banyaknya wisatawan yang akan 
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berdampak pada budaya dan lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada kecintaan 

lingkungan yang tinggi pada rakyat Bhutan. Tujuan pemerintah adalah untuk 

memaksimalkan pendapatan ekonomi dengan meminimalisir dampak budaya dan 

lingkungan yang berpotensi merugikan pariwisata. Dampak negatifnya adalah 

pencemaran budaya dan tradisi Bhutan dari barat serta pencemaran lingkungan 

akibat wisatawan. Prinsip pariwisata berkelanjutan di Bhutan sangat berbeda 

dengan pariwisata di negara lain, akan tetapi sangat luar biasa dengan 

keberhasilan prinsipnya untuk mengembangkan pariwisata Bhutan.
86

 Pada tahun 

2009, TCB mengumumkan prinsip pariwisata berkelanjutan yaitu bernilai tinggi 

dan berdampak rendah sebagai bagian dari Accelerating Bhutan’s Socio-

Economic Development (ABSD) untuk mempercepat inisiatif pengembangan 

sosio-ekonomi serta menetapkan target 100.000 wisatawan per tahun pada tahun 

2012.
87

 

 Bhutan memenangkan juara satu atas penghargaan “Earth Award” pada  

tahun 2018 di International Tourism Bourse (ITB) Berlin, karena komitmennya 

dalam pariwisata dan pendekatan berkelanjutan. ITB adalah pameran perdagangan 

yang terkemuka di dunia, berdiri pada tahun 1966 di Berlin, Jerman. Pada 6 Maret 

2018 terdapat pameran dagang perjalanan Berlin dalam skala global dalam 

pariwisata berkelanjutan. Bhutan berada di posisi tiga besar untuk “Earth Award” 

tahun 2017.
88

 Pada tahun 2016 juga, Bhutan termasuk di antara 100 tujuan 

terbaik. Penghargaan tersebut menjadi kemenangan pertama Bhutan. Tiga finalis 
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teratas yaitu Bhutan, Spanyol, dan Islandia. Juru Bicara Media Tourism Council of 

Bhutan (TCB), Damcho Rinzin mengatakan: 

 "Penghargaan ini adalah kesaksian dari kebijaksanaan dan 

kepemimpinan visioner kita dari raja-raja tercinta dan juga sektor pariwisata 

lestari kita dalam melindungi dan melestarikan lingkungan”.
89

 

  

  

3.4 Kondisi dan Kesiapan Pariwisata Berkelanjutan Bhutan Tahun 2003-

2009 

Pariwisata terbatas pada daerah tertentu, kebanyakan wisatawan mengunjungi 

pariwisata di Bhutan barat seperti di Paro, Thimphu, dan Punakha. Tempat 

pariwisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah Paro, karena Paro 

menonjolkan keindahan alam dan rumah bergaya tradisional yang elegan. 

Keindahan alam seperti lembah terluas dengan ditutupi sawah subur dan memiliki 

sungai kristal yang indah dan berkelok kelok serta terdapat lebih dari 155 kuil dan 

vihara. Paro Tshechu adalah acara yang penting ada di Paro dan banyak diminati 

wisatawan karena diadakan setiap musim semi dan acaranya bertemakan 

kebudayaan orang Budha. Selain Paro Tsechu, Taktsang Lhakhang juga banyak 

didatangin wisatawan. Taktsang Lhakhang adalah landmark dan tempat religius 

Bhutan yang paling terkenal dengan ketinggian 3.120 meter. Bangunan ini berada 

pada tebing-tebing dengan pemandangan yang sangat indah.
90
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Tabel 4 Kedatangan Wisatawan ke Dzongkhag 2014
91

 

 

Berdasarkan tabel 4, kedatangan wisatawan tahun 2014 di 20 Dzongkhags, 

Bhutan dengan tujuan yang paling populer adalah Paro mencapai 56528 

wisatawan, Thimphu 55383 wisatawan, Punakha 43003 wisatawan, Wangdue 

Phodrang 12327 wisatawan, Bumthang dan Trongsa. Terendah pada Dzongkhags 

Samtse yaitu 3 wisatawan. Pariwisata di Bhutan barat sangat diminati kecuali 

Samste, Tsirang dan Dagana, karena pariwisata yang kurang menarik sehingga 

yang datang dibawah 20 wisatawan.
92
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Tabel 5 Kedatangan Wisatawan (2001 - 2011)
93

 
 

 Kedatangan wisatawan pada tahun 2001-2011 mengalami peningkatan 

dari tahun 2001-2008, akan tetapi 2009 mengalami penurunan pada angka 23480 

wisatawan. Pada 2001 terdapat 6393 wisatawan, 2002 terdapat 5599 wisatawan, 

2003 terdapat 6261 wisatawan, 2004 terdapat 9249 wisatawan, 2005 terdapat 

13626 wisatawan, 2006 terdapat 17344 wisatawan, 2007 terdapat 21094 

wisatawan, 2009 terdapat 23480 wisatawan, 2010 terdapat 40873 wisatawan, 

2011 terdapat 65756 wisatawan. Perdana Menteri Jigme Thinley menargetkan 

pada pariwisata dengan 100.000 wisatawan pada tahun 2012.
94

 

 Terjadi penurunan jumlah wisatawan pada tahun 2009 karena ada krisis 

ekonomi. Hal tersebut karena di Bhutan mengalami gempa dan kerusakan siklon, 

sehingga harus ada perbaikan lingkungan untuk pariwisata. Sebuah pengukuran 

gempa 6,1 skala Richter melanda Bhutan Timur pada tanggal 21 September 2009. 
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Sejumlah bangunan rusak seperti distrik Mongar dan Trashigang, termasuk jalan, 

rumah, sekolah, monumen bersejarah, dan kantor pemerintah. Diperkirakan 

kerugian mencapai US$ 67 juta. Hutang Bhutan meningkat signifikan untuk biaya 

perbaikan setelah terjadinya gempa. Hal tersebut tidak membuat Bhutan 

menyerah, Tourism Council of Bhutan (TCB) memiliki target tahun 2011 

wisatawan 65.000.
95

 

 Tourism Council of Bhutan (TCB) melaksanakannya promosi dan 

pemasaran yang luas untuk memenuhi target. Hasilnya, pada tahun 2011, 

wisatawan melebihi target mencapai 65756 wisatawan. TCB juga 

menyelenggarakan Strategi dan Rencana Pengembangan Pariwisata Bhutan 

melalui perumusan rencana aksi selama 5 tahun ke depan dari tahun 2003-2008, 

2008-2013, dan 2013- 2018. Hal tersebut bertujuan untuk menjadikan pariwisata 

di Bhutan menjadi yang lebih baik lagi dengan pacuan rencana lima tahun 

sebelumnya. TCB juga membuat laporan tahunan mengenai perkembangan 

pariwisata Bhutan, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pariwisata 

Bhutan tiap tahunnya.
96
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Tabel 6 Tipe Kedatangan Wisatawan 2010 

 

Sumber: Bhutan Tourism Monitor, 2010, Bhutan Tourism Monitor Annual Report 

2010, dalam: https://www.littlebhutan.com/wp-content/uploads/2013/05/Bhutan-

Tourism-Monitor-Annual-Report-2010.pdf, hal 18 

 

 Tabel 6 tentang tipe kedatangan wisatawan tahun 2010 mencakup 

wisatawan internasional, wisatawan lokal yang naik pesawat, wisatawan lokal 

untuk bisnis naik pesawat, wisatawan internasional Meetings, Incentives, 

Conventions and Exhibitions (MICE), dan wisatawan internasional 

Familiarization trip (FAM) atau tour operators. Tipe kedatangan wisatawan 

terbanyak dari wisatawan internasional mencapai 27.196 wisatawan.
97

  

Terdapat berbagai larangan saat berpariwisata di Bhutan. Larangan  

pendakian di Bhutan, seperti larangan penggunaan kayu bakar dan membuang 

sampah sembarangan, hanya boleh menggunakan cairan petroleum gas atau 

minyak tanah. Jika melanggar aturan, maka dikenakan denda sebesar Ngultrum 
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5.000. TCB telah menyediakan tempat perkemahan permanen, tempat 

peristirahatan, dan fasilitas toilet sepanjang rute perjalanan pendakian.
98

 

 Tantangan dan hambatan pariwisata berkelanjutan tidak dapat dihindari, 

Sekretaris Jenderal UNWTO mengatakan: 

“Pertumbuhan berkelanjutan Pariwisata membawa peluang besar untuk 

kesejahteraan ekonomi dan pembangunan, beradaptasi dengan tantangan 

keselamatan dan keamanan, perubahan pasar konstan, digitalisasi dan batas 

sumber daya alam kita harus menjadi prioritas dalam tindakan bersama kita”.
99

 

 Menurut Tandi Dorji terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang 

harus diselesaikan untuk menilai kesiapan pada pariwisata berkelanjutan Bhutan. 

Hal tersebut karena pariwisata tersebut termasuk dalam pariwisata jangka 

panjang, sehingga harus diatasi untuk mencapai tujuan. Tantangan tersebut 

diantaranya, musiman, ketidakseimbangan daerah, pemasaran produk, lemahnya 

kelembagaan, dan ketertiban masyarakat.
100

 

 Musiman, wisatawan yang berkunjung ke Bhutan kebanyakan pada 

bulan Maret/April dan Oktober/November, karena cocok untuk pendakian dan 

acara kebudayaan. Pada bulan Januari/Februari dan Juni/Juli terjadi cuaca dingin 

dan hujan, sehingga jarang wisatawan berkunjung pada bulan ini. Hal inilah yang 

menyebabkan wisatawan tidak maksimal karena musiman. Cara untuk 

mengatasinya adalah menampilkan festifal sebaik mungkin saat bulan-bulan 

tertentu agar wisatawan ingin kembali lagi ke Bhutan. Masalah musimam ini 

                                                           
98

 Tandi Dorji, Loc,Cit, Hal 8 
99

 UNWTO, 2018, Tourism can and should lead sustainable development: UNWTO Secretary-

General opens ITB 2018, dalam: http://media.unwto.org/press-release/2018-03-06/tourism-can-

and-should-lead-sustainable-development-unwto-secretary-gener-1 (13/03/2018, 19:23)  
100

 Tandi Dorji, Loc.Cit. 

http://media.unwto.org/press-release/2018-03-06/tourism-can-and-should-lead-sustainable-development-unwto-secretary-gener-1
http://media.unwto.org/press-release/2018-03-06/tourism-can-and-should-lead-sustainable-development-unwto-secretary-gener-1
http://media.unwto.org/press-release/2018-03-06/tourism-can-and-should-lead-sustainable-development-unwto-secretary-gener-1
http://media.unwto.org/press-release/2018-03-06/tourism-can-and-should-lead-sustainable-development-unwto-secretary-gener-1


54 

 

masih menjadi perhatian TCB. Pada bulan Oktober 2004, TCB melakukan survei 

dan hasilnya adalah 30% wisatawan berkunjung berdasarkan rekomendasi tour 

operator
 
.
101

  

Tabel 7 Kedatangan Wisatawan Pendakian dan Budaya Berdasarkan Bulan 

(2007)
102

 

 

 Berdasarkan tabel 7, pada kedatangan wisatawan tahun 2007 dalam 

pariwisata bertema budaya tertinggi pada bulan Oktober mencapai 4000 

wisatawan. Pada bulan April dan Novemver mencapai 2600 wisatawan, dan 

terendah pada bulan Januari, Juni, dan Juli hanya 500 wisatawan. Pada pendakian, 

jumlah wisatawan terbanyak pada bulan Oktober mencapai 500 wisatawan, dan 

September mencapai 200 wisatawan. Lebih banyak wisata bertemakan budaya 

dari pada pendakian dalam pariwisata Bhutan.
103
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 Ketidakseimbangan daerah, tantangan yang mempengaruhi pariwisata 

berkelanjutan Bhutan adalah daerah yang tidak seimbang karena letaknya di 

gunung Himalaya, untuk pendakian ketinggian yang sangat tinggi sehingga sangat 

rawan bagi wisatawan dan harus berhati-hati karena rawan terjadi gempa. Tujuan  

pendakian yang sangat mahal di Bhutan untuk pendakian yang bertanggung jawab 

sesuai dengan pariwisata berkelanjutan dan uangnya untuk perbaikan alam. 

Prinsip pariwisata berkelanjutan di Bhutan tidak menginginkan alamnya rusak 

akibat ulah wisatawan, sehingga dewan pariwisata telah membuat peraturan 

tentang wisata pendakian. TCB lebih memperhatikan kualitas dari pada kuantitas, 

meskipun target wisatawan tiap tahun meningkat.
104

 

Tabel 8 Kegiatan Wisatawan di Bhutan (2007)
105

 

 

 Berdasarkan tabel 8, tentang kegiatan wisatawan saat berkunjung di 

Bhutan pada tahun 2007, seperti pada aspek budaya, budha, pendakian, alam, 

flora/fauna, bekerja, dan lainya. Pada aspek budaya sangat digemari oleh 

wisatawan mencapai 79% seperti wisata Dzongs/bangunan dan festifal Paro 
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Tsechu mencapai 1936 wisatawan, festifal Thimphu Tsechu mencapai 1428 

wisatawan tahun 2007. Pada wisata alam, pada tahun 2007 “Druk-path Trek” 

yang menyumbang 665 wisatawan. “Druk-path Trek” adalah perjalanan 

pendakian di Bhutan dengan ketinggian yang berkisar antara 2400-4200 m.
106

 

 Lemahnya kelembagaan, setelah bergabung dengan UNWTO, Tourism 

Council of Bhutan (TCB) banyak menjalin kerjasama dengan organisasi lain 

untuk mencapai tujuan pariwisata berkelanjutan. Bekerjasama dengan berbagai 

tour operator, organisasi lingkungan internasional, dan pelatihan ketenagakerjaan 

dengan bantuan UNWTO. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan baik oleh 

Bhutan dengan adanya pelatihan dari The Hotel and Tourism Management and 

Training Institute (HTMTI) pada tahun 2007.
107

 

 Keterlibatan masyarakat, pariwisata di Bhutan menjadi peluang kerja 

untuk masyarakat Bhutan sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat lokal 

untuk memperoleh ekonomi yang lebih. Hal tersebut adalah tujuan pariwisata 

berkelanjutan, yaitu dengan melibatkan masyarakat lokal untuk menjaga tradisi 

dan budaya, karena keuntungannya sangat besar dibandingkan pekerjaan lain. 

Pekerja pariwisata seperti membuat kerajinan,  tiket,  restoran,  hotel, pemandu 

wisata, tour operator,  pertunjukkan budaya, kontraktor kuda. Tantangannya 

adalah tidak semua masyarakat lokal terlibat dalam pariwisata, tugas TCB adalah 

untuk meyakinkan masyarakat lokal, untuk bekerja di Bhutan dari pada di negeri 

orang.
108
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 Bhutan menjadi tempat wisata teraman di dunia bagi wisatawan. Tingkat 

kejahatan sangat rendah dibandingkan dengan tempat wisata lainnya. Hal tersebut 

karena Bhutan menjamin wisata yang bertanggung jawab kepada wisatawan, agar 

wisatawan merasan aman saat berpariwisata. Wisata di Bhutan menjadi tujuan ke 

12 wisata yang sangat aman. Wisata tersebut adalah Barcelona di Spanyol, Isle of 

Skye di Scotland (Inggris), Dubrovnik di Kroasia (Eropa), Venice (Italia), 

Santorini di Greece (Yunani), Gunung Everest di Nepal, Machu Picchu di Peru, 

Kepulauan Galapagos di Ekuador (AS), Cinque Terre (Italy), Antartika (Kutub 

Utara), Taj Mahal di India. Sangat berbeda dengan wisata negara lain, karena 

pariwisata berkelanjutan Bhutan mengedepankan kualitas wisata.
109

 

 Bhutan meluncurkan pariwisata rendah karbon di Pameran Perdagangan 

dan Pariwisata ITB di Berlin, Jerman  pada tanggal 4-8 Maret 2015. Paket rendah 

karbon adalah satu tujuan dari proyek pariwisata rendah karbon Bhutan, untuk 

meyakinkan pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam bisnis pariwisata. 

Paket pariwisata rendah karbon sesuai dengan pengurangan CO2 pada 

pengurangan dampak lingkungan. Terdapat 20 paket pariwisata rendah karbon, 

seperti benteng hidup dari kuno, petualangan kuliner, berpacu kuda di Bumthang, 

dan lain sebagainya.
110

 

 Setengah wisatawan Bhutan pada tahun 2007 adalah orang Amerika, 

biasanya berwisata pada musim gugur (September-November), selain Amerika 

banyak negara yang  berwisata di Bhutan seperti Jepang, Inggris, Jerman, Prancis, 
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dan Australia. Umur wisatawan lebih dari 60 tahun mencapai 29,9% dari Amerika 

Serikat, Italia, Australia dan Austria pada tahun 2007 serta usia 46-55 mencapai 

22,2%. Wisatawan mengetahui wisata Bhutan dari teman mencapai 32,1%, bukan 

dari internet, koran, radio, TV, Brosur, agen travel, pekerjaan.
111

Kondisi dan kesiapan Bhutan pada kebijakan pariwisata berkelanjutan 

tahun 2003-2009 membaik setelah dibantu oleh UNWTO. Hasil dari kebijakan 

pariwisata berkelanjutan mulai nampak pada tahun 2017-2018. Hal tersebut 

kemudian dijelaskan pada bab 4 dimana membahas tentang kebijakan pariwisata 

berkelanjutan Bhutan terhadap pariwisata UNWTO dengan pembahasan 

selanjutnya yaitu dampak yang terjadi pada kebijakan pariwisata berkelanjutan 

Bhutan. 

111
 Kingdom of Bhutan, International Tourism Monitor Annual Report 2007,Log.Cit, hal 10 


