
Forum Pariwisata Australia-Indonesia Timur 
di Makassar, 4-5 Maret 2019

Pada tahun 2019, industri pariwisata Indonesia akan mencapai 15% dari PDB. Pemerintah Indonesia 
telah menetapkan target ambisius untuk menarik 20 juta pengunjung asing pada tahun 2020 dan telah 
menunjuk sepuluh daerah di seluruh nusantara yang berpotensi menjadi “Bali baru”. Empat di antara 
“sepuluh Bali baru” ini ada di Indonesia bagian timur dan pemerintah sedang merencanakan investasi 
yang signifikan dalam infrastruktur pariwisata di lokasi-lokasi tersebut. Indonesia Timur memiliki 
lebih dari 9.000 pulau dengan budaya dan tradisi yang kaya, dan sedang memasuki fase pertumbuhan 
yang sangat besar di sektor pariwisata: banyak provinsi, kabupaten dan masyarakat yang tertarik 
untuk mengembangkan potensi wisata lokal.

Tetapi membangun industri pariwisata yang berkelanjutan dan untuk mencapai pertumbuhan 
ini akan membutuhkan suntikan modal dan keahlian yang besar, terutama dalam perluasan 
konektivitas, perbaikan infrastruktur dan pengembangan keterampilan lokal untuk memenuhi 
kebutuhan sektor pelayanan kepariwisataan. 

Karena kami mengerti pentingnya pariwisata bagi pembangunan ekonomi Indonesia di bagian timur, 
Konsulat-Jenderal Australia di Makassar akan menyelenggarakan Forum Pariwisata Australia-
Indonesia Timur di Makassar, 4-5 Maret 2019. Kami akan bermitra dengan Griffith Institute 
for Tourism (Griffith University) dan Sustainability Research Centre of the University of the Sunshine 
Coast. Acara dua hari ini akan mempertemukan para profesional pariwisata Australia dan pemegang 
kebijakan di sektor publik dan swasta dari industri pariwisata Indonesia, dan memfasilitasi diskusi 
dan networking mengenai pembangunan pariwisata di Indonesia bagian timur.
. 
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Australia menempati posisi yang cocok untuk 
berkontribusi dalam pengembangan pariwisata 
berkelanjutan Indonesia karena Australia mempunyai:

• lokasi yang dekat dengan Indonesia
• hubungan pariwisata jangka panjang dengan Bali, 

Lombok dan pulau lainnya
• pendidikan dan pemberi pelatihan pelayanan 

pariwisata kelas dunia
• kemampuan dalam pengembangan destinasi, 

manajemen dan pemasaran
• ekonomi inovatif dan berteknologi tinggi
• sektor pariwisata berkelanjutan kelas dunia.

Dengan mitra kami, kami akan mengundang partisipasi 
dari para pakar industri pariwisata Australia, termasuk: 

• operator penerbangan dan transportasi 
• penyedia hotel dan akomodasi 
• perusahaan teknik dan infrastruktur 
• penyedia manajemen destinasi pariwisata 
• penyedia layanan pendidikan dan pelatihan    
 kejuruan 
• penulis dan pakar yang bergerak di bidang   
 pemasaran travel, blogger, dan social media      
 influencer 
• pengusaha/entrepreneur dan investor.

Forum ini akan memberikan kesempatan kepada para peserta Australia untuk:

• belajar tentang rencana pengembangan pariwisata Indonesia dan 10 Bali baru
• belajar tentang destinasi wisata lain yang mulai muncul di Indonesia             

bagian timur
• bertemu dengan para pemimpin pemerintah daerah dan pejabat departemen 

pariwisata
• bertemu dengan bisnis dan penyedia layanan Indonesia yang berpotensi    

menjadi mitra
• bertemu penerima beasiswa Kursus Singkat Pariwisata Berkelanjutan yang 

didukung oleh Australia Awards 
• belajar tentang iklim investasi lokal (termasuk informasi terbaru tentang 

peraturan investasi asing di Indonesia)
• menampilkan dan menunjukkan layanan dan kemampuan sektor pariwisata 

Australia.

Pemegang kebijakan pariwisata lokal Indonesia juga akan dapat:

• belajar tentang kemampuan Australia di bidang pariwisata
• menjalin jaringan dengan para investor dan pakar Australia
• menampilkan lokasi pariwisata baru yang berkembang dan rencana 

pengembangan pariwisata regional (RIPPARDA)
• mendorong investasi asing dan kemitraan bisnis dari Australia mempromosikan merek pariwisata Indonesia 

secara internasional.

MASUKKAN TANGGAL INI DI KALENDERMU: Forum Pariwisata Australia-Indonesia Timur, 4-5 Maret 2019. 
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