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Dengan senang hati saya menyambut Anda di Forum Pariwisata AustraliaIndonesia Timur di Makassar. Acara ini bertujuan untuk mempertemukan
para profesional, investor, konsultan, manajer, pemilik fasilitas dan
akademisi yang bekerja pada sektor pariwisata di kedua negeri kita. Selama
dua hari peserta Forum Pariwisata ini akan membahas peluang-peluang di
sektor pariwisata yang berkembang dengan pesat di provinsi-provinsi
Indonesia timur. Indonesia timur memiliki aset-aset wisata yang luar biasa,
di antaranya ada destinasi maritim, budaya dan geo-turisme yang termasuk
paling indah di dunia ini. Destinasi-destinasi ini dapat dicapai melalui
penerbangan beberapa jam saja dari Australia utara. Saya berpikir, masuk
akal kalau pemerintah-pemerintah dan para pengusaha Australia lebih
fokus perhatiannya kepada bagaimana mereka dapat berkontribusi, dan
memperoleh manfaat melalui pariwisata, dari pembangunan serta
peningkatan kemakmuran yang sedang terjadi di provinsi-provinsi timur,
tetangga kami.
Pada Forum ini, kami telah menyusun sebuah program diskusi yang
mencakup banyak tantangan dalam mengembangkan destinasi pariwisata
secara berkelanjutan. Dalam program kami ada pembicara dan narasumber
hebat dari kedua negara yang akan berbagi pengalaman mereka dalam
mengembangkan pengalaman pengunjung dan fasilitas pariwisata yang
berkelas dunia. Turut hadir adalah pemilik dan pengelola lokasi wisata
potensial baru dari provinsi-provinsi di Indonesia timur, dan siswa dan
alumni dari kursus singkat Australia Awards tentang Pariwisata
Berkelanjutan untuk Pembangunan. Wakil-wakil Australia dari sektor
pelatihan dan pendidikan pariwisata dan perhotelan juga akan hadir:
sebuah industri pariwisata yang hebat hanya dapat dibangun atas dasar
personil dan karyawan yang terlatih dengan baik.
Moto kami untuk Forum Pariwisata ini adalah memperkuat hubungan
antar–masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, dan saya yakin hal ini
akan menjadi hasil utama dari acara ini. Seiring waktu, semakin banyak
orang Australia akan berkunjung dan berlibur ke Indonesia bagian timur,
dan mereka akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Saya berharap
juga bahwa makin lama makin banyak investor dan pebisnis Australia yang
akan mengembangkan hubungan kita menjadi lebih kuat dan langgeng
dengan mitra pariwisata di Indonesia timur.

