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 Sekitar tahun 1740-an di Inggris Raya dan Eropa dikenal istilah Grand Tour.  

Grand tour artinya perjalanan yang cukup panjang tetapi bersifat menyenangkan 

untuk tujuan pendidikan dan kebudayaan (Pitana dan Diarta 2009). Perkembangan 

lebih lanjut dikenal kemudian dengan kegiatan Thomas Cook membawa 

rombongan inklusif di dalam wilayah Inggris, kemudian berkembang ke tujuan di 

beberapa tempat di Eropa. Menurut Pitana dan Diarta, di Indonesia kegiatan wisata 

ini sudah ada sejak 1910-an. Kegiatan wisata ini dilakukan oleh Vereeneging  

Toeristen Verkeer (VTV). VTV merupakan Badan Pariwisata  Pemerintah di 

Batavia   yang bertindak sebagai tour operator dan travel agent yang belakangan 

ini dikenal dengan nama Tours and Travel atau Usaha Perjalanan Wisata (UPW). 

Kegiatan UPW dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama Biro Perjalanan Wisata 

(BPW) dan yang kedua Agen Perjalanan Wisata (APW), sesuai pasal 9 Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Selain VTV ada perusahaan 

UPW yang beroperasi di Jakarta pada tahun 1926 yaitu cabang perusahaan Lissonne 

and Lindeman (Lislind). Lislind pada 1928 berubah menjadi Nederlandsche 

Indische Touristen Bureau (Nitour). Nitour dan VTV mempromosikan pariwisata 

Indonesia, khususnya Jawa dan Bali (Pitana dan Diarta 2009). Peran usaha 

perjalanan wisata dalam kepariwisataan sangat strategis karena dapat 

memromosikan tujuan wisata, budaya, kearifan lokal dalam paket wisatanya.  

 Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan ke/dan tinggal di suatu tempat di 

luar lingkungannya selama musim liburan tahunan secara berturut-turut untuk 

bersantai, berlibur dan tujuan lain yang tidak terkait pekerjaan yang diberi upah di 

tempat tujuan wisata(UNWTO). Definisi pariwisata menurut Undang-undang 

Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, pada Pasal 1 ayat 3, bahwa pariwisata adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata. Kegiatan lainnya  termasuk 

pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. Kepariwisataan Indonesia berkembang pesat setelah diselenggarakan 

konferensi Pacific Area Travel Association (PATA) pada tahun 1974 di Jakarta. 

Perkembangan pariwisata Indonesia sejajar dengan perkembangan pariwisata di 

kawasan Negara anggota  Association of South East Asian Nations (ASEAN).  

Kedatangan wisatawan ke kawasan ASEAN pada tahun 2009 sebesar 65 juta jiwa, 

Indonesia meraih pangsa pasar sebesar 9.80 persen (ASEAN 2010). Pertumbuhan 

pariwisata ini menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang trampil, dalam 

penelitian ini dibatasi pada usaha perjalanan wisata.  

 Ketersediaan tenaga kerja trampil kompeten pada tingkat analis atau jenjang 

lima untuk era perdagangan bebas masyarakat ASEAN perlu dipastikan. Era 

tersebut  sudah di depan mata. Perdagangan bebas masyarakat ASEAN  akan 

menjadi lebih luas karena akan berlaku bagi seluruh anggota ASEAN mulai tahun 

2015.  Jumlah semua negara anggota  ada 10 negara yang bergabung dalam satu 

komunitas ekonomi ASEAN. Kesepuluh negara itu terdiri atas Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand, Philippina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, 

Myanmar dan Vietnam. Pada era satu komunitas ini, arus tenaga kerja pada 

beberapa sektor  dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lain. Sektor 
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pariwisata termasuk dalam arus bebas tenaga kerja trampil. Peluang dan dilemna 

arus tenaga kerja trampil moda empat ini telah dimungkinkan. World Trade 

Organization (2002) telah menganalisis, menjelaskan dan meminta tiap negara 

anggota ASEAN untuk mengantisipasinya. Sekretariat ASEAN telah membuat  

cetak biru  perdagangan bebas ASEAN yang mencanangkan  satu visi, satu identitas 

dan satu komunitas (ASEAN 2008). Persyaratan arus bebas yang dapat keluar 

masuk dari satu negara ke negara lain bagi tenaga kerja trampil berupa  keahlian 

yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.  

 Pada masa satu komunitas nanti, seseorang akan dapat mengajukan lamaran 

kerja dari tempat tinggalnya ke negara lain. Proses melakukan lamaran  dengan cara 

memasukkan data lamaran melalui internet. Lamaran harus disertai sertifikat 

kompetensi. Sertifikat kompetensi diverifikasi dan divalidasi lembaga sertifikasi 

berwenang sebelum dikirim ke negara penerima. Di negara penerima, badan atau 

lembaga sertifikasi serupa yang berwenang akan memverifikasi ulang sebelum 

meneruskannya ke perusahaan penerima kerja di negaranya. Semua komunikasi 

dapat dilakukan dengan saluran komunikasi internet. Setelah itu dilanjutkan dengan 

proses mendapatkan ijin kerja. Hal ini akan memberdayakan tenaga kerja trampil 

yang dapat mensponsori dirinya sendiri dengan bukti sertifikat kompetensi. Visi 

satu identitas dan satu komunitas menjadi suatu kemudahan yang menjanjikan. 

Namun demikian, kemudahan ini hanya berlaku bagi mereka yang telah siap. 

Mereka yang dapat menyiapkan diri sedini mungkin, sebaik mungkin dengan 

kualifikasi memadai. Dalam sektor pariwisata, utusan tiap anggota ASEAN telah 

melakukan kerjasama secara intensif.   

Masuknya pariwisata sebagai salah satu sektor yang termasuk dalam arus 

bebas tenaga kerja trampil yang tak terelakkan lagi. Sektor pariwisata sangat  

menarik. Berdasarkan data Sekretariat ASEAN (2010), arus wisatawan ke Negara 

ASEAN mencapai 65 juta orang. Pada tahun 2009, 50 persen dari jumlah wisatawan 

ASEAN ini, berasal dari Negara anggota ASEAN. Sekretariat ASEAN juga 

meramalkan bahwa pertumbuhan ini akan meningkat antara 5 sampai 7 persen, 

setiap tahunnya. Pertumbuhan ini lebih besar dari pertumbuhan rataan wisatawan 

dunia  yang besarnya hanya 4.1 persen. Dari 65 juta wisatawan ke negara-negara 

ASEAN, Indonesia meraih pangsa pasar 6.452 juta pada tahun 2009. Perkembangan 

terakhir  pada tahun 2011 telah mencapai 7.7 juta orang (Pariwisata Indonesia 

2011). Bila pertumbuhan ini berlangsung positif hingga 2015, seiring dengan 

pertumbuhan wisatawan kawasan ASEAN, maka Indonesia diramalkan menerima 

10 juta lebih wisatawan pada 2015. Saat ini tenaga kerja yang bekerja pada sektor 

perdagangan, hotel dan restoran menurut Badan Pusat Statistik (2009)  telah 

mencapai 20.554.650 orang. Peluang komunitas ASEAN sudah semakin besar 

karena cetak biru ASEAN membuat langkah yang jelas dan rinci. Untuk 

mewujudkan kesatuan komunitas ini Sekretariat ASEAN telah merintis kemudahan 

berusaha, dan kemudahan kepemilikan secara bertahap. Kepemilikan perusahaan 

misalnya, hingga 2010 maksimal ekuitas asing dapat mencapai mayoritas 51 

persen. Proporsi kepemilikan ini akan terus bertambah,  pada 2013 ekuitas ini 

meningkat mencapai 70 persen. Dalam butir A5 dibuat pula arus tenaga kerja 

trampil. Sementara butir 34 memperjelas tindakan harmonisasi dan standarisasi 

dengan menambah jejaring kerjasama universitas. Perluasan kerjasama mencakup 

pengembangan kompetensi inti para negara anggota. Arah pengembangan 

kompetensi dalam skala kerangka kualifikasi tenaga professional. Ruang lingkup 
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kerjasama perguruan tinggi tidak sebatas itu, malainkan termasuk memperkokoh 

kemampuan penelitian untuk meningkatkan ketrampilan. Kerjasama dalam 

penempatan tenaga kerja, termasuk pengembangan informasi pasar kerja antar  

negara anggota ASEAN demi mencapai motto satu visi, satu identitas dan satu 

komunitas. Proyeksi arus wisatawan 2015 ke Indonesia didukung data kedatangan 

wisatawan di kawasan seperti disajikan pada Tabel 1.1. Pada tabel tersebut dapat 

kita ambil kesimpulan bahwa Malaysia telah jauh mengalahkan Singapura, 

Thailand  dan Indonesia. Dengan keterbatasan objek wisata, Malaysia telah berjaya 

meraih 23,646 juta wisatawan. Capaian ini diraih melalui pemasaran, promosi dan 

pengiklanan yang luar biasa serta layanan para pemangku kepentingan. Kampanye 

Malaysia dengan the Truly Asia telah terbukti menjadi raksasa penerima arus 

wisatawan dari kawasan ini dan dari kawasan lain.  

Dengan perolehan Malaysia, kelak Indonesia dapat menyusun strategi 

bersaing yang memberikan harapan kepariwisataan Indonesia akan semakin baik. 

Utamanya karena semangat ASEAN didukung kinerja Sekretariat ASEAN (2010) 

dalam menyajikan data dan hasil studi kepariwisataan ASEAN. 

 

Tabel 1.1  Kedatangan wisatawan ke ASEAN pada tahun 2009 

Sumber: ASEAN (2010) 

 

 Ada prasyarat perjanjian masyarakat ASEAN dengan satu visi, satu kawasan 

dan satu komunitas. Persyaratan tentang  kesiapan angkatan kerjanya agar mampu 

bersaing dengan angkatan kerja sesama  negara anggota. Statistik kepariwisataan 

ASEAN 2010 tersebut memberikan gambaran jelas, betapa industri ini akan 

semakin membumbung setelah pasar bebas komunitas  ASEAN berlangsung. Dari 

500 juta penduduk di kawasan ini akan menjadi wisatawan dan tenaga kerja yang 

mobilitasnya lebih intensif, kelak. Peluang bertambahnya kebutuhan tenaga kerja 

pada sektor ini semakin besar. Kompetensi dengan bukti sertifikat kompetensi yang 

dibutuhkan harus dipersiapkan sesuai kesepakatan sektor pariwisata oleh panitia 

adhoc bidang pariwisata ASEAN (2010). Tenaga trampil itu mencakup kualifikasi 

jenjang lima dan enam. Lingkungan strategis ASEAN mendukung perkembangan 

arus wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 ke atas. Pada saat yang 

sama tenaga trampil semakin dibutuhkan. Perkembangan pesat seperti ini perlu 

mengembangkan modal manusia yang dapat meraih kualifikasi jenjang ketrampilan 

sesuai kebutuhan. Pengembangan sumber daya manusia yang mampu meraih modal 

manusia berupa intangible asset dapat  dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan 

(Becker 1962). Untuk mencapai jenjang trampil dibutuhkan kerangka kualifikasi.   

NOMOR NEGARA 
JUMLAH 

WISATAWAN (000) 

PERSENTASE 

PANGSA PASAR 

1 Brunei Darussalam 157 0.24  

2 Indonesia 6,452 9.80  

3 Kamboja 2,162 3.29 

4 Laos PDR 2,008 3.05  

5 Malaysia 23,646 35.93  

6 Myanmar 763 1.16  

7 Philippine 3,017 4.58  

8 Singapore 9,681 14.71  

9 Thailand 14,150 21.50  

10 Vietnam 3,772 5.73  

Total 65,808 100.00  
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 Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi merupakan 

pemersatu semua sektor, dalam bidang pendidikan (Pemerintah Republik 

Indonesia/PRI 2012). Undang-undang ini merupakan benang penyambung 

peraturan pendidikan vokasi, dan sertifikasi. Sistem sertifikasi tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang badan nasional sertifikasi 

profesi (PRI 2004). Peraturan Pemerintah ini memberikan tugas kepada Badan 

Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang 

melaksanakan sertifikasi. Dengan adanya serangkaian perundangan yang lengkap, 

maka patut disikapi pelaksanaannya demi meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas mutu sumber daya bangsa. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dibuat dalam rangka pengembangan kualitas tenaga kerja. Tujuan pokok 

KKNI   ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 

tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas). Penjabaran KKNI 

dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI (PRI 

2012). Peraturan Presiden ini mengatur penyetaraan jenjang (level) kerangka 

kualifikasi nasional dari jenjang satu sampai sembilan. Proses pemberian jenjang 

dalam bentuk sertifikat kompetensi dilakukan secara sistematis dan objektif. 

Pengumpulan bukti melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi yang diakui 

otoritas tertentu, baik nasional, internasional maupun standar khusus. Selanjutnya 

KKNI juga diperkuat pemberlakuannya dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2012. Pada pasal 29 ayat (1) undang-undang pendidikan tinggi disebutkan bahwa 

KKNI merupakan penjenjangan capaian pembelajaran. KKNI menjadi acuan pokok 

dalam penetapan kompetensi. Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2)  disebutkan bahwa 

KKN merupakan acuan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan 

vokasi, dan pendidikan profesi.  

 Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 dan Undang-undang 

Nomor 12 tahun 2012, diharapkan setiap sektor melakukan pengaturan lebih teknis 

tentang capaian pembelajaran pada setiap tingkat pendidikan tinggi. Peneliti tertarik 

mewujudkan pencapaian pembelajaran selama proses pendidikan pada salah satu 

subsektor, yaitu Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Untuk merencanakan 

pembelajaran yang mampu mencapai minimum jenjang lima pada program diploma 

tiga  UPW, diperlukan suatu permodelan. Permodelan ini dilakukan melalui suatu 

penelitian yang holistic dan efektif dengan proses ilmiah (Eriyatno 2012). 

Peluang dapat dilakukan untuk menyiapkan kualifikasi kerja nasional bagi 

pekerja trampil. Para tenaga trampil dari tingkat operasional, trampil pada level 

analis, trampil dalam level ahli junior hingga tingkat ahli  senior. Peraturan Presiden 

tersebut di atas telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 

2012. Peraturan menteri ini mengatur tata cara penetapan Standar Kompetensi 

Nasional Indonesia (SKKNI). Tiap negara berusaha membangun National 

Qualification Framework atau Kualifikasi Kerja Nasional (KKN). Pendahulu KKN 

ini ada lima negara yaitu Skotlandia, Inggris, Afrika Selatan, Australia dan New 

Zealand. Yang paling sukses dari kelima negara itu adalah Skotlandia, karena telah 

memulainya sejak 1980-an dengan istilah yang berbeda waktu itu. Skotlandia 

memulai dari pembentukan Scottish Credit and Qualification Framework (SCQF). 

Seiring perkembangan, New Zealand yang terlebih dahulu mendeklarasikan 

penggunaan istilah national qualification framework atau KKN. Skotlandia pun 

mengikuti istilah yang sama dan mendeklarasikan KKN Skotlandia  pada tahun 

2001. Selain kelima negara tersebut, menurut penelitian Allais et al. (2009), ada 
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sekitar 65 negara di dunia sedang mempersiapkan KKN. Ada yang  sudah 

melaksanakan KKN, dengan mencontoh sukses Skotlandia. Disebutkan pula bahwa 

ada bahaya meniru, terutama karena konteksnya tidak sama dengan Skotlandia. 

Australia menerapkan KKN mulai dari Sekolah Menengah Atas, Pendidikan dan 

Pelatihan Vokasi serta Pendidikan Tinggi.  Perancis sendiri sangat berhati-hati 

dalam menerapkan KKN. Penyandingan, penyetaraan dan pengakuan kompetensi 

sebagai inti KKN. Kompetensi merupakan sintesa perpotongan antara sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan yang membentuk modal manusia diperoleh melalui 

proses pendidikan dan pelatihan (Becker 1962). Menurut Surat Keputusan  Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan 

cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang 

pekerjaan tertentu.  

Cerita sukses Skotlandia berbunga, sementara New Zealand hampir berhenti 

setelah uji coba selama lima tahun, walau kemudian dapat berjalan baik. Indonesia  

menerapkan KKNI mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 

Menengah Atas, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi jalur formal, 

jalur informal dan profesi. Hasil studi tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Allais et 

al. patut menjadi perhatian bagaimana mensukseskan KKNI di Indonesia. Perhatian 

itu perlu digarisbawahi, karena konteks Indonesia sangat jauh berbeda dengan 

Australia, New Zealand dan Skotlandia. Perlu suatu kajian dari mana posisi paling 

efektif, dan strategis memulai KKNI. Dalam konteks Indonesia, misalnya regulasi 

pendidikan dan pelatihan ada di dua sektor yaitu Kementerian Pendidikan dan 

Budaya dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebagai suatu fokus 

studi, pada lampiran penjelasan Peraturan Menteri ini diuraikan bahwa kualifikasi 

jenjang atau level lima, harus mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, 

memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku 

dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan 

kuantitas yang terukur. Dia juga harus mampu menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan tertentu secara umum. Selanjutnya tenaga kerja jenjang lima harus 

mampu memormulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengelola 

kelompok kerja, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi 

tanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja kelompok. Jenjang lima ini melalui 

penyetaraan dapat berasal dari pendidikan vokasi diploma tiga atau  pendidikan 

informal berdasarkan pengalaman. Proses pencapaian jenjang lima ini sulit 

diwujudkan apabila menggunakan kurikulum inti yaitu mata-kuliah keahlian 

berkarya yang tidak berbasis kompetensi dan berbasis asesmen.  

 Kendati Peraturan Presiden ini telah dibuat, sampai penelitian ini dilakukan,  

belum ada skema yang dibuat untuk kualifikasi jenjang lima  pada program studi 

Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Keahlian yang dapat mencapai kualifikasi, 

dibangun dari kelompok Mata-kuliah keahlian berkarya (MKB), beserta akumulasi 

prakteknya. Kelompok mata kuliah keahlian berkarya adalah kelompok bahan 

kajian dan pelajaran. Adapun tujuan pengelompokan ini untuk menghasilkan tenaga 

ahli dengan kekaryaan berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasai 

(Mendiknas 2000) Surat Keputusan Menteri Nomor 232 tahun 2000 mengatur 

kurikulum inti termasuk MKB. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa beban studi program 

diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-

banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS. Program diploma ini dijadwalkan untuk 6 
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(enam) semester. Pelaksanaannya ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 

(enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan 

menengah. 

Proses pencapaian kualifikasi sumber daya manusia berketrampilan tinggi 

dengan kualifikasi tinggi dalam perdagangan bebas ASEAN 2015, perlu 

dipersiapkan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti 

sangat tertarik untuk membangun model pengembangan modal manusia kerangka 

kualifikasi jenjang lima pada sektor pariwisata. Dalam hal ini, secara khusus pada 

subsektor usaha perjalanan wisata. Pemilihan ini sesuai dengan pengalaman 

peneliti. Model yang dapat membuat  perubahan, tanpa meniru, karena bahaya 

meniru sukses negara lain sangat besar, seperti dikemukakan oleh Allais et 

al.(2009). 

 Kompetensi lulusan program studi UPW, tenaga trampil dengan kualifikasi 

jenjang lima dapat disetarakan dengan penyelia. Personil dengan kemampuan 

jenjang lima, mampu bila diberikan tugas dan tanggung jawab memimpin 

perjalanan. Dia juga mampu memberikan konsultasi perjalanan, memandu wisata, 

dan merancang paket wisata. Personil dengan kemampuan jenjang lima sebagai 

pemimpin perjalanan (Tour leader). Pemimpin perjalanan ini dapat membawa grup 

wisatawan dari satu tempat ke tempat lain. Tour leader yang memandu dan 

memberikan bantuan seperlunya agar dapat menikmati wisata. Dia juga 

memberikan penjelasan yang dibutuhkan  wisatawan selama perjalanan. Pada 

bidang perjalanan, konsultan perjalanan dapat memberikan jasa konsultasi 

perjalanan. Ruang lingkup konsultasi perjalanan di dalam dan luar negeri sesuai 

kebutuhan dan keinginan calon wisatawan. Ruang lingkupnya juga termasuk 

konsultasi kepada para pelancong antar kota atau antar pulau yang memerlukan atau 

tidak memerlukan penginapan. Pasar ASEAN akan berkembang sesuai ramalan 

Sekretariat ASEAN (2010). Jumlah wisatawan  dari 65 juta pada tahun 2009 

menjadi 90 juta lebih wisatawan pada tahun 2015. Jika hal ini tidak diantisipasi dari 

sejak sekarang, maka para profesional dengan kualifikasi jenjang lima akan 

mengalir ke Indonesia dari negara anggota ASEAN. Mereka akan mampu mengatur 

perjalanan supply chain wisatawan. Semua kegiatan perjalanan dari hulu, tengah, 

hilir dan kembali ke hulu (Tourist supply chain) tanpa melibatkan para Perencana 

Tur (Tour Planner) dari Indonesia. Pengusaha dan tenaga trampil Indonesia akan 

menjadi sub-kontraktor wisata semata. Dengan kata lain akan terjadi kekurangan 

tenaga kerja di bidang usaha jasa pariwisata. Kekosongan tenaga trampil akan 

dengan mudah diisi tenaga asing. Tenaga asing lebih dapat berbahasa Inggris 

dengan akurat dan baik bahkan kemungkinan besar dapat berbahasa Indonesia, 

mengingat bahasa Melayu digunakan juga di beberapa negara anggota ASEAN 

(Ricklefs et al. 2013). Kekurangan tenaga ahli ini pun dapat merongrong wisatawan 

nusantara yang potensial dialihkan ke manca negara di kawasan ASEAN. Untuk itu 

para ahli kemasan paket produk wisata dalam negeri pun diperlukan. Tenaga 

trampil berkualifikasi jenjang lima ini yang mampu membuat kemasan produk.  

Keprihatinan peneliti  bertambah mengamati penurunan mahasiswa program studi 

UPW pada perguruan tinggi pariwisata, seperti disajikan pada Tabel 1.2. Dari 26 

perguruan tinggi pariwisata  swasta, status akreditasinya pun memprihatinkan 

karena hanya satu perguruan tinggi yang meraih akreditasi A. Ada sembilan 

perguruan tinggi dengan terakreditasi B, dua terakreditasi C dan empat belas lagi 

belum terakreditasi. Padahal,  sektor pariwisata merupakan sektor terdepan 
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menggunakan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Sektor lain 

yang menjadi pionir termasuk subsektor otomotif dan logam mesin.  Perguruan 

tinggi pariwisata membentuk himpunan yang bergabung dalam Himpunan 

Perguruan Tinggi Pariwisata (Hildiktipari). Himpunan ini telah mengajukan 

Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)  dimodifikasi sesuai kebutuhan. Usulan 

telah disetujui Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Nomor SK. 

232/U/2000 tentang Kurikulum Inti  Usaha Perjalanan Wisata.  Perjalanan sejak 

tahun 2000 dengan perubahan tekonologi dan komunikasi yang sangat cepat,  isi 

MKB belum pernah ditinjau ulang, hingga penelitian ini dilaksanakan. 

 Selain kemajuan teknologi dan komunikasi, kecendrungan pariwisata sudah 

mengarah pada pariwisata berkelanjutan dan pariwisata hijau. Kompetensi lulusan 

pun harus mencakup pariwisata berkelanjutan. Tindakan berkelanjutan memelihara 

aspek jangka panjang lingkungan, penduduk dan sumber daya alam. Wujud nyata 

tindakan ini dengan membuat destinasi pariwisata bagi wisatawan nusantara dan 

mancanegara sebagai kombinasi atraksi, produk, jasa pariwisata terintegrasi. Lebih 

jauh Yoon (2002) menekankan perlunya dukungan para pihak berkepentingan. Para 

pihak harus memainkan peran penting mengelola destinasi wisata bersama pihak 

berwenang. Para pihak berwenang mulai dari suku dinas, dinas pemerintah, pelaku 

bisnis dan masyarakat setempat. Tujuan utama pengelolaan terpadu ini, supaya 

suatu  destinasi semakin berdaya saing tinggi. Sistem ekonomi pendukung jasa 

ekowisata mencakup pemerintah, lembaga kepariwisataan internasional, sektor 

penunjang, biro perjalanan, operator, penduduk lokal, budaya dan lingkungannya 

(Nugroho 2011). Kerjasama para pihak berkepentingan perlu digalakkan termasuk 

masyarakat setempat yang pada akhirnya akan menerima dampak positif atau 

dampak negatif. 

 

 Tabel 1.2 Sebaran jumlah mahasiswa sesuai akreditasi perguruan tinggi 

Akreditasi Tahun 
Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa 

N Persentase N Persentase 

A  2008 1 4  112 9  

  2009 1 4  146 12  

  2010 1 4  30 3  

  2011 1 4  146 16  

B 2008 9 35  425 34  

  2009 9 35  349 29  

  2010 9 35  348 38  

  2011 9 35  224 24  

C 2008 2 8  22 2  

  2009 2 8  14 1  

  2010 2 8  18 2  

  2011 2 8  12 1  

BT* 2008 14 54  700 56  

 2009 14 54  675 57  

  2010 14 54 613 66  

  2011 14 54  545 59  

Total 2008 26 100  1259 100  

  2009 26 100  1184 100  

  2010 26 100  1009 109  

  2011 26 100  927 100  

Sumber : Diolah dari Data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi *Belum Terakreditasi  
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 Di sisi lain  Insch (2011) mengungkapkan hasil penelitiannya bahwa 

pendekatan holistik strategis diperlukan dalam membangun merek destinasi. 

Strategi membangun merek sangat penting. Insch  mensejajarkan serta 

menempatkan kualifikasi merek destinasi sama seperti merek suatu negara demi 

mencegah kejenuhan. Penyetaraan ini juga menghindari penurunan bahkan 

kejatuhan destinasi. Saat ini destinasi wisata seperti Hawai dan Acapulco jauh 

menurun dibandingkan era 1970-an. Di sisi lain Bali dipromosikan identik dengan 

nama suatu Negara.  Bali lebih terkenal dibanding nama Indonesia untuk wisatawan 

tertentu. Siklus produk suatu destinasi dapat menurun, cepat atau lambat bila tidak 

direncanakan secara holistic dan berjangka panjang. Yoon (2002) mengatakan 

bahwa upaya pemasarannya pun harus mempertimbangkan pariwisata 

berkelanjutan. Upaya berkelanjutan yang dapat menguntungkan para pihak 

termasuk masyarakat di sekitar destinasi. Untuk merencanakan pariwisata 

berkelanjutan, diperlukan  pergeseran pandangan pada bidang pemasaran. 

Pemasaran paradigma lama berfokus pada produk, penjualan, berorientasi 

konsumen. Paradigma ini harus bergeser ke pemasaran berbasis sosial, masyarakat, 

sebab-akibat, hijau, bertanggung jawab dan berbasis hubungan (Jamrozy 2007). 

Meler & Ham mengatakan bahwa wisata berkelanjutan merupakan pariwisata hijau 

(Green tourism). Pariwisata hijau memiliki konsep menguntungkan semua pihak, 

tidak merusak pada saat destinasi menanjak popularitasnya. Kegiatan green tourism 

merupakan fenomena para wisatawan menjauhi hiruk pikuk perkotaan dan 

metropolitan. Wisatawan mengejar kegiatan santai di pelosok desa, menikmati 

makanan sehat, untuk hal ini perlu investasi.  

 Peraturan Presiden Nomor 8 tentang Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional 

Indonesia (2012) memungkinkan jalur diploma tiga mencapai jenjang lima. 

Personil yang kompeten pada jenjang lima dapat mengikuti alur ke jenjang enam. 

Kebijakan yang sangat bagus ini memberi peluang adanya tenaga profesional yang 

trampil. Gugus tenaga trampil ini yang dapat masuk ke pasar bebas ASEAN atau 

menangkal masuknya tenaga profesional serupa dari luar Indonesia karena hal itu 

dapat dimungkinkan dalam perjanjian ASEAN. Jenjang lima ini merupakan jenjang 

yang lebih moderat untuk dijadikan pionir dalam pengembangan kualifikasi. Ke 

bawah untuk tingkat operator. Ke atas untuk tingkat manajerial. Model 

pengembangan jenjang lima dapat dijadikansebagai acuan ke jenjang yang lebih 

tinggi dan yang lebih rendah, demi menghindari risiko sebagaimana dikemukakan 

Allais et al. (2009). Untuk itu perlu dibuat model pengembangan kerangka 

kualifikasi jenjang lima pada program diploma tiga usaha perjalanan wisata-hijau 

yang merupakan tujuan utama penelitian ini. Dari paparan latar belakang tersebut, 

maka rumusan permasalahan disusun sebagai berikut: 

 

1. Apakah kurikulum kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) pada 

perguruan tinggi pariwisata program diploma tiga usaha perjalanan wisata 

sesuai dengan kompetensi inti  kualifikasi jenjang lima pariwisata-hijau? 

2. Apakah kompetensi lulusan perguruan tinggi pariwisata terakreditasi A dan 

yang belum terakreditasi  A dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

sesuai kompetensi kualifikasi jenjang lima pada perusahaan usaha perjalanan 

wisata?  
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3. Bagaimana menetapkan lembaga sertifikasi yang dapat memastikan 

kompetensi kualifikasi jenjang lima program  diploma tiga usaha perjalanan 

wisata? 

4. Bagaimana menyusun model pengembangan modal manusia yang dapat 

meraih kerangka kualifikasi jenjang lima program diploma tiga usaha 

perjalanan wisata di  perguruan tinggi pariwisata? 

 

 

Tujuan 

 

1. Menganalisis kesesuaian kelompok matakuliah keahlian berkarya pada 

perguruan tinggi pariwisata program diploma tiga usaha  perjalanan wisata 

dengan kompetensi inti  kualifikasi jenjang  lima pariwisata hijau. 

2. Menganalisis kesesuaian  kompetensi lulusan perguruan tinggi pariwisata 

terakreditasi A dan yang belum terakreditasi  A dapat melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sesuai kompetensi kerangka kualifikasi jenjang lima pada 

perusahaan usaha perjalanan wisata  

3. Menganalisis lembaga sertifikasi  yang sesuai untuk perguruan tinggi 

pariwisata dalam melaksanakan asesmen formatif pada  program diploma tiga 

usaha  perjalanan wisata. 

4 Menyusun model pendidikan dan pelatihan yang dapat meraih sertifikat 

kompetensi kerangka kualifikasi jenjang lima pada program diploma tiga usaha 

perjalanan wisata-hijau pada perguruan tinggi pariwisata. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

1. Menyediakan kontribusi saran perbaikan kesesuaian matakuliah keahlian 

berkarya  pada perguruan tinggi pariwisata program diploma tiga usaha 

perjalanan wisata-hijau dengan kompetensi inti  kualifikasi jenjang  lima 

2. Menyediakan kontribusi saran perbaikan pemenuhan kesesuaian kompetensi 

lulusan perguruan tinggi pariwisata terakreditasi A dan yang belum 

terakreditasi  A dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai 

kompetensi kualifikasi jenjang lima pada perusahaan usaha perjalanan wisata. 

3. Menyediakan kontribusi saran lembaga sertifikasi yang sesuai untuk 

melaksanakan asesmen formatif, program diploma tiga usaha perjalanan 

wisata-hijau pada perguruan tinggi pariwisata. 

4. Menyediakan informasi tentang adanya model pengembangan modal manusia 

pada pendidikan dan pelatihan yang dapat meraih sertifikat kompetensi 

kerangka kualifikasi jenjang lima pada program diploma tiga usaha perjalanan 

wisata-hijau pada perguruan tinggi pariwisata. 

5. Menyediakan sumbangan referensi  model pengembangan modal manusia 

kerangka kualifikasi jenjang lima pada program diploma tiga usaha perjalanan 

wisata-hijau pada perguruan tinggi pariwisata. 
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Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan tiga tahap. Tahap pertama pada perguruan tinggi 

sektor pariwisata, khususnya perguruan tinggi swasta yang mengelola Program 

Studi Usaha Perjalanan Wisata di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi yang 

mewakili dipilih secara purposive  yang terkareditasi A, B, C dan yang belum  

terakreditasi.  Pada tahap pertama ini penelitian berfokus pada matakuliah keahlian 

berkarya. Untuk matakuliah kelompok kepribadian, keilmuan dan ketrampilan, dan 

yang lain tidak termasuk dalam penelitian ini. Tahap kedua menyelenggarakan  

diskusi atau focus discussion group (FGD) dengan para perwakilan dari asosiasi 

perusahaan perjalanan, asosiasi tour guide dan tour leader. Proses FGD ini terdiri 

atas 4 langkah. Langkah pertama membentuk kelompok diskusi. Langkah kedua 

perdebatan dalam internal kelompok. Langkah ketiga berupa penyajian tiap 

kelompok diikuti tanya jawab dan perdebatan. Hasil perdebatan kedua  kelompok 

mencapai kesepakatan. Langkah keempat hasil diskusi disarikan untuk menjadi 

indicator kompetensi program diploma tiga  jenjang lima usaha perjalanan wisata. 

Pada tahap ketiga dilakukan Individual Depth Interview. Para responden terdiri atas  

para pakar pendidikan dan asesmen berbasis kompetensi dari Asosiasi Masyarakat 

Standar Nasional, Asosiasi Asesor Kompetensi Indonesia. Para responden dari 

instansi pemerintah terdiri atas pakar Kementerian Pendidikan, Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi. Interview dimaksudkan untuk mendapatkan prioritas dalam  

strategi pengembangan kerangka kualifikasi jenjang lima. Setelah prioritas strategi 

diperoleh, dilanjutkan dengan permodelan sistem mengikuti proses berpikir logis 

(Checkland & Poulter 2006; Dettmer 2007). Setelah itu dilakukan validasi dengan 

cara face validation.  

 

 

Novelty (Kebaruan) 

 

1. Adanya usulan perbaikan kurikulum inti, utamanya Matakuliah Keahlian 

Berkarya yang berfokus pada jenjang lima sesuai kecendrungan pariwisata- 

hijau. 

2. Adanya acuan mencapai kesesuaian lulusan dengan kerangka kualifikasi 

jenjang lima pada diploma tiga usaha perjalanan wisata-hijau. 

3. Adanya model pengembangan modal manusia kerangka kualifikasi jenjang 

lima  Program Studi Usaha Perjalanan Wisata-hijau pada Perguruan Tinggi 

Pariwisata  yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.  

 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 
Model 

 

 Model menurut Saaty & Peniwati (2008) bermakna beberapa hal yang 

berbeda tergantung konteksnya. Dalam konteks pengambilan keputusan model 
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