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BAB III 

PARIWISATA MALAYSIA 

Malaysia yang terletak tepat di jantung Asia Tenggara 

(ASEAN) merupakan salah satu tanah yang paling mempesona 

di dunia. Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki 

beragam budaya dan orang-orang yang ramah, kuliner yang 

nikmat, festifal yang menarik, gedung pencakar langit dan 

negara yang dilengkapi dengan layanan perhotelan kelas dunia 

dan infrastuktur pariwisata yang canggih. 

Ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumour adalah sebuah 

kota metropolitan yang dinamis, yang mana Malaysia adalah 

tuan rumah dari Menara Kembar Petronas yang megah, yaitu 

salah satu bangunan tertinggi di dunia. Selain itu masih 

banyak potensi pariwisata yang bisa di kembangkan, berikut 

beberapa potensi negara Malaysia. 

A. Potensi Negara Malaysia 

Ada beberapa hal yang menjadi potensi di negara-

negara ASEAN yang dapat mendorong peningkatan 

sektor pariwisatanya di masa depan, yaitu: 

a. Secara komulatif, 10 negara anggota memiliki 

polpulasi hampir 600 juta jiwa, dengan meningkatkan 

kesejahteraan ekonomi dan pertumbuhan kelas 

menengah. 

b. Negara-negara ASEAN memiliki kekayaan aset 

pariwisata, yaitu sumber daya alam dan sumber daya 

buatan. 

c. Negara-negara ASEAN memilliki kapasitas yang 

cukup banyak dalam hal akomodasi, penerbanganm 

tempat konvensi dan lain-lain, yang beberapa 

diantaranya dianggap terbaik di dunia. 

d. Negara-negara ASEAN memiliki organisasi pariwisata 

yang kompetitif dan memiliki anggaran pemasaran 

yang besar. 
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e. Harga penerbangan yang murah akan terus 

memberikan dorongan yang signifikan untuk warga 

negara lain yang datang berkunjung ke negara-begara 

ASEAN. 

f. Munculnya Trans Asian Highway dan Trans-Asian 

Railway akan meningkatkan jumlah transportasi ke 

berbagai negara-negara ASEAN.
36

 

Setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi 

yang banyak yang dapat dikembangkan untuk 

meningkatkan perkembangan industri pariwisata di 

negaranya masing-masing. Akan tetapi potensi tersebut 

pasti berbeda dan tidak merata di seluruh wilayah negara-

negara anggota ASEAN. Makan dari itu akan dibahas 

secara mendetail potensi apa saja yang dimiliki Malaysia.  

Malaysia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara 

yang terletak baik di pulau utama maupun daratan Asia. 

Di barat, Malaysia menempati bagain Semenanjung 

Malaya (atau Malaka), yang juga ditempati Thailand. Di 

timur wilayah Malaysia mencakup negara bagian Sabah 

dan Serawak di pulau Kalimantan, dimana Kalimantan 

adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Dua negara bagian 

ini dipisahkan oleh laut China Selatan sepanjang 645 

Kilometer.  

Selain itu, Malaysia juga memiliki jumlah penduduk 

yang berkisar 30 juta penduduk, Yang tinggal  

B. Program Pariwisata Pemerintah Malaysia Dalam 

Kerjasama Dengan Asean Tourism Forum 

Kementrian Pariwisata di Malaysia adalah pihak yang 

paling bertanggung jawab atas segalanya tentang pariwisata 

untuk negara ini. Di Malaysia pariwisata bisa dibilang sangat 
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World Tourism Organization, ASEAN Integration and it’s Impact 

on Touris, 2010, hal. 9. http://cf05.travel-impact-newswire.com/wp-

content/uploads/2011/02/UNWTO-REPORT-on-ASEAN-Tourism-

Integration.pdf diakses pada tanggal 29 Januari 2018 
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sukses. Ibu kota dari negara ini adalah Kuala Lumpur dan 

memiliki kota administratif negara yaitu Putrajaya. Dalam 

upaya meningkatkan pariwisata negara ini, kementrian 

pariwisata di Malaysia mengembangkan tempat-tempat 

menarik dan bersejarah sebagai tempat pariwisata. Tidak 

hanya itu, kementrian pariwisata Malaysia juga memiliki 

peran penting untuk menjadikan Malaysia lebih baik dan 

modern di bidang pariwista. Di Malaysia, setiap bangunan 

atau suatu kawasan, memiliki ciri khas tersendiri, sehingga 

setiap wilayah punya konsep yang berbeda-beda. Contoh 

kawasan pusat adalah kota dan kota yang semarak, gedung-

gedung yang menjulang tinggi dan tempat-tempat menarik, 

sehingga membentuk kawasan perkotaan yang megak di 

tengah-tengah wilayah Malaysia. Banyak hal yang dilakukan 

Malaysia sendiri untuk mempromosikan industri 

pariwisatanya, selain itu ada juga program pariwisata yang 

dibantu dan hasil kerjasama dari forum tahunan ASEAN 

Tourism Forum, yaitu diantaranya: 

1. Website Marketing 

ASEAN yang menjadi sebuah kerjasama regional 

yang sudah berlangsung sejak lama adalah suatu 

persatuan yang menjadi sebuah rasa kebersamaan. 

Sebagai bagian dari dunia yang secara fisik dan budaya, 

ASEAN dapat dikenang karena hangatnya iklim tropis, 

orang orang yang ramah dan masakan-masakan yang 

beraroma. ASEAN yang beranggotakan Brunei 

Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, 

Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam 

memiliki ciri khas tersendiri dalam industri pariwisata. 

Mereka menawarkan keragaman yang tak terbatas 

dalam hal budaya, kerajinan tangan, flora dan fauna, 

makananm hiburan, belanja, rekreasi, dan 

kebagahagian. Untuk itu ASEAN Tourism Forum telah 

memfasilitasi dalam mempromosikan pariwisata setiap 

negara anggota ASEAN, 
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Untuk memperkenalkan setiap produk wisata 

masing-maing negara anggotanya, ASEAN telah 

menetapkan daftar awal 20 operator perjalanan yang 

menawarkan tema kunjungan ke multinegara ASEAN 

dengan tampilan baru di lama 

www.aseantourism.travel.com yang merupakan situs 

resmi pariwisata asean, termasuk Malaysia. Di laman 

tersebut ASEAN Tourism sendiri berperan penting 

dalam mempromosikan pariwisata seluruh negara 

bagian dari ASEAN, tak terkecuali Malaysia. Malaysia 

yang menjadi wilayah jantung ASEAN dikenal dengan 

negara yang memiliki beragam budaya yang menarik, 

selain beragamnya budaya, ASEAN juga menilau 

bahwa Malaysia juga negara yang aktif dalam 

menyelenggarakan Festifal budaya maupun teknologi 

yang melibatkan warga negara internsional yang di 

anggap berpengaruh signifikan dalam mendongkrak 

jumlah kunjungan wisatawan luar negara. Sejatinya 

memang Malaysia dikenal sangat gencar 

mempromosikan negara mereka sebagia tujuan wisata 

dunia yang atraktif dalam segala bidang, baik dibidang 

teknologi, pendidikan dan budaya.  

ASEAN Tourism Forum sangat jelas memberikan 

kontribusi nyata dari meningkatnya jumlah kunjungan 

wisatawan ke Malaysia. 

2. ASEAN Single Visa 

Pada pertemuan ASEAN Tourism Forum 2011 di 

Kamboja, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan 

bersama dalam menghadapi persaingan industri 

pariwisata dunia yang semakin pesat. Pada pertemuan 

ASEAN Tourism Forum yang diselenggarakan di Phom 

Penh, Kamboja menyepakati salah satu strategi yang 

khususnya di bidang pariwisata. strategi atau ide yang 

dihasilkan adalah dengan menjadikan Asean sebagai 

Single Destination bagi wisatawan asing. Strategi ini 

dimuat di ATSP (ASEAN Tourism Strategic Plan) 

http://www.aseantourism.travel.com/
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2011-2015. 
37

 point yang cukup penting yang di bahas 

dalam forum tersbut adalah adanya keinginan untuk 

menerapkan Single Visa, rencana ini adalah suatu upaya 

utuk melakukan percepatan pertumbuhan industri 

pariwisata diseluruh negara ASEAN yang merupakan 

bagian dari strategi pariwisata untuk meningkatkan 

fad=silitas perjalanan serta konektifitas ASEAN.  

Dengan adanya gagasan untuk menjadikan 

kawasan ASEAN sebagai tujuan wisata tunggal atau 

yang dikenal dengan istilah single destination bagi 

wisatawan asing. Rencana penerapan Single Visa yang 

diperuntukkan oleh wisatwan asing ataupun wisatawan 

asal negara anggota ASEAN sendiri disebut dengan 

istilah ASEAN Single Visa. Ide ini sebenarnya 

terinspirasi oleh Visa-Schengen yang telah berhsil 

diterapkan dan dilaksanakn di Eropa. Dengan 

keberhasilan Visa Schengen tersebut lah yang memicu 

terbentuknya ide dan gagasan untuk menciptakan ide 

tersebut. sehingga dalam penerapan dan sistemnya akan 

meniru mekanisme yang telah diterapkan pada Visa 

Schengen oleh negara anggota Uni Eropa dan negara 

non-anggota dalam memfasilitasi wisatawan asing 

untuk datang ke negara-negara Eropa dengan hanya 

membutuhkan satu visa. 
38

 

C. Peluang Dan Tantangan  

Dalam pertemuan para Menteri-Menteri Pariwisata yang 

dilakukan dalam ASEAN Tourism Forum terdapat beberapa 

arahan stragtegis dalam meningkatkan pariwisata negara-
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 Association of South Asian Nations, ASEAN Tourism Strategic 

Plan 2011-2015, http://203.131.220.141/msi/wp-

content/upload/ASEAN-Tourism-Strategic-Plan-2011-2015-final.pdf 

diakses pada 11 April 2018 
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 Arno Maierbrugger, “Planned Common Asean Visa Expected to 

Boost Visits from Mideast” diakses dari http://gulf-times.com/eco.-

bus.%20news/256/details.391637/planned-common-asean-visa-

expected-to-boost-visit-from-mideast pada tanggal 11 April 2018 

http://203.131.220.141/msi/wp-content/upload/ASEAN-Tourism-Strategic-Plan-2011-2015-final.pdf
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negara ASEAN yang perlu dikembangkan dan juga di 

implementasikan di negara-negara anggota ASEAN. Dalam 

pengimplikasian arahan strategis dalam ATSP tersebut 

dilakukan oleh para NTOs negara-negara anggota beserta 

pihak-pihak terkait. Sehingga ada beberapa peluang dan 

tantangan yang dihadapi oleh para pelaku aktor pendukung 

arahan tersbut untuk menyukseskan arahan tersebut untuk 

mencapai tujuan bersama ASEAN. 

a. Peluang 

1. Banyaknya kekayaan alam dan kebudayaan yang 

dimiliki oleh negara-negara ASEAN ini akan lebih 

memudahkan melakukan pemasaran produk 

pariwisata. Ditambah lagi dengan banyaknya festival-

festival dan promosi luar negeri yang dilakukan oleh 

negara-negara ASEAN dapat mempermudah 

wisatawan untuk mengagmbarkan tentang 

kebuadayaan negara tersebut. buktinya sangat banyak 

aset-aset pariwisata yang dapat  ditawarkan kepada 

wisatawan untuk menjadi daya tarik tersendiri bari 

para wisatawan. Dengan dikembangkannya aset 

tersebut dapat menjadikan Malaysia menjadi tujuan 

wisatawan manca negara yang sangat menarik untuk 

dikkunjungi. Selain itu adanya peluang lainnya adalah 

terbukanya pasar Asia yang besar dan tumbuh secara 

signifikan seperti Tiongkok, Jepang dan India, yang 

mana tiga negara ini merupakan pemasok wisatawan 

terbesar ke ASEAN karena letak negara mereka yang 

sangat berdekatan dengan kawasan ASEAN. Dan juga 

ketiga negara tersebut memiliki jumlah penduduk 

yang sangat banyak, sehingga menjadi peluang yang 

sangat bagus untuk kemajuan industri pariwisata di 

ASEAN khususnya di Malaysia. 

2. Dengan banyaknya kerjasama wilayah, terutama 

kejasama antara Jepang, Korea Selatan dan India 

bahkan Tingkok, maka kerjasama ini akan menjadi 

sebuah peluang yang sangat besar bagi seluruh negara 

anggota ASEAN tak terkuecuali Malaysia, dengan 
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kerjasama ini maka negara negara anggota ASEAN 

khususnya Malaysia akan lebih mudah dalam 

mempromosikan negaranya sebagai kunjungan wisata 

keluarga ataupun sekedar perjalanan bisnis. Selain itu 

menjadi negara transit pun akan menjadi suatu 

keuntungan tersendiri, seperti misalnya Malaysia yang 

menjadi tempat transit bagi wisatawan dari beberapa 

negara luar ASEAN. Peluang ini sangat bagus untuk 

meningkatkan industri pariwisata di wilayah ASEAN 

yang terletak cukup stategis di pasar ASIA. 

3. Dengan diadakannya ASEAN Tourism Investment 

Forum maka dapat mempermudah bagi negara-negara 

ASEAN untuk melakukan kerjasama dalam 

berinvestasi dan membuka investasi baru dari luar 

untuk membantu pembangunan potensi pariwisata 

maupun pembangunan perekonomian negara-negara 

di ASEAN. Khususnya terhadap negara-negara yang 

memiliki potensi dan sumber daya alam yang 

melimoah serta kebudayaan yang sangat beragam 

yang memiliki ciri khas tersendiri seperi pada negara 

Malaysia. Hal ini dpaat menjadi salah satu faktor 

pendorong tumbuh pesatnya investor yang 

berinvestasi di negara-negara ASEAN. 

4. Dengan berlakunya komunitas ASEAN yang terus 

berjalan, makan akan membuat jumlah wisatawan 

yang berkunjung ke Malaysia dan negara ASEAN 

lainnya diaharapkan dapat terus meningkat. 

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke ASEAN 

akan lebih banyak lagi karena didukung oleh 

penerapan ASEAN Single Visa yang tujuannya untuk 

memudahkan perjalanan masyarakat ASEAN untuk 

berkunjung ke negara-negara tetangga sesama 

ASEAN. 

5. Dengan semakin majunya teknologi informasi menjadi 

salah satu peluang peningkatan pariwisata. Dimana 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh negara-negara 

ASEAN akan jauh lebih mudah untuk disampaikan ke 
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seluruh masyarakat diseluruh dunia. Malaysia dan 

negara ASEAN lainnya telah melaukan promosi 

melalui internet dengan membuat situs-situs resmi 

tentang potensi pariwisata negara mereka masing-

masinng. Selain adanya upaya dari masing-masing 

negara ASEAN, ASEAN sendiri telah membuat situs 

resmi tentang potensi pariwisata dari ke-10 negara 

anggota ASEAN. 

6. Dengan berkembang pesatnya infrastruktur yang ada 

dan menjadikan negara-negara ASEAN sebagai 

pilihan dalam diselengarakannya Meeting, Incentive, 

Convention dan Exhibition atau yang dikenal dengan 

MICE. Peluang dari adanya MICE sendiri sangatlah 

besar kerena dapat mendatangkan banyak wisatawan 

sebagai delegasi dari masing-masing negara atau 

institusi. Seperti pada pameran Travel Exchange yang 

merupakans alah satu program dai ASEAN Tourism 

Forum. 

b. Tantangan 

Selain peluang ada juga beberapa tantangan yang akan 

dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam rangka 

pengimplikasian ATSP tersbut. 

1. Seiring dengan perkembangan jaman tentu akan 

semakin maju termasuk teknologi dan peradaban 

masyarakatnya sendiri. Salah satu tantangan yang 

terberat yang dihadapi oelh negara-negara ASEAN 

adalah bagaimana ASEAN lebih banyak melakukan 

promosi secara berkelanjutan untuk pariwisatanya 

dengan mengemas semua produk yang dimilikinya 

seperi wisata alam dan juga keragaman budaya, 

menambah prosuk-prosuk lokal yang dapat di jadikan 

potensi pariwisata yang bersaing dan meningkatkan 

minat wisatawan untuk berkungjung. Dimana dunia 

global sekarang sudah sangat gencar mempromosikan 

pariwisata negaranya masing-masing dengan strategi 
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yang sangat baik san teknologi yang sangat pesat serta 

maju. 

2. Komunitas ASEAN sebenarnya akan membuat 

peluasan kawasan ini dan membawa banyak 

keberagaman. Kawasan ini tidak hanya memiliki satu 

kebudayaan atau kepercayaan tetapi memiliki 

keberagaman yang harus dijaga heterogenitasnya yang 

dimiliki oelh kawasan ASEAn akan menjadi tantagan 

tersendiri bagi negaranegara anggota ASEAN untuk 

tetap menjaga hubungan sesama anggota ASEAN. 

3. Keamanan juga menjadi salah satu tantangan yang 

sangat penting karena sangat mempengaruhi minat 

wisatawan untuk berkunjung ke negara tersebut, 

sehingga negara-negara anggota ASEAN menjadikan 

prioritas utama dalam menyediakan keamanan dan 

kenyamanan dinegara masing-masing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


