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BAB V 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dibahas, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Peranan dari ASEAN Tourism Forum yang 

menghasilkan ATSP dalam pertemuan antara seluruh Menteri 

Pariwisata ASEAN itu dikatakan sangat mempengaruhi 

perkembangan pariwisata negara-negara ASEAN salah 

satunya Malaysia. Kerena dalam forum tersebut seluruh 

Menteri pariwisata negara-negara ASEAN, para ketua 

Oganisasi Pariwisata ASEAN (NTOs), Asosiasi Tour and 

travel dan beberapa kepala negara bidang pariwisata dari 

negara-negara yang mempunyai kerjasama dengan ASEAN di 

bidang pariwisata dapat berkumpul untuk membahas, 

merencanakan dan mengaevaluasi kinerja dan arahan strategis 

dari ATSP untuk peningkatan pariwisata negara-negara 

ASEAN. Dengan adanya forum ini para aktor pelaksana dapat 

mendiskusikan bersama aktifitas yang akan dilakukan dan 

diterapkan di negara masing-masing anggota. Yang mana 

setiap anggota negara ASEAN wajib mangacu pada ATSP 

dalam manjalankan sektor industri pariwisatanya. Negara 

anggotalah yang dituntut untuk berinisiatif untuk 

mengimplementasikan kegiatan dari arahan tersebut. terjadi 

pengingkatan pariwisata ASEAN khususnya di Malaysia yang 

mana peningkatan tersebut dapar dilihat dari meningkatnya 

jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Malaysia 

dan negara ASEAN lainnya. Ini juga dari peningkatan 

infrastruktur dan beberapa faktor yang menjadi daya tarik 

negara-negara ini untuk dikunjungi, hal itu terlihat dari Tour 

and Travel Competitiveness Index yang dikeluarkan oleh 

World Economic Forum. 

Peluang Malaysia dalam  kerjasama ASEAN Tourism 

Forum yaitu ASEAN merupakan kawasan yang menjadi salah 

satu kawasan untuk tujuan wisatawan. Selain itu Malaysia 

memiliki prosuk pariwisata yang sangat baik untuk di 
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promosikan, seperti sumber daya alam dan keragaman 

budanya yang akan menjadi keunikan tersendiri dimata 

wisatawan. Dan dengan diterapkannya ASEAN Single Visa 

bagi seluruh negara ASEAN, hal tersebut dapat menjadi faktor 

pendorong yang sangat penting bagi industri pariwisata di 

ASEAN agar lebih meningkat setiap tahunnya. Sedangkan 

tantangan yang dihadapi adalah bagaimana negara-negara 

anggota ASEAN terutama Malaysia mampu mengemas 

prosuk-produk pariwisata mereka dengan baik dan 

dipromosikan kepada dunia secara baik pula agar dapat 

mengundang wisatawan untuk datang ke Malaysia. Selain itu 

menjaga keamanan dan kenyamanan negara masing-masing 

juga menjadi sebuah keutamaan agar membuat wisatawan 

merasa aman dan nyaman saat sedang berwisata dinegara 

tujuan mereka. Serta mampu memanfaatkan dengan maksimal 

kerjasama antara negara-negara ASEAN dan 

mengimplementasikan ATSP dalam sektor industri 

pariwisatanya.  

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dengan 

melihat kondisi yang dipaparkan diatas adalah: 

ASEAN dan seluruh negara-negara anggotanya perlu 

usaha lebih untuk memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenai pentingnya sektor pariwisata terhadap penignkatan 

perekonomian sebuah negara, sehingga duharapkan 

tumbuhnya kesadaran diri yang tinggi dari masyarakat dalam 

membantu mempromosikan negaranya ataupun daerahnya dan 

juga mampu menjaga lingkungan keamanan dan keutuhan 

budaya dimasing-masing wilayah mereka sendiri. Dan 

ASEAN diharapkan mempu lebih banyak mempromosikan 

menegenai ASEAN Tourism Forum di berbagai media yang 

mampu membuat lebih bayak wisatawan yang berkunjung ke 

negara-negara ASEAN khususnya Malaysia. 

Perlunya Malaysia sebagai negara yang cukup strategis 

dan berpotensi besar dalam indutri pariwisata untuk mampu 

menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang 

berkunjung ke negara tersebut. selain itu, Malaysia juga 

diharapkan lebih mempromosikan potensi pariwisatanya 
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kepada seluruh dunia baik itu di media electronik dan berbagai 

media sosial. Tak hanya itu, dalam pengimpllikasian ASEAN 

Single Visa di negara-negara ASEAN perlunya menambah 

lebih meningkatkan kegiatan event wisata berkelas dunia serta 

meningkatkan paket wisata yang dapat memadukan berbagai 

objek unggulan antarnegara seperti gabungan wisata kota 

dengan wisata eco-tourism.dan perlunya bagi seluruh negara-

negara anggota ASEAN untuk memperbaiki infrastruktur 

penunjang kemajuan industri pariwisata di setiap negara 

ASEAN. Dengan memperbaiki infrastruktur diharapkan 

mampu meningkatkan angka pertumbuhan pariwisata dan 

lebih menggali potensi daerah-daerah yang berada di Malaysia 

agar kunjungan wisatwan dapat merata tidak hanya di daerah 

ibukota dan perkotaan atau daerah-daerah yang sudah 

memiliki kunjungan wisatawan. Dan ini sangat penting, karena 

memang setiap daerah memiliki suatu potensi pariwisata yang 

tentunya bisa dikembangkan dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan perekonomian daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


