
Mahasiswa menunggu waktu kuliah sambil memanfaatkan sinar matahari.

Oleh karena itu, mudah dipahami 
kalau pariwisata tidak hanya 
membutuhkan front liners—
pekerja di garis depan pelayanan 
seperti pemandu wisata, staf 

ticketing agen perjalanan, pekerja hotel, atau 
penyelenggara meeting, incentive, convention, 
exhibition (MICE)—, tetapi  juga pekerja belakang 
layar yang piawai “meracik” destinasi pariwisata 
menjadi lebih menarik.

Indonesia banyak membutuhkan tenaga ahli 
untuk mengatur tata kelola destinasi pariwisata 
yang mencakup perencanaan, pengembangan, 
marketing, termasuk payung kebijakan sebagai 
landasan. Tenaga ahli tersebut bisa berada di 
pemerintahan, sektor swasta, lembaga non-
pemerintah, pusat studi, atau biro konsultan.       

Jurusan favorit
Di Perancis, merencanakan dan mengelola 

destinasi pariwisata menjadi salah satu bidang 
yang ditawarkan beberapa universitas negeri dan 
swasta. Bahkan, bidang tersebut menjadi salah 
satu jurusan favorit calon mahasiswa.    

Salah satunya Universite Bordeaux Montaigne 
di Bordeaux yang antara lain menawarkan jurusan 
Amenagement et Gestion des Equipements, Sites 
et Territoires Touristiques—AGEST (Perencanaan 
dan Manajemen Fasilitas, Lokasi, dan Kawasan 
Wisata). Jurusan jenjang master profesional 
(Master Professionnel) ini berada di bawah UFR 
Science des Territoires et de la Communication, 
menerima mahasiswa magister setiap tahun 
dalam jumlah terbatas dengan proses penerimaan 
yang tidak mudah.    

Untuk menjawab tantangan di dunia pa-
riwisata, jurusan tersebut memberikan pe-
ngetahuan melalui berbagai mata kuliah, 
kunjungan lapangan, serta praktik langsung me-
ngerjakan proyek pengembangan pariwisata 
dengan pendekatan perencanaan dan pengelolaan 
yang berkelanjutan. 

Pendekatan studi
Program magister ini membutuhkan waktu 

2 tahun, yaitu tenaga pendidik di tahun pertama 
merupakan gabungan para dosen, peneliti, 
dan praktisi. Pada tahun berikutnya, 60 persen 
tenaga pendidik merupakan para profesional 
berpengalaman di bidang masing-masing. 

Kelebihan dari jurusan ini adalah materi dan 
praktik perkuliahan yang disajikan sangat khusus 
dan teknis. Hal tersebut disempurnakan dengan 
kunjungan belajar ke berbagai destinasi wisata 
di wilayah sekitar, serta kerja sama dengan pihak 
swasta atau pemerintah lokal untuk merancang 
program pengelolaan yang sedang dibutuhkan 
daerah atau obyek wisata terkait. 

Pada tahun tahun pertama, mahasiswa 
antara lain akan mempelajari bagaimana sebuah 
program pengembangan pariwisata dikelola, 
kebijakan publik terkait pengelolaan destinasi 
pariwisata berkelanjutan, kebijakan publik 
terkait lingkungan, ekonomi dan teori spasial, 
hingga pendanaan untuk pengelolaan destinasi 
pariwisata. 

Pada tahun yang sama, mahasiswa diharuskan 
magang selama 3 bulan untuk mengaplikasikan 
dasar-dasar metodologi pengelolaan destinasi 
pariwisata yang telah dienyam di bangku kuliah. 
Sementara itu, pada tahun kedua, selain strategi 
tata kelola destinasi pariwisata, mahasiswa 
akan belajar memasarkan destinasi pariwisata 
hingga menggunakan teknologi informasi untuk 
mengelola dan promosi destinasi pariwisata 
(e-tourism).  

Perkuliahan lebih banyak diisi praktik kun-
jungan ke destinasi pariwisata tertentu untuk 

mempelajari langsung pengelolaan di lokasi 
tersebut yang diakhiri dengan diskusi. Setiap 
tahun, kunjungan dilakukan ke tempat-tempat 
yang berbeda. 

Kunjungan biasanya dilakukan ke Office de 
Tourisme atau kantor perwakilan pariwisata 
daerah setempat untuk berdiskusi dan mengikuti 
kuliah langsung dari para staf, atau desa dan kastel 
penghasil anggur yang menjadi produk wisata 
andalan. Kunjungan dilakukan pula ke kawasan 
wisata alam dan berdiskusi langsung dengan 
pemerintah setempat atau berkunjung ke pusat 
wisata kuliner untuk observasi langsung produk-
produk wisata andalan di wilayah tersebut.        

Mahasiswa juga wajib melaksanakan program 
pengembangan maupun pengelolaan destinasi 
pariwisata di suatu daerah/obyek wisata dengan 
pihak terkait yang memiliki kerja sama dengan 
pihak universitas. Biasanya pihak jurusan akan 
menentukan beberapa pilihan topik dengan mitra 
seperti pemerintah atau sektor swasta terkait yang 
akan bekerja sama dengan mahasiswa. 

Para mahasiswa akan membentuk kelompok 
dan dapat memilih topik perencanaan, pe-
ngembangan, dan pengelolaan wilayah destinasi 
pariwisata yang sudah ditentukan. Pada tahun 
kedua, para mahasiswa juga diharuskan magang 
selama 5 bulan dan menyelesaikan karya tulis 
akhir yang berkaitan dengan berbagai aspek yang 
dilakukan selama magang. Karya tulis akhir ini 
akan disidang di hadapan para juri universitas 
untuk memperoleh kelulusan. 

Seluruh kegiatan belajar dilaksanakan 
dalam bahasa Perancis. Untuk itu, kemampuan 
berbahasa Perancis yang baik sangat dibutuhkan 
untuk penyerapan materi dan praktik yang 
dipelajari. 

KOMPAS, Jumat, 13 Maret 2015B

Belajar Tata Kelola 
Destinasi Pariwisata
di Perancis 

EDUKASI

Kuliah di salah satu kantor pariwisata.

Mempelajari interpretasi bagaimana suatu obyek 
wisata diinformasikan.
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Destinasi pariwisata 
perlu dikelola dan 
dirancang sesuai 
karakter wilayah, 
masyarakat, pasar, 
serta berbagai 
komponen 
pendukung. Memang 
tidak semudah 
membalik telapak 
tangan lantaran 
pengelolaan tersebut 
sangat kompleks 
dengan mekanisme 
yang melibatkan 
berbagai sektor. 

Oleh: WIWIK MAHDAYANI

Kunjungan dilakukan pula 
ke kawasan wisata alam
dan berdiskusi langsung 

dengan pemerintah 
setempat atau berkunjung 
ke pusat wisata kuliner... 
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Snap QR Code ini
untuk melihat
foto-foto lainnya.
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