
 

 

 

SEBANYAK 17 ribu pulau di Indonesia memiliki ragam budaya, tradisi, dan lokasi wisata yang 
istimewa dan unik. Maka, tak heran bila Indonesia selalu membuat wisatawan mancanegara 
penasaran ingin menggeledah apa saja isi negara tropis ini. 

Bali yang merupakan jendela wisata Indonesia, baru-baru ini menjadi tuan rumah Bali & Beyond 
Travel Fair (BBTF). Tentunya ajang ini manfaatkan secara maksimal oleh turis asing, khususnya dari 
negara tetangga untuk mencari tahu segala macam tentang wisata Indonesia. Lantas apa kata 
mereka tentang wisata Indonesia ? 

"Alam-alam di Indonesia masih banyak yang sangat natural. Tentunya itu menarik bagi wisatawan 
manca negara. Ajang bursa travel sebetulnya sangat membantu, namun sayang untuk mencari 
informasi lebih dalam tentang suatu tempat masih sulit didapat," kata Azhar turis asal Malaysia yang 
merupakan rombongan Famtrip dari Kementerian Pariwisata kepada Okezone di Bali, baru-baru ini. 

Lebih lanjut ia berharap agar paket-paket wisata yang ditawarkan di Indonesia memudahkan para 
turis berkunjung dengan budget yang bersahabat. 

Sementara itu, Sulaiman Shedek turis dari Singapura mangatakan, potensi wisata di Indonesia 
sangat besar. Bali salah satu contoh daerah wisata yang sudah sangat maju pariwisatanya. Selalu 
ada yang baru dari Bali. 

"Bali punya banyak ide menarik wisatawan. Untuk itu, daerah-daerah lain perlu belajar dari provinsi 
ini," ucap Sulaiman. 



Crystal yang juga dari Singapura mengeluhkan tak tersedianya informasi di tempat-
tempat wisata di Indonesia sehingga kurang membantu turis saat travelling. 

"Orang-orang Indonesia masih kurang berbahasa Inggris, sehingga ketika turis bertanya 
mereka tidak bisa menjelaskan. Di Yogya misalnya, budayanya bagus turis-turis ingin 
tahu, tapi sulit orang bisa menjelaskan," pungkasnya. 

Crystal from Singapore feedback that “there are not many information counter or booth 

where tourists usually flocked. Indonesians generally are still not well versed in English 

that makes it quite difficult for tourist to communicate. In Yogya, where it has a vastly 

rich culture, the tourist are not able to understand and enjoy as a whole as the locals are 

not able to explain in depth about their beautiful culture”  

   


