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VISI:  

Menjadi pusat kajian Kesehatan Pariwisata (health tourism) yang unggul, 

inovatif dan berdaya saing global. 

 

 

MISI: 

1. Menjadi pusat kajian kesehatan pariwisata 

2. Menjadi rujukan nasional kesehatan pariwisata terstandar 

3. Mewujudkan kesehatan wisatawan dan pelaku wisata berbasis budaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pulau Bali merupakan salah satu pulau kecil yang berada di kawasan 

perairan Indonesia yang diduga sangat besar memberikan dampak bagi dunia 

kepariwisataan di Indonesia. Daya tarik Pulau Bali yang mampu membedakannya 

dengan kawasan lain yang berada di Indonesia antara lain keindahan alam, 

budaya, serta ragam kuliner yang relatif khas. Beragam dan lengkap pula jenis-

jenis tempat wisata yang ada di Pulau Bali, mulai dari pantai, sawah-sawah 

terasering, kawasan hutan dan danau, gunung berapi, air terjun, serta kawasan 

wisata buatan seperti desa wisata juga telah dikenal dunia. Kesenian pun tak luput 

dari pandangan para wisatawan yang berkunjung. Seni tari, seni lukis, seni musik 

gamelan, dan seni bangunan arsitektur juga sangat memukau para wisatawan yang 

berkunjung. Karena beberapa hal tersebut, Provinsi Bali dinobatkan menjadi 

pulau terbaik di dunia versi TripAdvisor Traveller’s Choice Award 2017.  

Selain itu keragaman budaya masyarakat Bali mempunyai daya tarik 

tersendiri bagi para wisatawan. Masyarakat Bali masih mempertahankan budaya 

Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai 

upacara adat maupun keagamaan, tempat beribadah berupa pura yang suci dan 

sakral, serta berbagai festival budaya yang diselenggarakan di Provinsi Bali. 

Provinsi Bali telah teruji melewati naik dan turunnya sektor Pariwisata pada 

beberapa dekade terakhir. Sektor pariwisata Provinsi Bali yang sangat rentan 

terhadap gangguan keamanan, sempat mengalami kemunduran dengan terjadinya 

peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dan 2005. Dalam kurun waktu tahun 2002- 

2003 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Bali sempat 

mengalami penurunan lebih dari 20 persen, namun dengan cepat meningkat 

sebanyak 46,74 persen pada periode tahun 2003- 2004. Akibat bom Bali II jumlah 

wisman pada kurun waktu tahun 2005-2006 juga mengalami penurunan, namun 

tidak sebesar periode tahun 2002-2003, penurunan pada saat itu hanya berkisar 10 

persen. Mulai tahun 2007, jumlah wisman mulai menunjukkan jumlah 
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peningkatan secara kontinu dari tahun ke tahun. Bahkan, apabila dirata-ratakan 

jumlah wisman di bali pada periode tahun 2007-2017 menunjukkan peningkatan 

sebesar 14 persen per tahun. Tidak hanya faktor keamanan yang menjadi 

tantangan yang dihadapi Bali untuk mempertahankan sektor pariwisatanya. Faktor 

alam yang menyebabkan seringnya terjadi bencana alam baik yang berskala besar 

maupun kecil ikut memberikan andil terhadap kunjungan wisman, seperti yang 

terjadi di penghujung tahun 2017 dengan terjadinya erupsi Gunung Agung. 

Namun hebatnya, kedatangan wisman ke Provinsi Bali berhasil melampaui target 

empat juta jumlah kunjungan dengan total kunjungan wisman sebanyak 5.697.739 

orang.  

Prestasi pariwisata Provinsi Bali sejalan dengan prestasi pariwisata 

Indonesia di dunia internasional. Berdasarkan survei World Economic Forum, 

Indonesia mencetak Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) sebesar 

4,04 dan peringkat di nomor 50 dunia naik 20 peringkat dari tahun 2014 yang 

hanya menduduki peringkat 70. Provinsi Bali juga termasuk dalam 10 destinasi 

wisata yang telah siap unsur 3A (atraksi, akses, dan amenitas) yang disiapkan oleh 

Presiden Jokowi untuk memenuhi target perolehan devisa dan 20 juta wisatawan 

pada tahun 2019. 

B. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan pariwisata tentunya banyak masalah yang terjadi akibat 

kemajuan pariwisata tersebut salah satunya kesehatan. Kesehatan merupakan 

kebutuhan bagi wisatawan. Status kesehatan wisatawan sangat terpangaruh 

selama melakukan aktifitas wisata. Hal tersebut terkait dengan cuaca, perjalanan, 

makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh wisatawan. Permasalahan yang 

muncul yaitu bagaimana mengembangkan kesehatan pariwisata?  

C. Tujuan Pengembangan 

Tujuan pengembangan program unggulan ini yaitu: 

1. Menjadi pusat kajian kesehatan pariwisata 

2. Menjadi rujukan nasional kesehatan pariwisata terstandar 

3. Mewujudkan kesehatan wisatawan dan pelaku wisata berbasis budaya. 
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BAB II 

ANALISIS KESENJANGAN 

No  Kondisi saat ini Kondisi yang 
Diharapkan sebagai 

PUI-PT 

Gap Analisis 

1. Tenaga peneliti 
dengan kualifikasi 
doctor sebanyak 10 
orang tergabung 
dalam tim PUI 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism) 
dengan SK Direktur 
Poltekkes Denpasar 

Tenaga peneliti 
dengan kualifikasi 
doctor sebanyak 10 
orang tergabung 
dalam tim Kesehatan 
pariwisata (Health 
Tourism)  dengan SK 
Direktur Poltekkes 
Denpasar 

- 

2. Tenaga peneliti 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
berasal dari prodi 
Poltekkes Denpasar 
dengan SK Direktur 
Poltekkes Denpasar 

Tenaga peneliti 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
berasal dari prodi 
Poltekkes Denpasar 
dengan SK Direktur 
Poltekkes Denpasar 

- 

3. Belum ada ruangan 
khusus untuk tim 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
untuk bekerja 

Ada ruangan khusus 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
yang dilengkapi 
dengan sarana dan 
prasarana seperti: PC, 
printer, kursi, meja, 
almari,  

Ketidaktersediaanya 
ruangan, sarana dan 
prasarana untuk 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  

4. Peralatan yang 
menunjang penelitian 
ada di setiap 
prodi/jurusan  

Peralatan yang 
menunjang penelitian 
seperti timbangan, 
microtuice, analisis 
pitokimia, alat 
pengekstrak, alat 
destilasi, alat uji 
pitokimia, alat PCR, 
spektrofotometer, 
HPLC ada dalam satu 
lokasi 

Ketidaktersediaannya 
peralatan yang 
menunjang penelitian 
kesehatan pariwisata  
dalam satu lokasi 

5.  Hasil penelitian dosen 
telah terpublikasi 
nasional dan 
intrenasional dengan 
tema yang beragam 

Tema penelitian 
dosen mengusung 
tema kesehatan 
pariwisata dan 
terpublikasi nasional 

Ketidakseragaman 
tema penelitian 
dosen dengan tema 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
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dan internasional  
6. Memiliki MoU 

dengan institusi baik 
pemerintah maupun 
swaasta nasional dan 
internasional 

Memiliki MoU 
dengan institusi baik 
pemerintah maupun 
swasta nasional dan 
internasional 

- 

7. Telah memiliki 8 HKI 
dengan tema yang 
beragam 

Hasil penelitian tim 
Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
yang berbasis produk 
diusulkan untuk 
mendapatkan HKI 
atau paten 

Ketidakseragaman 
tema penelitian 
dosen 

8. Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
terpublikasi dalam 
Web Poltekkes 
denpasar 
http://www.poltekkes-
denpasar.ac.id 

Kesehatan pariwisata 
(Health Tourism)  
terpublikasi dalam 
Web Poltekkes 
denpasar 
http://www.poltekkes-
denpasar.ac.id 

- 

 

http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/
http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/
http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/
http://www.poltekkes-denpasar.ac.id/


6 

 

 
BAB III 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

  

A. ROAD MAP LEMBAGA PUI KESEHATAN PARIWISATA (HEALTH 

TOURISM) POLTEKKES DENPASAR 

 

Tahapan 
Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
I II I II I II I II I II I II 

Lanjut            

Pengembangan 

 
 
 
 
 
 

           

Inisiasi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

          
    

 

 

Pusat rujukan kesehatan 
pariwisata nasional terstandar 

Publikasi Internasional terindeks dan HKI 

Pilot Project Kesehatan Pariwisata 

Penguatan kelembagaan 

pembentukan tim Kesehatan pariwisata (Health Tourism) 
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B. ROAD MAP PENGEMBANGAN PENELITIAN PUI KESEHATAN 

PARIWISATA (HEALTH TOURISM) POLTEKKES DENPASAR 

 

 

 

 

 

Peningkatan 
kesehatan pariwisata 
berbasis produk 
sarian/galenik/manaje
men 

Peningkatan 
kesehatan pariwisata 
berbasis produk 
sarian/galenik/manaje
men 

Peningkatan 
kesehatan pariwisata 
berbasis olah tubuh 

Peningkatan 
kesehatan pariwisata 
berbasis olah  tubuh 

Peningkatan 
kesehatan pariwisata 
berbasis olah pikir 



Berdasarkan road map tersebut maka kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai unggulan dan pengembangan kelembagaan yaitu: 

1. Program pengembangan institusi: 

a. Membentuk satu lembaga yang dapat menaungi kegiatan program 

unggulan Poltekkes Denpasar  dengan SK Direktur Poltekkes Denpasar. 

b. Melakukan kegiatan peningkatan kualitas SDM PUI Kesehatan Pariwisata 

(Health Tourism) Poltekkes Denpasar untuk mencapai program unggulan 

Poltekkes Denpasar seperti pelatihan, workshop, seminar tentang 

kesehatan pariwisata dan tugas belajar, benchmarking,  

c. Mengembanagkan system tata kelola melalui pembuatan SOP kegiatan 

PUI Kesehatan Pariwisata (Health Tourism) Poltekkes Denpasar termasuk 

sharing peralatan, pemenuhan kebutuhan sarana prasarana serta alat 

d. Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri 

e. Mengembangkan sarana-prasarana dan peralatan laboratorium PUI 

Kesehatan Pariwisata (Health Tourism) Poltekkes Denpasar 

f. Membuat sub-directory web Poltekkes Denpasar tentang PUI Kesehatan 

Pariwisata (Health Tourism) Poltekkes Denpasar 

2. Program pengembangan penelitian 

a. Meningkatkan kemampuan dosen untuk melakukan penelitian dan 

publikasi ilmiah nasional dan internasional melalui workshop, pelatihan,  

shortcorse 

b. Membuat skema penelitian PUI Kesehatan Pariwisata (Health Tourism) 

Poltekkes Denpasar yaitu menyediakan dana tersendiri untuk penelitian 

yang menunjang tema PUI Kesehatan Pariwisata (Health Tourism) 

Poltekkes Denpasar 

c. Melakukan pendampingan pengurusan HKI/ paten produk penelitian PUI 

Kesehatan Pariwisata (Health Tourism) Poltekkes Denpasar 

d. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional 

terindeks melalui pemberian insentif   

e. Meningkatkan HKI/paten dari produk penelitian melalui pemberian 

insentif HKI/paten. 
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f. Meningkatkan desiminasi hasil penelitian melalui pemberian dana 

desiminasi hasil penelitian baik nasional dan internasional 
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BAB IV 
HASIL YANG DIHARAPKAN 

 

A. Sasaran/output  

1. Menjadi pusat kajian kesehatan pariwisata 

a. Undangan untuk menjadi pembicara dalam konferensi internasional (1) 

b. Sebagai pemakalah internasional  (3) 

c. Kunjungan lembaga internasional ke Pusat Unggulan Iptek (4) 

d. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi 

(22) 

e. Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal ilmiah internasional (14) 

f. Pengelolaan seminar/symposium berskala internasional (1) 

g. Kontrak riset pada tingkat internasional (1) 

2. Menjadi rujukan nasional kesehatan pariwisata terstandar 

a. Kontrak riset pada tingkat nasional  (6) 

b. Kontrak non-riset (workshop, transfer teknologi, panitia kegiatan 

seminar lokal, dan jasa konsultasi) (4) 

c. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi (7) 

d. Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya yang terkait teknologi (khusus 

untuk lembaga litbang yang telah ditetapkan sebagai PUI minimal 1 

paten granted) (7) 

e. Lulusan S-2 berbasis riset di PUI-PK setelah 2 tahun (1) 

3. Mewujudkan kesehatan wisatawan dan pelaku wisata berbasis budaya 

a. Produk berbasis sumber daya lokal (6) 

b. Produk yang dilisensikan dan atau dimanfaatkan (4) 

c. Kontrak bisnis dalam rangka komersialisasi produk dengan industri (1) 

d. Unit bisnis yang melayani jasa sesuai kompetensi (0) 

e. Pembinaan UMKM atau komunitas sesuai dengan kompetensi (4) 
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B. Outcome  

Meningkatnya  budaya hidup sehat wisatawan dan pelaku wisata berbasis 

budaya 

1. Brosur  

2. Leaflet 

3. Booklet 

4. Panduan  

5. Buku  
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