
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa agar segala kegiatan jang akan menundjang pengembangan

kepariwisataan jang merupakan faktor potensiil didalam usaha

pembangunan ekonomi dan masjarakat Indonesia dapat diatur

setjara menjeluruh, dipandang perlu adanja pertanggungan djawab

pembinaan jang lebih terkoordinir ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang

perlu untuk segera menentukan garis-garis kebidjaksanaan sebagai

pedoman pembinaan pengembangan kepariwisataan nasional ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1968;

3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1969;

4. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1969;

Memperhatikan : Pendapat Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional ;

M E N G I N S T R U K S I K A N

Kepada : MENTERI PERHUBUNGAN.

Untuk : Menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini sebagai pedoman

dalam melaksanakan kebidjaksanaan Pemerintah dalam membina

pengembangan kepariwisataan nasional.

BAB I …
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BAB I.

U M U M

Pasal 1.

Pengertian-pengertian.

(1). Wisatawan (tourist) adalah setiap orang jang bepergian dari tempat

tinggalnja untuk berkundjung ketempat lain dengan menikmati

perdjalanan dan kundjungan itu.

(2). Ruang lingkup kegiatan kepariwisataan adalah semua kegiatan jang

berhubungan dengan promosi, perdjalanan dengan segala fasilitas-

fasilitas jang diperlukan, akomodasi, rekreasi, pelajanan-pelajanan

dan fasilitas-fasilitas lainnja jang diperlukan oleh para wisatawan.

BAB II.

PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 2.

T u d j u a n

Pengembangan pariwisata bertudjuan untuk :

a. Meningkatkan pendapatan devisa pada chususnja dan pendapatan

Negara dan masjarakat pada umumnja, perluasan kesempatan serta

lapangan kerdja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri

penundjang dan industri-industri sampingan lainnja ;

b. Memperkenalkan dan mendaja-gunakan keindahan alam dan

kebudajaan Indonesia ;

c. Meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan

internasional.

Pasal 3.

S i f a t

Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu

pengembangan industri pariwisata dan merupakan bagian dari usaha

pembangunan dan pengembangan serta kesedjahteraan masjarakat dan

Negara.

Pasal 4 ...
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Pasal 4.

Usaha-usaha

Pengembangan pariwisata dilandaskan atas usaha-usaha sebagai berikut :

a. Memelihara/membina keindahan dan kekajaan alam serta

kebudajaan masjarakat Indonesia sebagai daja tarik kepariwisataan;

b. Menjediakan/membina fasilitas-fasilitas transport, akomodasi,

entertainment dan pelajanan pariwisata lainnja jang diperlukan,

termasuk pendidikan kader;

c. Menjelenggarakan promosi kepariwisataan setjara aktip dan

effektip didalam maupun diluar negeri;

d. Mengusahakan kelantjaran formalitas-formalitas perdjalanan dan

lalu-lintas para wisatawan dan dengan demikian menghilangkan

unsur-unsur jang menghambatnja;

e. Mengarahkan kebidjaksanaan dan kegiatan perhubungan, chususnja

perhubungan udara, sebagai sarana utama guna memperbesar

djumlah dan melantjarkan arus wisatawan.

Pasal 5.

Bentuk dan Sistim

(1). Bentuk pariwisata jang dikembangkan adalah Pariwisata

Internasional, Pariwisata Dalam Negeri dan Pariwisata chusus.

(2). Pengembangan Pariwisata mengikuti suatu sistimatik jang

menempatkan kesatuan-kesatuan pariwisata dalam urutan-urutan

dari jang paling ketjil sampai jang paling luas sebagai tersebut

dibawah ini :

a. Projek Pariwisata ;

b. Beberapa Projek Pariwisata merupakan Unit Pariwisata ;

c. Beberapa Unit Pariwisata bersama dengan daerah sekitarnja

merupakan Lingkungan Pariwisata ;

d. Beberapa Lingkungan Pariwisata merupakan Wilajah Pari-

wisata ;

e. Beberapa daerah pariwisata merupakan Wilajah Pariwisata.

(3) Untuk ...
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(3). Untuk mengembangkan Pariwisata Internasional perlu ditetapkan

beberapa Pusat Pariwisata Internasional di Indonesia jang akan

merupakan pintu gerbang lalu-lintas kedalam dan keluar negeri

serta pangkalan distribusi para Wisatawan Internasional kewilajah-

wilajah dan daerah-daerah Indonesia lainnja.

(4). Agar pengembangan pariwisata dapat dilakukan setjara teratur dan

integral, perentjanaan pengembangannja dilakukan dengan suatu

“masterplan".

BAB III.

RUANG LINGKUP TUGAS PEMERINTAH PUSAT,

PEMERINTAH DAERAH DAN PERANAN PIHAK SWASTA.

Pasal 6.

Tugas Pemerintah Pusat.

Tugas pokok Pemerintah Pusat dalam rangka usaha pengembangan

pariwisata adalah mengadakan peraturan-peraturan, mentjiptakan iklim

dan kondisi jang sehat serta mengadakan prasarana-prasarana jang dapat

memperlantjar perkembangan pariwisata pada umumnja dan Pariwisata

Internasional pada chususnja.

Pasal 7.

Tugas Pemerintah Daerah.

Tugas pokok Pemerintah Daerah dalam rangka usaha pengembangan

pariwisata adalah membantu dalam pelaksanaan peraturan-peraturan jang

dibuat oleh Pemerintah Pusat, mengadakan peraturan-peraturan jang tidak

bertentangan dengan peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat, mentjiptakan iklim dan kondisi jang sehat didaerahnja serta

mengadakan prasarana-prasarana jang termasuk kewadjibannja, jang

kesemuanja dapat memperlantjar perkembangan pariwisata pada

umumnja dan Pariwisata Dalam Negeri pada chususnja.

Pasal 8 ...
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Pasal 8.

Peranan Swasta.

Ruang lingkup peranan swasta ditudjukan kepada usaha-usaha dan

kegiatan-kegiatan perusahaan dalam bidang kepariwisataan seperti usaha-

usaha transport, akomodasi, entertainment dan pelajanan pada para

wisatawan.

Pasal 9.

Peranan Pemerintah dalam Hubungan dengan Swasta.

(1). Peranan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah, dalam bidang kegiatan tersebut pada pasal 8 Instruksi ini

terbatas pada pembinaan dan pengarahannja, dengan tjara

menjediakan fasilitas-fasilitas setjara langsung maupun tidak

langsung.

(2). Dalam hal fihak swasta tidak atau belum mampu untuk melakukan

kegiatan tersebut pada pasal 8 Instruksi ini, Pemerintah Pusat

maupun Pemerintah Daerah sesuai dengan bidangnja masing-

masing, mengadakan usaha-usaha jang dianggap perlu untuk

memungkinkan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pasal 10

Permodalan dan Peridzinan

Kegiatan-kegiatan dibidang pariwisata dimungkinkan sepenuhnja bagi

penanaman modal dalam negeri dan modal asing sesuai dengan

peraturan-peraturan perundang-undangan jang berlaku dengan prioritas-

prioritas sebagai berikut :

a. Prioritas pertama diberikan kepada usaha Indonesia jang

menggunakan modal dalam negeri dan tenaga Indonesia sepe-

nuhnja.

Usaha Indonesia dapat berupa usaha swasta seluruhnja, usaha

Pemerintah seluruhnja, atau usaha bersama antara Pemerintah dan

swasta ;

b. Prioritas …
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b. Prioritas kedua diberikan kepada usaha bersama antara usaha

Indonesia dan asing jang menggunakan modal tjampuran dalam

negeri dan asing menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang

Nomor 1 tahun 1967 dan peraturan-peraturan pelaksanaannja ;

c. Prioritas ketiga diberikan kepada usaha asing jang menggunakan

modal asing sepenuhnja menurut ketentuan-ketentuan Undang-

undang Nomor 1 tahun 1967 dan peraturan-peraturan pelak-

sanaannja.

Pasal 11

Koordinasi Pembinaan Pengembangan Pariwisata

(1). Untuk mendjamin pembinaan pengembangan jang effektip dan

kontinu ditingkat pelaksanaan, baik jang diusahakan oleh

Pemerintah maupun swasta, maka disamping aparatur fungsionil

pemerintahan jang ada, dibentuk suatu BADAN PENGEM-

BANGAN PARIWISATA NASIONAL (NATIONAL TOURIST

DEVELOPMENT BOARD).

(2). BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

merupakan alat pembantu Menteri Perhubungan dengan susunan

keanggotaan jang terdiri dari kalangan Pemerintah dan swasta jang

diangkat oleh Menteri Perhubungan.

(3). BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA NASIONAL

didalam melaksanakan tugasnja mengadakan hubungan kerdjasama

jang sebaik-baiknja dengan Direktorat Djenderal Pariwisata.

(4). Dalam hal dianggap perlu oleh Gubernur Kepala Daerah, untuk

daerah Propinsi jang bersangkutan dapat dibentuk BADAN

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH.

(5). BADAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

merupakan alat pembantu Gubernur Kepala Daerah dengan susunan

keanggotaan jang terdiri dari kalangan Pemerintah Daerah dan

swasta jang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah jang ber-

sangkutan.

BAB IV ...
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BAB IV.

L A I N - L A I N

Pasal 12.

Hubungan dan Kerdjasama Luar Negeri

Dalam hubungan internasional dan kerdjasama luar negeri agar dilakukan

usaha-usaha sebagai berikut :

a. Ikut serta dalam keanggotaan dan meningkatkan kegiatan-kegiatan

organisasi-organisasi internasional jang bergerak dalam bidang

kepariwisataan (seperti P.A.T.A, dan lain-lain) baik jang bersifat

resmi, setengah resmi maupun swasta ;

b. Meningkatkan kerdjasama antar-negara setjara bilateral maupun

multilateral untuk setjara bersama memperbesar djumlah dan

melantjarkan arus wisatawan.

Pasal 13.

Pengamanan Kebudajaan dan Benda-benda

Peninggalan Sedjarah.

Dalam rangka usaha pengembangan kepariwisataan agar diperhatikan

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak merugikan kebudajaan masjarakat Indonesia serta per-

kembangannja ;

b. Dilakukan usaha-usaha pengamanan benda-benda peninggalan

sedjarah serta binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan jang

dilindungi didalam margasatwa terhadap bahaja rusak atau hilang

dengan antara lain memperkeras pelaksanaan peraturan-peraturan

jang sudah ada ;

c. Dilakukan usaha-usaha pengamanan terhadap usaha-usaha jang

chas Indonesia (nasional maupun daerah) jang mungkin terdesak

oleh perkembangan pariwisata.

BAB V ...
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14.

Dalam melaksanakan Instruksi ini supaja diusahakan kerdjasama dan

saling pengertian jang sebaik-baiknja dengan Menteri-menteri, Pedjabat-

pedjabat lain terutama jang membawahi bidang-bidang jang termasuk

kegiatan kepariwisataan, dan pihak swasta.

Pasal 15.

Kepada para Menteri dan para Pimpinan Instansi-instansi lainnja jang

bersangkutan dengan bidang kepariwisataan diinstruksikan agar

memberikan bantuan sepenuhnja kepada Menteri Perhubungan sesuai

dengan tugas dan wewenangnja masing-masing, sehingga pelaksanaan

ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini dapat dilakukan dengan sebaik-

baiknja.

Pasal 16.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 6 Agustus 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O.

DJENDERAL TNI.


