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	2. Perkembangan Pariwisata
	Menurut George Mclntyre, bagian penting dalam pengembangan pariwisata adalah pengembangan yang berkelanjutan yaitu memiliki keterkaitan antara wisatawan serta masyarakat yang didukung juga oleh pemerintahan daerah setempat.dalam hal ini sudah cukup j...
	Unsur pokok yang juga harus mendapat perhatian untuk menunjang pengembangan pariwisata menurut Suwantoro adalah:
	1). Objek dan Daya Tarik Wisata
	Daya tarik wisata merupakan potensi yang bisa mendorong datangnya wisatawan, umumnya daya tarik wisata berdasarkan:
	a. Adanya sumberdaya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
	b. Adanya askebilitas yang tinggi untuk mengunjunginya
	c. Adanya spesifik atau ciri khusus yang bersifat langka
	d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani wisatawan
	e. Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi (pegunungan, sungai, pantai, hutan, dan lain-lain).
	f. Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.
	2). Prasarana wisata
	Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.
	3). Sarana wisata
	Sarana wisata melupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikamati perjalanan wisatanya. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata ialah hotel, biro perjalanan, alat ...
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