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Dasar Pemikiran

1. Telah ditetapkan Rebana (Cirebon, Patimbang dan Kertajati) sebagai kota metropolitan ke-3 di Jawa Barat

2. Fokus pembangunan di daerah utara ke timur pulau Jawa ada di Cirebon

3. Cirebon akan jauh lebih berkembang.

4. Banyaknya investor yang akan menanamkan modal di Rebana.

5. Harus tetap melestarikan local wisdom.



KOTA CIREBON
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SKEMA KOLABORASI PENTAHELIX

PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA

A
K

A
D

EM
IS

I

Pentahelix merupakan komponen penting dalam pembangunan kepariwisataan secara bersama.

pemerintah mempunyai political power, masyarakat atau komunitas disebut social power, 

akademisi Melalui kekuatan knowledge power, pebisnis atau pengusaha ekonomi berbasis Pancasila,

Dan media kekuatan komunikasi.



GRAND DESIGN :
METROPOLIS DESTINATION TOURISM (8C)

M
E

T
R

O
P

O
LI

S
 

D
E

S
T

IN
A

T
IO

 
T

O
U

R
IS

M
 (

8C
)

Critical mass

Competitive 
advantage

Culture

Creativity

Cosmopolitan 
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Source: Greg Richards, 2010
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Merupakan apa yang banyak dibutuhkan
oleh banyak orang dan mampu menjadi
daya tarik orang untuk datang berkunjung

1. Critical 

mass



a. Sektor jasa layanan keuangan dan perbankan



b. Sektor fasilitas dan  layanan kesehatan

Ada 11 RS Tipe B di Kota & kab Cirebon yang sudah
memiliki fasilitas dan sumber tenaga medis yang 
baik.



c. Sektor fasilitas dan  layanan pendidikan



d. Sektor Perkembangan Industri



e. Sektor teknologi dan komunikasi

Visi Cirebon sebagai smart city 
“Terwujudnya Cirebon Kota Cerdas yang 

Kreatif , Inovatif, Sinergis dan Berdaya Saing
pada tahun 2028”.



f. Sektor SDM

• Kecukupan supply SDM dengan dukungan Perguruan
Tinggi  yang berkualitas

• Perkembangan dunia industri
• Peranan pemerintah khususnya Disnaker dalam meningkatkan

kualitas SDM



2. Competitive 
advantage

Merupakan faktor yang menjadi daya tarik bagi
wisatawan dalam pengembangan pariwisata me
tropolitan:
a. Moda transportasi;
b. Publik transportasi yang baik;
c. Aktivitas MICE; (Events; Commercial facilities

, hotels, shopping centre, cinemas, night entertain
ment, amusement park, etc)

d. Kebijakan pemerintah yang tepat dalam menduk
ung pengembangan pariwisata.



3. Culture

Budaya merupakan elemen vital dalam
pengembangan pariwisata Metropolitan;
Budaya juga menjadi elemen yang membuat
perbedaan dan keunikan di masing-masing tem
pat yang menjadi ciri khas dan identitas di peta
pariwisata global



4. Creativity

Tinggi nya tingkat persaingan di wilayah 
perekonomian metropolitan yang semakin berpusat
pada kreativitas dan industri pengetahuan; 
menciptakan para ekonomi kreatif /UKM, dimana
kota metropolitan  menjadi wadah bagi mereka
untuk bisa berkembang dan sukses dan semakin
banyak menarik bakat kreatif, yang akan menjadi
bagian penting dalam pengembangan pariwisata
metropolitan.



5. Cosmopolitan 
atmosphere

Keunikan suasana kota
Kosmopolitan yang 
penekanannya bukan
hanya pada keragaman, 
tetapi juga pencampuran
dan perpaduan budaya



6. City brand 

(marketing)

Pesan yang disampaikan untuk menciptakan pencitraan
atau branding yang tepat harus mampu mengakomodasi
berbagai macam aspek yang ada dalam kota metropolitan 
dengan beragam segmen pasar di wilayah metropolitan 
berikut daerah penyangganya



7. Competence 

(management)

Kemampuan untuk mengelola
berbagai aspek kota dan Pariwisata
Metropolitan menjadi semakin
penting karena kota menjadi lebih
kompleks



8.Collaboration

Kolaborasi antar sektor dibutuhkan dalam
bentuk yang berbeda beda:
a. Antara masyarakat dan sektor swasta.
b. Antara pariwisata dan sektor lainnya
c. Antara kota metropolis dan daerah

penyangga
a. Antara kota metropolitan dan warganya



Simpulan
1. Cirebon sudah memiliki asset yang dibutuhkan sebagai kota metropolitan yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan daerah penyangga metropolitan baik secara
tangible maupun intangible.

2. Cirebon sebagai Melting Pot, dimana masyarakatnya memiliki toleransi terhadap
keberagaman suku dan ras yang sudah menjadi bagian dari historical kota Cireb
on yang menjadi modal dasar untuk dapat menjadi kota metropolitan sekaligus
pengembangan pariwisata metropolis yang dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, pengembangan budaya dengan keragaman dan kreativitas dalam
meningkatkan profil internasional kota Cirebon.

3. Cirebon harus mampu dan mempersiapkan diri untuk dapat mengantisipasi
dampak baik maupun buruk yang timbul sebagai konsekuensi yang harus
dihadapi kota metropolitan dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi dari
berbagai stakeholder demi mewujudkan Cirebon sebagai kota metropolitan 
berbasis pariwisata berkelanjutan.




