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tahun lalu, total wisatawan asal mancanegara
yang mengunjungi Australia mencapai 5,33 juta
orang dan sekitar 109.000 orang merupakan
turis asal Indonesia.

Tema global

Group Queensland Tourism. Meski gencar melakukan promosi ke mancanegara, institusi yang
dipimpinnya tetap memfokuskan pada wisatawan lokal. “Bagi saya, apabila ada wisawatan
asal Australia ke Bali, itu berarti berita buruk.”
Dia mengatakan kontribusi wisatawan lokal
saat ini mencapai 70% dan 30% dari luar. Pada

Khusus untuk Queensland dengan icon gambar matahari bersinar itu, pada tahun lalu total
wisatawan asing mencapai 2,01 juta orang dan
asal Indonesia mencapai 17.000 orang.
Wendy mengakui wisatawan asal Indonesia
masuk dalam kategori visiting friends or relatives. “Rata-rata mereka [turis asal Indonesia]
ke Australia dalam rangka kunjungan keluarga
karena ada yang bersekolah di sini.”
Untuk menarik jumlah wisatawan,
Queensland telah menyiapkan empat tema
global disesuaikan dengan lokasi wisata pilihan.
Pertama, gaya hidup yang meliputi aktivitas belanja, melihat pertunjukan salah satunya sulap
dari Grup Genesis, makan dan menikmati wine
di tengah malam di antara temaram lampu
jalan.
Kedua, pulau dan pantai. Kegiatan yang dapat dilakukan berupa berselancar, dan menikmati keindahan pantai Samudra Pasifik. Ketiga, nautral encounters salah satu tempat yang
dikunjungi adalah pegunungan Tamborine yang

masih dikelilingi oleh rainforest.
Di pegunungan itu pula, terdapat industri
rumahan yang memproduksi vodka dan liqueur.
Minuman itu merupakan racikan pasangan
suami istri Michael dan Alla Ward dengan
menggunakan bendera Tamborine Mountain
Distillery yang berdiri pada 1993 di atas lahan
seluas 1,3 hektare.
Michael mengklaim seluruh minuman yang
dihasilkannya 100% murni dan natural. “Kami
bahkan tidak menyemprotkan pestisida ke
tanaman dan buah yang dipergunakan untuk
menguatkan rasa vodka dan liqueur.”
Tema keempat adalah petualangan. Di
Queensland, wisatawan dapat menikmati dua
wahana bermain yaitu Dream World yang
menawarkan aktivitas memacu adrenalin salah
satunya adalah tower of teror and claw.
Dari Dream World, turis dapat beralih ke Sea
World. Wahana yang spesial di lokasi ini adalah
penguin, polar bear, dan atraksi sejumlah
lumba-lumba.
Wendy optimistis, dengan empat tema yang
diusung negara bagian itu, jumlah wisatawan
baik lokal maupun internasional akan terus
meningkat setiap tahunnya meski Australia
kerap dihantui oleh cuaca ekstrem.
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