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VLOGA PROMETA V TURIZMU NA PRIMERU INDONEZIJE
Izvleček:
Diplomsko delo prikazuje vlogo prometa v turizmu na primeru Indonezije. Namen dela je
predstaviti vlogo prometa v turizmu in stanje prometnih ter turističnih storitev v državi.
Indonezija spada med gospodarsko manj razvite države. Turizem in promet sta pomembna
sestavna dela njenega gospodarstva in s tem tudi pomembna vira prihodkov države, njun
razvoj pa ovira otoški značaj Indonezije in njena raznolikost. Kljub temu število turistov v
Indoneziji iz leta v leto narašča. Privablja jih predvsem ugodno podnebje, raznolik živalski in
rastlinski svet, bogata kulturna dediščina ter gostoljubnost domačinov. Med bolj obiskanimi
otoki Indonezije so Bali, Java, Sumatra in Celebes. V zadnjih letih se je povečalo število
narodnih parkov in zavarovanih območij, prav tako pa država skuša razvijati ekoturizem.
Anketna raziskava je pokazala, katere prometne storitve uporabljajo turisti, kolikšno je
njihovo zadovoljstvo z njimi in vlogo varnosti ter udobnosti prometnih sredstev pri
načrtovanju njihove poti po Indoneziji.
KLJUČNE BESEDE: geografija turizma, geografija prometa, Indonezija, turistična
območja, javni potniški promet.

ROLE OF TRANSPORT IN TOURISM IN THE CASE OF INDONESIA
Abstract:
Thesis shows the role of transport in tourism in the case of Indonesia. The main goal is to
present the role of transport in tourism and the state of transport and tourism services.
Indonesia is one of the economically less developed countries. Tourism and transport are
important components of its economy and also an important source of government revenue.
However, their development is slown because of many islands and country diversity.
Nevertheless, the number of tourists in Indonesia is increasing every year. Tourists are mostly
attracted by comfortable climate, diverse fauna and flora, rich cultural heritage and hospitality
of the local population. The most visited islands of Indonesia are Bali, Java, Sumatra and
Celebes. Recent trends shown, that there is an increasing number of national parks and
protected areas who try to develop ecotourism. This is supported by Indonesian government
as well. Survey research has shown which transport services are used by tourists, how are
they satisfied with them and the role of safety and comfort of transport services in planning of
their journey through Indonesia.
KEY WORDS: geography of tourism, transport geography, Indonesia, tourists areas, public
transportation.
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1. UVOD
Indonezija se razteza na 5.150 km med avstralsko in azijsko celino. Indonezijski arhipelag je
največji na svetu in ga sestavlja 17.508 otokov, od tega je poseljena le tretjina vseh. Večina
prebivalstva živi na petih glavnih in na 30 drugih manjših otokih (Federal Research Division,
2011). Med glavnimi otoki so Nova Gvineja (indonezijsko Papua, nekoč Irian) – drugi
največji otok na svetu, ki si ga Indonezija deli s Papuo Novo Gvinejo, tretji največji otok na
svetu – Borneo (indonezijsko Kalimantan), ki si ga Indonezija deli z Malezijo in Brunejem,
ter šesti največji otok na svetu – Sumatra. Pomembni otoki so še Java, Celebes (indonezijsko
Sulawesi), Timor, ki si ga Indonezija deli z Demokratično republiko Vzhodni Timor, Moluški
otoki (indonezijsko Maluku) in najbolj turistični otok Bali (Dewa, 2011).
Turizem v Indoneziji je pomemben sestavni del indonezijskega gospodarstva in s tem tudi
pomemben vir prihodkov države. Indonezija je turistično zelo privlačen cilj mednarodnih
potovanj, saj ponuja vse od naravnih lepot, zgodovinskih znamenitosti in veliko kulturne
raznolikosti. K temu veliko pripomorejo tudi prijaznost in ljubeznivost prebivalcev Indonezije
(Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika, 1993). V letu 2011 se je število tujih
turistov, ki prihajajo v Indonezijo, povzpelo za 9,24 % oz. na 7,65 milijonov prihodov
(Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2012).
Prometna infrastruktura je v večjem delu države še vedno precej neurejena in nepopolna. Pri
prometnem omrežju Indonezije imajo vsi načini prevoza pomembno vlogo. Glavni in
prevladujoč način prometa je cestni promet. Železniško omrežje je razvito samo na Javi in
Sumatri, namenjeno je predvsem potniškemu prometu ter prevozu razsutega tovora. Izjemno
pomemben je pomorski promet, ki služi gospodarskemu povezovanju, pomemben je za
notranjo in zunanjo trgovino, pa tudi za prevoze med posameznimi otoki. Vloga celinskih
plovnih poti je razmeroma majhna in omejena na nekatera območja vzhodne Sumatre in
Bornea. Vloga zračnega prometa je pomembna zlasti tam, kjer sta cestni in pomorski
promet manj razvita. Je dobro uveljavljen in temelji na notranjem letalskem omrežju, tako da
so vsa glavna mesta otokov dosegljiva s potniškimi letali (The World Bank, 2011).
Diplomsko delo se v veliki meri osredotoča na turizem in stanje prometa v Indoneziji.
Turizem in promet se med seboj povezujeta in sta soodvisna, Indonezija pa je precej odvisna
od njiju. Ostale geografske značilnosti države so omenjene zaradi vpliva na razvoj turizma in
prometa.
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1.1.

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je predstavitev vloge prometa v turizmu in stanje prometnih ter
turističnih storitev v Indoneziji.
Cilji diplomskega dela so:
· raziskati in opredeliti turistični potencial Indonezije,
· ugotoviti vlogo in položaj turizma Indonezije,
· opisati naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti, ki vplivajo na turizem v
državi in glavne turistične znamenitosti,
· predstaviti prometno infrastrukturo Indonezije,
· ter ugotoviti, v kolikšni meri promet in prevozna sredstva v Indoneziji vplivajo na
turizem oz. turiste same ter njihovo izbiro pri načrtovanju potovanja in obisku
turističnih znamenitosti.

1.2.

HIPOTEZE

Predpostavljene so naslednje hipoteze:
1. Prihodi mednarodnih turistov so vezani predvsem na letalski promet, notranji promet
pa poteka z vsemi prometnimi sredstvi (poleg letalskega še cestni in morski promet).
2. Z rastjo BDP-ja narašča stopnja motorizacije.
3. Razvoj turizma omogoča turističnim krajem, turistom in tamkajšnjim prebivalcem
boljšo prometno ponudbo.
4. Značilnosti prometne ponudbe pomembneje ne vplivajo na turiste pri načrtovanju
njihovega potovanja po Indoneziji.
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1.3.

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

Diplomsko delo je sestavljeno iz šestih poglavij. V prvem poglavju so predstavljeni namen,
cilji in delovne hipoteze ter metodologija. V drugem delu je opis predvsem tistih
fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti Indonezije, ki imajo pomemben vpliv
na turizem in promet. V nadaljevanju so predstavljene glavne značilnosti turizma Indonezije,
nato pa sledi poglavje o prometu in prometni povezanosti med posameznimi otoki. V petem
poglavju so strnjene ugotovitve in informacije o povezavi turizma s prometom. Ti sklepi
temeljijo na lastnih izkušnjah s potovanja po Indoneziji v letu 2012 in so dopolnjeni z rezultati
anketiranja, ki pa so predstavljeni v šestem poglavju.

1.4.

METODE DELA

Diplomsko delo temelji tako na kabinetnem kot tudi terenskem delu. Kabinetno delo je
vsebovalo pripravo anketnega vprašalnika in analizo ter obdelavo pridobljenih podatkov.
Anketno raziskavo sem izvedla preko spleta med slovenskimi turisti, ki so že obiskali
Indonezijo, in med tujimi turisti na samem potovanju po Indoneziji, zato je bila anketa
prevedena tudi v angleščino. Anketiranje je potekalo v obdobju med 19. 9. 2012 in 30. 11.
2012. Anketo je izpolnilo 97 turistov, 79 Slovencev preko spleta in 18 tujih turistov na terenu.
Vprašalnik je priložen na koncu diplomske naloge.
Drugi del kabinetnega dela je obsegal pregled literature in virov, v katerih so opisane
naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti ter ostali podatki, ki so vezani na
promet in turizem Indonezije. Osnovne informacije so bile zbrane iz literature, ki je bila
večinoma v angleškem jeziku, ali pa so bile poiskane na spletnih straneh. V knjižnicah je moč
najti kar nekaj turističnih vodnikov po Indoneziji, pretežno v angleškem jeziku. Razpoložljive
statistične podatke sem večinoma pridobila preko spletne strani Statističnega urada Republike
Indonezije ter na Ministrstvu za turizem in kreativno gospodarstvo Republike Indonezije. Vsi
ti podatki so bili analizirani in prikazani z grafikoni. Veliko podatkov in informacij o
Indoneziji sem dobila tudi na samem potovanju predvsem od turističnih vodičev in
domačinov.
Na terenu sem si ogledala stanje prometa in turizma v Indoneziji ter izvedla nekaj anket med
turisti. Med samim potovanjem sem imela nekaj pogovorov z različnimi indonezijskimi
turističnimi ponudniki. Prav tako sem na terenu pridobila večino fotografij, ki sem jih
vključila v diplomsko delo. Nekatere uporabljene fotografije pa izvirajo iz literature in spleta.
Pri preučevanju povezav med prometom in turizmom sem se v glavnem osredotočila na kraje
in turistične zanimivosti, ki sem jih v okviru potovanja obiskala in podrobneje spoznala.
Poskušala sem objektivno oceniti in ovrednotiti njihovo opremljenost (turistično, prometno in
splošno), več o sami metodi vrednotenja pa je napisano v poglavju Povezava prometa in
turizma.
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1.5.

PREGLED LITERATURE

Osnovne informacije o krajih, prometnih povezavah in znamenitostih sem pridobila preko
spleta ter literature. Posebej v pomoč mi je bila knjiga Države sveta, v kateri sem dobila
informacije o fizičnogeografskih in družbenogeografskih značilnostih Indonezije. Te sem
našla tudi v številnih strokovnih člankih, ki se na turizem navezujejo bolj z gospodarskega
ozira.
Nekaj informacij o značilnostih Indonezije sem dobila v turističnem vodiču Lonely Planet, ki
mi je služil predvsem za pripravo na potovanje. Zanimale so me osnovne informacije o
Indoneziji, turističnih znamenitostih in prometnih povezavah po posameznih otokih
Indonezije. Prednosti tega vira je v poljudnih opisih turističnih znamenitosti in kartografskem
gradivu. Hkrati je to tudi slabost, saj vsebina te publikacije v veliki meri ni strokovna,
namenjena je namreč popotnikom, ki jih zanimajo zgolj osnovne informacije za potovanja.
Določene številske podatke sem dopolnila z novejšimi, ki sem jih pridobila s spletnih strani s
statističnimi podatki, predvsem iz Statističnega urada Republike Indonezije ter Ministrstva za
turizem in kreativno gospodarstvo Republike Indonezije. Iz tega vira izpostavljam podatke o
prometu in turizmu Indonezije, pa tudi nekatere splošne kazalce na državnem nivoju, npr.
BDP. Večino informacij o prometni infrastrukturi in turističnih znamenitosti sem pridobila iz
tujih spletnih strani: Transport – Transport in Indonesia, Traditional & Modern Public
Transport in Jakarta, 10 Top Tourist Attractions in Indonesia in Best 10 Tourist Attractions
In Indonesia: World Tourist Attractions. Podatke za kartografsko gradivo sem pridobila na
spletni strani iniGIS.
Preostale podatke sem pridobila sama na potovanju (anketiranje turistov, intervjuji oz.
razgovori s ponudniki turističnih storitev in z domačini) ter preko spletne anketne raziskave.
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2. GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI INDONEZIJE
2.1.

FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

Karta 1: Indonezija – pregledna karta

2.1.1. Lega
Indonezija leži v Jugovzhodni Aziji in obsega večji del otoškega sveta med Indokitajskim
polotokom na severozahodu, Filipini na severu, Novo Gvinejo na vzhodu ter Avstralijo na
jugu. Kopensko meji na tri države: Malezijo, Papuo Novo Gvinejo in na Vzhodni Timor.
Indonezijski arhipelag je največji na svetu in ga sestavlja 17.508 otokov, od tega je poseljena
le tretjina vseh. Celotno ozemlje države meri več kot 7 milijonov km2, medtem ko površina
kopnega znaša 1.919.440 km2, obala pa je dolga 54.716 km. Po dolžini obalne črte se uvršča
na drugo mesto na svetu, več obalne črte ima zgolj Kanada. Indonezija sega na obe strani
ekvatorja, zaradi lege med Indijskim in Tihim oceanom ima dobro strateško lego ob glavnih
plovnih poteh. Od juga proti severu se razteza od 6° 08' severne geografske širine (SGŠ) do
11° 15' južne geografske širine (JGŠ) in od zahoda proti vzhodu od 94° 45' do 141° 05'
vzhodne geografske dolžine (VGD). Razdalja med najzahodnejšo in najvzhodnejšo točko
države znaša tako več kot 5.000 km. Petim največjim otokom (Sumatra, Java, Borneo,
Celebes in Papua) pripada približno 90 % skupne površine države. Indonezija je sestavljena iz
33 provinc. Glavno mesto Indonezije je Jakarta, ki leži na najgosteje naseljenem otoku Java
(Šehić, Šehić, 2006; CIA – The World Factbook, 2012).
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2.1.2. Geologija in geomorfologija
Otoki Indonezije so nastali v mlajši geološki dobi in so še vedno tektonsko zelo nemirni
(ognjeniki, pogosti potresi). Indonezija namreč leži na stiku Evrazijske in Indoavstralske
tektonske plošče na t. i. pacifiškem ognjenem obroču. Otoke Indonezije se deli na Male
Sundske in Velike Sundske otoke. Na zahodu Indonezije so Veliki Sundski otoki, Sumatra,
Borneo in Java, ki ležijo na Sundskem šelfu. Vzhodna Indonezija, kamor sodijo Mali Sundski
otoki (Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba in Timor), Moluki in Papua, pa leži v
geološko zapletenem svetu severozahodno od Sahulskega šelfa. Ločnica med deloma je
Wallaceova linija, ki poteka skozi Lomboški preliv vzhodno od Balija in Makarski preliv
jugovzhodno od Bornea (Šehić, Šehić, 2006).
Indonezija ima zaradi lege na stiku, kjer se Indoavstralska plošča podriva pod Evrazijsko (več
kot 300 ognjenikov, od tega je 76 delujočih), več vulkanov kot katera koli država na svetu.
Merapi (2.968 m n. v.) je najbolj aktiven vulkan Indonezije, ostali pomembni zgodovinsko
aktivni in turistični vulkani so Agung, Bromo, Krakatau, Makian, Raung, Tambora, Rinjani in
Kelimutu. Na otokih prevladujejo hribovja in gorovja, zgrajena iz mezozojskih in terciarnih
vulkanskih kamnin, peščenjakov in apnencev. Veliki Sundski otoki so večinoma iz starejših
kristalinskih kamnin. Otok Borneo je uravnan, na njem prevladujejo močvirne in težko
prehodne ravnine, le v osrednjem delu otoka so starejša hribovja. Preko Sumatre, Jave in do
Malih Sundskih otokov poteka pas mladonagubanega gorstva. Na Sumatri potekajo gorovja
tik nad jugozahodno obalo, v vzhodnem delu pa so obsežne in mokrotne naplavne ravnine.
Otok Celebes je precej gorat in ga predvsem zaradi velikosti prištevajo k Velikim Sundskim
otokom, kljub temu da je po vseh značilnostih del vzhodne Indonezije. Otočje Moluki
sestavlja okoli 1000 hribovitih in deloma vulkanskih otokov. Na vzhodu je še otok Nova
Gvineja, Indoneziji pripadata provinci Papua in Zahodna Papua. Večji del zavzema gorovje
Maoke, ki je sestavljeno iz granitov in gnajsov, južno od njega pa so obsežne močvirne
naplavne ravnine (Natek, Natek, 2006).

Slika 1: Vulkan Rinjani, Lombok

Foto: Petra Lavrič, 2012
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V Indoneziji so pogosti potresi. Poleg potresov je v Indoneziji precej tudi drugih naravnih
nesreč. Večkrat jo prizadenejo obsežne poplave, hude suše, gozdni požari in v povezavi s
potresi tudi cunamiji oz. popotresni valovi (CIA – The World Factbook, 2012). Eden izmed
bolj uničujočih potresov, ki je prizadel jugovzhodno Azijo, se je zgodil 26. decembra 2004.
Epicenter potresa (z magnitudo 9,1) je bil 50 km severozahodno od obale Sumatre. Potres in
kasnejši cunamiji so povzročili okoli 230.000 smrtnih žrtev in veliko gmotne škode (Sibuet in
sod., 2007). Številne naravne nesreče vplivajo tudi na turistični obisk države.
Slika 2: Posledica deževne dobe v Narodnem parku Lore Lindu (Celebes)

Foto: Petra Lavrič, 2012
Slika 3: Otok Pangabadang (Flores)

Foto: Petra Lavrič, 2012
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Otok Pangabadang leži severno od otoka Flores. Leta 1992 je otok ob potresu prizadel
cunami, ki ga je popolnoma prekril in opustošil. Večina preživelih je bila zato preseljena v vas
Nangahale, tako da je otok zdaj skoraj povsem zapuščen.

2.1.3. Podnebje
Podnebje Indonezije je ekvatorialno z visokimi temperaturami in močnim deževjem.
Indonezija je skozi vse leto vroča in vlažna, povprečna letna temperatura ob morju se giblje
med 23 in 31 °C, v hribovitih predelih pa je nekoliko hladneje. Temperaturne razlike so na
splošno posledica razlik v nadmorskih višinah, medtem ko se količina padavin razlikuje po
otočju kot posledica različnih dejavnikov, najpomembnejši dejavnik so monsuni (Federal
Research Division, 2011). Vlažnost zraka se giblje okoli 80 %, doseže pa lahko tudi več kot
90 %. Značilne so zelo velike podnebne razlike med severnimi in južnimi deli otokov.
Količina padavin se razlikuje po arhipelagu kot posledica različnih dejavnikov.
Najpomembnejši je vpliv monsunov, ki se spreminjajo glede na lego otokov. V večjem delu
države so padavine enakomerno razporejene skozi vse leto, z izrazitim deževnim obdobjem
med novembrom in aprilom, ki ga prinašajo severozahodni in severovzhodni vetrovi. Največ
padavin tako dobijo zahodni deli (več kot 2.500 mm, ponekod celo več kot 6.000 mm). Toda
tudi za deževno obdobje niso značilni trajni nalivi, ampak zelo spremenljivo vreme s plohami,
zlasti v drugi polovici dneva. Južni in vzhodni del otočja imata izrazitejše sušno obdobje, ki
traja od junija do oktobra in ga prinašajo poletni jugovzhodni vetrovi. Ta območja letno
prejmejo med 1.000 in 2.000 mm padavin (Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija,
Antarktika, 1993; Natek, Natek, 2006), kar je primerljivo z letno količino padavin v Sloveniji.

Grafikon 1: Klimadiagram mesta Dili (Vzhodni Timor) in glavnega mesta Jakarte (Java)

Vir: Natek, Natek, 2006
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2.1.4. Hidrogeografske značilnosti
Rečna mreža Indonezije je zaradi precejšnjih padavin sorazmerno gosta. Večje reke so le na
Velikih Sundskih otokih (reke Musi, Batanghari, Indragiri in Kampar na Sumatri ter Kapuas,
Barito in Mahakam) na Borneu in na Papui (Digul in Mamberamo). Tečejo skozi obsežna
močvirja, zato imajo zelo majhen strmec in so pomembne lokalne prometne poti. Dolžina
plovnih poti indonezijskih rek znaša 21.579 km. Na Javi uporabljajo večje reke, kot so
Bengawan Solo, Citarum in Brantas, predvsem za namakanje (Federal Research Division,
2011).
Zaradi močnega deževja v deževni dobi prihaja do mnogih poplav. Najhuje je bilo januarja
2013 v Jakarti. Zaradi večdnevnih poplav je umrlo več ljudi, okoli 20.000 pa jih je izgubilo
svoje domove. Guverner Jakarte je zato v prestolnici razglasil izredno stanje, motene so bile
tudi storitve (npr. nujna medicinska pomoč, zdravstvena oskrba, oskrba s hrano in vodo ter
telekomunikacije in prevoz) (BBC News, 2013).

Slika 4: Slap Salopa v bližini Tentene (Celebes)

Vir: Petra Lavrič, 2012

Veliko je tudi vulkanskih jezer, ki so nastala v kalderah posameznih vulkanov. Na Sumatri je
v veliki kalderi jezero Toba (Natek, Natek, 2006). Med turistično bolj znanimi so tudi
tribarvna jezera vulkana Kelimutu na Floresu.
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Slika 5: Vulkan Kelimutu, Flores

Foto: Petra Lavrič, 2012

2.1.5. Prst, rastlinstvo in živalstvo
V Indoneziji prevladujejo vulkanske prsti, ki so tudi najrodovitnejše. Pojavljajo se ob vznožju
ognjenikov (andosoli) in omogočajo zelo gosto poselitev ter kmetijstvo. Na peščenjakih in
apnencih so slabše rodovitne izprane prsti (akrisoli), drugje pa prevladujejo lateritne prsti
(feralsoli) (Natek, Natek, 2006).
Indonezija ima zelo raznolik rastlinski in živalski svet. Večina rastlinskih vrst uspeva v
deževnih gozdovih. Veliko je tudi različnih sadežev, ki predstavljajo del vsakdanje prehrane
Indonezijcev. Veliko padavin in visoke temperature so ugodne za rast rastlin, zato se tu širijo
obsežni tropski deževni gozdovi. V močvirnih ravninah in nižjih legah se nahaja tropski
deževni gozd, na 1.000–1.500 m. n. v. megleni gozd ter višje gorski tropski gozd. Sušnejši
jugovzhodni deli otokov so porasli z listopadnim monsunskim gozdom, ponekod pa je
razširjena tudi savana. Ob nizkih obalah otokov rastejo mangrove (Natek, Natek, 2006).

Slika 6: Mangrove ob obali otoka Suraya (Flores)

Foto: Petra Lavrič, 2012
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Prvotni in bogat živalski svet se je zaradi širjenja naselij in izrabljanja naravnih virov močno
osiromašil. Biotska raznovrstnost je upadla, saj so številne živalske vrste že izumrle, mnoge
pa so ogrožene. Močno zaščiteni so orangutani, ki živijo na otoku Borneo in Sumatri. Zadnji
preživeli primerki prazgodovinske dobe so orjaški varani, ki živijo na otokih Komodo,
Rinka in Flores (Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija, Antarktika, 1993; Natek, Natek,
2006). Izredno pester je tudi podvodni svet Indonezije (raznobarvne korale, veliko vrst rib,
želve, mante).

Slika 7: Podvodni svet Indonezije

Foto: Petra Lavrič, 2012

2.1.6. Narodni parki in zavarovana območja
V zadnjem desetletju sta hitro začeli naraščati število in površina tako narodnih parkov kot
tudi naravnih rezervatov in zgodovinskih znamenitosti. Okoljevarstveniki so bili zaradi
zanemarjanja okolja namreč precej kritični do indonezijske vlade. Izvrševanje nadzora nad
mejami narodnih parkov pa je precej oteženo, saj ima Indonezija velika območja redko
poseljene džungle. Prva skupina petih narodnih parkov je bila ustanovljena leta 1980. Številka
se je od takrat naprej stalno povečevala in v letu 2003 je bilo ustanovljenih že 41 narodnih
parkov. V letu 2004 so jih dodali še devet, tako da znaša skupno število narodnih parkov sedaj
50. Narodne parke upravlja Direktorat za zaščito gozdov in ohranjanja narave. V zadnjih letih
je bilo ustanovljenih kar nekaj narodnih parkov, ki prejemajo denarno pomoč in tudi večja
mednarodna priznanja. Večina le-teh je precej izoliranih, zato je za raziskovanje divjine
potrebnega veliko časa in vzdržljivosti, ponekod pa potreben tudi najem vodnika. Med bolj
obiskanimi narodnimi parki so območja na Sumatri, Javi (vulkan Bromo), Borneu, Celebesu,
Floresu (vulkan Kelimutu, park Komodo), Lomboku (vulkan Rinjani) ter Baliju (Lonely
Planet, 2010; Indahnesia, 2012).
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2.1.7. Okoljske težave
Indonezija se spopada s precejšnjimi okoljskimi težavami. Leta neurejene sečnje, slabega
upravljanja in nenadzorovanega razvoja so v naravnem okolju pustila številne neželene
posledice. Kljub vzpostavitvi programov za zaščito naravnega okolja, se Indonezijci težko
spopadajo s tem, saj so programi slabo financirani in posledično tudi slabše izvedeni.
Tropski deževni gozd se še naprej krči z veliko hitrostjo tudi do 3 milijone hektarov na leto.
Za primerjavo, to je za tretjino več od površine celotne Slovenije, katere površina znaša dobra
2 milijona hektarov. Med glavnimi razlogi za deforestacijo (krčenje tropskega deževnega
gozda) je tudi demografski pritisk. Zaradi izredno hitrega naraščanja števila prebivalstva na
glavnih otokih je vlada začela s preseljevanjem ljudi na manj naseljene in z deževnim gozdom
porasle otoke. Tropski deževni gozd pa ogrožata tudi komercialna sečnja in lesnopredelovalna
industrija. Uničenih je že več kot 70 % indonezijskih gozdov, kar ima katastrofalen vpliv na
biotsko (tako rastlinsko kot tudi živalsko) raznovrstnost teh območij. Deforestacija vpliva tudi
na vse večje negativne posledice poplav in erozije tal.

Slika 8: Krčenje tropskega deževnega gozda z obale proti notranjosti na primeru otoka Borneo
med letoma 1950 in 2010 ter predvidevanje za leto 2020

Vir: Save Eco Destinations, 2010
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Indonezija postaja tudi vedno bolj urbanizirana, saj že več kot tretjina Indonezijcev živi v
mestih, s tem pa se povečuje pritisk na urbano okolje. Povečuje se število motornih vozil in s
tem onesnaževanje zraka. Težave imajo tudi z odvozom gospodinjskih in industrijskih
odpadkov, najbolj pa življenjsko kakovost ogroža pomanjkanje primernih kanalizacijskih
sistemov. Zelo malo mest ima urejen kanalizacijski sistem, tako da greznice in odpadne vode
tečejo preko kanalov in rečnih sistemov. Poleg kmetijstva je to glavni vir onesnaženja vodnih
virov, zato večina Indonezije nima pitne vode (Jugovzhodna Azija, Avstralija, Oceanija,
Antarktika, 1993; Lonely Planet, 2010; Rainforest Action Network, 2011).

Slika 9: Kopičenje odpadkov v suhi strugi reke (Maumere, Flores)

Foto: Petra Lavrič, 2012

Na potovanju sem opazila tudi zelo mačehovski odnos predvsem domačinov do naravnega
okolja – metanje odpadkov različnih velikosti in materialov v naravo je nekaj povsem
običajnega. Posledično se na številnih obrežjih rek in obalah nabirajo naplavljeni odpadki.
Videti je, da se Indonezijci še ne zavedajo pomena varovanja narave in okolja. Ravno zaradi
takega odnosa in kopičenja odpadkov v naravi ter tudi v mestih lahko v prihodnosti izgubijo
veliko število turistov.
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2.2.

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.2.1. Zgodovina
Indonezijsko območje je v zgodovini odigralo pomembno vlogo. Ena izmed prvih sledi selitve
homininov iz Afrike je vodila prav v Indonezijo, kjer so našli javanskega človeka, ki je živel
tam že pred 1,8 milijona let. V Indoneziji se je nato vrsta Homo erectus razvila v velikane
megantrope in v pritlikavce hobite iz Floresa. Pred okoli 12.000 leti je prišlo do potopa
sundskega območja, ki je večji del današnje Indonezije povezovalo s celinsko Azijo. To
dogajanje je sprožilo tisočletne selitve beguncev iz tega območja, ki so se končale s selitvijo
Avstronezijcev. Območje Indonezije je imelo kasneje, v času od kralja Salomona, Aleksandra
Velikega in od Rimljanov dalje, tudi stik s Sredozemljem. Že vsaj v 7. stoletju so
bližnjevzhodni nestorijanski misijonarji zanesli krščanstvo v Indonezijo (Dewa, 2011).
Kmalu po izbruhu vulkana Krakataua v letu 535 oz. 536, ki je sprožil obdobje teme, mraza in
podnebnih sprememb po svetu, je indonezijsko območje postalo prežeto z indijskim vplivom
preko hinduizma in budizma. Pripomogla sta k ustanovitvi prvih večjih držav na tem
območju. Te so razpadle kmalu po prevladi islama, ki je proti koncu srednjega veka postal
glavna vera Indonezije. Islamska doba je trajala približno do konca 18. stoletja, ko se je
umaknila evropejskim vplivom. Indonezija je veljala za najbogatejše območje starega sveta,
saj je bila že od davnine izjemno bogata z dragocenimi rudami, začimbami, prehrambnimi
izdelki in drugim blagom. To je stoletja privlačilo evropske, arabske, indijske, kitajske in
druge trgovce, popotnike in duhovne ljudi. Ravno dostop do teh bogastev, ki ga je ovirala
takratna islamska prevlada, je sprožil začetek evropskega kolonialnega raziskovanja in
osvajanja (Dewa, 2011).
Evropejci so v Indonezijo začeli prodirati od 16. stol. naprej. Sprva je bila podvržena
portugalskemu vplivu, od 17. stoletja naprej pa je sledila nizozemska kolonizacija. Njihova
Vzhodnoindijska družba je kasneje pridobila popolno oblast nad indonezijskimi otoki.
Indonezija je bila pod oblastjo Nizozemske do začetka 19. stoletja, ko se je začel odpor proti
kolonizatorju, nato pa je sledilo več uporov. Vpliv Nizozemske se je končal z drugo svetovno
vojno, med katero so Indonezijo zasedli Japonci. Med vojno je začelo delovati osvobodilno
gibanje proti japonski zasedbi. Neodvisnost države je bila razglašena po koncu vojne, torej v
letu 1945. Kasneje se je po vrnitvi nizozemskih čet s pretvezo, da naj bi uničili ostanke
japonske vojske, začela indonezijsko-nizozemska vojna (1945–49) (Šehić, Šehić, 2006). Po
sporazumu leta 1949 se je Nizozemska odpovedala svoji koloniji in 27. decembra 1949
priznala oblast Indonezije na vseh otokih nekdanje Nizozemske Indije razen na zahodnem
delu Papue Nove Gvineje. Ta je pripadel Indoneziji šele leta 1963, po novem sporu z
Nizozemsko. Ahmed Sukarno je postal prvi predsednik republike, katere politična filozofija je
temeljila na njegovem konceptu narodnega preporoda (Jugovzhodna Azija, Avstralija,
Oceanija, Antarktika, 1993). Leta 1975 so k Indoneziji priključili še portugalski del otoka
Timorja, ki pa se je leta 2002 odcepil kot samostojna država Vzhodni Timor (Šehić, Šehić,
2006).

16

2.2.2. Prebivalstvo
Indonezija je najbolj obljudena otoška država na svetu, vendar je poselitev zelo
neenakomerna. Na Javi, Maduri in Baliju živi na 7 % površine kar 60 % prebivalcev in tam
njihovo število najhitreje narašča (Šehić, Šehić, 2006). Gostota poselitve na teh otokih znaša
940 preb./km2, na drugih otokih pa le 20–85 preb./km2. V okviru prizadevanj za
enakomernejši regionalni razvoj že od leta 1905 potekajo programi preseljevanja ljudi z Jave
na druge otoke. Doslej se je preselilo okoli 900.000 družin (3,7 mil. ljudi), večinoma na
Sumatro, Borneo in Celebes (Federal Research Division, 2011).

Preglednica 1: Število prebivalcev Indonezije med letoma 1971 in 2010
Leto
Število prebivalcev (milijoni)
1971
119,21
1980
147,49
1990
179,38
2000
206,26
2010
237,64
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Grafikon 2: Število prebivalcev Indonezije (v milijonih) med desetletjema 1971–1980 in
2000–2010

Vir podatkov: Statistics Indonesia, 2012
Preglednica 2: Stopnja rasti števila prebivalcev Indonezije med desetletjema 1971–1980 in
2000–2010
Obdobje
Stopnja rasti (%)
1971–1980
2,31
1980–1990
1,98
1990–2000
1,49
2000–2010
1,03
Vir: Statistics Indonesia, 2012
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Zelo hitra rast prebivalstva v zadnjih desetletjih (v letu 1971 119 mil., v letu 2010 pa že 238
mil. prebivalcev) je predvsem posledica zniževanja smrtnosti v kolonialnem obdobju (Natek,
Natek, 2006). S politiko načrtovanja družine so bili precej uspešni, kljub temu pa prebivalstvo
v tej po številu prebivalcev četrti državi na svetu še vedno zelo hitro narašča. Leta 2012 je
število prebivalcev namreč naraslo že na 248 mil. (CIA – The World Factbook, 2012).
Rasti prebivalstva pa ne sledi gospodarska rast. Vse večje so socialne razlike med revnimi
množicami, vedno bolj naraščajočim srednjim slojem (katerega predstavljajo predvsem
Kitajci) in maloštevilno zelo bogato elito. Zelo izrazito je preseljevanje s podeželja v mesta in
z oddaljenih otokov proti Javi, kar povzroča hitro rast mest, predvsem barakarskih naselij na
obrobjih, posebno v Jakarti. Leta 1930 je v Jakarti živelo 533.000 prebivalcev, leta 1990 8,3
mil., leta 2012 pa že kar 9,1 mil. prebivalcev (Natek, Natek, 2006; CIA – The World
Factbook, 2012).

Grafikon 3: Starostna piramida Indonezije za leto 2012

Vir: CIA – The World Factbook, 2012

Za Indonezijo je značilen visok naravni prirastek, prevladuje mlado prebivalstvo. 27 %
prebivalcev je mlajših od 15 let, le 6 % prebivalstva pa je starega 65 let in več, kar predstavlja
skupaj 33 % vsega prebivalstva Indonezije. Stopnja umrljivosti je 6,3 ‰, stopnja rodnosti pa
17,7 ‰. Visok naravni prirastek je med drugim tudi posledica islama, za katerega je značilna
visoka rodnost. Pričakovana življenjska doba v Indoneziji je nizka, predvsem zaradi nižjega
standarda prebivalstva in slabih zdravstvenih razmer. Pričakovana življenjska doba za moške
je 69 let, za ženske pa je 74 let (CIA – The World Factbook, 2012; Population Reference
Bureau, 2012).
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Slika 10: Indonezijski otroci na Togeanskih otokih

Foto: Petra Lavrič, 2012

Večina prebivalcev pripada Indonezijcem (to so Javanci in Sundanci) ter Malajcem. Na
severni obali Nove Gvineje živijo Papuanci in Melanezijci, v njeni notranjosti različna
papuanska ljudstva. Na Velikih Sundskih otokov živijo ljudstva, ki se preživljajo s selilnim
poljedelstvom, najštevilnejši so Bataki in Dajaki na Borneu ter Toradži na Celebesu (Šehić,
Šehić, 2006). Za vzhodno Indonezijo je značilna velika razlika med etično različnimi
prebivalci obalnih predelov, ki so se od nekdaj preživljali z ribištvom (Ambonci), in
prebivalci gorate notranjosti (Alfuri). V večjih mestih živi že veliko Kitajcev, ki obvladujejo
precejšen del gospodarstva (Natek, Natek, 2006).
Prebivalci Indonezije govorijo okoli 270 indonezijskih in 180 papuanskih jezikov. Od leta
1947 je uradni jezik postal indonezijščina (indonezijsko Bahasa Indonesia), pred tem pa so se
v času kolonializma sporazumevali v malajskem jeziku. Indonezijščina je jezik soroden
malajskemu in ga pišejo v latinici (Natek, Natek, 2006). Drugi jeziki, ki jih govorijo, so še
angleščina, nizozemščina in pa lokalna narečja (CIA – The World Factbook, 2012). Angleško
govorijo predvsem na Javi in Baliju, drugje (npr. na Celebesu) pa je znanje angleščine slabše.
Po verski pripadnosti so prebivalci večinoma sunitski muslimani (kar 86,1 %), na Baliju so
hindujci (1,8 %). Kristjani (8,7 %) prevladujejo predvsem na vzhodnih otokih (5,7 % je
protestantov, 3 % katoličanov), na nekaterih otokih so tudi pripadniki tradicionalnih verstev,
teh je skupaj s še ostalimi oziroma nedoločenimi 3,4 % (Natek, Natek, 2006; CIA – The
World Factbook, 2012).
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Slika 11: Mošeja (levo) in krščanska cerkev (desno) na Celebesu

Foto: Petra Lavrič, 2012

Zaradi vseh teh razlik prihaja do številnih napetosti. Največji in najhujši spopadi se dogajajo
med verstvi, ponavadi med muslimani in kristjani. V osrednjem delu Celebesa so med njimi
do leta 2006 potekali hudi krvavi boji. V 8 letih je bilo na tem območju ubitih več kot 1000
ljudi, požganih več hiš in celih vasi. V Indoneziji je tudi že večkrat prišlo do terorističnih
napadov, predvsem na turističnih območjih. Oktobra 2002 se je zgodil teroristični bombni
napad v Kuti na Baliju, kjer je umrlo več kot 200 ljudi, večinoma tujih turistov. Tri leta
kasneje se je, ponovno na Baliju, zgodil nov terorističen napad, v katerem je umrlo 23 ljudi
(Federal Research Division, 2011).

Slika 12: Spomenik umrlim v terorističnem napadu v Kuti na Baliju leta 2002

Foto: Petra Lavrič, 2012
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2.2.3. Gospodarstvo
Indonezija je sredi 60. let 20. stoletja doživela gospodarski zlom, vendar pa je kasneje v
Suhartovem obdobju dosegla hiter gospodarski vzpon – postala je ena izmed t. i. azijskih
tigrov. V tem obdobju je značilna hitra rast prihodkov, liberalizacija trgovine in razvoj
turizma (Sugiyarto, Blake, Sinclair, 2003). Ključna vloga države v gospodarstvu je omogočila
uresničitev nekaterih velikih projektov, kot so gradnja infrastrukture in namakalnih
sistemov, ki so jih financirali s prihodki od izvoza nafte in zemeljskega plina. Razvoj pa je
prinesel tudi številne negativne učinke, od stopnjevanja razlik med osrednjim delom države in
njenim obrobjem, velikega deleža revnega prebivalstva ter do zadolženosti države (Šehić,
Šehić, 2006). Kljub temu je gospodarstvo Indonezije doseglo 6,1 % rast v letu 2010 in 6,4 %
rast v letu 2011. Vlada je še večjo gospodarsko rast dosegla v prvem obdobju predsednika
Yudhoyona (med letoma 2004 in 2009), ki je v finančnem sektorju uvedel pomembne
reforme, med njimi najpomembnejše davčne in carinske. Prav tako je razvil kapitalski trg in
izboljšal nadzor (CIA – The World Factbook, 2012). Indonezija je ena od ustanoviteljic in
vidnejša članica politično gospodarske zveze ASEAN ter azijsko-pacifiškega gospodarskega
združenja (Sugiyarto, Blake, Sinclair, 2003). Med globalno finančno krizo je Indonezija
prekosila svoje regionalne sosede in se pridružila Kitajski in Indiji, ki sta edini izmed članic
G20 objavili rast v letu 2009. Indonezija se kljub temu še vedno bori z revščino,
brezposelnostjo, neustrezno infrastrukturo, korupcijo, zapleteno zakonodajo in z
neenakomernim razdeljevanjem sredstev med regijami. Vlada se bo v letu 2013 soočila z
izzivi za trajno izboljšanje nezadostne infrastrukture, odstranitev ovir za gospodarsko rast,
zmanjšanje stavk delovne sile in zmanjšanjem programa subvencioniranja goriva zaradi
visokih cen nafte (CIA – The World Factbook, 2012).

Preglednica 3: BDP Indonezije med letoma 2002 in 2011 (v milijardah USD)
Leto
BDP
2002
195.661
2003
234.772
2004
256.837
2005
285.869
2006
364.571
2007
432.105
2008
510.226
2009
539.352
2010
706.558
2011
846.832
Vir: Trading Economics, 2012

Indonezija ima veliko rudnega in drugih naravnih bogastev, vendar v svetovnem
gospodarstvu kljub temu ostaja izvoznica surovin ter velika uvoznica industrijskih izdelkov.
Več uspešnih projektov v industriji je bilo in je usmerjenih predvsem v pripravo polizdelkov
za izvoz, lahka industrija za domači trg pa ostaja razmeroma šibka. Približno 80 % vse
industrije je zgoščene na Javi (Šehić, Šehić, 2006). Velik del prebivalstva se še vedno
preživlja s kmetijstvom (v letu 2010 se je z njim ukvarjalo 38,3 % ljudi, kar je znašalo 14,3 %
BDP-ja), v industriji in rudarstvu je zaposlenih 12,8 % prebivalcev (46,9 % BDP-ja), v
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storitvah pa je zaposlenih 48,9 % prebivalcev (38,8 % BDP-ja). Kitajska manjšina ima nadzor
nad precejšnjim delom domačega kapitala, predvsem v storitvenih dejavnostih in drobni
industriji. Večina velikih industrijskih podjetij pa je v državni lasti (CIA – The World
Factbook, 2012). Z Indonezije uvažamo visokokakovosten premog, katerega uporabljajo tudi
v TE-TOL (Termoelektrarna Toplarna Ljubljana).

Grafikon 4: Gospodarska slika Indonezije (levo delež prebivalstva, desno delež BDP-ja)

Vir: CIA – The World Factbook, 2012
Razmerje med uvozom in izvozom blaga je v prid uvozu. Stanje je državo prisililo v razvoj
lastne proizvodnje (predelave surovin), kar je na nekaterih območjih pospešilo gospodarski
razvoj. Cene izdelkov in storitev v Indoneziji so še zlasti za zahodne turiste zelo ugodne. Na
to je vplivala tudi globalizacija, posledično pa tudi naraščanje mednarodnega trgovanja in vse
večja dostopnost izdelkov. Ti še dodatno spodbujajo gospodarski razvoj (tudi potrošništvo),
narašča tudi turistični obisk. Ob hitri gospodarski rasti pa se ob tem pogosto zanemarja
področja kulture in okolja (Sugiyarto, Blake, Sinclair, 2003).

2.2.3.1.

Kmetijstvo:

Kmetijstvo je panoga, ki poleg rudarstva tvori gospodarsko osnovo Indonezije (Šehić, Šehić,
2006). Indonezija ima 20,5 mil. ha oz. desetino površine njiv, 13,05 mil. ha trajnih nasadov
(6,8 %) ter 11,2 mil. ha travnikov in pašnikov (5,9 %), umetno namakajo kar 4,82 mil. ha
(približno 2,4-krat več od površine Slovenije). Večji del kmetijskih površin je na Javi, Baliju
in Lomboku (samooskrbno kmetijstvo na temelju riža), na Sumatri in Celebesu so obsežne,
izvozno usmerjene plantaže v lasti države. Zasebne kmetije so izredno majhne, kar 70,8 %
kmetij ima manj kot 1 ha zemlje. Za prehrano prebivalstva je najpomembnejši riž, ki ga
pridelujejo na skoraj polovici kmetijskih zemljišč.
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Slika 13: Pridelava riža na Baliju

Foto: Petra Lavrič, 2012
Drugi pomembni pridelki so še koruza, maniok, soja in arašidi. Za izvoz je najpomembnejše
pridelovanje kavčuka, sladkornega trsta, palmovega olja (Sumatra in Borneo) ter kokosovih
orehov, pa tudi kave (Indonezija prideluje najdražjo vrsto kave – Kopi Luwak, razširjena je
predvsem na Baliju), kakava, čaja in tobaka. Od sadja so najpomembnejši pridelek banane,
pomaranče, mango in ananas. Na Molukih in severu Celebesa je pomembno pridelovanje
začimb, od klinčkov, muškatnega oreščka, popra, cimeta do vanilje (Natek, Natek, 2006;
Federal Research Division, 2011).
Slika 14: Nasadi kakavovca na Celebesu

Foto: Petra Lavrič, 2012
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Slika 15: Sadeži kakavovca in sušenje semen

Foto: Petra Lavrič, 2012

2.2.3.2.

Živinoreja in ribištvo:

Podobno kot kmetijstvo imata tudi živinoreja in ribištvo velik pomen za prehrano
Indonezijcev. Živinoreja je skromno razvita, prevladujeta predvsem perutninarstvo in
govedoreja, za delo na riževih poljih so pomembni bivoli. Ribištvo je najpomembnejši vir
beljakovin za prehrano prebivalstva, tako morsko kot sladkovodno, saj ulovijo tudi 5,07 mil.
ton rib. Zelo pomembno je tudi gojenje rakcev za izvoz (468.000 ton). Od 1982 so vsa
indonezijska medotoška morja izključno gospodarsko območje, v katerih na podlagi licenc
lahko lovijo tudi tuji ribiči (Natek, Natek, 2006). Večina lokalnega prebivalstva na manjših in
manj razvitih otokih se preživlja izključno z ribištvom.

Slika 16: Ribiška vasica na otočju Togean

Foto: Petra Lavrič, 2012
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2.2.3.3.

Gozdarstvo:

Indonezija ima 105 mil. ha gozdov (približno 60 % površja države poraščajo gozdovi,
predvsem tropski), vendar se ta hitro krči zaradi širjenja plantaž, pridobivanja lesa, selilnega
poljedelstva ter demografskega pritiska in preseljevanja ljudi na območja tropskega
deževnega gozda. Letni posek v letu 2003 je znašal 112,5 mil. km3 hlodovine, poleg tega pa
porabijo še 80 mil. km3 na leto za kurjavo (Natek, Natek, 2006). Država je sekanje v naravnih
gozdovih sicer zelo omejila, vendar ljudje gozdove še naprej krčijo in uničujejo predvsem s
požiganjem.

2.2.3.4.

Rudarstvo in energetika:

Indonezija ima okoli 10,4 mrd. sodčkov naftnih zalog in okoli 3.200 mrd. m 3 zalog
zemeljskega plina. Največ zalog je v plitvem morju okrog otočja Natuna v Južnokitajskem
morju, vzhodno od Bornea in v bližini Papue. Pridobivanje nafte in zemeljskega plina je že
desetletja poglavitni vir sredstev za vse razvojne projekte, zanj pa je v celoti pristojno državno
podjetje Petramina (tuje družbe lahko delujejo le kot podizvajalci). Večino nafte in
zemeljskega plina pridobivajo v ravninskem delu Sumatre, na vzhodnem Borneu in v
severnem delu Jave ter bližnjem morju. Indonezija ima predvsem na jugu Sumatre in na
vzhodu Bornea okoli 36 mrd ton zalog črnega premoga. Od rud na otokih Bangka in Belitung
v Javanskem morju pridobivajo kositer, v rudnikih Ertsberg in Grasberg na Papui ter na otoku
Sumbava baker, v rudnikih Pomalaa in Soroako na Celebesu nikelj, na otoku Bintan pri
Singapuru boksit ter v bakrenih rudnikih na Papui in na Borneu zlato (Natek, Natek, 2006).
Instalirana moč vseh elektrarn v Indoneziji znaša 21.400 MW. Kar 86,6 % električne energije
pridobijo v termoelektrarnah (uporabljajo domačo nafto, zemeljski plin in premog), 10,5 % v
hidroelektrarnah in 2,6 % v geotermalnih elektrarnah. Indonezija nima jedrske energije.
Projekti elektrifikacije podeželja so od leta 1990 oskrbeli že kar 14 milijonov vaških domov z
elektriko. (Natek, Natek, 2006, Federal Research Division, 2011). Delež rabe obnovljivih
virov energije za proizvodnjo elektrike je torej v Indoneziji še zanemarljiv.

2.2.3.5.

Industrija:

Industrializacija je s Suhartovim novim redom po letu 1967 postala prednostna naloga vseh
nadaljnjih načrtov. Po tem letu so nastala številna nova državna pa tudi tuja in domača
zasebna podjetja. Po številu zaposlenih in ustvarjenem prihodku je najpomembnejša tekstilna
industrija, v kateri prevladujejo majhna zasebna podjetja, ki so večinoma v lasti Kitajcev
(oblačila, perilo). Sledijo tobačna, živilska (predvsem tovarne sladkorja, oljarne), lesna,
strojna in kovinska industrija (med drugim tudi avtomobili in motorji), elektronska, kemična
in petrokemična industrija ter barvna metalurgija (talilnice kositra, bakra in tovarne aluminija)
(Natek, Natek, 2006). Večina, več kot 80 %, industrije je zgoščene v zahodnem delu države,
predvsem na Javi (Jakarta, Bandung, Surabaya) in Sumatri (Semarang, Palembang) (Šehić,
Šehić, 2006).
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3. TURIZEM INDONEZIJE
Turizem v Indoneziji je pomemben sestavni del indonezijskega gospodarstva in s tem tudi
pomemben vir prihodkov države. Po prihodkih je turizem zelo donosna dejavnost, saj je bila
v devetdesetih letih 20. stoletja takoj za lesno in tekstilno industrijo (Ross, Wall, 1999).
Indonezija je turistično zelo privlačna država. Ponuja vse od naravnih lepot, zgodovinskih
znamenitosti in veliko kulturne raznolikosti. Tropsko podnebje in naravne lepote otokov ter
prijaznost in ljubeznivost njihovih prebivalcev prispevajo k temu, da postaja Indonezija
čedalje privlačnejši cilj mednarodnih turističnih potovanj.
Za razvoj turizma Indonezije sta torej najbolj pomembna naravna in kulturna dediščina.
Naravne znamenitosti dopolnjuje bogata kulturna dediščina, ki se je razvila skozi dinamično
zgodovino Indonezije, k temu pa je veliko prispevalo tudi etnično zelo raznoliko prebivalstvo.
Mednarodne turistične agencije v svoje ponudbe vključujejo predvsem obmorske kraje z belo
peščeno plažo in kulturnimi znamenitostmi. Turizem se je začel razvijati zlasti na otoku Bali.
S turizmom se trudijo ohranjati tudi kulturno dediščino. Za turizem Indonezije skrbi
Ministrstvo za turizem in kreativno gospodarstvo. Njihova vizija je ohraniti narodno
identiteto, združiti narod in multikulturnost, poskrbeti za dobro počutje ljudi, želijo pa si tudi
mednarodnega sodelovanja. Želijo si ohranjati in razvijati kulturo s poudarkom na kulturni
vrednosti, pripravljati promocije in razvijati turistične destinacije za pridobitev konkurenčne
vrednosti, razvijati kulturne in turistične vire ter skrbeti za razvoj poštene vlade in javne
odgovornosti (Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia,
2012).

3.1.

ZGODOVINSKI OKVIR RAZVOJA TURIZMA

Sprva se je sektor turizma, storitev in gostoljubnosti v Nizozemski Indiji razvil za
zadovoljitev potreb po hrani, zabavi in prostem času domačih obiskovalcev, predvsem
premožnih nizozemskih plantažnih lastnikov in trgovcev. V 19. stoletju so hotele opremili s
plesnimi dvoranami, živo glasbo in restavracijami. Pomembnejši hoteli so bili v urbanih
območjih Jakarte, Bandunga in Surabaye (Wikipedia, 2012). Velik del mednarodnega turizma
med leti 1920 in 1930 so predstavljali turisti z medoceanskega križarjenja. Bali je postal
popularen v začetku dvajsetih let, ko je ladijska družba Royal začela pluti iz balijskih
pristanišč in ko so zgradili nekaj hotelov. Po tem je bil opazen skromen, a pomemben priliv
večinoma evropskih turistov, ki so več časa preživeli na Baliju. Največji delež med turisti so
predstavljali vplivnejši ljudje (Francillion, 1975).
Turizem je v času druge svetovne vojne in Indonezijske narodne revolucije v začetku
Sukarnove dobe bolj ali manj izginil. Konec 50-ih let je predsednik Sukarno v Jakarti postavil
spomenik narodnemu ponosu in identiteti. Po tem so začeli graditi velike mednarodnim
standardom ustrezne hotele in plažne komplekse. Politična in gospodarska nestabilnost pa je
sredi 60-ih let prejšnjega stoletja povzročila ponoven upad turističnega prometa (Francillion,
1975). V začetku in do sredine 70-let so v Jakarti in na Baliju ponovno začeli graditi visoko
standardne hotele in druge turistične objekte. Po zaključku projekta obnove največjega
budističnega templja Borobudur iz 8. stoletja v letu 1982, je Yogyakarta postala druga najbolj
priljubljena turistična atrakcija v Indoneziji po Baliju. Do konca Suhartove dobe je bil v
vladno politiko turizma vključen niz uredb za razvoj in spodbujanje večjega števila tujih
turistov (Wikipedia, 2012).
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3.2.

TURIZEM NOVEJŠE DOBE

Po letu 1980 je začela država predvsem z naložbami v prometno in turistično
infrastrukturo načrtno spodbujati razvoj turizma. Najpomembnejši turistični območji sta
Bali in Java, turizem pa se razvija tudi na nekaterih manj znanih otokih (Natek, Natek, 2006).
Da bi povečali porast števila tujih turistov, je bilo leto 1991 s strani vlade poimenovano kot
»Leto obiska Indonezije«. Število potovalnih agencij se je povečalo za šestkrat (na skoraj
2.500), hkrati pa je začela potekati hitra gradnja turističnih objektov. V naslednjih letih se je
število turistov povečalo za petkrat in v letu 1996 doseglo približno pet milijonov. Indonezija
je v tem letu z naslova turizma zaslužila več kot šest milijard ameriških dolarjev (USD). V
začetku novega tisočletja pa se je Indonezija soočila s problemom varnosti. Teroristične
grožnje in etnični ter verski spopadi v nekaterih delih države (Celebes, Timor, Papua, Aceh)
so vplivali na zmanjšanje števila tujih turistov (Federal Research Division, 2004). Oktobra
2002 se je zgodil teroristični bombni napad v Kuti na Baliju, kjer je umrlo več kot 200 ljudi,
večinoma tujih turistov. Tri leta kasneje se je na Baliju ponovno zgodil terorističen napad, v
katerem je umrlo 23 ljudi. Število tujih turistov se je tako v letu 2003 zmanjšalo na 4,47
milijonov. Na turistični obisk pa je še pred temi terorističnimi napadi negativno vplivala tudi
Zalivska vojna leta 1991. Po nekaterih avtorjih (npr. Hitchcock, 2001) naj bi na turistične
tokove vplivali tudi vojaški konflikti, četudi so ti od turističnih destinacij zelo oddaljeni. Rast
turističnih obiskov Indonezije bi bila tako v tistem obdobju še večja. Poleg nemirov pa so na
turistični promet vplivale tudi naravne katastrofe. V potresu in cunamiju, ki sta decembra
2004 prizadela jugovzhodno Azijo, je na Sumatri umrlo okoli 230.000 ljudi. Od leta 2007
naprej se stanje izboljšuje in tuji turisti se v večjem številu vračajo v Indonezijo. Delež tujih
obiskovalcev se je ponovno povečal in še vedno narašča. V začetku leta 2011 so spremenili
blagovno znamko indonezijskega turizma v »Wonderful Indonesia« in Indonezijo oglašujejo
kot državo s čudovito naravo, edinstveno kulturo, raznoliko hrano, gostoljubnimi ljudmi in
cenovno konkurenčnostjo. V letu 2011 je Indonezijo obiskalo 7,6 milijona tujih turistov
(Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2012), v letu 2012
pa že kar osem milijonov tujih turistov (CIA – The World Factbook).

Slika 17: Blagovna znamka indonezijskega turizma

Vir: Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2012
K nadaljnji rasti turizma bo pripomoglo tudi sodelovanje Ministrstva za turizem in kreativno
gospodarstvo Indonezije s podjetjem Google, ki namerava tudi v Indoneziji vzpostaviti
funkcijo Street View. Napredne funkcije Google Maps in Street View bi bile lahko turistom v
pomoč pri načrtovanju potovanja in predhodnem raziskovanju države. Najprej bodo začeli s
kartiranjem Jakarte in drugih večjih mest, kasneje pa bodo kartirali še ostali del države
(Rusell, 2012). Predvsem tujim turistom potovanje po Indoneziji močno olajšajo mobilne
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aplikacije. Te popotnikom nudijo informacije o turističnih znamenitostih, hkrati pa so tudi
nepogrešljivo navigacijsko orodje. Z vgrajenimi GPS sprejemniki lahko mobilne naprave
turiste usmerjajo do želenih ciljev tako v večjih mestih kot tudi na podeželju (Wirjono,
Lincoln, William, Agushinta, 2011). Tovrstne mobilne aplikacije so prevedene v angleški
jezik in so tudi bolj ažurne kot turistični vodiči in publikacije. Ponekod lahko samo s pomočjo
mobilnih aplikacij dobimo informacije o posameznih turističnih lokacijah, saj v določenih
območjih Indonezije zelo slabo oziroma sploh ne govorijo angleško.

Preglednica 4: Mednarodni obisk v Indoneziji med letoma 2007 in 2011
Mednarodni
Poraba na osebo
Prihodki
Povprečna
obiskovalci
(USD)
doba
Leto
Skupaj
bivanja
Rast
Skupaj
Na dan
Na obisk
(milijon
(dan)
(%)
USD)
2007 5.505.759 13,02
9,02
107,7
970,98
5.345,98
2008 6.234.497 13,24
8,58
137,38
1.178,54
7.347,60
2009 6.323.730 1,43
7,69
129,57
995,93
6.297,99
2010 7.002.944 10,74
8,04
135,01
1.085,75
7.603,45
2011 7.649.731 9,24
7,84
142,69
1.118,26
8.554,39
Vir: Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2012

Rast
(%)
20,19
37,44
-14,29

20,73
12,51

Število tujih turistov je v preteklosti z leti naraščalo. V letu 2009 pa je bila opazna manjša rast
obiska tujih turistov in tudi zaslužek je bil za kar 14 % nižji kot v letu 2008. Tudi v letu 2011
je bila opazna nižja rast kot v letu 2010. V letu 2011 je Indonezijo obiskalo 7,6 milijona tujih
turistov. Povprečna doba trajanja obiska se je v letu 2011 nekoliko znižala in je v povprečju
trajala 7,84 dni. V povprečju je posamezen turist porabil 142 USD na dan in 1.118,26 USD na
celotno potovanje.

Preglednica 5: Obisk domačih turistov v Indoneziji med letoma 2007 in 2011
Povprečno
Domači
Število
Poraba na
Skupna poraba
trajanje
Leto
obiskovalci
potovanj
potovanje
(USD, mrd)
potovanja
(tisoči)
(tisoč)
(USD)
(dan)
2007
115,335
222,389
1,93
50,67
11,26
2008
117,213
225,041
1,92
56,60
12,73
2009
119,944
229,731
1,92
62,08
14,26
2010
122,312
234,377
1,92
66,37
15,55
2011*
89,116
172,994
1,96
68,53
11,85
* Podatki manjkajo za zadnjo četrtino leta

Vir: Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2012
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Največji tržni delež predstavljajo domači turisti. Največji premik domačih turistov je v času
muslimanskega praznika Ramadan (julij, avgust). V tem času obiskujejo sorodnike v svojem
domačem kraju, s tem se poveča tudi uporaba medkrajevnih prometnih sredstev. Število
domačih turistov je vsako leto višje, prav tako narašča tudi število potovanj. Za domače
turiste so značilna krajša potovanja oziroma izleti, saj traja povprečno potovanje le približno
dva dni. Na dvodnevnem potovanju porabijo povprečno okoli 65 USD.

Preglednica 6: Število tujih turistov v Indoneziji po državah med letoma 2007 in 2011
Država/Leto
2007
2008
2009
2010
2011
Singapur
1.352.412 1.397.056 1.272.862 1.373.126 1.505.588
Malezija
891.353
1.117.454 1.179.366 1.277.476 1.302.237
Avstralija
314.432
450.178
584.437
771.792
931.109
Kitajska
230.476
337.082
395.013
469.365
574.179
Japonska
508.820
546.713
475.766
418.971
412.623
Republika Koreja
327.843
320.808
256.522
274.999
306.061
Filipini
137.317
159.003
162.463
189.486
223.779
Tajvan
227.586
224.194
203.239
213.442
221.877
ZDA
155.652
174.331
170.231
180.361
204.275
Velika Britanija
121.599
150.412
169.271
192.259
192.685
Nizozemska
106.987
140.771
143.485
151.836
159.063
Indija
68.908
102.179
110.658
137.027
154.237
Francija
104.473
125.216
159.924
163.110
148.381
Nemčija
112.160
137.854
128.649
145.244
145.160
Tajska
68.050
76.842
109.547
123.825
141.771
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Večina tujih turistov pride iz Azijsko–pacifiške regije, največ iz Singapurja (1.505.588),
Malezije (1.302.237), Avstralije (931.109), Kitajske (574.179) in Japonske (412.623).
Največje število evropskih turistov prihaja iz Velike Britanije (192.685), Nizozemske
(159.063), Francije (148.381) in Nemčije (145.160). Predvsem Nizozemci obiščejo
Indonezijo zaradi raziskovanja zgodovinskega odnosa med državama ter spoznavanja lastnih
korenin.

Naslednji grafikon prikazuje število tujih turistov po državah, iz katerih prihaja v Indonezijo
največ turistov. Že več let konstantno prevladujejo turisti iz Singapurja, od leta 2005 močno
narašča število turistov iz Malezije, Avstralije in Kitajske. Največji upad pa je viden pri
obisku turistov iz Japonske in Tajvana.
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Grafikon 5: Število tujih turistov v Indoneziji po državah med letoma 2002 in 2011

Vir podatkov: Statistics Indonesia, 2012

3.3.

VRSTE TURIZMA V INDONEZIJI

3.3.1. Naravni turizem
Indonezija se lahko pohvali s še dobro ohranjenim naravnim ekosistemom, tropski deževni
gozd pokriva kar 60 % države. Najpomembnejši razlog ohranitve je v poselitvi, saj je
poseljena le tretjina vseh otokov. Gozdovi Indonezije so priljubljene turistične destinacije,
prav tako tudi vulkanski vrhovi, zaradi katerih je priljubljeno tudi pohodništvo. Večina teh
območij je vključenih v narodne parke, v katerih obiskovalci za ogled potrebujejo vodiča.
Prav tako turistične agencije organizirajo izlete in trekinge. Indonezija ima tudi eno najdaljših
obalnih črt na svetu s številnimi lepimi plažami. Večina dobro ohranjenih plaž je predvsem
na bolj oddaljenih in manj razvitih območjih (otoki Karimun Java, Togeanski otoki, Banda
Aceh …) (Wikipedia, 2012). Zaradi velikega števila koralnih grebenov in raznolikosti
številnih vrst morskih živali je priljubljeno potapljanje. Na obalah Malih Sundskih otokih pa
je vedno bolj razvito in razširjeno deskanje (južne obale Balija, Lomboka in Sumbave).

3.3.2. Kulturni turizem
Indonezijo sestavlja preko 300 etničnih skupin, kar ustvarja izrazito kulturno raznolikost, k
njej pa prispevajo še različne verske skupine (islamska, krščanska, hindujska, budistična). Na
Baliju živi večina hindujcev, zato je tu največ starodavnih hinduističnih templjev. Balijci
organizirajo kulturne in verske festivale s plesno gledališkimi predstavami, kar pritegne
zanimanje tujih turistov. Velik pomen za kulturni turizem ima tudi mesto Yogyakarta, ki je
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znano kot središče javanske umetnosti in kulture. Kljub tujim vplivom je v Indoneziji še
veliko avtohtonih narodnih skupin, ena najbolj znanih je ljudstvo Toradža na otoku Celebes.
Turistom ponujajo vpogled v tradicijo, še posebej v času pogrebnih slovesnosti. Velik vpliv
na kulturo ima islamska dediščina, saj je kar 77 % prebivalstva muslimanskega. Najbolj je to
vidno na Sumatri in Javi, mošeje in minareti pa se še vedno gradijo po vsej državi. Pomemben
del kulture je tudi kolonialna dediščina. V večini večjih indonezijskih mest se nahajajo
državni muzeji, najpomembnejši je Narodni muzej, ki se nahaja v Jakarti in prikazuje razvoj
indonezijske kulture od prazgodovine pa do razpona kolonializma (Wikipedia, 2012).

3.3.3. Mestni turizem
Mestni turizem se je razvil na podlagi nakupovanja, ogleda znamenitosti in obiskovanja
sodobnih zabaviščnih parkov. Glavno mesto Jakarta in najbolj turistični otok Bali ponujata
veliko nakupovalnih središč. Indonezija je zelo priljubljena destinacija za nakupovanje
tradicionalno ročno izdelanih spominkov. Nekatere tradicionalne obrti so batik, songket,
tkanje ikat, vezenje in rezljanje spominkov iz lesa. Indonezijski ročni izdelki so znani po
dobri kakovosti in razumni ceni, zato so tudi zelo priljubljeni pri turistih. Za velika in
turistična mesta je značilno tudi nočno življenje in zabave, ki so priljubljene zlasti pri tujcih
(Wikipedia, 2012). Ostala manjša in ne turistična mesta načeloma niso preveč privlačna, saj
so precej zanemarjena, polna smeti in prometa.

3.3.4. Kulinarični turizem
Indonezija ima bogato in raznoliko kulinarično tradicijo. Obstajajo številne regionalne
različice istih jedi, katerih priprava temelji na kulturi različnih avtohtonih ljudstev in tujih
vplivih. Glavne sestavine indonezijske kuhinje so riž, kokosovo mleko, curry, ribe, morski
sadeži … Najbolj priljubljene indonezijske jedi so nasi goreng (ocvrt riž z zelenjavo in
jajcem), mie goreng (ocvrti rezanci z zelenjavo in jajcem), sate (ražnjiči) in soto
(tradicionalna juha iz mesa in zelenjave). Vse jedi so zelo močno začinjene s čilijem.
Indonezija ponuja vse od skromnih uličnih stojnic s prodajajo lokalne hrane do luksuznih
restavracij, ki so namenjene predvsem tujim turistom. Večina nakupovalnih središč ima
običajno celotno nadstropje namenjeno restavracijam, kjer se lahko poskusi večino
tradicionalnih jedi (Wikipedia, 2012). Za pokrajino Tana Toraja je značilna tradicionalna
priprava bivoljega mesa, med najbolj znanimi je bivolje meso z zelenjavo kuhano v bambusu.

3.3.5. Ekoturizem
Ekoturizem je pomembna alternativa masovnemu turizmu, ki je v Indoneziji že dlje časa
prisoten. Paradigma trajnostnega razvoja in ohranjanja narave v Indoneziji še ni dobro
sprejeta, kar se odraža predvsem v odnosu domačinov do narave.
Indonezija je država, ki se gospodarsko hitro razvija, še hitrejša pa je rast prebivalstva. Vse to
se kaže na vse večjih pritiskih na okolje. Deforestacija, urbanizacija, onesnaženost vode,
izginotje številnih endemičnih vrst in podobni procesi nekdaj neokrnjeno naravo vse bolj
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krnijo. Motiv za turistični obisk tako domačinov kot tudi tujcev je nekaterim Indonezijcem
zelo dobro poznan, zato so se ti gospodarskega razvoja lotili drugače. Ekoturizem je namreč
oblika turizma, ki upošteva gospodarski razvoj na lokalnem nivoju, hkrati pa upošteva tudi
ohranjanje narave. Močno vpleteno je lokalno prebivalstvo, ki se zaveda pomena okolja za
razvoj turizma. Ponuja pa tudi priložnost za razvoj gospodarsko manj razvitim, odmaknjenim
oz. perifernim območjem. S tem namenom je Indonezija vključila ekoturizem kot prioriteto v
svoje akcijske načrte in tudi v državne razvojne programe. Primer dobre prakse na področju
ekoturizma je območje severnega Celebesa. Tu so z razvojem lokalnega in okolju prijaznega
turizma postopoma začeli že dve desetletji nazaj. Danes imajo predvsem zaradi tega velik
turistični obisk, v splošnem bolj razvito infrastrukturo, večjo socialno varnost ipd. Območje je
zanimivo tudi za mednarodne raziskovalne in nevladne organizacije (Ross, Wall, 1999).

3.4.

BOLJ OBISKANE TURISTIČNE ZNAMENITOSTI INDONEZIJE

V tem poglavju sem izbrala 20 bolj obiskanih turističnih znamenitosti Indonezije. Pri tem
sem se oprla na dve spletni strani s turističnimi znamenitostmi (10 Top Tourist Attractions in
Indonesia, 2012; Best 10 Tourist Attractions In Indonesia, 2012) ter na lastna opažanja in
informacije, ki sem jih tekom svojega potovanja po Indoneziji pridobila od domačinov in
turističnih vodičev. Veliko informacij sem pridobila tudi iz turističnega vodnika Lonely
Planet. Potovala sem po otokih Java, Celebes, Flores, Sumbawa, Lombok in Bali.
Znamenitosti sem razporedila po posameznih otokih, jih opisala in se pri tem oprla na zgoraj
omenjene vire ter dodala slikovno gradivo iz potovanja.

Karta 2: Bolj obiskane turistične znamenitosti Indonezije
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3.4.1. Sumatra
Jezero Toba velja za največje vulkansko jezero na svetu (1140 km2) in drugo najgloblje
jezero v Indoneziji. Dolgo je 100 km in široko 30 km. Nastalo je pred približno 70 tisoč leti z
vulkanskim izbruhom, ki je povzročil tudi podnebne spremembe. Izbruh je preživelo le nekaj
tisoč ljudi. Jezero Toba leži v obsežni kalderi z otokom Samosir (630 km2) na sredini. Na
otoku je tudi več vasi s tradicionalnimi bataškimi hišami na kolih. Posebnost je krščansko
ljudstvo Batak sredi muslimanske Sumatre, ki je v 19. stoletju sprejelo krščanstvo, kar se vidi
po številnih grobnicah in cerkvah po otoku. Jezero Toba privablja veliko turistov, saj
ponuja vse od naravnega pa do duhovnega, zgodovinskega, arhitekturnega in kulinaričnega
turizma. Ozračje je hladno in sveže ter primerno za prijeten oddih in kopanje v jezeru ter
vročih vulkanskih izvirih.
Otok Belitung (4842 km2) leži na vzhodni obali Sumatre v Javanskem morju. Glavno mesto
in pristanišče je Tanjung Pandan. Otok je priljubljen zaradi granitnih balvanov in belih
peščenih plaž Tanjung Tinggi, Tanjung Kelayang in Tanjung Binga. Turkizno modro morje je
mirno in plitvo, zato je primerno za jadranje, snorklanje ter plavanje.

3.4.2. Java
Yogyakarta je kulturno in izobraževalno središče južne Jave. V mestu so Sultanova palača
(Kraton, 18. stoletje), razvaline Vodnega gradu (Taman Sari, 18. stoletje) ter številni muzeji.
Yogyakarta je tudi središče umetnih obrti (batik, srebrnina) in klasičnega javanskega plesa. V
bližini se nahajata templja Borobudur in Prambanan. Borobudur je največje budistično
svetišče na svetu in del svetovne dediščine Unesca. Zgrajen med leti 750–850, obnovljen pa
med leti 1973–83. Je ena izmed najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti Indonezije.
Vulkan Bromo (2392 m n. v.) je še aktiven in leži na vzhodu Jave. Pripada narodnemu parku
Bromo Tengger Semeru v velikosti 800 km2. K parku spada še kaldera Tengger s premerom
10 km in še en vulkan Semeru (3676 m n. v.). Območje je eno izmed najbolj obiskanih
turističnih znamenitosti v Indoneziji in na Javi.
Otok Karimun Java leži severno od Jave in je priljubljen med mladimi popotniki. Otok
ponuja lepe plaže in občudovanje podvodnega sveta. Tu je prisotnih več redkih vrst živali,
predvsem želv, ki jih je možno opazovati med plavanjem. Otok Karimun Java ima tako nekaj
odličnih potapljaških mest (Small Menjangan Island, Pulau Menjangan Besar, Pulau Genting
and Twin Island).
Jakarta je glavno mesto Indonezije in kulturno središče na severozahodnem delu otoka Java.
Ima delno ohranjeno staro kolonialno jedro Batavia in tudi kitajsko četrt Glodok. V
osrednjem delu Jakarte se nahaja spomenik narodnemu ponosu in identiteti, ki ga je konec 50ih let dal postaviti predsednik Sukarno. Pomembnejše kulturne ustanove so Narodni muzej,
Jakartski zgodovinski muzej in kulturni center Taman Ismael Marzuki. V bližini mesta je park
Taman Mini s paviljoni, ki predstavljajo vse indonezijske province.
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Slika 18: Spomenik narodnemu ponosu in identiteti v Jakarti

Foto: Petra Lavrič, 2012

Letališče Jakarte je mednarodno, ima zelo dobro razvito prometno ponudbo. Potnikom
omogoča vse nadaljnje prometne povezave. Avtobusne povezave do središča mesta in do
glavne avtobusne ter železniške postaje Gambir so pogoste, prevozi pa potnikom udobni. V
bližini letališča je tudi več hotelov, prav tako pa so turistom na voljo tudi mnoge druge
storitve.
Predmestje Jakarte je onesnaženo, prometno slabše povezano. Prevladujejo barakarska
naselja. Ta predel mesta ni turistično usmerjen.
Jakarta primarno ni turistično mesto, vseeno pa turistom veliko ponuja. Predvsem je zanimivo
staro mestno jedro in že omenjena kulturna dediščina. Mesto je prometno dobro povezano,
vendar pa prihaja do velikih zgostitev prometa v vseh delih dneva. V času prometne konice pa
promet povsem obstane. Zrak v mestu je zaradi izpustov iz zgoščenega prometa že precej
onesnažen. Kot prestolnica države ima Jakarta razvite storitvene dejavnosti. Domačim in
tujim obiskovalcem ponuja veliko nastanitvenih možnosti različnih kategorij, prav tako je
veliko zdravstvenih, bančnih in izobraževalnih ustanov. Tu se nahajajo tudi sedeži številnih
uspešnih domačih in mednarodnih podjetij.
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3.4.3. Bali
Bali je otok, ki leži vzhodno od Jave, z večinskim hindujskim prebivalstvom in najbolj
razvitim turizmom. Zaradi kombinacije raznolike pokrajine, tropskih plaž, bujnih riževih
teras in vulkanskega gričevja, ki se prepleta z barvito, duhovno in edinstveno hinduistično
kulturo, je ena izmed najbolj priljubljenih svetovnih turističnih destinacij.

Slika 19: Riževe terase na Baliju

Foto: Petra Lavrič, 2012

Za Bali so značilna številna hindujska svetišča: Pura Besakih, Pura Batukaru, Tanah Lot …
Tempelj Pura Besakih je zgrajen na jugozahodnem pobočju vulkana Agung, ki je najvišji vrh
Balija (3142 m n. v.) in je še vedno aktiven. V bližini je tudi krater vulkana Batur (1717 m n.
v.) s kraterskim jezerom. Najbolj turistično obiskana so letovišča ob južnih obalah: Kuta,
Legian, Seminyak, Sanur, Nusa Dua in Lovina na severu.

Slika 20: Vulkan Agung (levo) in hindujsko svetišče Pura Besakih (desno)

Foto: Petra Lavrič, 2012
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Slika 21: Ena izmed hindujskih slovesnosti na plaži v Kuti

Foto: Petra Lavrič 2012

Med mladimi je najbolj priljubljeno obalno somestje Kuta–Legian–Seminyak, predvsem
zaradi dolgih plaž, kjer prevladujejo deskarji, velike ponudbe trgovin in butikov ter tako
velike izbire pri nakupovanju raznovrstnih umetnostnih spominkov ter zabave.
Z razvojem Kute se je na Baliju začel razvijati turizem. Območje Kute je zelo turistično in
dobro prometno povezano. Turisti lahko mesto obhodijo peš ali s kolesom, na voljo pa so jim
vse motorne oblike prevoza. Zrak v mestu je zaradi vedno bolj zgoščenega prometa precej
onesnažen. Nastanitvenih možnosti je ogromno, prav tako pa je poskrbljeno za ostale storitve
(npr. bančne, zdravstvene idr. ustanove).
Mesto Ubud, ki leži severno od glavnega mesta Denpasar, je mesto z izrazito hinduistično
dediščino in dolgo tradicijo umetnosti. V mestu je veliko pomembnih templjev, muzejev in
galerij umetnosti ter trgovin z ročno izdelanimi spominki iz lesa ali kamna.

Slika 22: Plaža Kuta–Seminyak (levo) in trgovina z lesenimi izdelki (desno)

Foto: Petra Lavrič, 2012
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3.4.4. Lombok
Lombok je otok vzhodno od Balija in postaja med turisti vedno bolj priljubljen. Med bolj
turistično popularnimi kraji na Lomboku sta obalni mesti Kuta na jugu in Senggigi severno od
mesta Mataram. Najbolj popularna turistična destinacija so otoki Gili. Gili Trawangan je
največji in najbolj obljuden, priljubljen je med mladimi, saj ponuja veliko zabave. Gili Air in
Gili Meno sta veliko bolj umirjena in namenjena počitku. Vsi trije pa imajo tudi veliko
potapljaških mest, z možnostjo opazovanja lepih, raznobarvnih koral in plavanja ob želvah ter
veliko različnih ribjih vrstah.
Otoki Gili so dostopni preko lokalnih manjših potniških ladij, ki sprejmejo do 25 ljudi. Ladje
so majhne in niso najbolj varne. Ob močnem vetru in nevihtnem vremenu se te namreč močno
nagibajo, prav tako v njih ni zadostnega števila reševalnih jopičev. Ker so vsi trije otoki
majhni, je po njih možno potovati le peš, s kolesom ali s kočijo.
Nastanitvenih možnosti na otokih je veliko. Na Gili Trawanganu je tudi veliko bankomatov,
medtem ko jih na ostalih dveh otokih ni. Prav tako na nobenem od otokov ni poskrbljeno za
zdravstveno oskrbo. Za varnost morajo turisti poskrbeti sami, saj na otokih ni policije. Otoki
so zaenkrat še dobro ohranjeni in niso onesnaženi.

Slika 23: Otok Gili Meno (levo) in želva ob obali otoka (desno)

Foto: Petra Lavrič, 2012

Vulkan Rinjani (3726 m n. v.) je drugi najvišji vulkan Indonezije. V letu 1997 je bilo
območje vulkana razglašeno za narodni park. Po prejetju nagrade World Legacy Award za
vulkane leta 2004 je park postal mednarodno priznan kot pomembna ekoturistična destinacija.
Kaldera vulkana Rinjani vsebuje jezero Danau Segara Anak (Otrok morja) v obliki polmeseca
in s premerom 6 km ter manjši vulkanski stožec Vulkan Baru. Nastal je pred nekaj sto leti in
je še vedno aktiven, nazadnje je izbruhnil leta 1994. V okolici vulkana je veliko jam, manjših
slapov in vročih naravnih vrelcev s temperaturo okoli 40 °C. Narodni park je zelo priljubljen
pri tujih obiskovalcih, saj ponuja vzpon na vrh vulkana, kopanje v jezeru in vročih vrelcih.
Izhodiščni točki sta dve gorski vasi Senaru in Sembalun. Za domačine pa imajo vulkani
posebno duhovno vrednost, pripravljajo posebne obrede in slovesnosti za gorske duhove.
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Slika 24: Vroči naravni vrelci v kraterju vulkana Rinjani

Foto: Petra Lavrič, 2012

3.4.5. Flores
Narodni park Komodo je del Malih sundskih otokov in vključuje tri večje otoke Komodo,
Padar in Rinco ter 26 manjših otokov. Park je bil ustanovljen leta 1980 z razlogom zaščite
komodoških varanov, kasneje pa so razširili cilje projekta še na varovanje celotne kopenske in
morske biodiverzitete. Narodni park je od leta 1986 tudi del svetovne dediščine Unesca.
Njegova glavna značilnost so orjaški komodoški varani, največji živeči plazilci, ki dosežejo
velikost do treh metrov in več ter tehtajo več kot 70 kg. Ravno komodoški varani so glavni
razlog, da park obiskujejo številne skupine turistov iz vsega sveta. Vendar pa park ponuja še
občudovanje podvodne narave. Potapljaških mest je veliko, možno je videti več kot 1.000 vrst
rib, manjše kite, delfine, želve in orjaške mante, ki dosežejo velikost do petih metrov.
Slika 25: Komodoški varan (levo) in manta (desno)

Foto: Petra Lavrič, 2012
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Otok si lahko ogledajo le enodnevni obiskovalci, saj na njem ni nastanitvenih objektov. Prav
tako lahko otok obiščejo le turisti v okviru organiziranih izletov. Obiskovalci se nanj običajno
odpravijo iz bližnjih mest Labuan Baja (Flores) oz. Sape (Sumbava). V obeh mestih je
turistom na voljo 22 hotelov (z nekaj nad 600 posteljami) in 38 restavracij (Walpole,
Goodwin, 2000).
Vulkan Kelimutu (1640 m n. v.) leži v vzhodnem delu otoka Flores. Po izbruhu vulkana leta
1886 so nastala tri kraterska jezera različnih barv: rdeče, modro in belo. Barve jezer se
konstantno spreminjajo, zato je vulkan Kelimutu postal eden izmed najbolj priljubljenih
krajev otoka Flores. Spreminjanje barv jezer je nepredvidljivo in ni mogoče napovedati, kdaj
se bodo barve spet spremenile. Barva je odvisna od spreminjanja kemijske sestave vode in
tlaka, veliko vlogo imata tudi vulkanska dejavnost ter sončna svetloba. Jezera so zdaj
turkizne, temno modre in črne barve. Črno jezero leži na zahodni strani, ostali dve pa ležita
skupaj in sta ločeni s tanko pregradno steno.
Slika 26: Tribarvna jezera vulkana Kelimutu

Foto: Petra Lavrič, 2012

3.4.6. Papua
Dolina Baliem se imenuje po reki Baliem in leži v gorati notranjosti zahodne Papue. Ponuja
vpogled v kameno dobo, saj je življenje tam še zelo prvinsko. Dolina je bila skrita zunanjemu
svetu vse do leta 1938, ko je nizozemska zračna izvidnica odkrila veliko poseljeno in
kmetijsko obdelano območje. V dolini so le tradicionalne vasi papuanskih ljudstev Dani, Lani
in Yali. Wamena je izhodiščna točka za vse obiskovalce, dostop je možen le z letalom. Cest
do tja namreč ni, obstaja le neprehodna džungla. Obiskovalci lahko tu občudujejo gore, reke,
plemenske tradicionalne vasi in življenje papuanskih ljudstev.
Otočje Raja Ampat je bilo najbolj priljubljena turistična destinacija Indonezije v letu 2011.
Leži ob Zahodni Papui v bližini mesta Sorong in je redko poseljeno z majhnimi obmorskimi
vasicami. Otočje Raja Ampat sestavlja več kot 1.500 otokov. Je največji morski park
Indonezije z lepimi koralnimi grebeni in živalsko raznovrstnostjo.
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3.4.7. Borneo
Narodni park Tanjung Puting se nahaja na jugozahodnem delu otoka Borneo. Park je
priljubljena ekoturistična destinacija s številnimi lokalnimi turističnimi agencijami, ki
ponujajo večdnevne izlete za ogled divjih živali in obisk raziskovalnih središč. V divjini je
možno videti gibone, leoparde, medvede, krokodile, pitone in najbolj znane orangutane, ki
imajo tudi svoj rehabilitacijski center. Park je tudi raj za ljubitelje ptic, vendar pa je zelo
ogrožen zaradi nezakonite sečnje gozdov v kmetijske namene. V parku ponujajo tudi
adrenalinske športe (sledenje v džungli, križarjenje po reki Sekonyer).
Otočje Derawan leži vzhodno od otoka Borneo. Zaradi svojih podvodnih naravnih lepot je
znano kot drugi potapljaški raj Indonezije. Veliko je različnih koralnih grebenov in številnih
ribjih vrst. Otočje Derawan je sestavljeno iz več manjših otokov (Pulau Derawan, Maratua
Island, Otok Sanglaki in Kakaban). Najbolj znano območje je laguna oziroma jezero
Kakaban.

3.4.8. Celebes
Makassar je največje mesto vzhodne Indonezije in glavno mesto južnega dela otoka Celebes.
Od leta 1971 do 1999 se je mesto imenovalo po kolonialni utrdbi v mestu, Ujung Pandang.
Mesto je odigralo ključno vlogo v indonezijski zgodovini. Že v 14. stoletju je Makassar veljal
za cvetoče trgovsko pristanišče (začimbe, svila) in kmalu postal tudi eno izmed največjih mest
jugovzhodne Azije. Do 16. stoletja je Makassarju vladal imperij Gowa, v začetku 16. stoletja
pa so Evropejci odkrili pomorsko pot in želeli prevzeti nadvlado. To je uspelo Nizozemcem,
ki so v letu 1667 zajeli trdnjavo Makassar, jo obnovili in preimenovali v Fort Rotterdam.
Nekdanje gowaneško pristanišče je glavna turistična točka Makassarja in spominja na čas
nizozemske nadvlade.
Današnji Makassar je živahno svetovljansko mesto, poznano tudi po pomembnem lokalnem
in mednarodnem pristanišču za tovorni in potniški promet. Letališče v Makassarju je prav
tako dobro povezano z ostalimi indonezijskimi letališči. Veliko je tudi avtobusnih
prevoznikov, katerih proge potekajo po celotnem Celebesu. Poleg vsega pa je Makassar tudi
univerzitetno središče otoka.
Makassar je znan tudi po plaži Losari, ob kateri stojijo luksuzni hoteli, v večernih urah tam
zaživijo stojnice z lokalno hrano. V okolici mesta si je mogoče ogledati palačo gowaneških
kraljev, zanimive slapove in jamske poslikave – slednje so zapuščina prvotnih prebivalcev
Celebesa. Makassar ima tudi vse druge storitve, ki so pomembne turistom (zdravstvena
oskrba, bančništvo, restavracije, zabava).
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Slika 27: Fort Rotterdam (Makassar, Celebes)

Foto: Petra Lavrič, 2012

Otok Bunaken se nahaja na severnem delu otoka Celebes. Je eno najbolj znanih potapljaških
območij Indonezije. Otok je del Morskega parka Bunaken, kjer si je mogoče ogledati več kot
70 % vseh vrst rib, ki živijo v zahodnem delu Tihega oceana. Najboljši čas za potapljanje je v
aprilu in novembru.
Tana Toraja je visokogorska pokrajina v osrednjem delu otoka Celebes, v kateri prebiva
ljudstvo Toradži. Območje slovi po svoji lepoti, riževih terasah in odmaknjenih vasicah, ki
ležijo na strminah, stisnjene med polja in pragozd. Pokrajina je znana še po raznolikosti
kulturnega izročila, zanjo so značilne slikovite vasi s tradicionalnimi hišami in grobovi. Za
Toradže je pogrebna slovesnost najpomembnejša v njihovem življenju. Pogrebne slovesnosti
so izjemno drage in lahko trajajo tudi več dni. Udeleži se jih od nekaj sto do več tisoč ljudi,
ravno te posebne in tradicionalne pogrebne slovesnosti privabljajo največ turistov. Posebnost
je žrtvovanje bivolov, ki dušam umrlih pomagajo do nebes. Žrtvovanje bivolov je osrednji in
najdražji del pogreba.
Središče pokrajine predstavlja mesto Rantepao. Vožnja z avtobusom iz glavnega mesta
Makassar na jugu otoka traja deset ur. Med bolj udobnimi, ki vozi na tej progi, je nočni
avtobus. Ker je mesto majhno, je možno celega prehoditi, lahko pa se najame becak ali ojek.
Za ogled same pokrajine in tradicionalnih vasic ter pogrebnih slovesnosti je priporočljivo
najeti turističnega lokalnega vodiča, zraven pa še motor ali avto. Ceste do tradicionalnih vasic
so slabše in ponekod neasfaltirane, brez vodiča se je zelo težko znajti.
Mesto tudi sicer turistom ponuja zadovoljivo ponudbo, nekaj je nastanitvenih možnosti in
bančnih ustanov. Omeniti pa velja, da je mesto Rantepao onesnaženo, predvsem
problematične so struge rek (kopičenje smeti).
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Slika 28: Tradicija pokrajine Tana Toraje

Foto: Petra Lavrič, 2012

Togeanski otoki ležijo južno od ekvatorja v zalivu Tomini v osrednjem delu Celebesa. Otočje
sestavlja 56 manjših otokov, največji med njimi so Batudaka, Togean in Talatakoh. Otočje je
vulkanskega nastanka, pokrito je s tropskim deževnim gozdom in obkroženo s koralnimi
grebeni. Leta 2004 je vlada ustanovila Narodni park Kepulauan Togean, ki ga sestavljajo
vodne površine vključno s koralnimi grebeni, ki so največji v Indoneziji, ter kopne površine,
gozdovi in mangrove. Turisti si lahko tu privoščijo počitek in uživanje na rajskih plažah,
raziskovanje džungle, potapljanje in občudovanje raznovrstnega morskega življenja, hkrati pa
se lahko družijo z izjemno gostoljubnimi domačini.
Togeanski otoki so dostopni le iz Ampane in Gorontala na Celebesu. Do Ampane vodijo
slabše makadamske ceste (Palu–Ampana ali Rantepao–Ampana – do 10 ur vožnje z
avtobusom). Precej boljša je povezava do Gorontala iz Manada (vožnja z letalom ali šest ur
dolga vožnja z avtobusom). Iz Ampane in Gorontala nato vozijo manjši trajekti le dva- do
trikrat na teden in še to zgolj na večje otoke. Povezave med posameznimi otoki so še slabše in
manj pogoste. Do počitniških krajev na manjših otočkih je možno priti le z lokalnimi ladjami
oziroma čolni.
Nastanitve možnosti na Togeanskih otokih so osnovne, v ceno nastanitve so vključeni trije
obroki dnevno. Turistom ponujajo tudi potapljaške izlete.
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Slika 29: Togeanski otoki

Foto: Petra Lavrič, 2012
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4. PROMET INDONEZIJE
Prometni sistem Indonezije se je kljub mnogim vladnim programom oblikoval počasi. Ti so
bili predvsem zaradi gospodarskih razmer Indonezije, njenega otoškega značaja in
neenakomerne poselitve, ki je zgoščena predvsem na Javi, namenjeni izboljšanju celotnega
prometnega omrežja. Glavni in prevladujoč je cestni promet. Najpomembnejša oblika
prevoza v Indoneziji je potniški in tovorni promet po morju oz. rekah, torej med otoki in po
celinskih plovnih poteh. Železniško omrežje se nahaja zgolj na Javi in Sumatri. Zračni promet
se je razcvetel v zadnjem desetletju (Federal Research Division, 2011).

Karta 3: Indonezija – prometna infrastruktura
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4.1.

CESTNI PROMET

Skupna dolžina cest v Indoneziji je 496.607 km, od tega jih je 58 % asfaltiranih (Transport in
Indonesia, 2012). Vrednost celotnega cestnega omrežja je ocenjena na več kot 15 %
državnega BDP-ja (Investing in Indonesia’s Roads, 2013). Državno cestno omrežje je v
dobrem stanju, od 38.570 km cest jih je 95 % asfaltiranih. 53.642 km deželnih cest je v
dobrem stanju, medtem ko je od 404.395 km le 50 % okrožnih ruralnih in urbanih cest v
primernem stanju. Večina asfaltiranih cest je na Javi, Sumatri in na Baliju. Na drugih otokih
so ceste precej neutrjene in nesklenjene. Gosto poseljena Java, s 7 % površine in 62 %
prebivalstva Indonezije, ima kar 27 % asfaltiranega cestnega omrežja. Na vzhodu pa imata
otočje Maluku in Papua, s 23 % površine in 2 % prebivalstva Indonezije, le 7 % cestnega
omrežja (Transport in Indonesia, 2012).

Slika 30: Ceste v Jakarti

Foto: Petra Lavrič, 2012
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Slika 31: Makadamska cesta na Celebesu

Foto: Petra Lavrič, 2012

Preglednica 7: Dolžina asfaltiranih in neasfaltiranih cest v Indoneziji med letoma 2002 in
2011 (km)
Neasfaltirane
Leto
Asfaltirane ceste
Skupaj
ceste
212.531
144.495
357.026
2002
214.308
143.651
357.959
2003
206.144
166.784
372.928
2004
216.714
174.294
391.008
2005
223.343
183.226
406.569
2006
250.280
171.255
421.535
2007
258.744
179.015
437.759
2008
271.230
205.107
476.337
2009
277.755
209.559
487.314
2010
283.102
213.505
496.607
2011
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Prva cestninska postaja v Indoneziji je začela obratovati že davnega leta 1978. Dolžina cest,
za uporabo katerih je potrebno plačati cestnino, v Indoneziji znaša 649 km. Upravlja jih
Državna cestninska družba Jasa Marga. Večina (približno 460 km) jih je na Javi. Po letu 1987
so vse nove cestninjene ceste morale biti na razpolago zasebnim vlagateljem. Danes je to
razvidno v dejstvu, da je okoli 30 % vsega cestnega omrežja v upravljanju zasebnega sektorja
(Transport in Indonesia, 2012).
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Preglednica 8: Število motornih vozil v Indoneziji med letoma 2002 in 2011
Osebni
Motorna
Leto
Avtobusi Tovornjaki
Skupaj
avtomobili
kolesa
3.403.433
714.222
1.865.398
17.002.130 22.985.183
2002
3.792.510
798.079
2.047.022
19.976.376 26.613.987
2003
4.231.901
933.251
2.315.781
23.061.021 30.541.954
2004
5.076.230
1.110.255
2.875.116
28.531.831 37.623.432
2005
6.035.291
1.350.047
3.398.956
32.528.758 43.313.052
2006
6.877.229
1.736.087
4.234.236
41.955.128 54.802.680
2007
7.489.852
2.059.187
4.452.343
47.683.681 61.685.063
2008
7.910.407
2.160.973
4.452.343
52.767.093 67.336.644
2009
8.891.041
2.250.109
4.687.789
61.078.188 76.907.127
2010
9.548.866
2.254.406
4.958.738
68.839.341 85.601.351
2011
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Število registriranih cestnih motornih vozil je v zadnjem desetletju strmo narastlo. V letu
2002 je to število znašalo 23 milijonov, v letu 2006 43 milijonov, v letu 2011 pa že skoraj 86
milijonov.

Grafikon 6: Število motornih vozil v Indoneziji med letoma 2002 in 2011

Vir podatkov: Statistics Indonesia, 2012
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Prevladujejo predvsem motorna kolesa, ki predstavljajo kar 80 % vseh motornih vozil. Od
leta 2002, ko je njihovo število znašalo 17 milijonov, se je število do leta 2011 povečalo za
kar štirikrat in je znašalo 69 milijonov. 11 % vseh motornih vozil predstavljajo osebni
avtomobili, 6 % tovornjaki in 3 % avtobusi. Od skupno 3,1 milijona motornih vozil je na
domačem trgu sestavljenih približno 90 % motornih koles.

Grafikon 7: Stopnja motorizacije in rasti BDP-ja med letoma 2002 in 2010

Vir podatkov: Index mundi, 2011 in Statistics Indonesia, 2013

Gospodarstvo Indonezije v zadnjih letih doživlja vzpon. V letu 2010 je doseglo 6,1 % rast in v
letu 2011 6,4 % rast (CIA – The World Factbook, 2012). Z rastjo BDP-ja pa narašča tudi
prometno povpraševanje znotraj države. Naraščanje prometnih zahtev je prikazano s kazalcem
stopnja motorizacije, tj. lastništvo motornih vozil na 100 prebivalcev. Do leta 2005 je
stopnja motorizacije v Indoneziji sledila rasti BDP-ja, po tem pa se je gospodarska rast
pospešila in tako oddaljila od rasti motorizacije.
Na podlagi zgornjega grafikona lahko tako v celoti potrdim drugo delovno hipotezo (H2). Z
rastjo stopnje BDP-ja je v Indoneziji naraščala tudi stopnja motorizacije. Trend naraščanja
tako gospodarske razvitosti kot tudi stopnje motorizacije se bo tudi v prihodnje najverjetneje
nadaljeval.
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Preglednica 9: Število prometnih nesreč v cestnem prometu v Indoneziji med letoma 2000 in
2011
Število prometnih
Število umrlih
Materialna škoda
Leto
nesreč
oseb
(milijon USD)
12.649
9.536
3,75
2000
12.791
9.522
3,89
2001
12.267
8.762
4,24
2002
13.399
9.856
4,73
2003
17.732
11.204
5,49
2004
91.623
16.115
5,33
2005
87.020
15.762
8,46
2006
49.553
16.955
10,68
2007
59.164
20.188
13,57
2008
62.960
19.979
14,09
2009
66.488
19.873
16,37
2010
108.696
31.195
22,49
2011
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Število prometnih nesreč med leti zelo niha. V letu 2005 je številka zelo narasla, saj se je
takrat v enem letu zgodilo kar 91.623 prometnih nesreč. Stanje se je v naslednjih letih
nekoliko umirilo. V letu 2011 pa je prišlo do največjega števila prometnih nesreč, bilo jih je
kar 108.696. Prav tako pa se s številom prometnih nesreč veča število umrlih v prometnih
nesrečah. V letu 2011 je tako v prometu umrlo kar 31.195 ljudi.

Grafikon 8: Število prometnih nesreč in umrlih oseb v prometnih nesrečah v Indoneziji med
letoma 2000 in 2011

Vir podatkov: Statistics Indonesia, 2012
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4.1.1. Mestni promet
Vse do leta 1997, ko je Indonezijo doletela gospodarska kriza, so v sisteme mestnega
potniškega prometa vlagali veliko sredstev. Vlagali so tudi v razvoj cestninjenja, ki je
vključeval javno-zasebno partnerstvo s pomembnimi lokalnimi zasebnimi naložbami. Veliko
teh projektov, ki so bili izvedeni v okviru Build, Operate, Transfer (BOT) ureditve, se nahaja
v okolici metropolitanskih mest na Javi (Jakarta, Ciawi, Bogor, Cikampek, Karawang,
Surabaya in Malang).
Kljub hitremu razvoju infrastrukture v velikih mestih so zastoji v prometu še vedno
precejšnja ovira, predvsem v Jakarti, Bandungu, Medani, Surabayi, Bogorju, Bakasi in
Tangerangu. Najpogosteje se, kljub slabi infrastrukturi in slabim stanjem, uporablja javni
potniški prevoz (največkrat gre za avtobuse, minibuse in taksije). V Jakarti so v glavni
prometni smeri skozi mesto vzpostavili sistem BRT (ang. bus rapid transit) in tako zlasti v
času prometnih konic omilili prometne težave Lastništvo avtomobilov se povečuje po
liberalizaciji pravil za uvoz motornih vozil. Vsako leto lokalno sestavijo vsaj tri milijone
motornih koles. V vseh večjih mestih države predstavljajo motorizirana vozila veliko in resno
grožnjo onesnaževanja (Transport in Indonesia, 2012).

4.1.2. Podeželski promet
Več kot 292.000 km in približno 80 % celotne dolžine cestnega omrežja je trenutno v
pristojnosti lokalnih oblasti. Okrog 11 milijonov ljudi v oddaljenih območjih je še vedno brez
neposrednega dostopa do cestnega omrežja, dodatnih šest milijonov ljudi pa nima nobene
zanesljive povezave z motornim prometnim omrežjem. Načrt vzpostavitve povezave cestnega
omrežja do vasi še ni bil jasno določen (Transport in Indonesia, 2012).

4.2.

ŽELEZNIŠKI PROMET

Indonezija ima štiri nepovezana železniška omrežja, eno na Javi in tri na Sumatri. Ključni
del železniškega potniškega prometa na Javi so vožnje med večjimi mesti na dolgih razdaljah,
Jakarta–Surabaya (820 km) in Jakarta–Yogyakarta (510 km) ter na srednje dolgih razdaljah,
Jakarta–Bandung (180 km) in Jakarta–Cirebon (200 km). S tovornim železniškim prometom
tovorijo predvsem naftno gorivo, gnojila, cement, premog in zabojnike. Na jugu Sumatre
prevladuje prevoz premoga, na zahodu prevoz premoga in cementa, na severu Sumatre pa
surovo palmovo olje (Transport in Indonesia, 2012). Na Javi je večji poudarek na potniškem
železniškem prometu, medtem ko železnice na Sumatri bolj služijo prevozu tovora (History of
Railways in Indonesia, 2004).
Temelje za prvo železniško progo na Javi so postavili Nizozemci leta 1864. Proga, ki so jo
odprli avgusta 1867, je pripadala Nizozemski železniški družbi East Indies in je povezovala
Semarang in Tanggung. Kasneje so z železniško progo povezali Jakarto (Batavia) in Bogor
(History of Railways in Indonesia, 2004).
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Karta 4: Sumatra in Java – turistične znamenitosti in prometna infrastruktura

Skupna dolžina železniških prog je 5.040 km, od tega jih je 3.700 km na Javi. Nekateri odseki
omrežja v metropolitanskem območju Jakarte so bili elektrificirani z namenom vzpostavitve
suburbanih prevozov z električnimi vagoni. Železniško omrežje je sestavljeno iz 468
lokomotiv, med katerimi so tako dizelsko električne kot tudi dizelsko hidravlične lokomotive.
Povprečna starost lokomotiv je približno 30 let. Zaradi neustreznega vzdrževanja in
pomanjkanja rezervnih delov je razpoložljivost in zanesljivost lokomotiv majhna (Transport
in Indonesia, 2012).
Prihodki in sestava železniškega prometa se med vsemi štirimi železniškimi omrežji precej
razlikujejo. Javansko železniško omrežje prispeva približno 75 % prihodkov Indonezijskih
železnic, skupaj s potniškim prometom pa kar 83 % prihodkov. Železnice južne Sumatre
ustvarjajo približno 20 % vseh prihodkov, od tega tovorni promet prinaša 90 % prihodkov.
Zahodni in severni deli Sumatre prispevajo le 2 oziroma 3 % skupnih prihodkov, od tega
tovorni promet predstavlja 100 oziroma 60 % prihodka (Transport in Indonesia, 2012).
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Preglednica 10: Število potnikov (tisoč) v železniškem prometu Indonezije med letoma 2006
in 2012
Leto
Java
Sumatra
Skupaj
2006
156.096
3.323
159.419
2007
171.921
3.415
175.336
2008
190.138
3.939
194.076
2009
199.422
4.119
203.070
2010
198.028
5.241
203.270
2011
194.041
5.296
199.337
2012
197.795
4.384
202.179
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Grafikon 9: Število potnikov (tisoč) v železniškem prometu Indonezije med letoma 2000 in
2012

Vir podatkov: Statistics Indonesia, 2012

4.3.

LADIJSKI PROMET

4.3.1. Celinske plovne poti
Indonezija ima več kot 10.000 km plovnih poti med 50 rečnimi sistemi. Več kot polovica
plovnih rek je na Borneu, ostale pa so na Sumatri. Prvotno so jih uporabljali predvsem za
prevoz na dolge razdalje. Večino plovil in terminalov na sistemu celinskih plovnih poti ima v
lasti in upravljanju zasebni sektor. V zadnjih letih je bilo izvedenih kar nekaj izboljšav
infrastrukture, predvsem izgradnja novih nabrežij, poglabljanje rečnih kanalov na več
pristaniščih ter vgradnja navigacijskih naprav. Vendar pa je zaradi visokega sezonskega
nihanja nivoja vode mnogih rek in brez nadaljnje naložbe za izboljšanje ključnih območij
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vloga celinskih plovnih poti razmeroma majhna in je omejena le na nekatera območja
Sumatre in Bornea (Transport in Indonesia, 2012).

4.3.2. Pristanišča in pomorski promet
Indonezija ima v svojem arhipelagu 349 pristanišč, od tega jih je 127 tudi za oceanske ladje,
43 pa jih služi mednarodnim storitvam. Ostala so posebna pristanišča, ki služijo prometu med
otoki, torej lokalnim plovilom in jadrnicam. Trgovsko ladjevje Indonezije ima 718 ladij s
skupno nosilnostjo 4,32 mil. t, 109 ladij pa pluje pod tujimi zastavami (Transport in
Indonesia, 2012).

Slika 32: Pristanišče v Maumeru

Foto: Petra Lavrič, 2012

Najpomembnejša in največja pristanišča so Jakarta (Tanjung Priok), Surabaya (Tanjunj
Perak), Semarang in Cirebon na Javi, Belawan, Padang in Panjangon na Sumatri, Balikpapan,
Banjarmasin, in Samarinda na Borneu, Makassar (Ujung Pandang), Manado in Bitung na
Celebesu, Ambon na Maluku ter Sorong in Jayapura na Papui. Večinoma služijo izvozu in
uvozu tovora. Za prevoz posebnih proizvodov, kot so npr. surova nafta, les, guma, palmovo
olje in gnojila, pa uporabljajo posebna pristanišča. Velik del notranjega prometa izhaja iz
velikih pristanišč.
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Karta 5: Indonezija – pomembnejša pristanišča

Notranji ladijski promet Indonezije je prevladujoč način prevoza tovora. Količina tovora, ki
ga prepeljejo med otoki, doseže tudi 300 milijonov ton, kar je precej več od mednarodnega
prometa. Ocenjujejo, da notranji ladijski prevoz tovora predstavlja kar 60 % vsega gibanja
tovora v državi. To še posebej velja za oddaljene otoke, kot je npr. Celebes. Tam so odstotki
prenesenega tovora še višji (Transport in Indonesia, 2012).
Med otoki z ladijskim prometom letno potuje približno 14 milijonov potnikov. Večji delež
potnikov se prepelje med bolj oddaljenimi otoki. Zveze z oddaljenimi otoki vzdržuje državno
podjetje Pelni z 20 potniškimi ladjami, med bližnjimi otoki pa številna zasebna podjetja
(Pelni, 2012; Transport in Indonesia, 2012).
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Preglednica 11: Število potnikov (tisoč) v ladijskem prometu Indonezije med letoma 2000 in
2011
Leto
Vkrcani (tisoč)
Izkrcani (tisoč)
2000
14.353
14.549
2001
19.882
19.641
2002
20.542
20.052
2003
19.162
19.938
2004
16.830
16.072
2005
14.737
13.664
2006
13.664
14.136
2007
14.762
15.245
2008
18.705
18.919
2009
14.906
14.858
2010
18.271
18.314
2011
19.996
19.704
Vir: Statistics Indonesia, 2012

Otoki so povezani z omrežjem ladijskih in trajektnih povezav. Trajektne povezave na splošno
predstavljajo storitve »od točke do točke« za razmeroma kratke razdalje, običajno med
sosednjimi otoki. Poznajo tudi sistem »ro-ro« (ang. roll on, roll off), ki prevaža potnike,
avtomobile in tovornjake. Ladijske povezave so na voljo tudi na bolj zapletenih poteh, kjer se
običajno uporabljajo dvigala. Namenjene so večinoma le prevozu tovora (Transport in
Indonesia, 2012).

Karta 6: Celebes – turistične znamenitosti in prometna infrastruktura
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4.4.

ZRAČNI PROMET

Indonezija ima okoli 100 letališč z rednim potniškim prometom. Največja mednarodna
letališča so Jakarta in Surabya na Javi, Medan na Sumatri, Denpasar na Baliju, Makassar in
Manado na Celebesu ter Jayapura na Papui. Narodni prevoznik je Garuda Indonesia s
hčerinskim podjetjem Merpati Nusantara Airlines – obe sta v lasti države. V domačem
prometu deluje še več zasebnih prevoznikov, npr. Bouraq Indonesia Airlines, Mandala
Airlines, Sempati Air, Lion Air idr. (Natek, Natek, 2006).

Karta 7: Indonezija – pomembnejša letališča

Zračni promet oziroma domača letalska mreža se zelo hitro širi. Ne le kot posledica slabega
ladijskega in cestnega prometnega omrežja, temveč tudi zato, ker so letala najhitrejši način
potovanja po državi z več tisoč otoki. Na nekaterih območjih je letalski prevoz tudi edina
možnost. Vozni redi so polni, zato so cene vozovnic vedno bolj konkurenčne. Lokalni
prevozniki, ki servisirajo krajše poti, imajo v večini primerov manjša in zastarela letala,
medtem ko za lete v večja mesta (Jakarta, Denpasar) uporabljajo najnovejšo opremo.
Indonezija je v skladu s standardi Mednarodne organizacije za civilno letalstvo že sprejela
manjše spremembe, vendar pa je še daleč od popolne skladnosti z mednarodnimi standardi
(Transport in Indonesia, 2012).
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Slika 33: Letališče v Jakarti

Vir: Nguyen Phuong, 2011

Nenaden razvoj letalskega prometa se je začel po padcu Suhartovega režima leta 1998. Pred
letom 1999 je bilo v Indoneziji le pet rednih letalskih prevoznikov in nekaj čarterskih
operaterjev. V letu 2004 je obratovalo 23 rednih letalskih linij, izdanih je bilo 37 licenc.
Zračni promet hitro narašča, število potnikov letalskega prometa se vsake tri leta podvoji,
predvsem zaradi nizkih cen vozovnic. V letu 2003 je bilo izvedenih 16 milijonov poletov,
medtem ko v letu 1999 le 6,6 milijona. Generalni direktorat za zračni promet je ocenil, da je
bilo v letu 2004 prodanih 20 milijonov vozovnic, kar je sedem milijonov več kot v letu 1997
(Transport in Indonesia, 2012).

Preglednica 12: Število domačih in tujih potnikov (tisoč) v letalskem prometu Indonezije med
letoma 2003 in 2011
Domači potniki
Odhodi Prihodi Tranzit
2003 21.171
19.285
2.068
2004 27.853
29.151
2.743
2005 29.817
24.812
1.156
2006 32.687
33.816
2.856
2007 34.865
33.964
4.271
2008 36.114
36.389
2.764
2009 41.691
42.565
4.809
2010 48.872
50.519
5.683
2011 59.276
59.035
8.217
Vir: Statistics Indonesia, 2012
Leto

Skupaj
42.525
59.746
55.786
69.360
73.099
75.266
89.066
105.074
126.527

Odhodi
4.281
5.360
5.745
5.672
6.581
7.298
8.016
9.466
10.745

Tuji potniki
Prihodi Tranzit
4.214
192
5.381
212
5.812
301
5.749
277
6.553
237
7.303
137
8.068
229
9.559
220
10.830
166

Skupaj
8.688
10.953
11.858
11.698
13.371
14.739
16.313
19.245
21.740
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Grafikon 10: Število domačih in tujih potnikov (tisoč) v letalskem prometu med letoma 2003
in 2011

Vir podatkov: Statistics Indonesia, 2012

Potovanje z letali je udobno in hitro, vendar pa je indonezijski letalski promet znan po večji
nevarnosti potovanja. Ena izmed letalskih družb s slabšim slovesom je družba Lion Air, ki je
sicer tudi največji indonezijski nizkocenovni letalski prevoznik. Aprila 2013 se je zgodila
nesreča, ko je letalo Boeing 737 z več kot 100 potniki zgrešilo pristajalno stezo na letališču v
mestu Denpasar in zapeljalo v bližnje morje. Nekateri od potnikov so bili lažje poškodovani.
Družba je od leta 2002 zabeležila sedem letalskih nesreč, večinoma manjših, šest se jih je
zgodilo med pristankom. V najhujši nesreči je leta 2004 umrlo 25 ljudi (Delo, 2013). Družba
ima prepoved letenja na območju Evropske unije zaradi vprašljivih varnostnih standardov,
lani pa je bila vpletena v škandal, ko so oblasti več pilotov in članov posadke obtožile
posedovanja drog (CNN, 2013). Med samim potovanjem sem o notranjih letalskih
prevoznikih od popotnikov slišala različna mnenja o varnosti poletov. Letala notranjih
prevoznikov naj bi bila slabša in že dotrajana, kar po mnenju večine vprašanih povečuje
nevarnost poletov.

Slika 34: Letalska nesreča na Baliju, 13. 4. 2013

Vir: Indonesian Police, 2013
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4.5.

PREVOZNA SREDSTVA

Naslednje opise prometnih sredstev sem povzela po spletni strani Traditional Transport in
Jakarta, po turističnem vodiču Lonely Planet, predvsem pa po pridobljenih informacijah in
izkušnjah iz svojega dvomesečnega potovanja po Indoneziji.

4.5.1. Ladja
Otoki Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbava, Flores, Timor in Celebes so med seboj
povezani z rednimi trajektnimi linijami. Trajekti vozijo dnevno ali večkrat tedensko. Za
glavne povezave med otoki Borneo, Maluku in Papua pa skrbi le državno podjetje Pelni.
Porast letalskega prometa in konkurenčnost cen letalskih vozovnic sta precej vplivali na
delovanje in uspešnost podjetja Pelni. Natančne in zanesljive podatke o voznih redih za več
kot mesec dni vnaprej je težko pridobiti, poleg tega pa trajekti vozijo le redko (na vsake dva
do štiri tedne). Velika večina tako uporablja redne trajektne povezave drugih podjetij. Pelni je
kljub temu še vedno največje državno ladijsko podjetje, saj pokriva skoraj vsa območja
države. Ima moderne in klimatizirane trajekte. Proge in vozni redi se spreminjajo vsako leto,
zato se je o voznih redih najbolje pozanimati v agencijah podjetja Pelni. Pelnijevi trajekti
imajo štiri razrede kabin.

Slika 35: Prvi in ekonomski razred trajektov Pelni

Foto: Petra Lavrič, 2012

Poleg ladij Pelni obstaja še cela vrsta plovil, ki jih uporabljajo za vožnjo med otoki, po rekah
in jezerih. Mogoče je najeti ribiške ali manjše ladje za prevoz na manjše, bolj oddaljene otoke.
Določeni čolni niso varni, so brez rešilnih jopičev, pogosto imajo tudi težave z motorji.
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Slika 36: Trajektna povezava Sumbawa–Lombok

Foto: Petra Lavrič, 2012

Dolge in ozke čolne z motorjem na vsaki stani in klopjo ob strani (namenjene potnikom) kot
standardno prevozno sredstvo uporabljajo večinoma na Borneu. Kanuji z motorji so običajna
oblika prevoza za krajše razdalje med manjšimi otoki predvsem na severu Celebesa, na
Togeanskih otokih ter na Lomboku za prevoz med otoki Gili Air, Meno in Trawangan.

Slika 37: Medotoške povezave (levo: Togeanski otoki, desno: otoki Gili)

Foto: Petra Lavrič, 2012

Uporaba hitrih motornih čolnov ni zelo pogosta, vendar pa je to najhitrejši in hkrati tudi dražji
način premagovanja krajših razdalj med otoki. Rečni trajekti so pogosti na Borneu, kjer so
reke pomembnejše od cest. Ti trajekti so veliki in opravljajo prevoz potnikov ter tovora po
celotnem vodnem omrežju.
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4.5.2. Minibus (Bemo)
Bemo je manjši avtobus (minibus), ki se uporablja za lokalni prevoz po večjih in turističnih
mestih ter za krajše medkrajevne razdalje. Večina minibusov vozi po določeni progi. Traso in
številko proge imajo označeno na sprednji in zadnji strani vozila. Običajna praksa je, da
potniki lahko vstopijo in izstopijo kjerkoli na poti, tudi izven predvidenega postajališča.
Obstaja več različic minibusov oziroma imen le-teh, npr. mikrolet, angkot in pete-pete. Na
nekaterih otokih jih poimenujejo kar taxi ali pa kar po znamki vozila, npr. Suzuki, Daihatsu in
Toyota. Cene vozovnic se razlikujejo glede na prevoženo razdaljo, v večjih mestih so cene
določene vnaprej ne glede na razdaljo, občasno pa se je za ceno vozovnice potrebno tudi
pogajati. Prostora je ponavadi za 9–12 ljudi, odvisno od vrste vozila. Tako kot pri vseh javnih
prevozih v Indoneziji, tudi vozniki minibusov čakajo ali pa krožijo po mestu in tako iščejo
potnike, da se njihovo vozilo popolnoma napolni. V večini primerov število potnikov vsaj za
dvakrat preseže zmogljivost minibusa. Pogosto so na minibusu poleg potnikov kokoši,
koze, košare, vreče riža ali pa imajo vse to privezano kar na strehi vozila. Vožnje z minibusi
tako niso niti varne, niti udobne.
Večja mesta imajo več avtobusnih terminalov. Potniki imajo pri prevozih številne težave, saj
je potrebno dobro poznavanje avtobusnih prog, prestopanja med različnimi avtobusnimi
povezavami (in med različnimi sredstvi javnega potniškega prometa) ipd.

Slika 38: Različice bemotov

Foto: Petra Lavrič, 2012
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4.5.3. Avtobus
Avtobusni prevoz je med pomembnejšimi oblikami prevozov v Indoneziji. V vsakem trenutku
dneva se preko Indonezije na tisoče ljudi vozi z avtobusi. V Jakarti obstaja obsežen sistem
avtobusov, ki so v splošnem zelo poceni. Najmodernejše avtobusno podjetje je Transjakarta,
ki je začelo delovati januarja 2004. Transjakartini avtobusi so klimatizirani, imajo svoj vozni
pas na glavnih cestah in tako ne obstanejo v prometnih zastojih. Imajo 11 prog, cena
vozovnice znaša le približno 0,35 USD. Poleg tega podjetja obstaja še več avtobusnih
prevoznikov, ki izvajajo prevoz potnikov v mestu. Večji avtobusi imajo ponavadi 25–40
sedežev, cene vozovnic so določene vnaprej. Državni avtobusni podjetji Damri in PPD
zagotavljata avtobusni prevoz do letališča. Avtobusi zasebnih družb Mayarasi in Patas AC
so klimatizirani in so najdražji. Ostale avtobusne proge pokrivata družbi Kopaja in Kopami.
Mnogi avtobusi so v precej slabem stanju. Prihaja tudi do tega, da si določena avtobusna
podjetja med seboj uničujejo vozila, da bi si tako pridobili več prometa. Občasno so potniki
tudi žrtve roparjev. Prav tako kot minibusi tudi avtobusi ne ustavljajo samo na postajališčih,
tako da lahko potniki vstopijo oz. izstopijo, kjer želijo. Na največjih avtobusnih postajah je
mogoče najti avtobuse za vse medkrajevne povezave. Cene le-teh se razlikujejo od regije do
regije. Dnevni medkrajevni avtobusi, s katerimi vozijo tudi živali, so najcenejši. Osemurna
vožnja stane od pet do osem USD, medtem ko vožnja z razkošnim nočnim avtobusom stane
od 14 do 20 USD (Lonely Planet, 2010; Traditional Transport, 2012).

Slika 39: Avtobus Tentena–Rantepao (Celebes)

Foto: Petra Lavrič, 2012
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4.5.4. Taksi
Taksiji so na voljo v vseh večjih mestih, še posebej na Javi in Baliju. Običajno se taksiji
najdejo v taksi vrstah v središčih mest, ob hotelih, lahko pa se jih naroči s telefonskim klicem
ali pa se jih ustavi kar na cesti z gibom roke. Ob prometnih konicah in slabem vremenu so
težje dosegljivi, ker je povpraševanje večje. Obstaja veliko taksi podjetij, vendar vsa niso
legalna oziroma s strani indonezijske vlade niso pridobili dovoljenja za obratovanje. Obstaja
le nekaj podjetij, ki ponujajo dobro ponudbo in varne voznike. Najpomembnejša so Silver
Bird, Blue Bird, Express in drugi, prepoznati jih je mogoče že po barvi avtomobila. Vedno je
vnaprej potrebno preveriti, če imajo vključen taksi meter oziroma se pred vožnjo dogovoriti
za ceno vožnje.

4.5.5. Vlak
Potovanje z vlakom je omejeno na Javo in Sumatro. Na Javi so vlaki en izmed najbolj
udobnih in najlažjih načinov potovanja. Na vzhodu obstaja železniška povezava do
trajekta, ki vozi na Bali, na zahodu pa obstaja povezava s trajektom, ki vozi na Sumatro.
Glavna železniška postaja v Jakarti je na Gambirju. Od tu vozijo vlaki do vseh drugih večjih
mest na Javi. Večkrat dnevno vozi tudi vlak na relaciji Bogor–Jakarta. Ti vlaki so preprosto
opremljeni in pogosto precej umazani. Veliko domačih potnikov se zato vozi na strehah
vlakov, kar je precej nevarno, se pa na ta način izognejo plačilu vozovnice. Nekatere vlake je
možno rezervirati vnaprej. Informacije o voznih redih so objavljene na spletni strani Državnih
železnic.

4.5.6. Lokalna prometna sredstva
Opise naslednjih lokalnih prometnih sredstev sem prav tako povzela po spletni strani
Traditional Transport in Jakarta, po turističnem vodiču Lonely Planet, predvsem pa po
pridobljenih informacijah in izkušnjah iz svojega dvomesečnega potovanja po Indoneziji.

Bajaj
Je eno izmed tradicionalnih prevoznih sredstev Indonezije. Bajaj je trikolesno vozilo z
majhnim motorjem spodaj, poleg voznika je za njim prostor še za dva potnika. V večini
primerov so oranžne barve, vožnja z njimi pa je vroča, glasna in zaradi izpušnih plinov tudi
precej zadušljiva. Bajaj je postal popularen v Indiji, kjer jih je razvila Vespa. Kasneje jih je
začela uvažati in izdelovati tudi Indonezija. Podobna vozila so razširjena po vsem svetu. V
Afriki znan kot rickshaw, na Tajskem kot tuk-tuk in v Peruju kot mototaxi. Bajaji so zelo
priljubljeni v Jakarti, saj je njihovo število ocenjeno na 20.000.
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Slika 40: Bajaj in notranjost bajaja

Vir: Wikipedia, 2012

Foto: Petra Lavrič, 2012

Njihovo območje delovanja je omejeno na določeno območje mesta, označbo svojega
območja imajo na voznikovih vratih. Med vožnjo ne smejo peljati izven tega območja, prav
tako pa nimajo dovoljena za vožnjo po glavnih cestah. Ceno vozovnice je potrebno doseči s
pogajanji. Pred vsako vožnjo je priporočljivo vprašati domačine, koliko oni plačajo za
določeno razdaljo. S poznavanjem cen je nato lažje doseči in plačati pravo ceno (cena je okoli
0,50 USD).

Bajaj BBG
Bajaj BBG je novejša različica tradicionalnega bajaja in je v Indoneziji v uporabi od leta 2006
dalje. Bajaji BBG so svetlo modre barve, so manj hrupni, imajo manj izpušnih plinov in so v
primerjavi s tradicionalnimi bajaji bolj udobni. Bajaje BBG poganja gorivo zemeljski plin,
zato so okolju bolj prijazni. Cena vožnje se ne razlikuje od vožnje s tradicionalnim bajajem, je
pa ponovno odvisna od posameznikovih sposobnosti pogajanja.

Becak
Becak je tricikel. Njegova oblika se razlikuje po posameznih mestih, najti pa jih je po vsej
Indoneziji. Na glavnih ulicah večjih mest je vožnja z becakom zaradi počasne vožnje in
povzročanja zastojev prepovedana. Kljub temu se jih lahko ogromno najde na stranskih
ulicah, na križiščih z glavnimi ulicami in na manjših lokalnih cestah, torej tam, kjer ni
pogostih avtobusnih povezav. Največkrat se z njimi vozijo otroci v šolo in ženske na pasar
(tradicionalno tržnico). V becaku je prostor za dva potnika, ima zaščito pred soncem in
plastično folijo za zaščito v primeru dežja. Za pravo ceno je ponovno potrebno dobro
pogajanje potnika.
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Slika 41: Becak (levo: motorizirani, desno: kolo)

Foto: Petra Lavrič, 2012

Dokar (kočija)
Dokar je kočija, njene različice pa je mogoče najti po vsem otočju. V kočije so vpreženi
manjši konji ali poniji. Običajno so kočije svetle barve, okrašene z zanimivimi motivi in
zvončki. Na obeh straneh voza je klop, notri je prostor za tri do štiri ljudi, obstajajo pa tudi
manjše kočije, s prostorom le za dve osebi. Velikokrat pa se na kočije spravi tudi cela
indonezijska družina z vrečami riža. Vožnja s kočijo je slikovita in prijetna, na splošno je za
konje dobro poskrbljeno, čeprav kočijaži z njimi občasno ne ravnajo lepo. Kočije pogosto
vozijo na določenih progah, ceno vožnje se da vedno znižati s pogajanjem (okvirno se cena
giblje med 0,20–0,30 USD).

Kolo
Kolesarjenje kot oblika prometa v mestih postaja še zlasti med indonezijskim srednjim
razredom vedno bolj priljubljeno. Bike to Work je obsežen državni projekt s ciljem, da bi
povečali število kolesarjev, ki bi dnevno kolesarili v službo, šolo in na ostale vsakodnevne
obveznosti, z namenom zvišanja kakovosti življenja. V nekaterih turističnih mestih in
območjih, predvsem na Baliju, Lomboku ter v Yogjykarti, ponujajo tudi kolesarske ture in
izposojo koles. Glavna prednost kolesarjenja po Indoneziji je uživanje ob razgledih čudovite
pokrajine. Dobro vzdrževane ceste Balija, Lomboka, vzhodne Jave in južnega Celebesa so
primerne za kolesarje vseh vrst, medtem ko so hriboviti predeli Sumatre, Floresa in drugih
otokov primerni le za bolj izkušene kolesarje. Glavne težave kolesarjev v mestih so vročina,
gost promet, onesnaženost zraka in nevarni vozniki.
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Slika 42: Kočije in kolesa na otoku Gili Meno in Gili Trawangan

Foto: Petra Lavrič, 2012

Ojek
Ojek je motor taxi. V Jakarti so postali priljubljeni po prepovedi vožnje z becaki v mestnem
jedru, tj. po letu 1994. Prometna storitev z ojeki se je začela na pobudo prebivalcev, ki so prej
za prevoz v šole in službe uporabljali becak. Dovolilnice za voznike ojekov ne obstajajo, prav
tako ni nadzora nad njimi. Po zakonu bi morali vsi sopotniki na motorju nositi zaščitno
čelado, vendar pa v večini primerov vozniki ojekov ob sebi nimajo rezervne čelade. Ponavadi
se ojeki zbirajo na križiščih glavnih cest, na avtobusnih terminalih in trgih ter v bližini
manjših cest, ki niso pokrite z avtobusnimi progami. Za dosego prave cene se je potrebno
pogajati še pred začetkom vožnje.

Slika 43: Vozniki ojekov čakajoč na stranke

Vir: Traditional transport, 2012
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5. POVEZAVA PROMETA IN TURIZMA
Promet in turizem sta gospodarski dejavnosti, ki se povezujeta in součinkujeta. Turistični
tokovi vplivajo na razvoj prometnih tokov. Klub razvoju turizma so določeni predeli
Indonezije še vedno prometno slabše razviti in imajo slabo razvito prometno infrastrukturo.
Turisti pričakujejo dobro prometno povezavo do turističnih destinacij oziroma znamenitosti.
V septembru 2012 sem se odpravila na dvomesečno potovanje po Indoneziji. Tam sem
spoznala nekatere prometne povezave, pa tudi razlike med turistično obljudenimi kraji in
ostalimi za turiste še ne zanimivimi kraji.
Primer Indonezije je zanimiv z vidika povezave med turistično in gospodarsko razvitostjo. V
gospodarsko manj razvitih in še razvijajočih se državah ponavadi velja, da so razlike med
razvitimi in manj razvitimi območji bolj izrazite. Tudi v Indoneziji turistična razvitost še ne
pomeni nujno tudi splošne gospodarske razvitosti. V mnogih primerih (krajih) je namreč
opaziti precejšne razlike med samo turistično in ostalo gospodarsko razvitostjo. Tako je tudi s
prometno infrastrukturo, ki je v nekaterih območjih kljub razvijajočemu se turizmu še zelo
slabo razvita. Eden izmed takih primerov so Togeanski otoki, ki so turistično vedno bolj
obiskani, kljub temu pa so prometno slabše povezani s celino. Dostopni so le iz krajev
Ampane in Gorontala na Celebesu. Iz njunih pristanišč potem vozijo manjši trajekti le dva do
trikrat na teden in še to zgolj na večje otoke, povezave med posameznimi otoki so še slabše in
manj pogoste. Do počitniških krajev na manjših otočkih pa je možno priti le z lokalnimi
ladjami oziroma čolni. Po drugi strani pa ima Indonezija mednarodna letališča, zaradi
strateške lege med Indijskim in Pacifiškim oceanom pa tudi pristanišča globalnega pomena.
Pri preučevanju povezav med prometom in turizmom sem se v glavnem osredotočila na kraje
in turistične zanimivosti, ki sem jih v okviru svojega potovanja obiskala in podrobneje
spoznala. Tako o dostopnosti teh krajev kot tudi prometnih povezavah med njimi sem se že
predhodno seznanila (Lonely Planet, splet). Primer Togeanskih otokov je že opisan zgoraj,
zdaj pa izpostavljam še ostale kraje s svojega potovanja. V glavnem lahko trdim, da se kraji z
vidika splošne opremljenosti (infrastrukture) in storitvenih dejavnosti razvijajo, deloma
tudi na račun pospešene urbanizacije in rasti BDP-ja. Poudarek je predvsem na razvoju
storitvenih dejavnosti, zanemarjajo pa komunalno infrastrukturo, ravnanje z odpadki, vodo,
zrakom ipd. To je značilno tako za območja znotraj največjih indonezijskih mest kot tudi za
periferna, podeželska območja.
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Preglednica 13: Vrednotenje obiskanih turističnih znamenitosti z vidika turistične in prometne
ponudbe ter drugih značilnosti
Turistična znamenitost
Jakarta – območje letališča
(Java)
Jakarta – primestje (Java)
Jakarta – mesto (Java)
Kuta (Bali)
Otoki Gili (Lombok)
Maumere (Flores)
Otok Komodo
Makassar (Celebes)
Tana Toraja (Celebes)
Togeanski otoki (Celebes)

Turistična ponudba

Prometna ponudba

Druge značilnosti

++

++

++

--++
+
++
++
+
++
++
o
o
+
o
++
+
+ (*)
++
+
+
+
o
+
+
Opombe: Vrednotenje temelji predvsem na ugotovitvah s potovanja, pri čemer pomeni znak
»++« zelo dobro, »+« dobro, »o« zadovoljivo, »-« slabo in »- -« zelo slabo stanje. Posamezne
turistične znamenitosti so podrobneje opisane v poglavju 3.4, pri vrednotenju pa sem se
osredotočila na vidike turistične in prometne ponudbe ter drugih značilnosti posamezne
znamenitosti. Do ocen sem prišla tudi s pomočjo uporabe informacijskih virov (omenjenih v
poglavju Pregled literature) ter osebnih stikov s potovanja.
(*) – Otok Komodo je zaščiten kot narodni park, zato je zanj značilna zgolj osnovna
infrastruktura, večji posegi pa na njem niso dovoljeni.

Sprva sem vrednotila turistično ponudbo izbranih krajev. Ocenjevala sem dostopnost in
kakovost storitev, ki so turistom pri potovanjih pomembne – tj. dostopnost turističnih
informacij, posredovanje le-teh v angleškem jeziku, privlačnost samega kraja, nastanitvene in
gostinske zmogljivosti, sprejemanje turistov pri domačinih idr. Med obiskanimi kraji
negativno izstopa predmestje Jakarte, ki turistično ni opremljeno, niti ga turisti navadno ne
obiščejo. Z oceno slabo sem ocenila tudi pristaniško mesto Maumere na otoku Flores, ki
obsežnejše turistične ponudbe nima, tudi nastanitvene in druge značilnosti so slabše.
Maumere predstavlja zgolj izhodišče turistom pri nadaljevanju njihovih poti oziroma jim
omogoča dobre prometne povezave.
Nadalje sem vrednotila prometno ponudbo, tj. dostopnost različnih prometnih sredstev in
različne vidike potovanja z njimi (varnost, udobnost, finančna in časovna ugodnost). V ozir
sem vzela tudi stanje prometne infrastrukture (stanje cest, vozil javnega potniškega prometa,
raznovrstnost ponudbe prevozov ipd.). Ker sem se potovanja po Indoneziji lotila v »lastni
režiji«, sem se o možnostih prevozov pozanimala predhodno, mnogokrat pa mi je prišla prav
lastna iznajdljivost in prilagodljivost (npr. pri barantanju za nižjo ceno vozovnice,
sporazumevanje v indonezijščini ipd.). Mnogi turisti imajo pri barantanju in dogovarjanju za
cene vozovnic težave. Večino obiskanih turističnih znamenitosti sem z vidika prometne
ponudbe ocenila kot dobro oz. zadovoljivo. Seveda v pozitivnem smislu izstopa mednarodno
letališče Jakarta, kjer je prometna ponudba nadpovprečno razvita.
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Poskušala sem oceniti tudi druge značilnosti območij, ki so pomembne z vidika turizma. Pri
tem vrednotenju sem upoštevala dostopnost osnovnih storitev (zdravstvene, izobraževalne,
bančne ustanove), stanje okolja (različne oblike onesnaženja) ipd. Upoštevala sem torej
elemente, ki so v obiskanih krajih vidni tako turistom, kot tudi domačinom. Kot slabost vseh
mest bi omenila še to, da so vsi turistično informacijski centri vedno na obrobju mest in
turistom niso lahko dostopni. Z oceno zelo dobro sem ocenila razvita območja Jakarte (torej
širše območje mednarodnega letališča in mestnega jedra) in mesto Kuta na otoku Bali. Gre za
nadpovprečno razvita urbanizirana območja, kjer je dostopnost do osnovnih storitev zelo
visoka, hkrati pa je tudi okolje lepo urejeno. Povsem nasprotno je primestje Jakarte slabo
opremljeno – gre za številna obsežna barakarska naselja brez osnovne infrastrukture, značilno
je tudi slabo stanje okolja (onesnaženost vode, zraka, številna neurejena odlagališča
odpadkov) ipd. Na Togeanskih otokih je slabša splošna opremljenost, razen osnovnih storitev
ni dodatne ponudbe. Turistom je na voljo zgolj možnost prenočevanja in osnovne prehrane.
Presenetil me je tudi odnos domačinov do narave (metanje odpadkov v morje). Prav tako sem
kljub predhodnim visokim pričakovanjem zgolj z oceno »dobro« ocenila otok Komodo. Gre
namreč za območje narodnega parka, kjer večji posegi in razvoj dodatne turistične
infrastrukture niso dovoljeni. Tako otok niti nima nastanitvenih zmogljivosti. Obiščejo ga
zgolj enodnevni obiskovalci. Gostinske in nastanitvene storitve so jim na voljo v mestih
Labuan Bajo (Flores) in Sape (Sumbava).
V splošnem lahko na podlagi lastnih izkušenj in iz pogovora s tujimi turisti ter indonezijskimi
turističnimi ponudniki trdim, da so z vidika turističnih obiskovalcev najbolj zanimivi in
opremljeni kraji Jakarta (predvsem turistično bolj razvito mestno jedro), mesto Kuta na
Baliju, otok Komodo, Makassar, deloma še otoki Gili (Lombok) in pokrajina Tana Toraja.
Po drugi strani pa so stroški izgradnje in vzdrževanja infrastrukture previsoki za nekatere
regije, tudi za take, ki so turistično znane in zaradi tega bolje obiskane. Domačini v nekaterih
perifernih regijah potreb po nadgradnji infrastrukture ne vidijo, če pa si jo že želijo, se bojijo
visokih stroškov, korupcije ipd., ki bi jih v to okolje prinesli zunanji poslovneži in korporacije
(Gehrmann, 1994). Na tem mestu lahko tretjo delovno hipotezo (H3) deloma potrdim,
deloma ovržem. Turistično zanimivi kraji namreč niso nujno tudi bolje prometno opremljeni
(primer Togeanskih otokov).
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6. REZULTATI ANKETIRANJA TURISTOV
Namen anketne raziskave je bil ugotoviti, katere prometne storitve uporabljajo turisti in
kolikšno je njihovo zadovoljstvo z njimi ter ugotoviti v kolikšni meri varnost in udobnost
prometnih sredstev vplivata na odločitev turistov pri načrtovanju poti po Indoneziji. Zanimalo
me je tudi, kako so turisti zadovoljni s turistično ponudbo Indonezije.
Anketno raziskavo sem izvedla preko spleta med slovenskimi turisti, ki so že obiskali
Indonezijo in med tujimi turisti na samem potovanju po Indoneziji, zato je bila anketa
prevedena tudi v angleščino. Anketiranje je potekalo v obdobju med 19. 9. 2012 in 30. 11.
2012. Vprašalnik je izpolnilo 97 turistov, 79 Slovencev preko spleta in 18 tujih turistov na
terenu.
Zaradi specifične vsebine anketnega vprašalnika je vzorec razmeroma majhen, zato tudi ni
najbolj reprezentativen. Anketiranje je bilo pogojeno z objektivnimi možnostmi. Ker sem
vnaprej predvidevala, da na potovanju ne bom dobila zadostno število anketirancev, sem se
osredotočila na pridobivanje odgovorov slovenskih turistov, ki so že potovali po Indoneziji.
Kljub temu pa sem še vseeno poskušala pridobiti anketirance tudi na potovanju. Ker nisem
potovala med glavno turistično sezono, je bilo na manj turistično razvitih krajih težje pridobiti
turiste, ki bi odgovarjali na vprašalnik. Kljub manjšemu vzorcu anketirancev pa je analiza
anketne raziskave pokazala zanimive rezultate.

1. Vprašanje – Spol:
Moški = 45 (46 %)
Ženski = 52 (54 %)
Grafikon 11: Spol anketirancev

Razmerje med spoloma je skoraj enako, za malenkost prevladujejo ženske, ki se na potovanje
največkrat odpravijo v družbi prijateljic oz. partnerjev.
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2. Vprašanje – Starost:
Preglednica 14: Starost anketirancev
Starost
Št. odgovorov
%
0–25 let
22
23
26–40 let
64
66
41–60 let
10
10
61–75 let
0
0
Nad 75 let
1
1
Največ, kar 66 % anketirancev je starih med 25 in 40 leti (grafikon 2). Sledijo jim turisti stari
do 25 let, teh je 23 %. Turistov starih med 41 in 60 let je 10 %. Preostali 1 % predstavlja
turiste, ki so starejši od 75 let, anketirancev v starostnem razredu med 61 in 75 let pa nisem
dobila (grafikon 2).
Grafikon 12: Starost anketirancev

3. Vprašanje – V Indonezijo ste prišli:
Preglednica 15: Družba na potovanju
S kom ste prišli v Indonezijo? Št. odgovorov
Sami
20
S partnerjem
33
Z družino
6
S prijatelji
27
V okviru organizirane skupine
10

%
21
34
6
28
10
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Grafikon 13: S kom ste prišli v Indonezijo?

Največ (34 %) anketirancev je v Indonezijo prišlo s partnerjem, 28 % s prijatelji, kar 21 %
anketirancev pa je odgovorilo, da so potovali sami. 11 % jih je potovalo v okviru organizirane
skupine in le 6 % jih je prišlo z družino. Indonezija je popularna lokacija med mladimi,
predvsem zaradi naravnih lepot, zato je tu veliko parov, prijateljskih skupin, pa tudi
posameznikov.

4. Vprašanje – Kolikokrat ste že bili v Indoneziji?
Enkrat = 73 (77 %)
Večkrat = 22 (23 %)

Grafikon 14: Število obiskov Indonezije
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Indonezija je turistična destinacija, ki jo večina turistov obišče le enkrat. Od anketiranih
turistov jih je bilo kar 77 % do sedaj le enkrat v Indoneziji. Nekaj (23 %) pa je bilo tudi
posameznikov, ki so v Indonezijo potovali oz. v njej počitnikovali že večkrat.

5. Vprašanje – Zakaj ste prišli v Indonezijo?
Preglednica 16: Razlogi za obisk Indonezije
Zakaj ste prišli v Indonezijo? Zaradi:
Naravnih lepot
Radovednosti, novih doživetij
Kulture in kulturnih znamenitosti
Priporočila prijateljev
Gostoljubnosti
Dodatne ponudbe (zabava, športne ponudbe)
Drugo

Št. odgovorov
77
71
64
21
20
11
6

%
80
74
67
22
21
11
6

Velika večina (kar 80 %) anketiranih turistov je v Indonezijo prišlo zaradi naravnih lepot,
kar je bilo pričakovano (grafikon 5). 74 % vprašanih je izbralo Indonezijo iz radovednosti ter
novih doživetij, 67 % jih je obiskalo Indonezijo tudi zaradi drugačne kulture in spoznavanja
le-te. 22 % so Indonezijo priporočili prijatelji, 21 % pa jih je kot razlog navedlo gostoljubnost
domačinov. 11 % turistov je prišlo v Indonezijo zaradi dodatne ponudbe. Izpostavljajo
predvsem potapljanje, saj je podvodni svet Indonezije res čudovit. Pod rubriko drugo so
anketiranci navedli še dobrodelnost oz. različne prostovoljske dejavnosti, poceni letalske
karte, obisk prijateljev s spleta, službene poti in študentsko izmenjavo.

Grafikon 15: Razlogi za obisk Indonezije
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6. Vprašanje – Koliko časa je trajalo vaše potovanje?
Preglednica 17: Čas potovanja
Čas potovanja
Št. odgovorov
14 dni ali manj
14
14 dni–1 mesec
54
1 mesec ali več
29

%
14
56
30

Grafikon 16: Čas potovanja

Večina anketiranih je v Indonezijo pripotovala za dalj časa. Več kot polovica (56 %) jih je
odgovorila, da je njihovo potovanje trajalo od 14 dni do 1 meseca, 30 % pa jih je po
Indoneziji potovalo kar 1 mesec ali več. Preostalih 14 % je v Indonezijo pripotovalo za 14 dni
ali manj.

7. Vprašanje – Katere otoke ste obiskali?
Po pričakovanjih je večina anketiranih obiskala večje in turistično bolj znane otoke. V
odgovorih so prevladovali Java (Jakarta), Sumatra, Celebes, Bali, Lombok, Flores ter ostali:
Sumbawa, Borneo, Papua in nekaj manjših otokov – Gili Trawangan, Gili Air, Gili Meno
(Lombok), Bunaken (Celebes), Togeanski otoki, Nusa Penida in Lembogan (Bali), Rinka,
Komodo (Flores), Karimunjawa (Java), Moyo (Sumbawa).

8a. Vprašanje – S katerim prevoznim sredstvom ste prišli do Indonezije?
Letalo = 94 (97 %)
Ladja = 3 (3 %)
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Grafikon 17: Način prihoda v Indonezijo

Kar 97 % vprašanih je v Indonezijo prispelo z letalom, preostali 3 % pa so prišli z ladjo.
Na podlagi zgornjih odgovorov anketirancev in pogovorov z indonezijskimi turističnimi
ponudniki lahko deloma potrdim prvo delovno hipotezo (H1). Prihodi mednarodnih turistov
so namreč vezani predvsem na letalski promet, prometni tokovi znotraj Indonezije pa niso
tako homogeni. Temu namenjeni sta bili tudi naslednji dve anketni vprašanji.

8b. Vprašanje – S katerimi prevoznimi sredstvi ste potovali med otoki?
Letalo = 71 (76 %)
Ladja = 69 (74 %)

Grafikon 18: Uporabljena prevozna sredstva med otoki
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Anketiranci so imeli na voljo dva možna odgovora. Večina vprašanih je potovala z ladjami in
z letali. Delež obeh je skoraj povsem enak, z letalom je potovalo 76 % in z ladjo 74 %
vprašanih. Dodala bi še, da se je kar polovica anketirancev (48 %) posluževala obeh
prometnih sredstev.

8c. Vprašanje – S katerimi prevoznimi sredstvi ste potovali po otokih?
Preglednica 18: Uporabljena prometna sredstva po otokih
Prevozno sredstvo
Št. odgovorov
%
Taxi (ojek, ipd.)
64
66
Avtobus (lokalni prevozi)
58
60
Motor
54
56
Becak, bajaj, bentor (tricikel)
41
42
Avtomobil
40
41
Letalo
29
30
Turistični avtobus (organizirana skupina)
24
25
Vlak
24
25
Minibus (bemo, pete-pete, mikrolet, angkot, kijang)
22
23
Kolo
14
14
Dokar (kočija)
7
7
Kombinacija dveh ali več prometnih sredstev (*)
86
89
Opomba: (*) - Kombinacija dveh ali več prometnih sredstev ni bila na voljo kot možnost
odgovora v anketi. Delež sem izračunala naknadno na podlagi odgovorov anketirancev.

Grafikon 19: Uporabljena prometna sredstva po otokih
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Glede na pestrost izbire prometnih sredstev so zanimivi tudi odgovori. Večina anketiranih je
uporabljala več vrst prevoza. Prevladuje uporaba ojeka (motor taxi), uporaba lokalnega
avtobusa in najem motorja, njihovih triciklov ter najem avtomobila. Na tem mestu je potrebno
izpostaviti, da večina turistov najame motor ali avto skupaj z voznikom, predvsem zaradi
nepoznavanja poti, slabe cestne infrastrukture (in slabih cestnih povezav) in ker prometni
predpisi zahtevajo mednarodno vozniško dovoljenje (vožnja po levi strani ceste). Anketiranci,
ki so potovali po Javi in Sumatri, so potovali tudi z vlakom. Java in Sumatra sta namreč edina
otoka Indonezije z železnico. Po ostalih večjih otokih (Java, Sumatra, Celebes, Borneo) pa so
turisti izbrali tudi letalo in potovali z notranjimi leti in se tako izognili slabim cestam in
turistično manj znanim krajem. Nekateri anketiranci so v Indonezijo pripotovali v okviru
turistične agencije, tako da s prevozi niso imeli skrbi. Vozili so se namreč le s turističnimi
avtobusi. Kolo je priljubljeno pri turistih predvsem na manjših otočkih, kjer drugega prometa
razen kočij ni.
Dva ali več vrst prometnih sredstev (kombiniranje) je za potovanja po posameznih otokih
uporabljalo kar 89 % anketirancev. V večini primerov so bili to vprašani, ki so potovali v
lastni režiji.
Na tem mestu lahko v celoti potrdim prvo delovno hipotezo (H1). Prihodi mednarodnih
turistov so vezani na letalski promet, medtem ko se turisti za potovanja znotraj Indonezije
poslužujejo številnih prometnih sredstev.

9a. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni s CENO prometnih storitev?
Preglednica 19: Zadovoljstvo s ceno prometnih storitev
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
2
2
2 manj zadovoljen
6
6
3 srednje zadovoljen
19
20
4 zadovoljen
39
40
5 zelo zadovoljen
30
31
Pri tem vprašanju je potrebno poudariti, da cene določenih prometnih storitev niso uradne.
Zadovoljstvo turistov je zato pogojeno tudi s tem, kako dobro se znajo pogajati (»barantati«)
in če znajo zbiti ceno na tako, kot jo plačujejo domačini. Znano je namreč, da imajo za tujce
vedno vnaprej pripravljeno turistično (podvojeno) ceno.
Na splošno je bila večina (40 %) zadovoljna s ceno, 31 % zelo zadovoljnih in 20 % srednje
zadovoljnih. Preostalih 8 % pa je bilo manj zadovoljnih oz. sploh ni bilo zadovoljnih.
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Grafikon 20: Zadovoljstvo s ceno prometnih storitev

9b. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni z UDOBJEM prometnih storitev?
Preglednica 20: Zadovoljstvo z udobjem prometnih storitev
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
7
7
2 manj zadovoljen
20
21
3 srednje zadovoljen
37
38
4 zadovoljen
28
29
5 zelo zadovoljen
5
5
Grafikon 21: Zadovoljstvo z udobjem prometnih storitev
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Z udobjem prometnih storitev je bilo nekaj manj zadovoljstva. 38 % anketirancev predstavlja
sredino oz. srednje zadovoljstvo. 29 % jih je bilo zadovoljnih in 21 % manj zadovoljnih. Tu je
potrebno spet poudariti, da je udobje odvisno od vrste prevoza, saj so npr. minibusi ponavadi
preveč zasedeni in je število potnikov vsaj dvakrat višje od zmogljivosti minibusa.
Zadovoljenost potnikov je pogojena tudi z njihovo utrujenostjo na potovanju (ocena je torej
zelo subjektivna).

9c. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni z VARNOSTJO prometnih storitev?
Preglednica 21: Zadovoljstvo z varnostjo prometnih sredstev
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
18
19
2 manj zadovoljen
20
21
3 srednje zadovoljen
36
37
4 zadovoljen
14
14
5 zelo zadovoljen
8
8

Grafikon 22: Zadovoljstvo z varnostjo prometnih sredstev

Glede varnosti je opaženo manjše zadovoljstvo. Še vedno je največji delež srednje
zadovoljnih (37 %), skupno pa prevladuje delež manj zadovoljnih (21 %) in sploh
nezadovoljnih (19 %). Odgovori so spet pogojeni z vrsto prevoznega sredstva, voznika, stanja
cest ipd.
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9d. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni s ČASOM oz. TRAJANJEM vožnje?
Preglednica 22: Zadovoljstvo s časom oz. trajanjem vožnje
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
12
12
2 manj zadovoljen
27
28
3 srednje zadovoljen
37
38
4 zadovoljen
15
15
5 zelo zadovoljen
5
5
Grafikon 23: Zadovoljstvo s časom oz. trajanjem vožnje

S trajanjem vožnje v povprečju potniki niso bili zadovoljni (28 % manj zadovoljnih in 12 %
nezadovoljnih), največ (38 %) jih je bilo srednje zadovoljnih. Glavni razlog za manjše
zadovoljstvo so slabe ceste in v večini primerov glede točnosti precej nezanesljivi
indonezijski prevozniki. Sami pravijo temu »Indonesian time«. Pogosto se zgodi, da pot z
izhodišča začnejo prezgodaj, še večkrat pa precej kasneje, kot je predvideno. Ravno zaradi
tega številni potniki svoje nadaljnje potovanje zelo težko načrtujejo vnaprej.

9e. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni s POGOSTOSTJO prometnih povezav?
Preglednica 23: Zadovoljstvo s pogostostjo prometnih povezav
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
2
2
2 manj zadovoljen
14
14
3 srednje zadovoljen
35
36
4 zadovoljen
31
32
5 zelo zadovoljen
15
15
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Grafikon 24: Zadovoljstvo s pogostostjo prometnih povezav

Prometne povezave so precej pogoste, kar je razvidno iz zgornjih odgovorov. 36 % vprašanih
je bilo srednje zadovoljnih, 32 % zadovoljnih in 15 % zelo zadovoljnih. Le preostalih 16 % je
bilo manj oz. nezadovoljnih.

9f. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni z MOŽNOSTJO IZBIRE različnih načinov
prevoza?
Preglednica 24: Zadovoljstvo z možnostjo izbire različnih načinov prevoza
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
1
1
2 manj zadovoljen
14
14
3 srednje zadovoljen
25
26
4 zadovoljen
31
32
5 zelo zadovoljen
23
24
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Grafikon 25: Zadovoljstvo z možnostjo izbire različnih načinov prevoza

Indonezija je država s pestro izbiro prevoznih sredstev, zato je tudi možnost izbire različnih
načinov prevoza velika. Posledično je večje tudi zadovoljstvo potnikov. Največ je zadovoljnih
(32 %), srednje zadovoljnih je 26 % ter zelo zadovoljnih 24 %. Pestra izbira se kaže tudi pri
visokem deležu kombiniranja dveh ali več prometnih sredstev med anketiranci (89 %).

9g. Vprašanje – Kako ste bili zadovoljni z DOSTOPNOSTJO INFORMACIJ o
prometnih povezavah?
Preglednica 25: Zadovoljstvo z dostopnostjo informacij o prometnih povezavah
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
12
12
2 manj zadovoljen
19
20
3 srednje zadovoljen
34
35
4 zadovoljen
29
30
5 zelo zadovoljen
3
3
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Grafikon 26: Zadovoljstvo z dostopnostjo informacij o prometnih povezavah

Vprašani so bili z dostopnostjo informacij o prometnih povezavah kar zadovoljni. 35 % je bilo
srednje zadovoljnih, 30 % pa zadovoljnih. 20 % oz. 12 % je bilo z informiranostjo manj oz.
povsem nezadovoljnih.

10. Vprašanje – Kako ste bili na splošno zadovoljni s ponudbo prometnih storitev?
Preglednica 26: Splošno zadovoljstvo s ponudbo prometnih storitev
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
1
1
2 manj zadovoljen
15
15
3 srednje zadovoljen
41
42
4 zadovoljen
33
34
5 zelo zadovoljen
7
7
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Grafikon 27: Splošno zadovoljstvo s ponudbo prometnih storitev

Turisti so bili na splošno zadovoljni s ponudbo prometnih storitev. 42 % jih je bilo srednje
zadovoljnih, 34 % zadovoljnih in 7 % zelo zadovoljnih. Le ostalih 16 % je bilo manj
zadovoljnih in nezadovoljnih.

11. Vprašanje – Katera prometna storitev se vam je zdela najbolj varna in udobna ter
katera najmanj? Zakaj?
Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato bi izpostavila le najpogostejše in najbolj izstopajoče
odgovore. Potrebno je poudariti tudi, da je Indonezija glede prometa precej raznolika država
(otoki se med seboj zelo razlikujejo). Skupno jim je, da je na cestah povsod velika
prenatrpanost, posledično tudi veliko onesnaževanja. Na splošno prevozna sredstva v
Indoneziji niso najbolj varna že zaradi same številčnosti prebivalstva, ki dnevno potuje iz
kraja v kraj (dnevni migranti). Promet je odvisen tudi od naseljenosti (npr. razlika med
prenaseljeno Jakarto in katerim od osamljenih otočkov, kjer ni velike izbire prevoznih
sredstev).
Za najbolj varen in udoben prevoz so v veliki večini izbrali letalo, sledil je vlak, najet
avtomobil z voznikom in nočni avtobus. Letalo so v večini primerov izbrali, ker naj bi bilo
tako potovanje statistično najbolj varno in ker naj bi bili letalski prevozniki primorani
upoštevati visoka mednarodna merila glede varnosti. Nekaj pa je bilo tudi odgovorov, da je
letalo nevarno in neudobno prevozno sredstvo. To velja predvsem za notranje lete. Vlak je bil
druga najbolj varna in udobna izbira predvsem zaradi normalnih hitrosti potovanj in zaradi
najmanj možnosti za nesrečo. Nekaj jih je kot slabost vlaka navedlo počasnost in visoke cene.
Najem avtomobila z voznikom pa poleg varnosti upraviči še udobnost vožnje. Avtomobili so
sodobni in lepo opremljeni. Vozniki običajno vozijo po predpisih. Med najbolj udobne in
varne pa spada še nočni avtobus (relacija Makasar–Rantepao), na katerem so udobni sedeži,
potnikom pa nudijo tudi veliko prostora.
Za najmanj varen in udoben prevoz pa je bil izbran motor oz. ves cestni promet (minibus,
avtobus) ter ladja oz. trajekt. Nekateri anketiranci so bili mnenja, da je cestni promet v
Indoneziji precej nepredvidljiv in na videz neurejen, kaotičen. Ceste so precej slabe in
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nevzdrževane, prav tako je z vozili. Cestni promet je nevaren predvsem za turiste, saj
»indonezijskega načina vožnje« niso navajeni in nimajo izkušenj z vožnjo v takšnih
okoliščinah. Indonezijci so za svoje razmere zanesljivi vozniki, navajeni so dejstva, da se na
cesti pazi, hkrati pa so tudi zelo prilagodljivi. Tudi pešci kot udeleženci v prometu so zelo
ogroženi, pločniki so le v večjih mestih, prehodov za pešce in semaforjev je zelo malo, kjer pa
so, jih vozniki niti ne upoštevajo. Nekateri anketiranci so omenili, da je najmanj varna in
udobna vožnja z ojekom, predvsem zaradi prevelike izpostavljenosti ostalim vozilom. Prav
tako ti vozijo prehitro, izsiljujejo prednost, nepravilno prehitevajo, hkrati pa kot sopotnik
redkokdaj dobiš čelado. Stanje je malo boljše, če sam najameš motor in voziš po svojih
zmožnostih. Kot manj varne so anketiranci izpostavili tudi lokalne minibuse, ravno zaradi
prehitre vožnje in nepravilnega prehitevanja. Minibusi niso niti udobni, saj so narejeni za
azijsko prebivalstvo (večinoma ljudje manjše rasti). Imajo ožje, trde sedeže in so precej nizki,
zato se mora večina turistov med sedenjem sklanjati. V večini primerov je v minibusu
preveliko število potnikov. Zmogljivost minibusa je v veliki večini za 12 ljudi, notri pa se
ponavadi pelje dvakrat več potnikov, nemalokrat še kakšen potnik na strehi. Tudi ladje in
trajekte so anketirani označili za manj varne, predvsem zaradi starih in dotrajanih plovil ter
zaradi prevelikega števila potnikov, pogosto so plovila tudi umazana. Predvsem za ženski spol
so neprijetni tudi domačini moškega spola, ki so precej vsiljivi (občasno pretirano ogovarjanje
in vsiljevanje), potnikom ponujajo zgolj lokalno hrano na krovu. Med najbolj nevarne pa po
mnenju anketirancev spadajo lokalne ladje oz. čolni, ker so povsem brez potrebne opreme in
rešilnih jopičev.

12. Vprašanje – V kolikšni meri je VARNOST določene prometne storitve vplivala na
načrtovanje vaše poti po Indoneziji?
Preglednica 27: Vpliv varnosti prometnih storitev na načrtovanje potovanja
Št. odgovorov
%
1 nikakor
35
36
2 malo
29
30
3 delno
13
13
4 močno
10
10
5 zelo močno
9
9
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Grafikon 28: Vpliv varnosti prometnih storitev na načrtovanje potovanja

Pri načrtovanju potovanja se večina vprašanih ni ozirala na varnost prometnih storitev. V
večini primerov varnost ni nikakor (36 %) oz. je malo (30 %) vplivala na načrtovanje poti.

13. Vprašanje – V kolikšni meri je UDOBNOST določene prometne storitve vplivala na
načrtovanje vaše poti po Indoneziji?
Preglednica 28: Vpliv udobnosti prometnih storitev na načrtovanje potovanja
Št. odgovorov
%
1 nikakor
30
31
2 malo
24
25
3 delno
21
22
4 močno
15
15
5 zelo močno
7
7
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Grafikon 29: Vpliv udobnosti prometnih storitev na načrtovanje potovanja

Prav tako kot varnost, tudi udobnost prometnih storitev ni pretirano vplivala na načrtovanje
poti anketirancev. Največ (31 %) jih je odgovorilo, da udobnost nikakor ni vplivala na
načrtovanje potovanja in izbire prometnih sredstev, 25 % jih je odgovorilo, da malo, 22 %
delno ter 15 % močno. Le pri 7 % vprašanih je želja po udobnosti zelo močno vplivala na
načrtovanje njihovega potovanja.
Na podlagi zgornjih dveh vprašanj (12. in 13. anketno vprašanje) lahko delno potrdim še
četrto hipotezo (H4), in sicer da značilnosti prometne ponudbe ne vplivajo pomembneje
na turiste pri načrtovanju njihovega potovanja po Indoneziji. Anketirancem varnost in
udobnost prometnih storitev nista preveč pomembni oziroma na samo načrtovanje njihovega
potovanja značilnosti prometnih storitev nimajo vpliva. Kar 66 % anketirancev je odgovorilo,
da varnost prometnih storitev nikakor ne oziroma le malo vpliva na njihovo načrtovanje
potovanja. Prav tako je 56 % anketirancev odgovorilo, da udobnost prometnih storitev
nikakor ne oziroma le malo vpliva na načrtovanje. Tisti anketiranci, ki jim oboje več pomeni,
pa se v večini primerov odpravljajo na potovanja v organiziranih skupinah.

14. Vprašanje – S čim ste bili najbolj zadovoljni?
Preglednica 29: Zadovoljstvo turistov
Št. odgovorov
Naravne lepote
89
Kultura in kulturne zanimivosti
65
Gostoljubnost
61
Hrana
56
Dodatna ponudba
12
Urejenost otokov
11
Ponudba izletov
11
Drugo
7
Prometne storitve
3

%
92
67
63
58
11
11
11
7
3
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Grafikon 30: Zadovoljstvo turistov

Vprašani so imeli možnost izbire več stvari, s katerimi so bili na svojem potovanju po
Indoneziji najbolj zadovoljni. Prevladovalo je zadovoljstvo s tistimi elementi turistične
ponudbe, ki so jih anketiranci navedli tudi kot razlog prihoda v Indonezijo. Večina (92 %) jih
je bilo najbolj zadovoljnih z naravnimi lepotami Indonezije, sledijo jim kultura in
kulturne znamenitosti (67 %). Prav tako so bili zelo zadovoljni z gostoljubnostjo
Indonezijcev (63 %) in hrano (58 %). Z 11 % je sledilo navdušenje nad dodatno ponudbo,
urejenostjo otokov in ponudbo izletov. Najmanj jih je bilo zadovoljnih s prometnimi
storitvami (le 3 %). Nekateri so izbrali še možnost drugo, tu so navedli zadovoljstvo z
domačini, živalmi in posebnim morskim življenjem, potapljanjem, vremenom ter
spremljevalci.

15. Vprašanje – Kako ste bili na splošno zadovoljni s turistično ponudbo?
Preglednica 30: Splošno zadovoljstvo s turistično ponudbo
Št. odgovorov
%
1 sploh nisem zadovoljen
2
2
2 manj zadovoljen
4
4
3 srednje zadovoljen
22
23
4 zadovoljen
44
45
5 zelo zadovoljen
25
26
Nad turistično ponudbo Indonezije je bila večina vprašanih zadovoljna (45 %), 26 % jih je
bilo zelo zadovoljnih, 23 % pa srednje zadovoljnih. Le 4 % je bilo manj zadovoljnih in le 2 %
sploh nista bila zadovoljna.
Zadovoljstvo vprašanih glede turistične ponudbe je v sami pestrosti države in stvareh, ki jih
lahko ponudijo turistom (naravne lepote, kultura, lokalna hrana …).
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Grafikon 31: Splošno zadovoljstvo s turistično ponudbo

6.1.

Razlike v stališčih anketirancev glede na način potovanja

Poleg analize celotnega vprašalnika sem med seboj primerjala še različna mnenja
anketirancev. Zanimalo me je namreč, če se pojavljajo razlike v stališčih anketirancev glede
na to, kako so potovali. Najbolj smiselno se mi je zdelo primerjati tiste, ki so v Indonezijo
prišli v okviru organizirane skupine in ostale (tiste, ki so prišli sami, s partnerjem, z družino, s
prijatelji) z odgovori na vprašanja na temo prometa. Predvidevala sem namreč, da bi pri
odgovorih obeh skupin lahko prišlo do nekaterih razlik. Na organiziranih potovanjih je za
turista stalno poskrbljeno, medtem ko mora turist, ki potuje v lastni režiji, sam skrbeti za svoje
potrebe, varnost, udobje ipd.

Preglednica 31: Zadovoljstvo s prometno ponudbo glede na način potovanja anketirancev
Zadovoljstvo s prometno ponudbo
cena

udobje

varnost

čas oz.
trajanje

pogostost

možnost
izbire

dostopnost
informacij

splošno
zadovoljstvo

Prihod v
okviru
organizirane
skupine
(N = 10)

3,45

3,45

3,27

3,36

3,18

3,81

3,18

3,55

Ostali
(N = 87)

3,99

2,99

2,66

2,65

3,48

3,63

2,88

3,28

Iz zgornje preglednice je razvidno, da se med tistimi, ki so v Indonezijo prišli v okviru
organizirane skupine, in tistimi, ki so prišli sami, pojavljajo razlike. Analizirala sem različne
vidike zadovoljstva s prometno ponudbo. Pričakovano so bili samostojni popotniki bolj
zadovoljni s ceno prevozov kot tisti, ki so prišli z organizirano skupino. Prav tako me ni
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presenetilo dejstvo, da so tisti, ki so prišli z organizirano skupino na splošno bolj zadovoljni z
udobjem, varnostjo in trajanjem prevozov. Največje razlike v zadovoljstvu s prometno
ponudbo med tema dvema skupinama so se pokazale pri trajanju, varnosti in udobju prevozov
(v korist organiziranim skupinam) ter ceno (v korist samostojnim popotnikom).

Grafikon 32: Primerjava zadovoljstva anketirancev s prometno ponudbo glede na način
potovanja

Preglednica 32: Vpliv varnosti in udobja na načrtovanje potovanja glede na način potovanja
anketirancev
Vpliv na načrtovanje
Zadovoljstvo s
potovanja
turistično ponudbo
varnost
udobje
Prihod v okviru
organizirane skupine
2,09
2,64
3,91
(N = 10)
Ostali
(N = 87)

2,28

2,41

3,88

Preučila sem tudi vpliv varnosti in udobja na samo načrtovanje potovanja. Kot sem
pričakovala, je varnost bolj pomembna samostojnim popotnikom, saj za tiste, ki pripotujejo v
okviru organizirane skupine, le-ta tudi ni (v tolikšni meri) relevantna, saj zanjo poskrbi
organizator potovanja, medtem ko je udobje pomembnejše tistim v organiziranih skupinah.
Slednji so bili tudi bolj zadovoljni s turistično ponudbo.
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Grafikon 33: Trajanje potovanja glede na način potovanja anketirancev

Primerjala sem tudi organiziranost turistov (samostojni oz. v skupini) s trajanjem potovanja
po Indoneziji. Pri obeh skupinah prevladujejo potovanja dolga od 14 dni do 1 meseca. V
medsebojni primerjavi pa je delež teh, ki potujejo od 14 dni do 1 meseca, večji v organizirani
skupini. V potovanjih dolgih do 14 dni prevladujejo organizirane skupine, medtem ko je
veliko več samostojnih popotnikov, ki potujejo po Indoneziji 1 mesec ali več. Dolžina
potovanja v okviru organiziranih skupin je najpogosteje krajša od enega meseca, medtem ko
se številni samostojni popotniki odločajo za daljša potovanja.
Slabost te primerjave je v majhnem vzorcu anketirancev, saj je bilo v mojem primeru
»organiziranih« turistov, ki so odgovorili na anketna vprašanja, zgolj 10 oz. 10,3 % vseh.

6.2.

Razlike v stališčih anketirancev glede na število obiskov Indonezije

Podobno kot samostojne oz. »organizirane popotnike« sem primerjala tudi tiste, ki so
Indonezijo obiskali prvič, in tiste, ki so bili v Indoneziji že večkrat. Pričakovala sem namreč,
da bo stopnja zadovoljstva večja pri tistih, ki so Indonezijo že obiskali, saj se v nasprotnem
primeru verjetno ne bi ponovno vračali v državo.

Preglednica 33: Zadovoljstvo anketirancev s prometno ponudbo glede na število obiskov
Indonezije
Zadovoljstvo s prometno ponudbo
Enkrat
(N = 73)
Večkrat
(N = 24)

cena

udobje

varnost

čas oz.
trajanje

pogostost

možnost
izbire

dostopnost
informacij

splošno
zadovoljstvo

4,00

3,00

2,69

2,74

3,49

3,71

2,97

3,33

3,71

3,17

2,83

2,71

3,29

3,46

2,75

3,25
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Pri tej primerjavi so bile razlike med obema skupinama manjše. Tisti, ki so po Indoneziji
potovali prvič, so bili s ceno potovanj bolj zadovoljni, prav tako s pogostostjo, možnostjo
izbire in dostopnostjo informacij. Večkratni obiskovalci pa so bili bolj zadovoljni z udobjem
in varnostjo. Na splošno sta s prometno ponudbo obe skupini popotnikov približno enako
zadovoljni, nekoliko bolj so z njo zadovoljni turisti, ki so bili v Indoneziji prvič.

Grafikon 34: Primerjava zadovoljstva anketirancev s prometno ponudbo glede na število
obiskov Indonezije

Preglednica 34: Vpliv varnosti in udobja na načrtovanje potovanja glede na število obiskov
anketirancev
Vpliv na načrtovanje potovanja
Zadovoljstvo s
turistično ponudbo
varnost
udobje
Enkrat
2,33
2,44
3,95
(N = 73)
Večkrat
2,04
2,42
3,71
(N = 24)
Varnost ima malo večji vpliv na načrtovanje potovanja pri obiskovalcih, ki so bili v Indoneziji
prvič. Slednji so tudi na splošno nekoliko bolj zadovoljni s turistično ponudbo.
Vzorec anketirancev je v obeh skupinah zadosten, prevladujejo pa turisti, ki so bili v
Indoneziji enkrat (75,3 % vseh anketirancev).
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6.3.

Razlike v stališčih anketirancev glede na trajanje potovanja

Zanimive razlike se pojavljajo tudi med kratkotrajnimi obiskovalci (tj. do 14 dni) in tistimi, ki
v Indoneziji ostanejo dlje. Najprej me je zanimalo njihovo zadovoljstvo s prometno ponudbo.

Preglednica 35: Zadovoljstvo anketirancev s prometno ponudbo glede na trajanje potovanja
Zadovoljstvo s prometno ponudbo

Do 14 dni
(N = 14)
14 dni - 1
mesec
(N = 54)
1 mesec in
več
(N = 29)

cena

udobje

varnost

čas oz.
trajanje

pogostost

možnost
izbire

dostopnost
informacij

splošno
zadovoljstvo

4,00

3,07

3,16

3,00

3,21

3,36

2,86

3,29

3,94

3,02

2,50

2,67

3,37

3,71

3,06

3,30

3,86

3,07

2,97

2,72

3,69

3,69

2,69

3,34

Grafikon 35: Zadovoljstvo anketirancev s prometno ponudbo glede na trajanje potovanja

S ceno potovanj so vse tri skupine turistov enako zadovoljne. To je tudi element potovanj, s
katerim so bili ti najbolj zadovoljni. Razlike med zadovoljstvom se pojavijo pri pogostosti
voženj, pri čemer so z njimi bolj zadovoljni tisti, ki po Indoneziji potujejo dlje časa. Z
varnostjo in časom voženj so bili bolj zadovoljni kratkotrajni obiskovalci.
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Preglednica 36: Vpliv varnosti in udobnosti na načrtovanje potovanja glede na trajanje
potovanja
Vpliv na načrtovanje
Zadovoljstvo s
potovanja
turistično ponudbo
varnost
udobje
Do 14 dni
(N = 14)
14 dni–1 mesec
(N = 54)
1 mesec in več
(N = 29)

2,79

2,79

3,71

2,53

2,56

3,93

1,52

2,03

3,90

Pri kratkotrajnih obiskovalcih varnost in udobje potovanja igrata veliko vlogo – ta dva
elementa sta njim namreč (v primerjavi z ostalimi popotniki) zelo pomembna. Slednji so tudi
najmanj zadovoljni s turistično ponudbo.
Največ anketirancev je v »srednjem razredu«, tj. potovanje med 14 dnevi in 1 mesecem (55,7
%). Sledijo jim popotniki, ki so bili v Indoneziji 1 mesec ali dlje (29,9 %) in kratkotrajni
popotniki (14,4 %).

6.4. Povezave med zadovoljstvom anketirancev s prometno ponudbo in
turistično ponudbo v Indoneziji
Analizirala sem še zadovoljstvo anketirancev s prometno ponudbo in celotno turistično
ponudbo v Indoneziji (vprašanji 10 in 15). Zanimale so me predvsem razlike v mnenjih
turistov glede prometne in turistične ponudbe. Če je promet zelo pomemben za turiste, bi
lahko to tudi deloma vplivalo na njihovo splošno zadovoljstvo z njihovo turistično ponudbo.

Grafikon 36: Primerjava zadovoljstva anketirancev s prometno in turistično ponudbo v
Indoneziji
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V splošnem so bili anketiranci bolj zadovoljni s turistično ponudbo, kot s samo prometno
ponudbo. Vendar pa lahko ne glede na manjše zadovoljstvo s prometno ponudbo trdim, da
prometna ponudba ne vpliva pomembneje na zadovoljstvo anketirancev s turistično ponudbo.
Tako lahko tudi v celoti potrdim svojo četrto delovno hipotezo (H4). Značilnosti prometne
ponudbe torej pomembneje ne vplivajo na turiste pri načrtovanju njihovega potovanja po
Indoneziji.

6.5. Razlike v stališčih anketirancev glede na (izbrane) demografske
značilnosti anketirancev
Kot naslednji primerjalni kriterij sem uporabila spol anketirancev. Ženskam je pri načrtovanju
poti bolj pomembna varnost in udobnost, so pa s tema dvema elementoma potovanja manj
zadovoljne kot moški. Med anketiranci je v organiziranih skupinah več žensk kot moških.
Število anketirancev je v obeh skupinah približno enako. Vprašalnik je izpolnilo 52 žensk in
45 moških.

Preglednica 37: Vpliv varnosti in udobnosti ter zadovoljstvo z varnostjo in udobnostjo glede
na spol anketirancev
Vpliv na načrtovanje poti
Ženske
(N = 52)
Moški
(N = 45)

Zadovoljstvo

varnost

udobnost

varnost

udobnost

Organizirana
skupina

2,31

2,46

2,69

3,00

7,2 %

2,20

2,40

2,77

3,10

3,1 %

Zanimiva je tudi primerjava zadovoljstva s prometno ponudbo v različnih starostnih skupinah
anketirancev.
Največ anketirancev je v srednjem starostnem razredu, tj. med 26 in 40 leti starosti (66 %),
sledijo jim najmlajši (22,7 %) in najstarejši (11,3 %).

Preglednica 38: Zadovoljstvo s prometno ponudbo glede na starost anketirancev
Zadovoljstvo s prometno ponudbo
Do 25 let
(N = 22)
26–40 let
(N = 64)
Nad 41 let
(N = 11)

cena

udobje

varnost

čas oz.
trajanje

pogostost

možnost
izbire

dostopnost
informacij

splošno
zadovoljstvo

4,05

3,32

3,05

2,95

3,64

4,2

3,18

3,45

4,02

2,94

2,63

2,63

3,45

3,51

2,81

3,22

3,18

3,09

2,64

2,82

3,00

3,45

3,00

3,55

95

V veliki večini kazalcev so mlajši (do 25 let) bolj zadovoljni s prometno ponudbo. Precej
manjše razlike v zadovoljstvu s prometno ponudbo so med »starejšima skupinama«
anketirancev. Pri večini kazalcev so starejši (nad 41 let) celo bolj zadovoljni s prometno
ponudbo kot »srednji starostni razred« (med 26 in 40 let). Zanimiv kazalec je tudi splošno
zadovoljstvo s prometno ponudbo. Z njo so najbolj zadovoljni starejši anketiranci, sledijo jim
anketiranci mlajši od 25 let.

Grafikon 37: Zadovoljstvo s prometno ponudbo glede na starost anketirancev

Preglednica 39: Vpliv varnosti in udobnosti na načrtovanje potovanja glede na starost
anketirancev
Vpliv na načrtovanje
Zadovoljstvo s
potovanja
turistično ponudbo
varnost
udobje
Do 25 let
2,27
2,68
3,95
(N = 22)
26–40 let
2,21
2,33
3,95
(N = 64)
Nad 41 let
2,55
2,55
3,36
(N = 11)
Varnost in udobje potovanja imata različen vpliv na določene starostne skupine pri
načrtovanju njihovega potovanja. Varnost potovanja najbolj pomembno vpliva na turiste stare
nad 41 let, medtem ko udobje najbolj pomembno vpliva na najmlajše in najstarejše turiste.
Prav tako so s turistično ponudbo nekoliko manj zadovoljni turisti stari nad 41 let.
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Grafikon 38: Trajanje potovanja glede na starost anketirancev

Starostne skupine se mi je zdelo smiselno primerjati še s trajanjem potovanj po Indoneziji.
Izhajala sem iz tega, da imajo različne starostne skupine na razpolago različno število prostih
dni, ki jih lahko porabijo za potovanje. Starejši ljudje oziroma tisti v pokoju imajo ponavadi
več časa, nekateri imajo rajši krajša potovanja, spet drugi pa si privoščijo tudi daljša
potovanja. V starostni skupini od 26 do 41 let je ponavadi največ zaposlenih, ti pa si zelo
težko privoščijo potovanja daljša od enega meseca, saj nimajo na razpolago toliko dni
dopusta. Daljša potovanja si navadno lahko privoščijo mlajši od 26 let, ponavadi so to
študenti.
Rezultati ankete so pokazali, da pri vseh treh starostnih skupinah prevladujejo potovanja
dolga od 14 dni do 1 meseca, ta odstotek še najbolj izstopa pri najmlajši starostni skupini (do
25 let). Pri krajših potovanjih prevladuje starejša starostna skupina (nad 41 let), pri daljših
potovanjih (1 mesec in več) pa spet izstopajo najmlajši (do 25 let), medtem ko je odstotek
starih od 26–40 in nad 41 let skoraj povsem enak.

Tovrstne analize in primerjave imajo določene slabosti. Anketiranje je objektivna metoda,
kljub temu pa so lahko odgovori anketirancev zelo subjektivni. Najbolj se to pokaže pri
vprašanjih, s katerimi želimo oceniti pomembnost oziroma zadovoljstvo anketirancev z
določenimi storitvami, saj jih vsak posameznik drugače dojema. Prav tako odgovori niso
nujno vedno resnični in niso preverljivi. Pri primerjavi določenih sklopov vprašanj so se
pokazale slabosti zaradi manjšega vzorca anketirancev. Pri primerjanju anketirancev po
starostnih skupinah in po načinu potovanja (organizirane skupine in ostali), sem namreč
dobila različno velike skupine anketirancev.
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7. ZAKLJUČEK
Turizem in promet sta v Indoneziji zelo pomembni storitveni dejavnosti, ki se medsebojno
povezujeta in prepletata.
Na podlagi osnovnega poznavanja turističnih značilnosti Indonezije in kasnejšega
dvomesečnega potovanja po Indoneziji v jeseni 2012, sem se osredotočila predvsem na glavne
turistične znamenitosti. Pri raziskovanju sem poskušala preučiti vse vrste znamenitosti, od
destinacij z masovnim turizmom, pa do manj poznanih krajev Indonezije, od obmorskih
letovišč do gorskih vrhov. Bila sem pozorna na glavne naravne in družbene značilnosti
posameznih krajev (npr. podnebje, gospodarstvo, prebivalstvo). Součinkovanje značilnosti
namreč lahko bistveno vpliva tako na turizem kot tudi na promet na nekem območju. Zato
sem lahko na podlagi lastnih izkušenj, deloma pa tudi s pomočjo virov in literature
ovrednotila opremljenost krajev oziroma destinacij s turistično, prometno in splošno ponudbo.
Nagel razvoj turizma se je začel po letu 1980 z državnimi spodbudami in naložbami v
turistično in prometno infrastrukturo. Pospešeno so začeli graditi turistične objekte predvsem
na Javi in Baliju, ki sta še vedno najpomembnejši turistični območji. Turistična ponudba
Indonezije je izjemno pestra. Med turisti so najbolj obiskane naravne znamenitosti Indonezije,
ob tem pa jih veliko poskusi aktivnosti, ki jih omogoča narava (potapljanje, deskanje,
pohodništvo). Veliko je torej t. i. aktivnih turistov, ki jim rekreacija predstavlja del potovanja.
Zaradi izjemno pestre zgodovine Indonezije je zelo pomemben tudi kulturni turizem. Veliko
je hinduističnih templjev z zanimivo arhitekturo, islamske, kolonialne dediščine in tradicije
določenih ljudstev po posameznih otokih. V zadnjem času se zaradi okoljskih težav in večje
ozaveščenosti ljudi vse bolj uveljavlja tudi ekoturizem, še zlasti na severnem Celebesu. Eden
izmed problemov pri nadaljnjem razvoju oziroma širitvi turizma so naravne nesreče (izbruh
vulkanov, potresi, cunamiji), ki se pojavljajo pogosto zaradi lege Indonezije na pacifiškem
ognjenem obroču. Turiste pa od Indonezije odvrača tudi družbena (ne)varnost. V preteklih
letih je prišlo že do več terorističnih napadov. Ti se dogajajo tudi na turističnih območjih,
kjer je v njih umrlo več 100 turistov.
Z globalizacijo in višjim standardom se povečuje tudi turistični obisk. Stanje turizma v
Indoneziji se izboljšuje in tuji turisti se v večjem številu vračajo nazaj. V letu 2012 je
Indonezijo obiskalo že kar osem milijonov tujih turistov. Veliko vlogo pri tem ima tudi
oglaševanje Indonezije kot »Wonderful Indonesia« oziroma kot države s čudovito naravo,
bogato kulturno dediščino, pestro gastronomijo, poznani so po gostoljubnih ljudeh in cenovni
konkurenčnosti. Največ tujih turistov pride iz Azijsko-pacifiške regije, predvsem iz
Singapurja, Malezije, Avstralije, Kitajske in Japonske. Največ evropskih turistov prihaja iz
Velike Britanije in Nizozemske.
Z razvojem turizma se v glavnem izboljšuje tudi prometna infrastruktura. Celotno prometno
omrežje Indonezije se je zaradi slabših gospodarskih razmer oblikovalo postopoma, pa tudi
zaradi otoškega značaja in neenakomerne poselitve. Glavni in prevladujoč je cestni promet.
Daleč največ motornih vozil predstavljajo motorji. Za Indonezijo so značilna tudi druga
lokalna prometna sredstva (npr. bemo, bajaj, becak), ki jih uporabljajo domačini, zaradi
njihove posebnosti pa tudi turisti. Zaradi otoške lege je najpomembnejša oblika prevoza
potniški in tovorni vodni promet, torej prometne povezave med otoki in po celinskih plovnih
poteh. Železniško omrežje je razvito le na Javi in Sumatri. Zaradi zahtevnih naravnih pogojev
so ponekod cestne povezave slabe. Poleg tega so glavni razlog za hiter razvoj zračnega
prometa tudi velike oddaljenosti nekaterih krajev. Na določena območja Indonezije je še
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danes mogoče priti le z letali. Poznavanje potovalnih možnosti v Indoneziji je zelo
dobrodošlo, saj nam lahko potovanja s točke A do točke B najoptimalnejše prometno sredstvo
precej olajša, na cilj pridemo hitreje, varneje in ceneje. Tudi zaradi tega se veliko turistov v
Indonezijo odpravi v okviru organizirane skupine in le na bolj turistično razvita območja
države.
Prometna infrastruktura Indonezije se je prvotno začela razvijati zaradi naravnih bogastev in
pa strateške lege med Indijskim in Pacifiškim oceanom ter med Azijo in Avstralijo.
Pomemben je postal izvoz naravnih virov, predvsem nafte, zemeljskega plina in rudnin. S
povečanjem stopnje motorizacije so se začele pojavljati s prometom povezane težave. Gre
predvsem za onesnaženje, prometne zamaške, prometne nesreče ipd.
Vse štiri delovne hipoteze zastavljene pred izdelavo diplomskega dela sem potrdila (H1 in
H2, H4) oziroma deloma potrdila (H3).
Prihodi mednarodnih turistov so vezani predvsem na letalski promet, notranji promet pa
poteka z vsemi prometnimi sredstvi (poleg letalskega, še cestni in morski promet). To je bila
moja prva delovna hipoteza, ki sem jo lahko v celoti potrdila na podlagi odgovorov
anketirancev in pogovorov z indonezijskimi turističnimi ponudniki. Prihodi mednarodnih
turistov so namreč vezani predvsem na letalski promet, prometni tokovi znotraj Indonezije pa
niso tako homogeni. Turisti se pri potovanju znotraj Indonezije namreč poslužujejo različnih
prometnih sredstev.
Z rastjo BDP-ja raste tudi promet znotraj Indonezije. Svojo drugo delovno hipotezo sem
prav tako v celoti potrdila, tokrat na podlagi statističnih podatkov o rasti BDP-ja in stopnje
motorizacije. BDP stalno narašča, prav tako tudi stopnja motorizacije. Trend naraščanja tako
gospodarske razvitosti kot tudi stopnje motorizacije se bo tudi v prihodnje najverjetneje
nadaljeval.
Trditev, da turizem omogoča turističnim krajem, tamkajšnjim prebivalcem in turistom boljšo
prometno ponudbo, je bila tretja delovna hipoteza. Hipotezo sem deloma potrdila že na
potovanju po Indoneziji (glavne turistične destinacije imajo v glavnem dobro prometno
ponudbo), deloma pa tudi s pomočjo anketne raziskave. Z njo sem dobila podatke o strukturi
turistov, njihovih pričakovanjih in zadovoljenosti njihovih potreb glede na turistično in
prometno ponudbo. Večina anketirancev je izrazila zadovoljstvo s prometno ponudbo v
Indoneziji. Kljub temu pa imajo nekateri oddaljeni kraji, ki so turistično prav tako dobro
obiskani, slabšo prometno ponudbo (npr. nezanesljive povezave z lokalnimi čolni). Potreb za
nadgradnjo infrastrukture domačini v večini ne vidijo, saj so z razmerami zadovoljni, hkrati
pa se bojijo negativnih posledic, ki bi jih nadgradnje prinesle. Zato sem tretjo delovno hipotezo
deloma potrdila, deloma ovrgla.
Tudi četrto delovno hipotezo (tj. značilnosti prometne ponudbe pomembneje ne vplivajo na
turiste pri načrtovanju njihovega potovanja po Indoneziji) sem v celoti potrdila s pomočjo
anketne raziskave oziroma na podlagi vprašanj o vplivu varnosti in udobnosti prometnih
storitev na načrtovanje potovanj turistov ter s primerjavo splošnega zadovoljstva turistov s
prometno in turistično ponudbo. Večina anketirancev je bila mnenja, da jim varnost in
udobnost prometnih storitev nista preveč pomembni, to so predvsem turisti, ki potujejo v
lastni režiji. Tisti anketiranci, ki jim oboje pomeni več, pa se v večini primerov odpravljajo na
potovanja v organiziranih skupinah. V splošnem so bili anketiranci bolj zadovoljni s
turistično, kot pa s prometno ponudbo. Vendar pa manjše zadovoljstvo s prometno ponudbo
pomembneje ne vpliva na zadovoljstvo anketirancev s turistično ponudbo, kajti kljub vsemu
je zadovoljstvo s turistično ponudbo še vedno visoko.
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8. SUMMARY
Tourism and transport in Indonesia are very important economic activities. These two
activities are highly connected and dependent one from another.
Idea for this thesis came from planning my two-month trip to Indonesia. Firstly I focused on
the key tourist attractions, but during travel in the fall of 2012, I wanted to see much more –
from mass tourism destinations to less known places, from seaside resorts to distant mountain
peaks and waterfalls. Visiting different places, I paid special attention on their different
features (e.g. climate, economy, population). Their combination has a significant effect on
tourism as well as on traffic in the area. Based on my experiences from traveling and literature
study, I evaluated level of development from tourism, traffic and general point of view for 10
tourist places, I have visited.
Tourism infrastructure firstly developed on Java and Bali islands in 1980s, when many
airports, roads, hotels and other tourist resorts opened. Tourist infrastructure was focused
mainly on the coastline, but nowadays Indonesia is famous for its diversity. Tourists are
different as well – they don't search just for relaxation any more, but they are much more
active during their travels (diving, surfing, hiking, trekking etc.). Indonesia promotes cultural
tourism as well. People from all over the World come to see indigenous, Hindu, Islamic and
colonial heritage and traditions. Especially due to increasing environmental problems and
lesser development of peripheral regions, ecotourism is developing. This started in the
northern Celebes, which is now most famous region for its ecotourism. Not only
environmental problems, but there are also some social (in)security concerns. Tourist visits
plummeted after terrorist attacks in tourist areas (on the island Bali).
Process of globalization and higher tourist standards are attracting more and more tourists.
After big promotional campaign “Wonderful Indonesia” started, eight million foreign tourists
traveled to Indonesia in 2012. Tourists came mainly from Asia – Pacific region, some also
from Europe (Great Britain, the Netherlands).
Parallel to fast development of tourism, transport infrastructure started to develop with high
rate. Roads are filled with motor vehicles, mostly with motor bikes and local means of
transport (e.g. bemo, bajaj, becak etc.). Water transport also has great importance – there are
many local connections between small islands, high passenger connections and freight
transport through inland waterways. Rail network is developed only on Java and Sumatra.
Nowadays, air transportation is gaining importance. This is happening because of great
distances, slower land transportation, greater safety and many new low-cost airlines. Fast
development of transport infrastructure was caused also due to exportation of natural
resources and strategic location between Indian and Pacific Ocean.
I have confirmed three working hypotheses (H1, H2 and H4), when H3 was partially
confirmed.
International tourists are coming to Indonesia mainly with international airlines. Inland
transport however takes place by all modes of transport. This is shown from the results of my
survey and interviews with Indonesian tourism providers. That is why I have confirmed first
hypotheses (H1).
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With the growth of Indonesian GDP, inland transportation demands are increasing as well.
This was proven based on statistical data, i.e. GDP and motorization growth. A second
hypothesis (H2) was also completely proven – GDP and motorization are increasing steadily
in the last years. I predict, that these trends will continue in the future as well.
Third working hypothesis (H3) was that increasing tourist visits are causing improvement of
transport infrastructure standards, which is advantage for local population too. I partly
confirmed this hypothesis, which was based on experiences from my travel and also on survey
results. Most respondents expressed satisfaction with the Indonesian transport services.
However, there are examples of remote tourist attractions, which have low accessibility (e.g.
only with local boats) with poor traffic connections. It was surprising, that locals are mainly
satisfied with this situation – they do not want negative consequences that could result with
infrastructure upgrades. That is why I cannot completely confirm third hypothesis (H3).
Characteristics of transportation offer have no significant effect on planning of tourist trips on
Indonesia. This was my fourth hypothesis (H4) which was, based on survey results, also fully
confirmed. I focused mainly to results on question about the impact of safety and convenience
of transport services to tourists planning, and on comparison of overall tourists satisfaction
with both transport and tourism. Tourists, traveling on their own, consider safety and comfort
less important than tourists within organized groups. Respondents were in general more
satisfied with tourism than transport offer. Despite that fact, lower satisfaction with transport
standards does not significantly affect the satisfaction of respondents with tourism standards.
In spite of everything, satisfaction with tourism remains high.
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11. PRILOGE
Priloga 1: Anketni vprašalnik o zadovoljstvu turistov s prometnimi storitvami Indonezije
Pozdravljeni! Moje ime je Petra Lavrič in sem študentka Filozofske fakultete, smer
geografija. V okviru svojega diplomskega dela z naslovom »Vloga prometa v turizmu na
primeru Indonezije« bom raziskala, kako so turisti zadovoljni s turistično ponudbo Indonezije,
katera prometna sredstva sploh uporabljajo in zakaj ter kolikšno je njihovo zadovoljstvo z
obstoječimi prometnimi storitvami. Anketa je anonimna. Zbrani podatki in ugotovitve so del
diplomskega dela in bodo služili zgolj temu namenu.
Že vnaprej sem vam zahvaljujem za sodelovanje.

1. Spol:
a.) M
b.) Ž

2. Starost:
a.) 0–25 let
b.) 26–40 let
c.) 41–60 let
d.) 61–75 let
e.) nad 75 let

3. V Indonezijo ste šli:
a.) sami
b.) s partnerjem
c.) z družino
d.) s prijateljem/prijateljico/prijatelji
e.) v okviru organizirane skupine

4. Kolikokrat ste že bili v Indoneziji?
a.) enkrat
b.) večkrat
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5. Koliko časa je trajalo vaše potovanje?
a.) 0–14 dni
b.) 14 dni–1 mesec
c.) 1 mesec in več

6. Zakaj ste prišli v Indonezijo? (možnih je več odgovorov)
a.) naravne lepote
b.) kultura in kulturne zanimivosti
c.) gostoljubnost
d.) dodatna ponudba (zabava, športna ponudba)
e.) priporočila prijateljev
f.) radovednost, nova doživetja
g.) drugo_______________

7. Katere otoke ste obiskali?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Kateri prevoz ste uporabili (možnih je več odgovorov):
8a. do Indonezije?
Letalo
Ladja

8b. med otoki?
Letalo
Ladja
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8c. po posameznih otokih?
Turistični avtobus (organizirana skupina)
Vlak
Najem: - avtomobil
- motor
- kolo
Lokalni prevoz: - Becak, bajaj, bentor (tricikel)
- Avtobus
- Minibus (bemo, pete-pete, mikrolet, angkot)
- Dokar (kočija)
- Taxi (ojek, ipd.)

9. Kako ste bili zadovoljni s posameznimi vidiki prometnih storitev (1 = sploh nisem
zadovoljen, 5 = zelo zadovoljen)?
cena

1

2

3

4

5

udobje

1

2

3

4

5

varnost

1

2

3

4

5

čas, trajanje vožnje

1

2

3

4

5

pogostost prometnih povezav

1

2

3

4

5

možnost izbire različnih načinov prevoza

1

2

3

4

5

dostopnost informacij o prometnih povezavah

1

2

3

4

5

10. Kako ste bili na splošno zadovoljni s ponudbo prometnih storitev?
1 - sploh nisem zadovoljen
2 - manj zadovoljen
3 - srednje zadovoljen
4 - zadovoljen
5 - zelo zadovoljen
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11. Katera prometna storitev se vam je zdela najbolj varna in udobna ter katera
najmanj? Zakaj?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12. V kolikšni meri je varnost določene prometne storitve vplivala na načrtovanje vaše
poti po Indoneziji?
1 - nikakor
2 - malo
3 - delno
4 - močno
5 - zelo močno

13. V kolikšni meri je udobnost določene prometne storitve vplivala na načrtovanje vaše
poti po Indoneziji?
1 - nikakor
2 - malo
3 - delno
4 - močno
5 - zelo močno

14. S čim ste bili najbolj zadovoljni? (možnih je več odgovorov)
a.) naravne lepote
b.) kultura in kulturne zanimivosti
c.) gostoljubnost
d.) hrana
e.) ponudba izletov
f.) urejenost otokov
g.) prometne storitve
h.) dodatna ponudba (zabava, športna ponudba)
i.) drugo_______________
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15. Kako ste bili na splošno zadovoljni s turistično ponudbo?
1 - sploh nisem zadovoljen
2 - manj zadovoljen
3 - srednje zadovoljen
4 - zadovoljen
5 - zelo zadovoljen
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