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Ketika meresmikan Asean Tourism Forum (ATF) di Yogyakarta, 25 Januari 2002 
lalu, Presiden Megawati Soekarnoputri mengatakan, peranan industri pariwisata 
bagi ekonomi kerakyatan adalah sangat besar. Industri pariwisata terbukti 
mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang berbasis pada usaha kecil 
menengah (UKM) sehingga tercipta pendapatan dan kesempatan kerja bagi 
masyarakat menengah ke bawah. Dalam forum pariwisata yang dihadiri 8 
(delapan) menteri dari Asean, dan 3 (tiga) pejabat setingkat menteri dari Cina, 
Jepang dan Korea Selatan (Korsel) tersebut, Presiden Megawati mengajak 
semua pihak untuk membangun industri pariwisata sehingga ekonomi 
kerakyatan dapat terus berkembang.  

Peranan industri pariwisata bagi ekonomi kerakyatan yang berbasis pada UKM 
memang sangat besar. Data Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata 
(Menneg Budpar, 2000), memperlihatkan, sektor usaha termasuk sektor UKM 
yang terkait langsung dalam bisnis pariwisata memang cukup banyak. Tenaga 
kerja yang terserap di dalamnya juga cukup besar, mencapai 2.781.891 orang. 
Rinciannya: sektor jasa (transportasi dan jasa lainnya) tercatat 1.288.024 orang, 
perdagangan (901.023 orang), usaha sayuran dan buah-buahan (184.644 
orang), usaha hasil pertanian (127.063 orang), usaha makanan (108.143 orang), 
industri tekstil, pakaian dan kulit (88.604 orang), serta industri kerajinan bambu, 
kayu, rotan dan kerajinan lainnya tercatat 84.390 orang. Jika setiap pekerja 
menanggung tiga orang, maka tercatat sebanyak 8.345.673 orang sangat 
bergantung pada industri pariwisata ini.  

Hidup matinya UKM di pusat-pusat industri kerajinan di Provinsi Bali seperti 
Dusun Celuk (kerajinan perak), Ubud (kerajinan tangan dan seni lukis), dan 
Dusun Dawam (kerajinan kayu) misalnya, sangat tergantung pada industri 
pariwisata. Ketika kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) atau turis asing 
"terganggu", industri kerajinan di dusun-dususn tersebut terpukul hebat. Tahun 
lalu (2001), jumlah wisman yang berkunjung ke Pulau Dewata tersebut tercatat 
hanya 1.355.282 orang atau menurun 4,07% (57.557 orang) dari 1.412.839 
orang tahun 2000. Turunnya kunjungan wisman ini berujung pada merosotnya 
penukaran mata uang asing sebesar US$24.200 yaitu menjadi hanya 
US$77.660.000 (2001) dari angka tahun sebelumnya (2000) yang 
US$102.476.000. Akibatnya, omset UKM pada pusat-pusat industri kerajinan 
tersebut menurun drastis bahkan di antaranya gulung tikar.  

Nasib UKM di Jakarta yang mengandalkan pada industri pariwisata seperti 
usaha transportasi, ritel, restoran, suvenir dan entertainment juga terpukul hebat 
akibat kunjungan wisata yang ditargetkan 1,2 juta orang hanya terealisasi 1,1 
juta orang. Padahal, UKM di Jakarta tersebut menyerap 300.000 pekerja. Ini 
belum termasuk pekerja di sektor informal yang terkait dengan bisnis pariwisata 



seperti pedagang kaki lima (PKL), juru parkir, dan lain-lain yang jumlahnya 
mencapai angka 10.000 orang.  

Urat Nadi Ekonomi Kerakyatan  

Pemerintah Malaysia dan Thailand, sangat sadar bahwa industri pariwisata 
adalah urat nadi ekonomi kerakyatan, yang kini berbasis pada jutaan usaha kecil 
menengah. Karena itu, kedua negara tersebut sangat serius membangun industri 
pariwisata mereka. Malaysia melalui rencana pembangunan Eigth Malaysia Plan 
(2001-2008) bertekad menjadikan negerinya sebagai tourism country. Tahun ini 
(2002) Negeri Jiran itu menargetkan kunjungan 15 juta turis asing (dengan target 
devisa US$10 miliar) atau meningkat 25% dari tahun sebelumnya yang tercatat 
12 juta orang dengan devisa US$9 miliar. Negeri Gajah Putih, Thailand, dengan 
slogan Be My Guest, tahun ini menargetkan kunjungan 12 juta turis asing (target 
devisa US$8 miliar) atau meningkat 14% dari tahun lalu yang 10,5 juta orang 
dengan devisa US$7,9 miliar.  

Untuk mewujudkan target tersebut kedua negara, pertama, melakukan promosi 
besar-besar ke luar negeri. Malaysia menganggarkan dana US$150 juta, 
sedangkan Thailand menganggarkan US$200 juta. Tak tanggung-tanggung 
Negeri Gajah Putih itu menjadikan Perdana Menteri (PM) Thailand, Taksin 
Shiwanatra sebagai model iklan kampanyenya pada Majalah Time edisi 4 
Februari 2002 lalu. Kedua, menindak tegas siapa saja yang mencoba atau 
melakukan gangguan keamanan yang menggangu para turis asing. Jaminan 
keamanan itu telah diwujudkan dengan menindak tegas pihak-pihak yang 
melakukan tindak anarkhis (kerusuhan), kriminalitas dan aksi terorisme.  

Hebatnya, masyarakat kedua negara itu sangat menyadari bahwa industri 
pariwisata telah menjadi urat nadi bagi kehidupan dan kelangsungan usaha 
mereka. Karena itu kesadaran kolektif tentang arti penting industri pariwisata 
bagi ekonomi kerakyatan benar-benar telah tercipta di kedua negara tetangga 
tersebut. Hal ini terlihat, jaminan keamanan kepada para turis asing benar-benar 
sudah mendarah daging sampai ke pasar-pasar tradisional. Tak berlebihan jika 
turis wanita Jepang selalu datang berbelanja ke pasar-pasar tradisonal di kedua 
negara tersebut ---yang kini telah menjadi obyek wisata pula. Dijamin para turis 
asing yang berbelanja ke pasar-pasar tradisional tidak akan menjadi korban 
kejahatan.  

Kesadaran Kolektif  

Sangat disayangkan, di Indonesia sendiri belum ada kesadaran kolektif tentang 
arti penting industri pariwisata bagi ekonomi kerakyatan. Terlihat, jaminan 
keamanan kepada turis asing atau wisman masih sangat sangat 
memprihatinkan. Para wisman, menyebut beberapa kasus pada awal tahun 2002 
ini, kerapkali justru menjadi korban kejahatan. Padahal, jaminan keamanan 
kepada para wisman adalah comparative advantage dan added value dalam 
industri pariwisata.  



Beberapa waktu lalu misalnya, dua orang wisman asal Korea Selatan (Korsel) 
dan Inggris, yang sedang berbelanja di Mangga Dua dan Atrium Senen, Jakarta 
Pusat, telah menjadi korban aksi perampokan. Kasus di Bali lebih tragis lagi, 
turis wanita Jepang bukan saja menjadi korban pemerasan namun juga menjadi 
korban pelecehan seksual. Atas kejadian itu, Konsul Jepang, Kaoru Hata, 
memberi ultimatum kepada Kepolisian Daerah (Polda) Bali. Jika tidak ada 
perbaikan keamanan, pemerintah Jepang akan mengeluarkan kebijakan travel 
warning, yaitu melarang warganya untuk berkunjung ke Bali. Ini tentunya 
kerugian sangat besar lantaran wisman Jepang yang berkunjung ke Bali selalu 
berada pada peringkat pertama. Hingga bulan Maret 2002 lalu, wisman Jepang 
yang berkunjung ke Bali tercatat 4.148 orang, Australia (2.885 orang) Inggris 
(1.395 orang), Cina Taipei (1.314 orang) dan Amerika Serikat (AS) tercatat 1.800 
orang.  

Tahun 2002 ini, pemerintah menargetkan kunjungan wisman sebanyak 5,8 juta 
dengan target perolehan devisa sebesar US$5,8 miliar. Tahun 2003 nanti 
kunjungan wisman ditargetkan naik menjadi 6,3 orang (dengan devisa US$6,3 
miliar), dan mencapai angka 6,9 juta wisman (dengan devisa US$7,59 miliar) 
pada 2004. Untuk mencapai target tersebut sekaligus untuk menciptakan citra 
positif pariwisata nasional sehingga wisman berbondong-bondong ke Indonesia, 
pemerintah gencar berkampanye dengan brand image, My Indonesia, Just a 
Smile Away. Dana senilai Rp137 miliar (US$13,7 juta) pun disiapkan untuk 
pemasaran dan promosi. Untuk promosi ke luar negeri dianggarkan Rp30 miliar 
(sekitar US$3 juta). Untuk iklan di CNN dan BBC dianggarkan Rp5 miliar.  

Langkah serius tersebut sudah selayaknya didukung dari semua pihak 
khususnya oleh elit politik, aparat kepolisian dan masyarakat luas. Harus 
disadari, semakin meningkatnya kunjungan wisman ke Indonesia maka ekonomi 
kerakyatan juga akan berkembang. Dukungan itu sendiri harus diwujudkan 
dalam bentuk kesadaran kolektif berupa pemberian jaminan keamanan kepada 
wisman. Artinya, pertama, para elit politik harus sadar untuk tidak terus-menerus 
menciptakan krisis politik yang dapat menciptakan instabillitas keamanan 
nasional sehingga berimbas pada terganggunya kunjungan wisman. Harus 
disadari, elit politik inilah yang kini mendominasi stabilitas keamanan nasional. 
Kedua, aparat kepolisian dan masyarakat luas harus bertindak tegas terhadap 
siapa saja yang mencoba atau akan melakukan tindak anarkhis, kejahatan dan 
aksi terorisme (peledakan bom) yang dapat menggangu keamanan dan 
kenyamanan para wisman. Termasuk memberikan jaminan keamanan kepada 
para wisman hingga pasar-pasar tradisonal atau tempat berbelanja, bukannya 
membiarkan mereka menjadi sasaran (korban) kejahatan. Masyarakat juga 
diharapkan untuk tidak melakukan aksi sweeping yang dapat menggangu 
keamanan para wisman.  

Pada akhirnya, semua pihak harus berpikir panjang dan jernih. Harus disadari, 
jika bisnis pariwisata terus terpuruk bahkan runtuh lantaran ketakutan dan 
kecemasan wisman tentu akan mengancam kelangsungan hidup ekonomi 
kerakyatan khususnya yang selama ini menggantungkan diri pada sektor ini. n  
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