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Abstracts 

Kurang lebih tiga dekade terakhir sektor pariwisata terus mengalami ekspansi dan 

diversifikasi. Jumlah kedatangan wisman di seluruh dunia diperkirakan meningkat rata-rata 

sebesar 3,3 persen per tahun dalam periode 2010-2030 sehingga mencapai total 1.800 juta 

kedatangan wisman pada tahun 2030. Namun, memasuki tahun 2020 sektor pariwisata 

mengalami guncangan yang cukup berat seiring dengan meluasnya pandemi COVID-19 dan 

membuat banyak negara mengeluarkan kebijakan pelarangan berwisata. Sebagai sektor 

yang memiliki forward dan backward linkage, tentu dengan terganggunya sektor ini juga 

membawa efek lanjutan kepada sektor-sektor pendukungnya. Oleh sebab itu, pemerintah 

melalui Kementerian Keuangan meresponsnya dengan berbagai kebijakan baik berupa paket 

stimulus fiskal maupun kebijakan mitigasi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai sudah cukup baik, akan tetapi 

ada beberapa kesenjangan yang perlu menjadi catatan ke depannya. Kajian ini memberikan 

analisis dampak dari COVID-19 kepada sektor pariwisata serta beberapa alternatif 

kebijakan yang dapat mengisi kesenjangan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah.  

 

Kata Kunci: Pariwisata, COVID-19, Stimulus Fiskal, Analisis Kebijakan Publik. 
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1. Pendahuluan 

Kurang lebih tiga dekade terakhir sektor pariwisata terus mengalami ekspansi dan 

diversifikasi. Berdasarkan laporan dari United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO) 2019, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) menunjukkan 

pertumbuhan yang pesat. Dimulai dari 278 juta wisman pada tahun 1980, kemudian naik 

menjadi 435 juta wisman pada tahun 1990, selanjutnya meningkat menjadi 674 juta wisman 

pada tahun 2000 dan 1.400 juta wisman di seluruh dunia pada tahun 2019. Jumlah 

kedatangan wisman di seluruh dunia diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 3,3 persen per 

tahun dalam periode 2010-2030, sehingga diprediksi akan mencapai total 1.800 juta 

kedatangan wisman pada tahun 2030 (UNWTO, 2019).  

Memasuki tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus Corona yang kemudian 

disebut dengan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Eskalasi penyebaran wabah 

COVID-19 terjadi lebih masif dibanding wabah lain sebelumnya dan dinyatakan sebagai 

pandemi. Tercatat sudah ada 188 negara yang melaporkan kasus positif COVID-19 di 

negaranya. Tidak hanya itu, dari catatan COVID-19 Dahsboard yang dikelola oleh John 

Hopkins University hingga pertengahan bulan Juni 2020, dilaporkan sudah ada lebih dari 8,4 

juta orang terkonfirmasi positif mengidap COVID-19 di seluruh dunia (COVID-19 

Dashboard, 2020). Untuk meredam penyebaran pandemi COVID-19 yang lebih luas lagi, 

secara kompak negara-negara di dunia, seperti Cina, Amerika Serikat, Italia, serta termasuk 

Indonesia, telah menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas manusia hingga barang. 

Namun, kebijakan pembatasan sosial ini juga membawa dampak yang tidak mudah untuk 

beberapa sektor perekonomian yang memiliki hubungan erat dengan arus hubungan orang 

secara langsung. Salah satunya adalah sektor pariwisata.  

Grafik. 1.1 Perbandingan Wisatawan Mancanegara Tahun 2019 dan 2020 

Sumber: UNWTO, 2020 
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Pada prinsipnya, sektor pariwisata digolongkan ke dalam sektor on demand, yang artinya 

sektor pariwisata dapat berjalan jika digerakkan oleh adanya permintaan yang datang dari 

wisatawan. Lebih lanjut, UNWTO menyatakan sejak 30 Januari 2020, banyak negara-negara 

yang mulai memberlakukan kebijakan perjalanan pariwisata guna meredam penyebaran 

COVID-19 yang lebih meluas lagi. Akibat dari kebijakan ini, UNWTO (2020) melaporkan 

bahwa pada bulan Maret 2020, total wisman secara global mengalami kontraksi sebesar 

minus 50,68 persen year on year (yoy). Sebelumnya, total wisman sebanyak 107 miliar 

wisman pada bulan Maret 2019 turun menjadi 46 miliar wisman di bulan Maret 2020 (Lihat 

Grafik 1.1). 

Diproyeksikan akibat menurunnya mobilitas wisman membawa potensi kehilangan 

pendapatan dari sektor pariwisata hingga mencapai US$80 miliar di kuartal-I 2020 ini. 

Utamanya, proyeksi ini terjadi di beberapa kawasan negara, seperti di Amerika Utara, Eropa 

dan Asia. Lihat misalnya, pendapatan dari sektor industri pariwisata di Eropa merosot dari 

US$212 miliar pada tahun 2019 menjadi US$177,7 miliar pada tahun 2020 (minus 16,2 

persen). Kemudian, di Amerika Utara diprediksi menurun dari US$181,8 miliar pada tahun 

2019 menjadi US$164,7 miliar pada 2020 (minus 9,4 persen). Terakhir, proyeksi kehilangan 

pendapatan terbesar dari sektor pariwisata terjadi di Asia dari US$225,9 miliar pada tahun 

2019 menjadi US$164,7 miliar pada tahun ini (minus 27 persen) pada kuartal 1-2020 

(Katadata.com, 2020). 

Di Indonesia, dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dapat dilihat dari saluran 

kedatangan wisman. Berdasarkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) (2020), kunjungan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk pada 

bulan Maret 2020 hanya sebanyak 470.898 wisman. Jumlah ini mengalami kemerosotan 

sebesar minus 64,11 persen jika dibandingkan dengan total jumlah kunjungan pada periode 

yang sama tahun sebelumnya (Maret 2019) sebanyak 1.311.911 wisman.  

Sebelumnya, kita ketahui bahwa industri pariwisata merupakan salah satu dari sektor yang 

diunggulkan oleh pemerintah, lihat misalnya sumbangan pariwisata terhadap Produk 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2017 sebesar 4.11 persen (BPS, 2017). Angka ini 

disinyalir akan terus meningkat ke depannya. Selain itu, pariwisata juga berhasil 

berkontribusi melalui devisa yang dihasilkannya. Tercatat sumbangan devisa sektor 

pariwisata mengalami kepertumbuhan yang cukup baik. Misalnya, pada tahun 2019 kemarin, 

pendapatan devisa Indonesia dari sektor pariwisata sebesar US$17,6 miliar dari tahun 2018 

sebesar US$16,1 miliar. Tidak mengherankan jika pemerintah mengharapkan sektor 

pariwisata dapat membawa angin segar di tengah pelemahan sektor minyak dan gas (migas) 

dan non-migas Indonesia (Fadilah, 2019).   

Lebih lanjut, sektor pariwisata merupakan sektor yang memiliki backward dan forward 

linkage tinggi dengan sektor-sektor terkait lainnya, seperti sektor penyediaan akomodasi dan 
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makanan-minuman, transportasi, perhotelan. industri kreatif, serta perdagangan. Akibatnya, 

dengan terganggunya industri pariwisata akibat COVID-19 utamanya karena adanya 

penurunan wisatawan yang datang ke Indonesia akan membawa multiplier effect kepada 

sektor-sektor penunjang pariwisata lainnya (Fadilah, 2020). 

Berangkat dari persoalan di atas, maka studi ini akan mengulas lebih dalam mengenai 

bagaimana dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Kemudian, akan 

disajikan juga analisis kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Terakhir, studi ini 

memberikan rekomendasi atau alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh para pemangku 

kebijakan terkait. Oleh sebab itu, studi ini menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama 

mengingat masih sedikitnya studi yang dilakukan untuk melihat dampak COVID-19 ke 

sektor pariwisata. Diharapkan studi ini dapat menjadi bahan masukkan kepada para 

pemangku kebijakan terkait, seperti Kementerian Pariwisata dan Kementerian Keuangan, 

serta pelaku usaha di sektor industri pariwisata. Pada bagian selanjutnya, akan dibahas 

mengenai metode dan desain penelitian dari studi ini.  

2. Metode dan Desain Penelitian 

Secara umum, studi ini merupakan studi kebijakan publik yang bertujuan untuk menelaah 

tindakan-tindakan pemerintah, mulai dari fondasi pengambilan keputusan, cara-cara dan 

mekanisme yang diambil, pemangku kebijakan terkait serta hasil atau dampak yang akan 

terlihat setelah kebijakan diambil. Pada dasarnya, kebijakan ini merupakan penelitian 

kebijakan yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi 

kebijakan, kinerja kebijakan maupun lingkungan kebijakan (Nugroho, 2014). Penelitian 

kebijakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis isi berbagai 

sumber: 

Secara lebih khusus, kajian ini dibuat berdasarkan penelitian kualitatif, khususnya melalui 

studi dokumen yang relevan dan bermanfaat terkait sektor pariwisata di Indonesia. Dokumen 

yang digunakan misalnya berasal dari kebijakan pariwisata akibat pandemi COVID-19; portal 

pemerintah (Kementerian/Lembaga terkait); naskah; jurnal; berita; peraturan perundang-

undangan dan hasil penelitian terkait, serta sumber informasi lainnya. Data dan informasi 

yang ada kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menginterpretasikan dan mengaitkan 

hubungan antara teori, kebijakan (peraturan perundang-undangan), serta realita dan 

praktiknya di lapangan. 

Bagian berikutnya adalah pembahasan hasil temuan data yang dilakukan oleh penulis 

mengenai dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia. 
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3. Dampak COVID-19 terhadap Sektor Pariwisata di Indonesia  

Bagian berikut akan memberikan hasil temuan data terkait dampak COVID-19 terhadap 

sektor pariwisata di Indonesia dalam berbagai sektor terkait. Misalnya, sektor transportasi 

udara, penyedia akomodasi perhotelan, dan penyedia makanan dan minuman (mamin). 

3.1 Dampak COVID-19 terhadap Sektor Transportasi Udara 

Saluran pertama disrupsi sektor pariwisata akibat COVID-19 dirasakan oleh sektor 

transportasi udara, baik penerbangan internasional maupun domestik. Pembahasan pertama 

akan dimulai dengan melihat dampak COVID-19 ke sektor transportasi udara penerbangan 

rute internasional. Pasca merebaknya kasus COVID-19 di Wuhan membuat beberapa negara 

seperti Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat, dan negara-negara di Eropa mengeluarkan 

kebijakan pelarangan penerbangan dari dan menuju Cina. Lebih lanjut, Pemerintah Indonesia 

pun juga secara resmi menutup sementara penerbangan dari dan menuju Cina Daratan 

(kecuali Macau dan Hong Kong) pada awal bulan Februari 2020. Tidak hanya itu, 

Pemerintah Indonesia juga mencabut sementara kebijakan bebas visa kunjungan dan visa on 

arrival bagi seluruh warga negara Cina. Larangan tersebut juga berlaku untuk warga negara 

asing yang melakukan perjalanan ke Cina dalam 14 hari terakhir. Sementara sebaliknya, 

Pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan pelarangan perjalanan ke luar negeri untuk warga 

negaranya, termasuk ke Indonesia untuk mencegah penyebaran virus lebih luas (CNN 

Indonesia, 2020).  

Secara global, akibat adanya kebijakan pelarangan mobilitas dari dan ke Cina membawa 

dampak yang signifikan bagi sektor penerbangan internasional di seluruh dunia. Perhitungan 

The International Air Transport Association (IATA), memperkirakan hilangnya pendapatan 

penumpang global akibat pelarangan terbang dari dan ke Cina sebesar US$29,3 miliar tahun 

ini (IATA, 2020). Lebih lanjut, jika dikalkusasi secara agregat, diperkirakan sektor 

penerbangan menderita kerugian hingga US$113 miliar akibat pandemi COVID-19. Senada 

dengan IATA, CAPA Center of Aviation memperkirakan sebagian besar maskapai 

penerbangan di dunia akan mengalami kebangkrutan pada akhir bulan Mei 2020. Hal ini 

disebabkan oleh cadangan kas perusahaan maskapai penerbangan yang berkurang dengan 

cepat, sedangkan perusahaan maskapai penerbangan tidak dapat mendapatkan pendapatan 

akibat adanya kebijakan pelarangan mobilitas yang membuat ratusan unit pesawat hanya 

parkir di hangar (CAPA, 2020).  

Dalam kasus di Indonesia, saat ini tercatat lima maskapai nasional yang mengoperasikan 

penerbangan reguler dan carter dari atau ke Cina, yakni Garuda Indonesia, Citilink, Batik 

Air, Lion Air, serta Sriwijaya Air. Sebagai catatan, grup Garuda Indonesia setidaknya 

memiliki jadwal penerbangan hingga 40 penerbangan per minggu untuk tujuan Cina. Selain 
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Garuda Indonesia, Lion Air Group pun memiliki jadwal sebanyak 44 penerbangan per 

minggu dengan rute Indonesia-Cina. Secara agregat, rute Indonesia-Cina menyumbang 35 

hingga 40 persen terhadap total penerbangan internasional Indonesia. Sejak diberlakukannya 

kebijakan ini, dikutip dari Kontan.com (2020), PT Angkasa Pura (AP) I mengestimasi 

kerugian pembatalan penerbangan akibat virus corona (Covid-19) dari China ke Bali senilai 

Rp48 miliar sepanjang periode Januari - Februari 2020.  

Seiring berjalannya waktu ternyata keadaan semakin memburuk. Penyebaran COVID-19 pun 

semakin masif di berbagai negara. Mau tidak mau kondisi ini merubah perilaku dan kebijakan 

negara-negara di dunia. Jika sebelumnya hanya ada kebijakan berupa larangan penerbangan 

dari dan ke Cina, kini banyak negara yang sudah melakukan pelarangan mobilitas kepada 

warga negaranya untuk meninggalkan wilayah negaranya masing-masing dan menutup diri, 

termasuk untuk aktivitas berwisata. Tercatat dari sekitar 217 tujuan destinasi wisata di 

seluruh dunia ada sebanyak 45 persen (97 destinasi) telah sepenuhnya atau sebagian menutup 

perbatasan untuk wisman (wisman tidak diizinkan masuk). Kemudian, 30 persen (65 

destinasi) telah menangguhkan penerbangan internasional sepenuhnya atau sebagian. 

Kemudian, 18 persen (39 destinasi) melarang masuk untuk wisman dari negara asal tertentu 

atau penumpang yang transit melalui tujuan tertentu. Terakhir, 7 persen (15 destinasi) 

menerapkan tindakan yang berbeda, seperti karantina atau isolasi diri selama 14 hari 

(UNWTO, 2020).  

Akibat adanya pembatasan perjalanan dan perkiraan resesi global, IATA memperkirakan 

dampak terbesar berada di Kawasan Asia Pasifik yang mengalami kehilangan pendapatan 

dari sektor pariwisata sebesar US$88 miliar (minus 37 persen yoy). Kemudian, disusul oleh 

kawasan Eropa dengan kisaran kehilangan pendapatan mencapai US$76 miliar (minus 46 

persen yoy). Di urutan berikutnya, kawasan Amerika Utara dengan total kehilangan 

pendapatan mencapai US$50 (minus 27 persen yoy). Kawasan-kawasan ini merupakan 

kawasan yang menjadi tujuan destinasi para wisatawan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan 

ketika demand dari wisman mengalami penurunan, tentu saja hal ini akan berdampak sangat 

signifkan kepada sektor penerbangan utamanya ke rute-rute tujuan destinasi wisata. Jika 

ditarik secara agregat, diperkirakan pendapatan sektor transportasi udara global tahun 2020 

turun sebesar US$252 miliar atau merosot sebesar 44 persen jika dibandingkan dengan tahun 

2019 (National Geographic, 2020). Grafik 1.2 berikut menunjukkan penurunan pendapatan 

di sektor transportasi udara. 
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Grafik. 1.2 Penuruan Pendapatan Sektor Penerbangan Global 

      

Sumber: IATA, 2020  

Lebih lanjut, dalam kasus di Indonesia, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) 

(2020), jumlah kunjungan wisman bulan Maret 2020 hanya sebesar 470.900 wisman. Angka 

ini mengalami penurunan sebesar minus 45,50 persen terhadap bulan Februari 2020 dan 

penurunan sebesar 64,11 persen terhadap bulan Maret 2019 (Lihat Grafik 1.3). Penurunan ini 

tentu saja dirasakan langsung oleh sektor transportasi penerbangan internasional.  

Grafik. 1.3 Perkembangan Jumlah Wisman 2018 – 2020 (dalam Ribuan) 

 

Sumber: BPS, 2020 

Data dari CEIC dalam LPEM UI (2020) menunjukkan adanya penurunan jumlah penumpang 

pesawat rute internasional yang tiba di Indonesia. Sebelumnya pada bulan Desember 2019, 

ada sekitar 1,5 juta penumpang pesawat rute internasional. Namun, angka ini mengalami 

penurunan menjadi sekitar 1,15 juta atau merosot sebanyak 450 ribu orang orang pada bulan 
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Januari 2020. Jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2019, jumlah penumpang 

pesawat rute internasional mengalami kontraksi sebesar 15 persen (yoy). Tren penurunan ini 

juga terus berlanjut seiring dengan masifnya penyebaran COVID-19 di Indonesia maupun 

seluruh dunia yang membuat banyak wisatawan menahan diri untuk melakukan aktivitas 

berwisata baik ke luar maupun di dalam negerinya sendiri. Menurut Indonesia National Air 

Carriers Association (INACA), pasar internasional industri penerbangan Indonesia 

mengalami kehilangan pendapatan sekitar US$748 juta akibat dampak COVID-19 yang 

membuat berbagai negara membatasi mobilitas warganya, termasuk untuk urusan berwisata 

(CNBC, 2020). 

Grafik. 1.4 Perkembangan Penerbangan Rute Internasional 

 

Sumber: BPS, 2020 

Selain penerbangan internasional, dampak pandemi COVID-19 juga dirasakan oleh industri 

penerbangan rute domestik, Sebelumnya, kita ketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah 

memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia yang 

diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan. Dengan diberlakukannya kebijakan ini, wilayah zona yang menerapkan PSBB 

juga melarang seluruh aktivitas berwisata dan tidak mengizinkan masyarakat untuk masuk 

dan keluar area PSBB kecuali untuk keperluan tertentu. Selain kebijakan itu, pemerintah juga 

mengeluarkan kebijakan lanjutannya melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H 

yang secara singkat menginstruksikan adanya pelarangan mudik. 

Tentu saja kebijakan PSBB dan pelarangan mudik ini membawa dampak yang begitu besar 

terhadap sektor pariwisata, khususnya industri penerbangan domestik. Pada bulan Maret 

2020, jumlah penumpang wisatawan nusantara (wisnus) sebesar 4,58 juta wisnus atau turun 

24.09 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2019 sebesar 5,79 juta wisnus (BPS, 2020). 

Lebih lanjut, INACA menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan penumpang domestik, di 

mana penurunan terjadi sebanyak 44 persen dari Januari-April 2020 di empat bandara besar 

di Indonesia, yakni di Jakarta, Bali, Medan, dan Surabaya.  
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Grafik. 1.5 Perkembangan Penerbangan Rute Domestik 

 

Sumber: BPS, 2020 

Menurut perhitungan INACA, kerugian yang dialami maskapai penerbangan dari empat 

bandara besar tersebut, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 

mencapai sekitar US$812 juta (Kompas.com, 2020). Akibatnya, secara keseluruhan dampak 

dari pembatalan penerbangan maskapai memukul sektor pariwisata yang ditaksir mengalami 

kerugian mencapai angka US$4 miliar atau setara Rp54,6 triliun. Dengan rincian, sekitar 

US$2,8 miliar atau senilai Rp38,2 triliun pendapatan negara hilang dari turis Cina (Fadilah, 

2020).  

3.2 Dampak COVID-19 terhadap Sektor Penyedia Akomodasi Perhotelan 

Dampak berikutnya disrupsi sektor pariwisata juga dapat ditelusuri dari sektor penyedia 

akomodasi atau perhotelan. Dari sektor akomodasi atau perhotelan, dampak COVID-19 juga 

berimbas besar pada tingkat okupansi hotel di seluruh negara-negara di dunia. Tabel berikut 

menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif terkait dengan 

tingkat okupansi hotel.  

Grafik. 1.6 Tingkat Okupansi Hotel di Dunia 

 

Sumber: STR, 2020, diolah LPEM UI 
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Lihat misalnya, di Cina sebagai episentrum pertama penyebaran COVID-19, tingkat okupansi 

hotel di Cina merosot hingga minus 72 persen yoy. Kemudian, di Italia, yang sempat menjadi 

titik episentrum kedua pasca Cina, juga menunjukkan pertumbuhan yang jauh lebih merosot 

hingga minus 93 persen yoy. Terakhir di Amerika Serikat, tingkat okupansi hotelnya juga 

merosot hingga minus 27 persen yoy meskipun tidak separah Cina dan Italia. Selain dari 

negara-negara yang pernah dan sedang menjadi episentrum penyebaran COVID-19, nyatanya 

pertumbuhan negatif tingkat okupansi hotel juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia 

tanpa terkecuali. 

Dampak dari merosotnya tingkat okupansi hotel juga membawa dampak yang tidak mudah, 

khususnya bagi pendapatan sektor perhotelan. Menurut survei yang dilakukan di Jerman pada 

bulan Maret 2020, 45 persen bisnis hotel dan perhotelan telah menyatakan kerugian 

pendapatan antara 10.000 hingga 50.000 Euro (Statista, 2020). Sementara itu, di Amerika, 

menurut data dari AHLA (2020), diperkirakan pendapatan bisnis perhotelan mengalami 

penurunan hingga 50 persen di tahun 2020, atau kehilangan sebesar US$124 triliun dari 

US$270 triliun total pendapatan (AHLA, 2020). Kemudian, India juga melaporkan 

mengalami kerugian akibat sepinya wisatawan yang datang kepada sektor perhotelan di India 

sebesar US$1.3 triliun sampai US$1.55 triliun (Hospotalityworld.com, 2020).  

Dari kasus di Indonesia, merosotnya sektor pariwisata juga membuat kinerja industri 

perhotelan, khususnya di kota-kota yang mengandalkan permintaan pariwisata terjun bebas. 

Secara umum, BPS telah mencatat telah terjadi adanya penurunan tingkat okupansi hotel 

berbintang secara agregat di kota-kota besar di Indonesia (lihat grafik 1.7).  

Grafik. 1.7 Tingkat Okupansi Hotel Berbintang di Indonesia 

 

Sumber: BPS, 2020 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Indonesia sepanjang bulan Maret 2020 

mencapai rata-rata 32,24 persen atau turun 16,98 persen, jika dibandingkan bulan sebelumnya 

(month to month/mtm) dan turun 20.64 persen jika dibandingkan bulanMaret 2019 (yoy). Jika 

dirinci, data penurunan hunian hotel terparah dialami oleh Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 

45,75 persen. Kemudian diikuti berturut-turut Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 43,26 persen 
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dan Provinsi Kalimantan Timur sebesar 39,94 persen. Imbas dari turunnya tingkat okupansi 

hotel sinyalir membawa dampak kepada penurunan pendapatan perhotelan. Para pengusaha 

bidang perhotelan memperkirakan tingkat pendapatan hotel akan turun pada kisaran 25-50 

persen khususnya pada semester-1 2020 ini (Perhimpunan Hotel dan Restoran 

Indonesia/PHRI dan Horwath HTL, 2020). 

Selain turunnya okupansi hotel, dampak COVID-19 juga sangat memukul sektor perhotelan 

di 5 wilayah andalan pariwisata di Indonesia. Setidaknya terdapat 737 hotel yang tutup atau 

sementara tutup akibat penyebaran COVID-19, dengan rincian, 304 hotel di Jawa Barat, 170 

di Bali, dan 98 di D.I. Yogyakarta. Selanjutnya, terdapat 90 hotel di Jakarta dan 75 di Nusa 

Tenggara Barat (Katadata.com, 2020). Secara keseluruhan, jumlah hotel yang telah ditutup di 

seluruh wilayah Indonesia sebagai akibat COVID-19 telah mencapai lebih dari 1.260 hotel. 

Penutupan hotel berimbas besar kepada sekitar 150.000 karyawan yang bekerja di sektor 

tersebut. Jika dikalkulasi, maka total kerugian pariwisata dari hotel dan restoran mencapai 

US$1,5 miliar atau setara dengan Rp21 triliun (kurs Rp 14.000) hingga bulan Maret 2020 

(Kompas.com, 2020). 

3.3 Dampak COVID-19 terhadap Sektor Penyedia Makanan-Minuman (Mamin) 

Saluran terakhir dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata dapat ditelusuri dari sektor 

penyedia akomodasi dan makanan-minuman (mamin). Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari 

data CEIC (2019), sektor penyediaan akomodasi dan mamin menjadi indikator utama 

aktivitas pariwisata, yang mengalami petumbuhan sebesar 5,8 persen yoy. Tentu saja, 

pertumbuhan sektor ini ditopang dengan adanya permintaan dan penawaran pada sektor 

pariwisata. Namun, akibat meluasnya pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap 

gangguan permintaan industri pariwisata di tanah air, yang pada akhirnya memukul sektor 

penyedia akomodasi dan mamin secara mendalam, terlebih bagi para pelaku Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) penggiat sektor ini.  

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) menyebutkan ada 

sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius 

dengan adanya pandemic COVID-19. Hal ini ditandai dengan beberapa hal. Diantaranya, 

sekitar 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan 

permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, 

dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (The Jakarta Post, 

2020). Lebih lanjut, data ini juga diperkuat dan diperinci oleh temuan dari P2E LIPI dalam 

Bahtiar dan Saragih (2020), yang menunjukkan dampak penurunan pariwisata terhadap 

UMKM yang bergerak di usaha penyedia akomodasi dan mamin mikro mencapai 27 persen. 

Sedangkan, dampak terhadap usaha kecil mamin sebesar 1,77 persen dan usaha menengah di 

angka 0,07 persen.  
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Secara umum, diperkirakan kontraksi pada sektor pariwisata akan menurunkan pertumbuhan 

Produk Domestik Bruto (PDB) riil sektor penyediaan akomodasi dan makanan-minuman 

sebesar minus 1,7 persen. Apabila dilihat dari lapangan usahanya, sektor penyediaan 

akomodasi dan makan minum sendiri saja berkontribusi sebesar 7 persen (8,5 juta pekerja) 

dari total tenaga kerja nasional. Dengan redupnya sektor ini, diperkirakan penyerapan pekerja 

sektor pariwisata diproyeksikan menurun hingga minus 0,42 persen (LPEM UI, 2020). Secara 

umum, penurunan kinerja industri pariwisata juga berdampak lanjutan terhadap penyerapan 

tenaga kerja sektor pariwisata. Dalam hal ini, berdasarkan data dari CEIC (2019), aktivitas 

pariwisata mampu menyerap langsung sekitar 10 persen (13 juta pekerja) dari total tenaga 

kerja nasional di tahun 2019.  

Fakta dan data di atas juga telah memvalidasi secara empiris hasil penelitian Fadilah, 

Kuncoro, dan Sebayang (2018), yang menunjukkan bahwa industri pariwisata, khususnya 

melalui saluran kedatangan wisatawan mancanegara, bersifat procyclical terhadap kondisi 

perekonomian. Artinya, industri pariwisata sangat rentan sekali tergantung dan mengikuti 

siklus ekonomi yang naik-turun. Hal ini juga menjustifikasi bahwa sektor pariwisata 

diperkirakan belum dapat dijadikan sebagai alat untuk penyeimbang perekonomian Indonesia 

dalam jangka panjang. Selain itu, fakta di atas juga menjadi antithesis bahwa sektor UMKM 

mampu bertahan di tengah krisis seperti tahun 1998-1999 atau pada masa Global Financial 

Crisis (GFC). Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, pandemi COVID-19 telah 

bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan ekonomi. Pandemi ini telah 

menghantam sisi penawaran dan permintaan yang merupakan jantung mekanisme pasar.  

Bagian berikut akan membahas tentang respons kebijakan yang telah diambil oleh 

pemerintah untuk memitigasi dampak COVID-19 terhadap sektor pariwisata di Indonesia 

secara komprehensif  

3.1 Analisis Respons Kebijakan Mitigasi Dampak COVID-19 pada Sektor 

Pariwisata 

3.1.1 Analisis Respons Kebijakan Stimulus Fiskal 

Sebagai sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19, dalam rapat terbatas yang 

digelar pada 16 April 2020 (Setkab, 2020), Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta 

langkah-langkah mitigasi sektor pariwisata berikut perlu segera dilakukan, diantaranya: 

1. Program perlindungan sosial yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada 

pekerja di sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. 

2. Realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Pariwisata. 
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3. Penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi 

kreatif untuk bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara 

besar-besaran.  

Untuk merespons arahan Presiden Jokowi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah 

mengeluarkan 3 paket kebijakan stimulus fiskal untuk menjadi bumper bagi perekonomian 

nasional. Lebih lanjut, dalam paket stimulus kebijakan fiskal jilid 1, pemerintah mengambil 

langkah-langkah melalui re-focusing penganggaran untuk sektor kesehatan dan bantuan 

sosial. Dalam paket ini, pemerintah telah merelokasi anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) 

sebesar Rp5-10 Triliun.  

Lebih lanjut, pemerintah juga memberikan stimulus untuk sektor pariwisata. Berikut adalah 

estimasi anggaran dan rician kebijakan stimulus fiskal jilid 1 untuk sektor pariwisata. 

1. Rp443,9 miliar untuk alokasi diskon harga tiket, 25 persen dari jumlah tempat duduk 

pesawat. 

2. Rp265,5 miliar untuk diskon avtur di sembilan bandara destinasi wisata selama 3 

bulan. 

3. Rp298,5 miliar insentif untuk wisatawan mancanegara mencakup perusahaan 

penerbangan dan agen, promosi, relasi media, dan influencer.  

4. Rp3,3 triliun mengenakan tarif 0 persen pajak hotel dan restoran 10 destinasi wisata 

dan subsidi di daerah terdampak selama 6 bulan. 

Ada pun kebijakan ini memang tepat untuk diberikan. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata 

menjadi sektor yang paling terhantam setelah adanya pelarangan kunjungan wisatawan akibat 

COVID-19. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, pada poin pemberian stimulus nomor 1 

dan 3, kebijakan ini dapat menjadi counterproductive di tengah situasi pandemi saat ini. Di 

saat banyak negara-negara sudah mulai menutup pintunya bagi wisatawan asing atau pun 

untuk kegiatan berwisata, Pemerintah Indonesia justru membuka pintu selebar-lebarnya 

bahkan memberikan insentif untuk wisatawan mancanegara untuk berwisata ke Indonesia, 

yang justru dapat memicu penyebaran COVID-19 ke Indonesia dari para wisatawan.  

Lebih lanjut, secara behavioral, para wisatawan juga akan memilih untuk tetap tinggal di 

negaranya masing-masing dan menunda perjalanan wisatanya karena dirasa belum aman 

akibat COVID-19. Akibatnya, kebijakan ini pun menjadi tidak efektif untuk menarik minat 

kedatangan wisatawan untuk beriwisata ke Indonesia. Kemudian, seiring dengan terbukanya 

masukan publik terkait kebijakan ini dan juga diikuti perkembangan COVID-19 yang telah 

menjalar di banyak negara, akhirnya pemerintah menunda pemberian stimulus fiskal untuk 

wisatawan mancanegara.  
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Lebih lanjut, terkait poin nomor 2 mengenai diskon avtur. Dalam kebijakan ini, tiga menteri: 

Menteri Keuangan, Pariwisata dan Perhubungan sama-sama menyepakati untuk memberikan 

insentif bagi maskapai penerbangan berupa diskon avtur dengan total insentif mencapai 

Rp265,5 miliar. Kebijakan ini diharapkan membantu sektor penerbangan yang terkena 

dampak COVID-19 lantaran sepinya demand pesawat terbang. Namun, pertanyaan 

lanjutannya, apakah kebijakan ini sudah cukup diberikan sebagai insentif bagi industri 

pesawat terbang? Jawabannya dapat kita telusuri lebih rinci dengan membedah rincian biaya 

operasional maskapai penerbangan. Pada prinsipnya, biaya operasional maskapai 

penerbangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung tetap (fixed costs) dan biaya 

operasional langsung. Biaya langsung tetap di antaranya adalah sewa pesawat, biaya asuransi 

pesawat, gaji pilot, gaji pramugari, dan gaji teknisi. Sementara, biaya operasi langsung 

meliputi avtur, pelumas, tunjangan pilot dan pramugari, pemeliharaan pesawat, Passenger 

Service Charge (PSC), dan komisi agen.  

Sebagaimana diketahui, biaya operasional langsung merupakan biaya yang dikenal sebagai 

biaya variabel, yaitu biaya yang harus dikeluarkan jika suatu perusahaan ingin menambah 

lebih banyak output. Dalam kasus industri pesawat terbang, artinya biaya variabel ini akan 

bertambah besar, jika perusahaan maskapai penerbangan melakukan lebih banyak 

penerbangan. Namun persoalannya, saat ini maskapai penerbangan mengalami pengurangan 

frekuensi penerbangan terjadwal atau scheduled flight yang secara drastis selama dua bulan 

terakhir mengikuti kebijakan larangan terbang, yang tertuang dalam Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik 

Idul FItri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyeabaran COVID-19. Tentu, 

dengan adanya kebijakan pengurangan jadwal terbang, secara otomatis juga akan mengurangi 

besarnya biaya variabel tadi. Selain itu, insentif berupa pemotongan atau diskon avtur tadi 

pun menjadi tidak efektif, karena memang secara teknis, maskapai penerbangan juga dengan 

sendirinya mengurangi demand untuk pembelian avtur lantaran tidak adanya jadwal 

penerbangan.  

Lebih lanjut, hal yang perlu menjadi catatan adalah biaya langsung tetap yang mau tidak mau 

harus dibayarkan oleh perusahaan tanpa terkecuali. Namun nyatanya, hingga saat ini belum 

ada kebijakan dari pemerintah yang menyentuh level pembahasan insentif biaya langsung 

tetap yang harus ditanggung perusahaan. Jika dilihat komponen biaya operasional, pesawat 

bahan bakar sebetulnya hanya mencapai 24 persen dari total biaya operasional, selebihnya 

terkait biaya pesawat sebesar 43 persen dan biaya lainnya 33 persen (Bisnis.com, 2019). 

Dengan adanya insentif avtur, sebetulnya pihak maskapai penerbangan hanya mendapat 

bantuan 24 persen dari total biaya yang terdampak. Sedangkan, untuk biaya sewa hangar dan 

juga maintenance pesawat lainnya masih menjadi tanggungan perusahaan. Situasi ini 

semakin pelik karena saat ini banyak perusahaan penerbangan yang mengalami masalah arus 

kas (cashflow). Hal ini disebabkan tingginya permintaan akan pengembalian dana (refund) 
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dari penumpang yang membatalkan penerbangannya akibat adanya kebijakan pelarangan 

terbang dan juga ketidakpastian kapan COVID-19 berakhir. Akibatnya, untuk menambal 

biaya tersebut, banyak perusahaan mengambil opsi untuk merumahkan kru pesawat, 

pemotongan gaji hingga PHK (Detik Finance.com, 2020).  

Terkait dengan kebijakan nomor 4 mengenai pengenaan tarif 0 persen pajak hotel dan 

restoran juga menarik untuk dianalisis. Pada prinsipnya, pajak hotel sendiri dikenakan 

langsung kepada konsumen, bukan kepada pihak hotel dan restoran. Pengusaha hotel dan 

restoran hanya bertindak sebagai wajib pajak hotel. Pihak yang memungut pajak hotel dan 

restoran dari pelanggan/konsumen, melaporkan, dan menyetorkan uang pajak tersebut kepada 

Pemda. Bagi Pemda, pajak hotel dan restoran merupakan salah satu pemasukan utama 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tentu saja dengan adanya kebijakan PSBB yang membuat 

para wisatawan tidak dapat berwisata akan membawa dampak kepada menurunnya okupansi 

hotel. Putaran akhirnya, hotel-hotel pun tidak dapat membayar setoran pajak hotel dan 

restauran kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Buntut panjangnya, PAD Pemda akan 

mengalami kontraksi. Hal ini menjadi semakin pelik terutama di daerah-daerah yang 

memiliki kemandirian belanja daerah dari poros kegiatan pariwisata (hotel dan restoran). 

Diperkirakan potensi kehilangan PAD dari penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 30 

persen. Namun, angka ini dapat saja lebih besar di daerah-daerah yang memiliki jumlah hotel 

dan restoran yang banyak khususnya di daerah wisata.  

Lebih lanjut, PAD sendiri dapat dijadikan sebagai simbol kemandirian suatu daerah. Semakin 

tinggi rasio PAD terhadap total pendapatan daerah, maka tingkat kemandirian suatu daerah 

semakin tinggi. Hal ini berarti bahwa belanja daerahnya semakin banyak didanai dari 

pendapatan asli daerahnya. Pada tahun anggaran 2018 (DJPK, 2018), rasio PAD tertinggi 

berada di wilayah Jawa, yang diikuti secara berturut-turut oleh wilayah Bali, Nusa Tenggara, 

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Kenaikan tertinggi rasio PAD dari 

tahun sebelumnya terjadi pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,6 persen, yang 

diikuti oleh wilayah Sumatera sebesar 2,5 persen. Wilayah Jawa dan Sulawesi masing-

masing mengalami peningkatan rasio PAD sebesar 1,4 persen dan 1,1 persen dari tahun 

sebelumnya. Sementara itu, wilayah Kalimantan hanya mengalami kenaikan sebesar 0,7 

persen dan wilayah Papua dan Maluku tidak mengalami perubahan sama sekali. Untuk 

memitigasi hal tersebut, Pemerintah Pusat berencana akan menghibahkan dana sebesar Rp3,3 

triliun sebagai kompensasi pembebasan pajak hotel dan restoran. 

Dengan demikian, berdasarkan data tersebut, kebijakan pajak yang ditanggung oleh 

pemerintah memang dapat memberikan angin segar kepada industri pariwisata. Namun, jika 

ditelusuri lebih dalam, kebijakan ini dirasa belum meluas. Hal ini disebabkan karena 

kebijakan pembebasan pajak ini hanya akan diberikan kepada Pemda sebagai kompenasi 

akibat hilangnya penerimaan dari pajak hotel dan restoran. Artinya, efek pembebasan pajak 
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ini pun hanya akan membantu pihak Pemda, sedangkan bagi para pelaku usaha di sektor 

perhotelan dan restoran tidak mendapatkan manfaat secara langsung dari adanya kebijakan 

pembebasan pajak ini. Selain itu, sesuai dengan prinsip penarikan pajak hotel dan restoran 

yang dikenakan kepada konsumen, tentu saja di tengah situasi pandemi ini para wisatawan 

akan mengurangi intensinya untuk berwisata ke daerah-daerah wisata. Akibatnya, penurunan 

demand terhadap kegiatan berwisata ini juga berdampak pada penurunan permintaan terhadap 

sektor akomodasi perhotelan dan restoran. Putaran berikutnya, jika memang tidak ada 

konsumen/wisatawan yang datang untuk berwisata, tentu besarnya penerimaan dari pajak 

hotel dan restoran juga pasti akan menurun tanpa alih-alih adanya pembebasan pajak hotel 

dan restoran.  

Selain itu, pemberian hibah sebagai kompenasi kebijakan pembebasan pajak juga dapat 

membawa risiko kepada kemandirian daerah. Alhasil, banyak daerah yang akan berpangku 

tangan dan bergantung terhadap bantuan Pemerintah Pusat alih-alih mensubstitusi potensi 

penerimaan pajak yang hilang. Oleh sebab itu, pihak Kemenkeu harus berhati-hati dalam 

memberikan stimulus kebijakan pembebasan pajak hotel dan restoran.  

3.1.2 Respons Kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

(Kemenparekraf) 

Selain Kementerian Keuangan melalui kebijakan stimulus fiskal, kementerian strategis 

terkait, yaitu Kemenparekraf juga tengah mengabil beberapa kebijakan untuk memitigasi 

sektor pariwisata yang terdampak COVID-19. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut.  

Tabel. 1.1 Respons Kebijakan Kemenparekraf 

No Tahap Kebijakan Keterangan 

1. Tahap Tanggap Darurat 

(Maret – 29 Mei 2020)   1. Membentuk Crisis Center:  

• Awareness COVID-19  

• Program kebersihan dan Kesehatan di Gedung 

Kemenparekraf 

• Imbauan kepada stakeholders  

• Menunda semua kegiatan promosi pariwisata di 

dalam dan luar negeri  

• Menunda pelaksanaan kegiatan dan 
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penyelenggaraan Meeting, Incentive, 

Convention, and Exhibition (MICE) 

 

2. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf: 

• Ketenagakerjaan: Pembebasan pembayaran 

BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan 

• Utilitas: Pengurnagan biaya listrik, air, sewa 

(untuk hotel, usaha atraksi, pelaku ekraf) 

• Keringanan retribusi/Pajak oleh Pemda  

• Relaksasi pinjaman bank  

• Pemanfaatan kartu Pra Kerja 

3. Dukungan Kemenparekraf (Realokasi anggaran): 

• Kerjasama dengan pihak hotel  

• Kerjasama dengan perusahaan angkutan wisata 

untuk transportasi 

• Kerjasama dengan usaha Makanan dan 

Minuman  

• Koordinasi dengan TV Nasional  

• Dukungan pembelian kamar hotel untuk pasca 

pandemic  

• Support data pelaku pariwisata dan ekraf untuk 

data PHK  

2. Tahap Pemilihan  

(Juni – Desember 2020) 

1. Koordinasi dan Identifikasi Dampak: 

• Koordinasi dengan daerah terdampak  

• Mendorong K/L untuk membuat kegiatan di 

daerah terdampak  
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2. Publikasi, Promosi dan Penyelenggaraan MICE 

dan Aktivitas Budaya: 

• PR-ing  

• Melakukan promosi pada semua media di dalam 

negeri dan di luar negeri 

• Mendukung pengelanggaraan event-event 

kreatif 

3. Dukungan kepada Industri/Pelaku Parekraf: 

• Sekam pinjaman lunak  

• Insentif untuk airlines 

• Pelatihan 

3. Tahap Normalisasi  

(Januari – Desember 

2021) 

1. Publikasi dan Promosi di dalam negeri dan luar 

negeri 

2. Menyelenggarakan event internasional dan 

nasional 

3. Dukungan kepada Destinasi  

Sumber: Kemenparekraf, 2020 

Selain dari kebijakan stimulus fiskal jilid 1, pemerintah juga akan melakukan program 

perlindungan sosial bagi para pelaku pariwisata dan rencana realokasi anggaran 

Kemenparekraf sebesar Rp500 miliar yang potensinya juga akan terus dikembangkan 

(Setkab, 2020). Selama pandemi COVID-19 berlangsung, Kemenparekraf juga melakukan 

kebijakan untuk menunda berbagai strategi pemasaran dan promosi pariwisata. Hal ini 

dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko tertularnya COVID-19. Terkait dengan 

realokasi anggaran dari Kemenparekraf, setidaknya sudah ada beberapa kegiatan atau 

program yang dijalankan, misalnya untuk UMKM yang aktivitasnya terhenti sama sekali 

akibat tidak adanya demand pariwisata, Kemenparekraf telah membuat skema untuk merubah 

kegiatan UMKM tersebut untuk beralih fokus menjadi penghasil masker yang dapat disuplai 

ke pasar. Dengan demikian, demand yang seharusnya diisi oleh permintaan pariwisata dapat 

disubtitusi dengan demand permintaan masker. 
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Dari respons kebijakan yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa Kemenparekraf sudah cukup 

responsif untuk memitigasi sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari kebijakan jadwal tahap-

tahap pemulihan sektor pariwisata yang disesuaikan dengan proyeksi berakhirnya pandemic 

COVID-19 yang dikeluarkan oleh Tim Gugus Tugas COVID-19. Namun, yang menjadi 

perhatian adalah kebijakan di sektor pariwisata masih minim dalam proses penyampaian 

sosialisasinya dari Kemenparekraf kepada publik. Hal ini dapat dilihat dari website 

Kemenparekraf yang hingga tulisan ini dibuat, masih belum menampilkan informasi yang 

jelas dan detil mengenai langkah apa yang diambil oleh Kemenparekraf dalam merespons 

dampak COVID-19 ke sektor pariwisata.  

Tentu saja hal ini menjadi persoalan yang cukup serius karena dapat menimbulkan fenomena 

informasi asimetris. Implikasi berikutnya adalah pelaku-pelaku di sektor pariwisata dan para 

wisatawan pun memiliki gap information dengan para pemangku kepentingan terkait. Lebih 

jauh, hal ini juga akan berdampak pada pengambilan keputusan pada level pelaku di sektor 

pariwisata dan wisatawan. Selain itu, kebijakan yang dirumuskan oleh Kemenparekraf juga 

masih bersifat makro dan kurang rinci. Akibat lanjutannya, pelaku-pelaku pariwisata dan 

wisatawan pun berada di dalam situasi adverse selection. Adverse selection merupakan jenis 

asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan 

melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih 

atas pihak-pihak lain (Pyndick dan Rubinfeld, 2018). 

Kemudian, kebijakan keringanan cicilan bank dan modal kerja bagi sektor pariwisata untuk 

bertahan di tengah COVID-19 juga masih patut menjadi perhatian tersendiri. Pasalnya, 

berdasarkan data yang dihimpun dari Kamar Dagang Indonesia (Kadin) hingga per akhir 

bulan April 2020, baru Rp220 triliun kredit yg direlaksasi. Bentuk relaksasi yang diperoleh 

pun hanya berupa penangguhan pembayaran bunga. Jumlah ini sangat kecil karena baru 

mencapi 4 persen dari total kredit perbankan yang hampir Rp6000 triliun. Kemudian, 

persoalan lanjutan yang dialami oleh debitur saat ini adalah ketidakmampuan debitur untuk 

membayar kewajiban karena masih harus membayar biaya overhead dan biaya produksi. 

Jadi, debitur memerlukan pinjaman baru working capital untuk dapat bertahan. Saat ini, 

belum ada bank yang berani memberi pinjaman baru. Hal ini juga disebabkan karena bank 

sendiri akan mengalami kesulitan cashflow lantaran banyaknya stimulus untuk menunda 

pembayaran kredit, 

Sebagai catatan untuk sektor jasa, dampak pandemi akan berbentuk 'L'. Guncangan terhadap 

pariwisata, layanan transportasi, dan kegiatan terkait jasa domestik umumnya tidak akan 

pulih, dan proyeksi pelambatan pertumbuhan global akan semakin membebani evolusi 

permintaan bentuk-L, seperti yang terjadi pada epidemi serupa dan supply shock baru-baru ini 

(Baldwin dan Beatrice Weder, 2020). Hal ini sangat wajar, karena pariwisata bisnis berbasis 

personal demand, di mana individu menjadi objek penentu yang akan memutuskan untuk 
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melakukan perjalanan wisata atau tidak. Oleh sebab itu, Kemenparekraf perlu 

mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan juga 

keamanan, serta kenyaman tempat wisata yang akan dituju oleh parwa wisatawan. Dengan 

begitu, proses pengembalian pertumbuhan sektor pariwisata akan pulih dengan cepat. Pada 

bagian berikutnya akan dibahas mengenai rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh 

pemerintah. 

4.1 Rekomendasi Kebijakan  

Jangka Pendek:  

1. Kemenparekraf perlu memperbaiki pola komunikasi publik, misalnya dengan membuat 

kanal khusus mengenai informasi COVID-19 dan dampaknya kepada sektor pariwisata, 

serta kebijakan Kemenparekraf dan evaluasi kebijakan yang sudah dijalankan selama 

ini.  

2. Kemenkeu perlu melakukan perluasan insentif fiskal untuk sektor penerbangan. 

Misalnya, pemerintah dapat meminta kerjasama dengan pihak Angkasa Pura 1 dan 2 

untuk memberikan peringanan biaya parkir pesawat yang tidak dapat terbang lantaran 

adanya kebijakan larangan penerbangan.  

3. Kemenkeu juga dapat memberikan perluasan pemberian insentif perpajakan kepada 

pelaku sektor pariwisata, seperti penghapusan penalti keterlambatan pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), menunda kenaikan Nilai Jual Objek Pajak, pengurangan 

retribusi daerah kepada sektor perhotelan dan UMKM.  

4. Kemenparekraf, Pemda, dan Dinas Pariwisata Daerah dapat memberikan keleluasaan 

kepada sektor pariwisata untuk membuat strategi bisnis baru untuk menjawab adanya 

perubahan pasar akibat pandemi COVID-19.  

Jangka Menengah dan Panjang 

1. Kemenparekraf, Pemda, dan Dinas Pariwisata Daerah perlu memastikan bahwa semua 

tempat wisata telah bebas dari sentimen negatif COVID-19. Salah satunya, dengan 

menyiapkan protokol dan prosedur yang detil, untuk para wisatawan sebelum memulai 

perjalanan wisata. 

2. Kemenkeu perlu mempersiapkan anggaran tambahan khusus untuk mempromosikan 

kembali daerah-daerah tujuan wisata. Misalnya, anggaran untuk berbagai macam 

bentuk stimulus, seperti subsidi kepada moda transportasi, hotel, museum, dan berbagai 

tempat tujuan wisata lainnya agar masyarakat memiliki insentif untuk berwisata. 
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3. Kemenparekraf dan Kementerian Perhubungan juga perlu melanjutkan perbaikan 

konektivitas antarmoda transportasi (dengan mempertimbangkan standar protokol 

kesehatan di beragam moda transportasi dan infrastruktur terkait) untuk melengkapi 

pembangunan infrastruktur fisik, optimalisasi penggunaan teknologi informasi guna 

harmonisasi informasi dan agenda pariwisata di seluruh daerah, serta sinergi kalender 

pariwisata.   
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