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Lanskap dan aktivitas di kawasan Muaro 
Batang Arau di Kota Padang.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Ringkasan 
Eksekutif

Laporan penelitian ini mendalami pemulihan ekonomi pariwisata 
di Indonesia dengan menggunakan pandemi COVID-19 sebagai 
konteks terutama dalam mengeksplorasi kemitraan dan kebijakan 
ekonomi pariwisata. Seperti yang diungkapkan para ahli dan 
mengacu dari data yang ada, pariwisata adalah salah satu sektor 
ekonomi yang dihantam paling keras. Ia juga adalah sektor yang 
pertama kali terpukul akibat pembatasan mobilitas manusia dan 
mungkin akan jadi sektor yang pulih paling akhir. Maka, penelitian 
ini bertujuan untuk memahami kondisi sektor pariwisata Indonesia 
selama pandemi COVID-19 dan bagaimana sektor ini akan pulih 
di masa mendatang. Untuk tujuan itu, penelitian ini memfokuskan 
diri pada tantangan dan peluang yang dihadapi sektor pariwisata 
Indonesia,  juga mengeksplor kemitraan multiaktor dan multisektor 
yang potensial dalam memulihkan ekonomi pariwisata.

Selanjutnya, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan metode wawancara mendalam serta 
focus group discussion (FGD) secara daring terhadap berbagai 
pemangku kepentingan pariwisata di tiga contoh kasus, yaitu Desa 
Nglanggeran (Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI Yogyakarta), 
Kota Sawahlunto (Provinsi Sumatera Barat), dan Provinsi Sulawesi 
Selatan. Tiga contoh kasus ini dipilih bukan hanya untuk mewakili 
perbedaan geografis, tapi juga perbedaan level pembuatan 
kebijakan, yaitu level desa atau masyarakat ‘akar rumput’ 
(Nglanggeran), pemerintah kota/kabupaten (Sawahlunto), dan 
provinsi (Sulawesi Selatan). Proses pengumpulan data dilakukan 
selama bulan Oktober dan November 2020.

Penelitian ini menghasilkan beberapa poin temuan utama:

1. Pandemi COVID-19 telah mengekspos kerentanan sektor 
pariwisata dan membuat para pemangku kepentingan 
untuk secara fundamental memikirkan ulang tentang 
model ekonomi pariwisata yang saat ini dipakai, yang 
sejauh ini tidak menitikberatkan pada pentingnya 
ketahanan/resiliensi masyarakat serta kualitas 
pengalaman wisata. Maka, pemulihan ekonomi pariwisata 
wajib mempertimbangkan resiliensi masyarakat serta 
dimulai dari konsep pariwisata berbasis masyarakat yang 
menekankan pada konservasi lingkungan dan budaya. 
Sehingga, tidak boleh lagi semata-mata terjebak pada 
logika kuantiatif terkait pertumbuhan, keuntungan, dan 
angka kunjungan wisatawan.

2. Perbedaan level pembuatan kebijakan menghasilkan 
dinamika pemulihan pariwisata yang berbeda pula, 
terutama terkait jaringan dan kemitraan antarpemangku 
kepentingan. Level pembuatan kebijakan yang lebih 
rendah umumnya lebih sederhana dan bisa lebih 
menjamin proses pemulihan yang bersifat ‘bottom-up’.  
Sebaliknya, level pembuatan kebijakan yang lebih tinggi 
biasanya melibatkan dinamika dan jejaring pemangku 
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kepentingan yang lebih kompleks, yang sayangnya seringkali 
disederhanakan menjadi implementasi kebijakan yang bersifat 
‘top-down’. Dengan kata lain, pemulihan pariwisata idealnya 
dimulai dari tingkat terendah masyarakat (seperti desa atau 
kelurahan).

3. Pemulihan ekonomi pariwisata memerlukan kemitraan strategis 
yang terjalin baik di antara berbagai pemangku kepentingan. 
Kemitraan tersebut pun harus timbal-balik dan berimbang 
agar pemulihan berjalan baik. Artinya, pendekatan ‘bottom-
up’ seharusnya diprioritaskan; level hierarki yang lebih tinggi 
(seperti pemerintah kabupaten atau provinsi) sebaiknya hanya 
memfasilitasi proses koordinasi supaya kenyataan di lapangan 
dan strategi nasional saling terhubung.

4. Di masa yang sulit di tengah-tengah pandemi ini, sangatlah 
penting untuk mempunyai rencana jangka pendek, jangka 
menengah, dan jangka panjang. Setidaknya rencana-rencana 
itu dapat memberikan kepercayaan diri bagi para pemangku 
kepentingan untuk bisa pulih dari krisis yang dihadapi.

5. Kapasitas institusi yang dimiliki berbagai pemangku 
kepentingan pariwisata perlu ditingkatkan, baik itu melalui 
edukasi, kolaborasi, atauu inovasi. Peningkatan kapasitas 
tersebut untuk memastikan agar pemulihan pariwisata berjalan 
sukses.

6. Terakhir, segala bentuk rencana pemulihan ekonomi pariwisata 
harus berjalan beriringan dengan pemulihan kesehatan 
masyarakat. Kesehatan adalah prioritas nomor satu saat ini. 
Tidak akan ada pemulihan ekonomi tanpa pemulihan kesehatan 
masyarakat.

Bersama dengan poin-poin di atas, penelitian ini mengajukan 
beberapa rekomendasi umum berikut: a) pariwisata harus bisa 
hidup berdampingan dengan sektor lain agar meminimalisir dampak 
kerentanan yang inheren ada pada pariwisata, b) pemangku 
kepentingan pariwisata perlu mengubah target pasar wisatawan dan 
tipe wisata agar dapat beradaptasi dengan situasi (pasca) pandemi, c) 
penerapan protokol kesehatan (CHSE) yang ketat idealnya dilakukan 
secara permanen di masa mendatang, bahkan ketika pandemi sudah 
benar-benar berakhir, d) arah kebijakan dan parameter pembangunan 
pariwisata perlu ditilik ulang dan diubah demi terciptanya industri 
pariwisata yang lebih kuat, e) adanya kebutuhan mendesak untuk 
memosisikan ulang peran pemerintah vis a vis pemangku kepentingan 
lain supaya pendekatan ‘bottom-up’ yang ideal itu tidak hanya 
jadi sekadar retorika, dan (f) industri pariwisata wajib untuk lebih 
mempertimbangkan kesejahteraan para pekerjanya serta memperbaiki 
data pekerja sektor pariwisata.



8 Pemulihan Ekonomi Wisata

Executive 
Summary

This research report delves into the issue of tourism economic 
recovery in Indonesia within the context of the COVID-19 
pandemic, specifically on partnership exploration and economic 
tourism policies. As discussed by experts and based on actual 
data, tourism is one of the hardest-hit economic sectors by the 
pandemic. It was also the first sector impacted by pandemic-
related human mobility restrictions, and it may be the last 
to recover fully. Hence, this research aims to understand the 
condition of Indonesia’s tourism sector throughout the COVID-19 
pandemic and how it can recover in the future. For that purpose, 
this research focuses on the challenges and opportunities faced 
by Indonesia’s tourism sector and explores multi-actor and 
multisectoral partnerships that have the potential to help in the 
tourism economy’s recovery.

Furthermore, this research employed a quantitative approach by 
carrying out methods including in-depth interviews and Focus 
Group Discussions (FGDs) that were done online with various 
tourism stakeholders involved in three case studies: Nglanggeran 
Village (Gunungkidul Regency, Province of DI Yogyakarta), 
Sawahlunto City (Province of West Sumatra), and the Province of 
South Sulawesi. These three case studies were selected not only 
to represent geographical diversity but also the different levels 
of policymaking: village or grassroots community (Nglanggeran), 
city/regency government (Sawahlunto), and provincial (South 
Sulawesi). The data gathering process was conducted during the 
months of October and November 2020.     

These researches have produced several main discovery 
highlights:     

1. The COVID-19 pandemic has exposed the fragility of 
the tourism sector, which has forced stakeholders to 
fundamentally rethink the current tourism economy model 
as it has yet to emphasise the importance of community 
resilience and the quality of the travelling experience. 
Hence, tourism economic recovery methods must consider 
communities’ resilience and restart with a community-based 
tourism concept that stresses environmental and cultural 
conservation. There may no longer be an instance where the 
tourism sector is stuck with a purely quantitative logic as its 
foundation, which focuses on growth, profit, and the volume of 
tourist arrivals.     

2. The varying policymaking levels have produced an altogether 
different tourism recovery dynamic, especially in relation to 
the network and partnerships between stakeholders. Lower-
level policymaking tends to be more straightforward and can 
ensure a bottom-up recovery process. However, higher levels 
of policymaking usually involve a more complex dynamic and 
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network of stakeholders that would, unfortunately, be streamlined 
using a top-down policy implementation. In other words, tourism 
recovery should ideally begin from the lowest level of society, such 
as villages or subdistricts.

3. The country’s tourism economic recovery requires close strategic 
partnerships between various stakeholders. These partnerships 
should be reciprocal and well-balanced for the recovery process to 
thrive. Hence, a bottom-up approach should be prioritised, while 
higher levels of the hierarchy (e.g., regencies or provinces) need 
only to facilitate coordination processes to ensure that the reality 
on the field and national strategies correspond to one another.      

4. During these uncertain times amid the ongoing pandemic, it is 
essential to have short-, medium-, and long-term plans. They can 
at least provide stakeholders with a certain degree of confidence 
regarding the recovery from the crisis at hand.     

5. The institutional capacity held by the various tourism stakeholders 
needs to be enhanced, either through education, collaboration, or 
innovation, to ensure a successful recovery of the tourism sector. 

6. Lastly, any form of tourism economic recovery plan should go 
hand in hand with the recovery of the general public’s state of 
health. Public health is the number one priority at this point in time. 
Economic recovery is impossible without public health recovery.     

Along with the points above, these researches also propose several 
general recommendations: a) the tourism sector must coexist with 
other sectors to minimise the impacts from its inherent fragility, 
b) tourism stakeholders must adjust their target market and types 
of tourism to adapt with a post-pandemic situation, c) a strict 
implementation of health protocols (CHSE or Cleanliness, Health, Safety 
& Environment sustainability) would ideally be exercised permanently 
in the future, even once the pandemic has subsided, d) policy directions 
and tourism development parameters need to be reviewed and adjusted 
to create a more resilient tourism industry, e) there is a dire need to 
reposition the role of the government vis-à-vis other stakeholders so 
that an ideal bottom-up approach will not become mere rhetoric, and 
f) the tourism industry must further consider the welfare of its workers 
and improve the data on workers in the tourism sector.
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Latar 
Belakang 

Konteks 
Pariwisata 
Global dan 

Nasional

Pariwisata adalah salah satu sektor yang terdampak paling awal 
akibat pandemi COVID-19, mengingat salah satu instrumen untuk 
menekan kenaikan jumlah kasus adalah dengan membatasi 
mobilitas manusia. Saat itu batas-batas antarnegara diperketat, 
bahkan ditutup sama sekali, dan mobilitas yang diijinkan untuk 
melintas hanyalah yang sifatnya ‘esensial’. Pariwisata, tentu saja 
tidak termasuk dalam kategori ‘esensial’ tersebut. Secara global, 
sektor pariwisata diprediksi mengalami kerugian sebesar 320 
miliar US Dollar (sekitar 4.700 triliun rupiah) per data Juni 2020 
(UNWTO, 2020). Jumlah pengangguran di seluruh dunia yang 
dihasilkan sektor industri ini diperkirakan sebanyak 100,8 juta 
orang, dimana 63,4 juta orang berasal dari regional Asia-Pasifik 
(Statista, 2020). Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan pada 
tengah tahun pertama 2020 diperkirakan turun drastis hingga 65% 
persen di seluruh dunia (UNWTO, 2020). 

Sejak Maret 2020, pergerakan sektor pariwisata mulai sedikit 
terlihat, meski sangat minimal. Beberapa negara telah membuka 
pintunya untuk pariwisata (meski beberapa menutupnya lagi 
karena jumlah kenaikan kasus COVID-19 setelah pariwisata 
dibuka), yang lain berbenah menyiapkan pemulihan pariwisata 
dengan berbagai bentuk, seperti penyiapan penerapan protokol 
kesehatan di sektor pariwisata, bantuan kepada pekerja dan 
industri, insentif untuk wisatawan, aktivitas promosi wisata 
domestik dan regional, kampanye pariwisata yang menerapkan 
protokol kesehatan ketat, dan lain sebagainya (CNN Travel, 2020).

Namun, di Indonesia, pandemi COVID-19 juga menghantam 
sektor pariwisata dengan keras. Sebagai contoh, jumlah 
wisatawan mancanegara pada periode Januari-Agustus turun 
drastis sebanyak 68,17% dibanding tahun 2019 (Kemenparekraf.
go.id, 2020). Banyak pekerja pariwisata mengalami pemutusan 
hubungan kerja, begitu juga banyak usaha sektor jasa pariwisata 
yang bangkrut. Di sisi lain, pandemi ini memberi perenungan soal 
euforia pembangunan pariwisata yang masif dalam beberapa 
tahun ke belakang (Hakim, 2020) dan betapa berbahayanya 
bergantung pada sektor nan rentan ini (Fletcher et al., 2020).

I
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Dalam rangka memulihkan geliat pariwisata, beberapa langkah 
telah dilakukan pemerintah pusat, melalui Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif, antara lain mempersiapkan buku pedoman 
sebagai panduan teknis berskala global yang mengacu pada 
tiga kata kunci yakni kebersihan, kesehatan, dan keamanan 
demi meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri (trust and 
confidence) sebagai landasan dalam percepatan pemulihan. 
Selain itu, pemerintah juga melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan 
simulasi sebagai persiapan awal memulai pariwisata kembali. 

Sejalan dengan pemenuhan target pembangunan berkelanjutan 
atau Sustainable Development Goals (SDGs), pemulihan ekonomi 
pariwisata akan berkontribusi pada beberapa target Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB), seperti TPB 8 (Pekerjaan 
Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 10 (Berkurangnya 
Kesenjangan), serta TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang 
Bertanggung Jawab). 

Secara umum, proses pemulihan ini akan memerlukan kerangka 
kebijakan yang kokoh dan kemitraan yang solid antarpemangku 
kepentingan pariwisata, dalam rangka menentukan pemulihan 
yang diinginkan dan mewujudkannya secara kolektif. Secara 
singkat, penelitian ini berfokus pada hubungan antara pemulihan, 
kebijakan, dan kemitraan tersebut.
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Wisata ke Candi Borobudur.
Candi Borobudur merupakan satu dari tujuh keajaiban dunia. Selain menjadi 

salah satu tempat wisata di Jawa Tengah, tepatnya Magelang, Candi 
Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. 

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Tujuan 
Penelitian

Pertanyaan 
Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran mengenai kondisi sektor pariwisata selama pandemi 
COVID-19, terutama hambatan serta peluang yang ada sehingga 
dapat diantisipasi. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi 
kebijakan serta model kemitraan antar sektor baik yang sudah 
ada maupun yang potensial dilakukan untuk pemulihan ekonomi 
pariwisata. Secara khusus, penelitian ini akan memberikan 
rekomendasi strategis yang relevan dan praktis untuk pemulihan 
ekonomi pariwisata pasca-COVID-19 di Indonesia.

Penelitian ini juga bertujuan menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana pemangku kepentingan di sektor pariwisata di 
Indonesia merespons peluang dan tantangan yang dihadapi di 
masa pandemi COVID-19?

2. Seperti apa kapasitas institusional pemangku kepentingan 
sektor pariwisata dalam menyongsong pemulihan pariwisata 
pasca-pandemi?

3. Apa saja faktor yang dapat memperkuat dan memperlemah 
model kemitraan strategis antar pemangku kepentingan, 
dalam rangka mempercepat dan mengantisipasi pemulihan 
sektor pariwisata selama dan setelah COVID-19?

II

III
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UKM Payung Tradisional Bali.
Ibu pembuat payung tradisional Bali di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung, 

Bali. Payung tradisional ini biasa digunakan untuk kegiatan keagamaan di Bali dan 
sebagai souvenir untuk para tamu. 

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Metode 
Penelitian dan 

Lokasi Riset

IV.1 Metode Penelitian

Penelitian pemulihan ekonomi dalam konteks pariwisata 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara 
mendalam dan FGD, dengan para pemangku kepentingan di 
lokasi penelitian masing-masing. Penelitian ini sendiri dilakukan 
pada bulan Oktober-November 2020 di tiga lokasi, yakni Provinsi 
Sulawesi Selatan, Kota Sawahlunto, dan Desa Nglanggeran.  
Pemilihan informan menggunakan teknik snowball yang 
didapat dari rekomendasi beberapa pemangku kepentingan 
terkait. Sedangkan, pemilihan anggota FGD dipilih dengan 
mempertimbangkan fungsi dan peran kelembagaan dalam proses 
pemulihan ekonomi pariwisata. Total peserta yang terlibat dalam 
proses wawancara mendalam yakni 10 informan (termasuk 
perwakilan Pokdarwis, Genpi, OPD, KA Wisata, HPI, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta organisasi swasta seperti 
Atourin). Sedangkan FGD di tiap lokasi melibatkan beberapa 
OPD dan pemangku kepentingan lain seperti Dinas Pariwisata, 
Bappeda/Bappelitbangda, Dinas Tenaga Kerja dan UMKM (Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah), Dinas Koperasi dan Penanaman 
Modal, Dinas Kebudayaan, dan ASITA (Associations of the 
Indonesian Tour and Travel). Selain itu, peneliti juga mengikuti 
berbagai webinar yang diadakan berbagai pemangku kepentingan 
di lokasi penelitian, berkaitan dengan pemulihan ekonomi 
pariwisata maupun perkembangan pariwisata secara umum.

Pendekatan ini menggunakan asesmen cepat terhadap kebutuhan 
kapasitas kelembagaan. Beberapa fase yang dilakukan adalah 
sebagai berikut:

 • Fase 1: Meninjau strategi, kebijakan, rencana, dan peta jalan.

 • Fase 2 : Meninjau kapasitas teknis dan fungsional 

 • Fase 3: Menganalisa data temuan sesuai kapasitas teknis dan 
fungsional, serta tiga dimensi pengembangan kapasitas.

Pada akhirnya, berbagai data temuan yang dikumpulkan 
selama proses penelitian berlangsung, akan dianalisa dengan 
menggunakan kerangka teori serta dilengkapi oleh kajian literatur 
yang relevan.

IV
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IV.2 Keterbatasan Penelitian

Mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda 
ketiga lokasi penelitian, penulis memutuskan untuk melakukan 
berbagai kegiatan pengumpulan data secara daring. Pengumpulan 
data dengan wawancara mendalam dan FGD dilakukan dengan aplikasi 
telepon daring seperti WhatsApp dan tatap muka daring dengan 
aplikasi video conference.

Selain itu tinjauan literatur dan informasi berkaitan dengan penelitian 
juga didapatkan dengan daring baik secara mandiri maupun melalui 
referensi pemangku kepentingan terkait. Selain keterbatasan di atas, 
keterbatasan pengumpulan data juga terjadi karena batas waktu 
penelitian yang cukup singkat, yakni satu setengah bulan untuk tiga 
lokasi penelitian. Hal ini tentunya memberikan batasan bagi peneliti 
untuk memilih dan menyesuaikan jadwal dengan para calon informan. 
Terakhir, dengan situasi pandemi COVID-19, aksesibilitas peneliti untuk 
mendapatkan dokumen rencana kerja dan kebijakan beberapa OPD 
(Operasi Perangkat Daerah) menjadi lebih sulit. Dengan kondisi daring 
sepenuhnya, permintaan dokumen seringkali terkendala oleh waktu 
pengiriman dari beberapa pemangku kepentingan. Hal ini kemudian 
diantisipasi dengan penambahan data literatur yang kredibel melalui 
sumber lain secara daring. 

IV.3 Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi didasarkan pada tiga kriteria utama yaitu: 
pertimbangan geografis, daya saing pariwisata (atraksi, target pasar 
wisatawan, dan sebagainya), dan proses pengambilan keputusan 
antarpemangku kepentingan di tingkat pemerintahan yang berbeda. 
Ketiga kriteria ini dirumuskan untuk mendapatkan perspektif yang 
beragam dari pemangku kepentingan, mengingat setiap lokasi memiliki 
keragamannya masing-masing. Selain itu, dua lokasi dari tiga lokasi 
merupakan bagian dari 30 wilayah kerja program LOCALISE SDGs 
dan mendapat asistensi teknis dari UCLG-ASPAC sebagai pelaksana 
program, dan bekerja sama dengan APEKSI (Asosiasi Pemerintah 
Kota Seluruh Indonesia). Selain itu terdapat pula kriteria tambahan 
yang berkaitan bagaimana tiap lokasi merespons konsep wisata yang 
aman (safe tourism) dan narasi wisata domestik di masa pandemi dan 
pasca-pandemi. 

Khusus mengenai safe tourism, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif mengeluarkan langkah-langkah reaktivasi pariwisata domestik 
Indonesia sebagai bentuk pemulihan ekonomi Indonesia, yaitu dengan 
landasan prosedur kebersihan, kesehatan, dan keamanan (Cleanliness, 
Health & Safety Procedure) yang akan diimplementasikan di destinasi-
destinasi pariwisata1. Berdasarkan kriteria-kriteria yang disebutkan di 
atas, ada tiga tempat yang akan menjadi lokasi penelitian ini.

1Diambil dari Presentasi Nia 
Niscaya, Deputi Pemasaran 
Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif 
"Reaktivasi Pariwisata 
Domestik Indonesia Pasca 
COVID-19”.



17Pemulihan Ekonomi Wisata

1. Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat

Kota Sawahlunto yang terletak di pulau Sumatera dipilih sebagai 
representasi bagian barat Indonesia. Daya saing utama pariwisata Kota 
Sawahlunto terletak pada alam dan sejarah yang gencar dipromosikan 
pemerintah kota, terutama setelah kota ini terpilih sebagai Geopark 
Nasional pada tahun 2018 dan situs warisan dunia UNESCO tahun 
20192.Untuk situs warisan dunia UNESCO sendiri, pemilihan didasarkan 
atas peninggalan situs tambang batu bara tertua di Asia Tenggara yang 
ada sejak abad 19. Oleh karena itu, Kota Sawahlunto menetapkan fokus 
pariwisata yang dibangun sebagai wisata alam dan sejarah, baik untuk 
wisatawan domestik maupun mancanegara. 

2. Desa Nglanggeran, Kab.Gunungkidul, Provinsi D.I. Yogyakarta

Terletak di pulau Jawa, tepatnya Daerah Istimewa Yogyakarta, Desa 
Nglanggeran dipilih sebagai lokasi yang berada di wilayah tengah 
Indonesia secara geografis. Daya saing utama Desa Nglanggeran 
adalah wisata alam dengan konsep pariwisata berbasis komunitas 
lokal, di mana pemberdayaan masyarakat lokal dinilai sebagai kunci 
pengembangan pariwisata. Selain sebagai pelaku wisata, masyarakat 
lokal juga difasilitasi untuk menciptakan inovasi, seperti kuliner dan 
cinderamata. Selain itu, pengalaman Desa Nglanggeran sebagai 
salah satu contoh praktik baik (best practice) seputar penerapan 
protokol pariwisata yang aman pada masa pandemi COVID-19 juga 
menjadi pertimbangan. Terakhir, berkaitan dengan skema Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam pemulihan ekonomi pariwisata, 
terdapat tiga proyek percontohan (pilot project) dalam menerapkan 
protokol CHS (Cleanliness, Healthy and Safety)3 yang salah satunya 
adalah di Provinsi D.I Yogyakarta. Oleh karena itu, pemilihan lokasi ini 
juga diharapkan dapat menjadi acuan penerapan safe tourism. 

3. Provinsi Sulawesi Selatan

Sebagai representasi timur Indonesia, Sulawesi Selatan dipilih sebagai 
lokasi riset ketiga. Pemilihan ini juga didasarkan dari daya saing berupa 
pariwisata berbasis alam (pegunungan, bahari, sungai, gua, flora dan 
fauna) dan budaya (adat istiadat, kuliner, heritage, seni tradisional) 
yang tersebar di banyak kota dan kabupaten seantero Sulawesi 
Selatan. Pemilihan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan 
terkait proses pengambilan kebijakan dan kemitraan level provinsi, 
yang tentu saja melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan 
proses yang lebih kompleks dibanding dua lokasi sebelumnya (level 
kota/kabupaten dan desa). 

2 Diambil dari World Heritage 
List pada www.whc.unesco.
org, pada 30 September 
2020.

3 Market Review: "Kesiapan 
Sektor Pariwisata dan Bisnis 
Pendukung di Kenormalan 
Baru" 22 Juni 2020. Hari 
Santosa Sungkari, Deputi 
Bidang Pengembangan 
Destinasi dan Infrastruktur 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif.
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Area perbukitan di Sentani, Papua.
(Sumber: Bastian AS & Tim) 
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4 Briefing Note: Institutional 
Capacity Assessment 
Approach for National 
Adaptation Planning in the 
Agriculture Sector. FAO and 
UNDP. 2018.

5 Diadaptasi dari UNDP 
Institutional Capacity 
Assessment Model.

6 Mariëtte M. Van Huijstee, 
Mara Francken & Pieter 
Leroy (2007) Partnerships for 
sustainable development: a 
review of current literature, 
Environmental Sciences, 4:2, 
75-89,

Kerangka 
Teori

V.1 Kapasitas Institusional

Kapasitas institusional dapat dilihat melalui kerangka tiga level4, 
yaitu melalui level individu, entitas atau organisasi serta sistem 
atau lingkungan yang mendukung institusi (enabling environment). 
Untuk melakukan penilaian tersebut, riset ini menggunakan 
metode asesmen cepat (rapid assessment) melalui tiga fase5. V

Gambar 1. Tiga Fase Metode Penilaian Cepat (Rapid Assessment) 
untuk Analisa Kapasitas Institusi

V.2 Model Kemitraan dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 
yang Terlibat dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata 

Berbagai studi literatur mengenai kemitraan, terutama model 
kemitraan dalam perspektif institusional, memiliki fokus pada 
pengaturan sekumpulan masyarakat baik pada skala nasional 
maupun global dan pengaturan institusional yang ada di masa 
lampau, masa kini, dan masa depan. Kemitraan dapat diartikan 
sebagai salah satu skema pengaturan kolaboratif antaraktor 
yang melibatkan dua atau lebih sektor (pemerintah, industri dan 
organisasi masyarakat sipil) yang terlibat dalam proses non-
hierarki untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan6. 
Definisi kemitraan ini juga merupakan definisi kemitraan 
antarsektor, yang dalam studi ini berkaitan dengan kemitraan 
untuk pemulihan ekonomi pariwisata. 

FASE 1

Kajian strategi, kebijakan, 
rencana serta peta jalan terkait 
yang relevan.

Keterlibatan antar 
institusi/dinas/pemangku 
kepentingan terkait.

Kontekstualisasi dan analisa 
kesenjangan implementasi 
dengan rencana dan 
kebijakan yang ada.

FASE 2

Diskusi antar pemangku 
kepentingan terkait peran dan 
fungsi serta prioritas adaptasi untuk 
pemulihan ekonomi pariwisata.

Analisa data dan 
rekomendasi

FASE 3

Mengacu kepada kapasitas teknis 
dan fungsional serta kerangka tiga 
level kapasitas institusi.

Validasi hasil rekomendasi secara 
partisipatif.
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Mengacu dari Panduan Kemitraan Multi Pihak yang dikeluarkan 
oleh Bappenas (2019)7 Kemitraan multi pihak didefinisikan 
sebagai “hubungan antara berbagai pihak, pemerintah dan non-
pemerintah, yang bersifat sukarela dan kolaboratif dimana seluruh 
pemangku kepentingan setuju untuk bekerja sama mencapai 
tujuan bersama atau menjalankan kegiatan dan berbagi resiko, 
tanggung jawab, sumber daya dan keuntungan bersama”. Lebih 
lanjut lagi, menurut The Partnership Resource Center, kemitraan 
multi-pihak merupakan manifestasi dari pertemuan akan 
ketertarikan minat, pendekatan dan sumber daya yang saling 
melengkapi dan nilai-nilai bersama yang dilandasi oleh mutualitas.

Dalam konteks pemulihan ekonomi pariwisata, terdapat beberapa 
keunggulan namun juga risiko yang berkaitan erat dengan bentuk 
kemitraan antarsektor. Riset ini akan mengeksplorasi model-
model kemitraan yang ada serta potensi atau perbaikan yang 
dapat dilakukan dari model kemitraan tersebut, termasuk faktor-
faktor yang mendukung kemitraan yang berhasil dalam konteks ini, 
yaitu model kemitraan untuk pemulihan ekonomi pariwisata. 

 
 

Berdasarkan pada tabel diatas, terdapat beberapa karakteristik 
kemitraan yang melibatkan sektor swasta, pemerintah maupun 
aktor lainnya (non-pemerintah). Model kemitraan ini akan 
dieksplorasi lebih lanjut dalam konteks pemulihan ekonomi 
pariwisata mengacu pada keterlibatan para pemangku 
kepentingan.

Kotak 1. Karakteristik Kemitraan Multi-Pihak8

1.  Fokus kemitraan terletak pada bagaimana mengatasi 
tantangan sosial dan kemaslahatan bersama melalui kerja 
sama jangka-panjang.

2. Terdapat beberapa representasi setidaknya tiga dari empat 
kelompok pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, 
LSM/non-profit, dan akademia) secara sukarela bergabung 
dalam kemitraan tersebut dan salah satunya berasal dari 
sektor non-profit.

3. Seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam kemitraan 
dalam kesetaraan.

4. Bentuk kemitraan melibatkan derajat kelembagaan dan 
kemandirian (independence).

7 Bappenas. Panduan 
Kemitraan Multi Pihak 
untuk Pelaksanaan Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan di 
Indonesia. 2019.

8 Diolah dari GIZ (2017), Multi-
stakeholder partnerships in 
the context of Agenda 2030: 
A practice-based analysis of 
potential benefits, challenges 
and success factors.

Karakteristik Kemitraan Multi-Pihak
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Proses pembuatan sagu oleh 
masyarakat lokal di Maluku.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Analisa 
Data dan 
Temuan

VI.1 Inisiatif Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Sektor 
Pariwisata dalam Konteks Pandemi COVID-19

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan suatu 
set kebijakan untuk meminimalisir dampak COVID-19 terhadap 
perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, pemerintah 
merilis PEN sebagai respon atas penurunan kegiatan ekonomi 
masyarakat yang berdampak pada sektor ekonomi, terutama 
di sektor ekonomi informal atau UMKM. Secara singkat, PEN 
bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan 
kemampuan ekonomi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya 
selama pandemi COVID-19.

Khusus untuk sektor pariwisata, pada Rapat Koordinasi Pimpinan 
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(Rakorpim PC-PEN), Kemenparekraf menekankan bahwa sektor 
pariwisata masih menjadi sektor yang paling terdampak selama 
pandemi COVID-19. Untuk mengatasi situasi ini, Kemenparekraf 
menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun untuk berbagai 
program kegiatan, seperti Hibah Pariwisata, Sertifikasi CHSE 
(cleanliness, health, safety, and environmental sustainability), 
Stimulus Reaktivasi Pariwisata, serta insentif fasilitas hotel9.

Untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam implementasi 
pemulihan ekonomi pariwisata, ada tiga program utama10 

 yang dapat diakses oleh pemerintah daerah dan asosiasi pelaku 
usaha pariwisata, yaitu 1) Program Rebound Destinasi Wisata, 
untuk mengoptimalkan peran pelaku usaha pariwisata dalam 
meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan 
di destinasi wisata; 2) Pertemuan dan Koordinasi Reguler dengan 
PHRI dan Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata, untuk membahas 
usulan kebijakan stimulus bagi pelaku usaha di sektor pariwisata 
dan ekonomi kreatif; dan 3) Coaching Clinic Dana Pemulihan 
Ekonomi Nasional, untuk memanfaatkan dana pemulihan ekonomi 
nasional secara berkala, dengan melibatkan pelaku jasa usaha 
pariwisata serta dan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA).

Dalam jangka panjang, pemulihan ekonomi pariwisata fokus pada 
pemulihan keseimbangan supply dan demand di sektor pariwisata. 
Dalam rangka meningkatkan demand terhadap sektor pariwisata, 
beberapa skema promosi yang dilakukan adalah:

1. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 
(#BanggaBuatanIndonesia)

Program ini adalah sinergi antara Kementerian 
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, 
Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tujuannya untuk 
mempromosikan produk lokal buatan Indonesia. Program 
ini menggabungkan keterlibatan masyarakat, pemerintah, 
dan e-commerce dalam memulihkan situasi ekonomi 
melalui pengembangan UMKM. Implementasi program 

VI

9 Presentasi ‘Pemulihan 
Pariwisata’, R. Kurleni Ukar, 
Deputi Bidang Kebijakan 
Strategis Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif, Oktober 2020.

10 Idem. 
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berupa pelatihan keahlian digital untuk UMKM sebagai bentuk 
mitigasi pemasaran selama pandemi, proses scale-up usaha, 
dan peningkatan omzet melalui aset digital.

2. Sosialisasi dan Publikasi Protokol CHSE

Penerapan protokol CHSE dilakukan melalui sosialisasi 
dan pilot project di tiga provinsi: Bali, Kepulauan Riau, dan 
DI Yogyakarta11. Penerapan komponen Cleanliness, Health, 
Safety dan Environment Sustainability didukung oleh branding 
‘Indonesia Care’ dan penerbitan panduan teknis pariwisata, 
terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di sektor 
pariwisata dan ekonomi kreatif (hotel, restoran, desa wisata, 
destinasi wisata, dan sebagainya).

3. Sertifikasi CHSE

Sertifikasi CHSE dilakukan kepada pelaku jasa usaha pariwisata 
dengan mendaftarkan usaha secara daring, dan melakukan 
penilaian mandiri sebelum dilakukan penilaian oleh tim 
yang ditunjuk oleh Kemenparekraf. Sertifikasi dibiayai oleh 
Kemenparekraf dan dihimbau agar seluruh pelaku usaha 
pariwisata mendapatkan sertifikasi secara bertahap. Daerah 
pertama yang sudah mendapatkan sertifikasi tersebut adalah 
Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dan akan terus dilanjutkan 
dengan daerah lainnya. 

4. Dukungan Hotel untuk Isolasi Mandiri

Untuk memanfaatkan okupansi hotel yang menurun tajam 
di masa pandemi, Kemenparekraf bekerja sama dengan 
pemerintah daerah turut aktif dalam mendorong hotel-hotel 
untuk dijadikan tempat isolasi mandiri bagi pasien positif 
COVID-19. Dengan koordinasi yang dilakukan bersama 
beberapa daerah, Kemenparekraf menggelontorkan dana 
sebagai insentif sementara bagi para pelaku industri hotel. 

Selain empat program tersebut, Kemenparekaf secara khusus 
memiliki program pengembangan desa wisata. Langkah 
ini merupakan salah satu respon untuk reaktivasi wisata 
massal selama masa pandemi, sehingga ceruk-ceruk khusus 
seperti wisata pedesaan dapat lebih dipromosikan, sekaligus 
untuk meningkatkan pasar wisatawan dalam membantu 
perekonomian di level desa. Pada Juli 2020, Kemenparekraf 
juga telah menciptakan panduan pengelolaan desa wisata, 
yang tujuannya agar masyarakat di desa wisata siap 
menerima wisatawan dan menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat dalam proses reaktivasi.

11 Ringkasan Jawaban 
Pertanyaan Market Review 
‘Kesiapan Sektor Pariwisata 
dan Bisnis Pendukung di 
Kenormalan Baru’, Hari 
Santosa Sungkari, Deputi 
Bidang Pengembangan 
Destinasi dan Infrastruktur 
Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif. Juni 2020.
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VI.2 Kondisi Pariwisata di Tiga Lokasi: Kebijakan, Institusi serta 
Peluang dan Tantangan untuk Pemulihan Ekonomi dalam Konteks 
Pandemi COVID-19

Secara umum, ketiga lokasi mengalami situasi serupa selama masa 
pandemi COVID-19. Di tiga lokasi, sektor pariwisata merupakan sektor 
yang mengalami dampak terbesar karena adanya larangan untuk 
bepergian sejak April 2020 sehingga mengurangi jumlah pengunjung 
secara drastis baik untuk mengunjungi destinasi wisata maupun 
tingkat keterhunian di hotel dan transaksi dengan agen perjalanan. Hal 
ini berlaku juga untuk pariwisata berbasis masyarakat (Community 
Based Tourism) ataupun desa wisata yang sangat rentan terdampak 
pandemi COVID-19. Secara umum, penelitian ini merangkum beberapa 
bentuk pengelolaan, kebijakan, serta kemitraan untuk pengelolaan 
pariwisata yang dapat dilihat melalui Kotak 1. Rincian lebih spesifik 
juga akan dieksplorasi pada sub-bab yang membahas kondisi 
pariwisata serta konteks pemulihan ekonomi di tiga lokasi penelitian.

Kotak 2. Rangkuman pengelolaan, kebijakan, 
serta kemitraan untuk pengelolaan pariwisata 

Desa Nglanggeran—Desa Wisata

Model Desa Wisata di Nglanggeran terbentuk dari inisiatif awal yang bersifat 
bottom-up dan sudah dimulai sejak 2007. Inisiatif ini dimulai dari perhatian 
sekelompok pemuda mengenai isu lingkungan di daerahnya yang kemudian 
berkembang menjadi pengelolaan desa wisata, sehingga pengembangan 
pariwisata bukan dilihat sebagai tujuan utama melainkan salah satu sarana 
untuk mengembangkan ekonomi desa yang memperhatikan keseimbangan 
lingkungan. Hingga kini skema pentahelix terus berkembang dalam 
pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. 

Kota Sawahlunto—Desa Wisata dan Pokdarwis (Desa Rantih

Model Desa Wisata terbentuk dari inisiatif awal program PNPM Mandiri dari 
pemerintah kota. Inisiatif ini bersifat top-down yang dimulai sejak tahun 2014. 
Saat ini, sudah terbentuk kelompok-kelompok kerja (PokJa) di Desa Rantih 
yang kemudian sudah dilegalkan sebagai Pokdarwis untuk menjadi pengelola 
Desa Wisata sehingga dapat mengakses kemitraan dengan pemerintah dan 
pihak ketiga. 
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Kota Sawahlunto—Pokdarwis (Desa Telaga Gunung)

Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) adalah salah satu 
inisiatif yang terhitung baru. Pokdarwis dibentuk pada 2018 dan baru 
mendapatkan legalitasnya dalam bentuk Surat Keputusan (SK) di level 
Pemerintah Kota pada 2019.

Model kemitraan dalam inisiatif ini awalnya bersifat top-down. Saat ini 
Pokdarwis didorong untuk meningkatkan rasa kepemilikan warga sekaligus 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan di level desa. Ada beberapa 
inisiatif pelatihan, dan sebagian besar masih memakai dana pribadi anggota 
Pokdarwis.

Provinsi Sulawesi Selatan—Kemitraan Sektor Swasta, Pemerintah 
Kabupaten, Provinsi dan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT)

Kemitraan ini melibatkan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta 
inisiatif pariwisata berbasis masyarakat, salah satunya di Pulau Selayar dan 
Kabupaten Tana Toraja.

Saat ini ada enam konsorsium kemitraan antarsektor yang dijalankan oleh 
pemerintah provinsi di Pulau Selayar, serta kemitraan untuk pembenahan 
infrastruktur dan ekonomi yang melibatkan OPD di level Kabupaten dan 
Provinsi, pemerintah desa, dan perwakilan masyarakat serta pihak swasta 
di Kabupaten Tana Toraja.
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A.1 Kondisi dan Situasi Pariwisata di Desa Nglanggeran

Sejak awal perkembangan pariwisata di Desa Nglanggeran, peran 
penting masyarakat telah terlihat. Dimulai dari inisiatif para 
pemuda karang taruna pada 2007, Nglanggeran terus berkembang 
dan fokus pada model pariwisata berbasis masyarakat 
(Community Based Tourism) hingga kini. Kendati begitu, 
perkembangan pariwisata Nglanggeran tidak lepas dari dukungan 
pemerintah, baik itu Kabupaten Gunungkidul maupun Provinsi 
Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta serta akademisi dan para pelaku 
usaha lainnya yang menyebabkan skema pentahelix berkembang 
di wilayah ini. 

Fokus pariwisata Nglanggeran adalah wisata alam dan 
pengalaman lokal (local experience), yang dikemas sebagai 
karakteristik kunci dalam promosi-promosi wisata mereka. 
Dengan fokus yang spesifik dan pengelolaan yang konsisten, 
Nglanggeran secara rutin didatangi wisatawan untuk tinggal dan 
ikut beraktivitas bersama warga.

Secara khusus, wisatawan domestik perorangan biasanya 
diarahkan untuk menikmati keindahan alam Gunung Api Purba. 
Sedangkan, wisatawan kelompok domestik (biasanya dari sekolah 
dan universitas) diarahkan untuk tinggal di homestay yang 
dikelola warga. Wisatawan dapat mengikuti kegiatan warga desa, 
seperti menanam padi, berkebun, dan memproduksi cokelat yang 
memberikan pengalaman khusus bagi wisatawan selain wisata 
alam. 

Dengan adanya keterlibatan masyarakat yang bersifat bottom-
up dalam perkembangan pariwisata di Desa Nglanggeran, maka 
nilai dasar masyarakat dalam menjaga kelestarian alam terus 
dipertahankan. Tidak hanya menjaga terhadap perusakan alam 
yang dilakukan masyarakat lokal, nilai dasar ini juga secara kritis 
dan aktif menyaring berbagai tawaran perkembangan pariwisata 
dari pihak luar, termasuk dari berbagai investor. 

A. Desa 
Nglanggeran, 

Kabupaten 
Gunungkidul, 

Provinsi Daerah 
Istimewa 

Yogyakarta

Tabel 1. Visi dan Misi Pariwisata Nglanggeran

VISI MISI

Terwujudnya Desa 
Nglanggeran yang 
berwibawa, dinamis, 
inovatif, berbudaya, 
menuju masyarakat 
yang mandiri dan 
sejahtera.

1. Peningkatan Pelayanan kepada 
masyarakat dan etos Kerja 
Pemerintahan Desa.

2. Membangun Desa Nglanggeran 
sesuai Kultur dan Budaya Desa 
Nglanggeran.

3. Membangun Sarana 
Prasarana Desa yang lebih 
baik dan sehat.

4. Mendorong Masyarakat 
untuk berkreasi dan 
Berinovasi serta Mandiri.
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A.2 Peluang dan Tantangan Pariwisata di Desa Nglanggeran pada 
Konteks Pandemi COVID-19

Di masa pandemi, konsep pariwisata berbasis masyarakat yang diusung 
Nglanggeran justru memberi keuntungan tersendiri bagi pelaku wisata 
lokal. Dengan daya tarik utama Nglanggeran, yaitu wisata berbasis 
pengalaman seperti mengajak wisatawan untuk beraktivitas secara 
langsung bersama masyarakat di bidang pertanian, perkebunan, dan 
peternakan, maka sejak awal masyarakat tidak meninggalkan pekerjaan 
tradisional mereka sebagai petani atau peternak. Mayoritas warga 
memandang pariwisata sebagai aktivitas sampingan. Tanpa adanya 
kunjungan wisatawan, masyarakat fokus sepenuhnya pada pekerjaan 
pokok mereka dan telah tercatat bahwa hanya sebagian kecil warga 
yang bergantung hanya dari sektor pariwisata, termasuk pengelola inti 
pariwisata12.

Kendati begitu, langkah-langkah strategis untuk memulihkan pariwisata 
Nglanggeran tetap menjadi perhatian penting. Seperti halnya proses 
pengembangannya, proses pemulihan pariwisata Nglanggeran bersifat 
bottom-up, dan semuanya diinisiasi oleh perwakilan warga desa 
yang bekerja sama dengan perangkat desa, termasuk tim pengelola 
desa wisata Nglanggeran. Kolaborasi dilakukan bersama pemangku 
kepentingan terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Gunungkidul 
dan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Dukungan pemerintah bersifat 
pelatihan dan motivasi, sedangkan dukungan berupa pendanaan dan 
pemberian alat produksi masih minim. Meski begitu, program padat 
karya tunai, baik dari pemerintah kabupaten maupun provinsi sudah 
banyak diimplementasikan.

Sebagai modal untuk mengaktifkan kembali pariwisata Nglanggeran 
pada masa pandemi, Kemenparekraf turut memberikan dukungan 
inovasi digital, berupa fasilitas untuk penguatan manajemen atraksi 
dan manajemen pengunjung. Selain itu, di level provinsi, Kemenparekraf 
menetapkan DI Yogyakarta sebagai percontohan reaktivasi pariwisata 
dengan menerapkan prinsip safe tourism dan prosedur kebersihan, 
kesehatan dan keamanan (cleanliness, health, and safety). 

Sebagai bagian dari provinsi DI Yogyakarta, Desa Nglanggeran turut 
ambil bagian dalam proses percontohan. Pelaksanaan protokol 
kesehatan di Desa Nglanggeran didukung oleh pemahaman sadar 
wisata yang sudah dimiliki masyarakat. Dengan tertib protokol 
kesehatan, wisatawan diharapkan lebih yakin dan nyaman untuk 
berkunjung ke Nglanggeran di masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 
Masih terkait penerapan protokol kesehatan, pemerintah kabupaten juga 
menetapkan batas jumlah kunjungan wisatawan, termasuk larangan 
wisatawan untuk menginap di homestay milik warga Desa Nglanggeran. 
Selain itu, pemerintah kabupaten melakukan penyemprotan desinfektan 
secara berkala demi menciptakan rasa aman.

12 Diolah dari diskusi 
dengan pemangku 
kepentingan yang berperan 
dalam pengelolaan 
pariwisata di Desa 
Nglanggeran.
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Saat ini, inovasi Desa Nglanggeran dalam rangka pemulihan pariwisata 
adalah tur wisata virtual, yang didukung oleh salah satu start-up 
pariwisata. Secara khusus, inisiatif ini memberi wadah bagi pelaku 
UMKM untuk menjual cokelat bagi peserta tur virtual. Sejauh ini, usaha 
tersebut meningkatkan penjualan selama masa pandemi sehingga 
menambah pendapatan masyarakat Desa Nglanggeran. Sebagai solusi 
jangka pendek, aktivitas-aktivitas tersebut dapat menjadi alternatif 
dalam melewati masa pandemi.

Selama proses pengembangan Desa Wisata Nglanggeran selama lebih 
dari sepuluh tahun, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang 
dihadapi,  tidak terkecuali dalam masa pemulihan ekonomi pariwisata 
dalam menghadapi pandemi COVID-19. Penelitian ini merangkum hal 
tersebut dari hasil diskusi dengan beberapa pemangku kepentingan 
melalui tabel berikut.

Tabel 2. Peluang dan Tantangan Pemulihan Pariwisata di Gunungkidul

  Peluang Selama Pandemi COVID-19
Hambatan Selama Pandemi 

COVID-19

Tipe Atraksi 
Pariwisata Wisata alam, budaya dan edukasi yang menjadikan cara 

hidup (lifestyle) warga Nglanggeran sebagai daya tarik 
utama (pariwisata berbasis pengalaman).

Data potensi pariwisata untuk 
Kabupaten Gunungkidul 
secara umum belum ada 
sehingga integrasi kawasan 
wisata dalam satu kabupaten 
masih belum maksimal dalam 
implementasinya.

Kegiatan wisata edukasi yang menarik minat pelajar dan 
segmen wisata khusus.

Pariwisata bukan merupakan mata pencaharian utama 
warga Desa Nglanggeran sehingga ketika terjadi pandemi 
warga Desa memiliki daya lenting (resiliensi) yang lebih 
tinggi karena mereka bergantung pada sektor pertanian 
dan perkebunan.

 Wisatawan 
Domestik Terdapat kerja sama promosi untuk Kabupaten 

Gunungkidul.

Beberapa proyek belum bisa 
terlaksana, seperti rencana kereta 
gantung.

Fokus pada kegiatan promosi dengan menjamin 
keamanan dan kenyamanan wisatawan selama pandemi

Jumlah pengunjung berkurang 
signifikan dan mempengaruhi 
pelaku usaha di desa wisata 
dalam menjual hasil produksi.

Inovasi perancangan bus wisata sebagai tempat makan, 
rapat, serta pengajian. Inisiatif ini dilakukan oleh ASITA 
(Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies) 
Yogyakarta.

Pariwisata akan fokus ke 
wisatawan domestik, namun 
kegiatan wisata di Nglanggeran 
selama masa pandemi harus 
lebih variatif dan atraktif 
untuk mengakomodasi pasar 
wisatawan domestik.

Membuat program Jogja International Travel Mart sebagai 
bagian dari promosi pariwisata. Inisiatif ini juga dilakukan 
oleh ASITA Yogyakarta.
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Protokol 
Kesehatan

Dilakukan reaktivasi kunjungan wisatawan dengan 
penerapan protokol CHSE.

 Izin dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk 
membuka pariwisata dengan protokol kesehatan ketat. 

Persiapan penerapan protokol kesehatan dilakukan 
secara swadaya dengan dukungan pemerintah terkait.

Program 
Pemerintah 
dan Level 

Pengambilan 
Kebijakan

Terdapat kerja sama terkait pemulihan ekonomi 
pariwisata antara Dinas Pariwisata dengan Dinas 
Kesehatan, DPMPT (Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Terpadu), dan Pokdarwis.

Kekurangan data jumlah 
tenaga kerja pariwisata dan 
kompetensinya sebelum dan 
selama pandemi untuk rencana 
pemulihan kondisi tenaga kerja.

Pengelola inti dan Pokdarwis memiliki jejaring yang kuat 
(pentahelix) sehingga membantu proses pemulihan dan 
program inovasi pariwisata.

Kekurangan data dari berbagai 
OPD menyulitkan perancangan 
program pelatihan yang sesuai 
dan lebih inklusif. 

Kegiatan wisata virtual membantu pelaku UMKM untuk 
promosi hasil produksi.

Akibat fokus penanganan 
COVID-19, program 
pendampingan tata kelola 
destinasi dari dana DAK 
ditiadakan sementara.

Penjualan hasil produksi mulai digalakkan melalui 
e-commerce.

 

Dilakukan pelatihan inovasi dan keterampilan (termasuk 
untuk wirausaha pemula).

Terdapat program pemberdayaan masyarakat (termasuk 
UKM), dibantu pemerintah kabupaten dan Dinas 
Pariwisata diimplementasikan oleh Pokdarwis.

Beberapa sektor usaha, seperti bidang herbal, mengalami 
peningkatan permintaan dan keuntungan, sehingga Dinas 
Koperasi dan UMKM fokus pada pengembangan usaha 
herbal selama pandemi.

Bappeda melakukan perencanaan strategis selama 
pandemi dengan fokus pada sektor pangan dan 
peningkatan konsumsi rumah tangga.

Bantuan sosial untuk UMKM dan warga. Bantuan ini 
berupa bibit tanaman, sistem pengairan, dan banyak lagi. 
Bantuan ini diberikan untuk menggerakkan perekonomian 
daerah.
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Kerangka 
Kebijakan 
(Dokumen 

terkait)

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata 
Gunungkidul: 
Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Gunungkidul 
tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan 
pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) 
Dinas Pariwisata Gunungkidul: 
Pengembangan dan diversifikasi 
daya tarik wisata belum optimal 
karena masih mengandalkan 
potensi wisata alam, terbatasnya 
investasi wisata buatan berskala 
besar dan terbatasnya sumber 
pembiayaan.

Rencana Strategis (Renstra) 
Dinas Pariwisata Gunungkidul: 
Aksesibilitas dan amenitas 
pariwisata belum semua 
memenuhi standar karena 
terkendala ketersediaan lahan, 
rendahnya investasi dan 
terbatasnya sumber pembiayaan.

Pemahaman masyarakat yang 
belum sesuai terhadap konsepsi 
pemberdayaan masyarakat 
karena berkembangnya anggapan 
bahwa dengan terbentuknya 
Pokdarwis dan Desa Wisata 
sudah cukup untuk mengelola 
daya tarik dan usaha pariwisata.

Faktor lainnya

Sebelum pandemi terdapat program Desa Migran 
Kreatif untuk eks pekerja migran yang berdampak pada 
banyaknya tenaga kerja untuk pariwisata.

 Bantuan dana BLK dari APBN untuk tenaga kerja di 
Kabupaten Gunungkidul secara umum (pada masa 
sebelum pandemi yang berdampak pada banyaknya 
tenaga kerja untuk pariwisata).

Sumber: data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan.
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A.3 Model Kemitraan dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang 
Terlibat dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata

A.3.1 Daftar Pemangku Kepentingan dan Pola Kemitraan 
Pariwisata Desa Nglanggeran

Di Desa Nglanggeran, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DI 
Yogyakarta, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang 
berperan dalam pengembangan Desa Wisata Nglanggeran. 
Contohnya adalah pengembangan kelompok anak muda Karang 
Taruna yang kemudian bertransformasi menjadi Pokdarwis 
(Kelompok Sadar Wisata) di Desa Nglanggeran.

Perkembangan desa wisata yang dilakukan secara bertahap 
kemudian membuka kerja sama dengan berbagai OPD di 
Kabupaten Gunungkidul, terutama dalam promosi dan pengelolaan 
wisata seperti dengan Dinas Pariwisata serta Dinas Koperasi 
dan UMKM. Pada perkembangannya, Desa Wisata kemudian 
banyak mendapat sorotan atas prestasi pengelolaannya sehingga 
Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta pun turut andil dalam beberapa 
pembangunan infrastruktur di Nglanggeran terutama untuk 
pengembangan Embung Nglanggeran dan wisata Gunung Api 
Purba yang juga didukung oleh Kesultanan DI Yogyakarta.  

Sektor perbankan pun melihat signifikansi perkembangan desa 
wisata Nglanggeran sehingga pada masa perkembangannya, 
beberapa BUMN seperti Bank Indonesia dan Bank Mandiri melalui 
beberapa program turut andil dalam memberikan kontribusi 
untuk pembangunan desa wisata. Dari sektor swasta, saat ini 
terdapat beberapa pihak yang terlibat yaitu salah satunya untuk 
pengembangan Eco Spa dari Putri Kedaton. Selain itu, untuk 

Gambar 2. Pola Kemitraan Desa Nglanggeran
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pengembangan cokelat khas Nglanggeran, peran akademisi dari 
BPTBA LIPI (Badan Penelitian Teknologi Bahan Alam, Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia) juga cukup berpengaruh sehingga 
kini Nglanggeran dapat melakukan produksi cokelat secara 
kontinu dari hulu ke hilir. 

Untuk pengembangan wisata alam, pihak akademisi pun turut 
andil dan berkontribusi seperti fakultas kehutanan UGM dalam 
mengidentifikasi flora dan fauna di Desa Nglanggeran serta 
fakultas Biologi UIN dalam mengembangkan edukasi terhadap 
wisata alam di wilayah Nglanggeran. Selanjutnya, untuk 
keterlibatan sektor swasta, terdapat peran dari berbagai agen 
perjalanan yang mengembangkan wisata di Nglanggeran dengan 
berbagai paket tur, mulai dari tur edukasi, tur alam, maupun 
paket homestay bersama warga yang hingga kini jumlahnya 
sudah mencapai 80 homestay di Nglanggeran. Dengan adanya 
keterlibatan dari banyak pihak serta proses yang berlangsung 
bottom-up terjadi skema pentahelix yang memungkinkan 
pengembangan Desa Wisata yang lebih holistik serta tidak 
meninggalkan karakteristik dan tradisi utama masyarakat 
Nglanggeran.

A.4 Kapasitas Institusional

Kapasitas institusional dapat dilihat melalui kerangka tiga level, 
yaitu melalui level individu, entitas atau organisasi serta sistem 
atau lingkungan yang mendukung institusi (enabling environment). 
Dalam konteks ini, kajian mengenai kapasitas institusional di 
Desa Nglanggeran menyorot kepada kapasitas teknis dan fungsi 
dari berbagai pemangku kepentingan untuk pemulihan ekonomi 
pariwisata di Desa Nglanggeran. 

A.4.1 Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Pemulihan 
Ekonomi Pariwisata

Melalui berbagai seri diskusi terarah dengan OPD, terdapat 
beberapa program maupun kebijakan yang sudah dijalankan 
oleh OPD yang langsung berkaitan dengan pemulihan ekonomi 
pariwisata di Nglanggeran seperti yang diinisiasi oleh Dinas 
Pariwisata. Dalam konteks ini, setiap OPD memiliki kapasitas 
fungsional maupun teknis yang menggambarkan kapasitas 
institusi dalam merespons pemulihan ekonomi pariwisata di Desa 
Nglanggeran.
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Tabel 3. Fungsi OPD Kabupaten Gunungkidul Terkait Pemulihan Ekonomi Pariwisata

No Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Fungsi

1 Dinas Pariwisata

• Melakukan uji coba membuka kembali lokasi wisata, termasuk Desa 
Nglanggeran dengan menggunakan protokol kesehatan.

• Koordinasi dengan para pelaku usaha (biro perjalanan, rumah makan, 
tempat penjualan cendera mata, dll) agar protokol tetap dijalankan.

• Meliburkan seluruh daerah di Gunungkidul setiap hari senin untuk 
pembenahan layanan, termasuk penyemprotan disinfektan.

• Melibatkan Pokdarwis sebagai pintu masuk dengan Desa Nglanggeran 
dan koordinasi dengan beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan, DPMPT 
mengenai perizinan, dan Dinas UMKM mengenai para pedagang.

• Perencanaan pembangunan kios cendera mata di Pantai Krakal.

• Memperkuat media sosial untuk promosi lokasi dan objek wisata 
(termasuk dengan webinar) Gunungkidul.

• Mendorong serta melakukan kontrol pada Pokdarwis untuk secara ketat 
menjalankan protokol kesehatan, agar memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi wisatawan.

2
Dinas Penanaman Modal 
dan Pelayanan Terpadu 
(DPMPT)

• Mendukung investasi pemberdayaan masyarakat lokal.

• Melakukan promosi investasi melalui webinar selama masa pandemi.

3 Dinas Koperasi UKM

• Memberikan motivasi kepada para pelaku usaha agar mampu 
menghadapi dampak pandemi.

• Memulai pelatihan kewirausahaan dan kewirausahaan pemula mulai 
Agustus 2020.

• Pendataan untuk usulan Banpres (dari kelurahan dan kabupaten).

4 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

• Berupaya untuk melakukan pelatihan yang sesuai untuk anggota (BLK), 
kerja sama dengan LPK Gunungkidul dan lima BLK Komunitas.

• Koordinasi dengan Bappeda. Pada 2021, rencananya akan ada forum yang 
mengumpulkan data berbagai kegiatan yang dibutuhkan semua OPD.

5

Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian 
dan Pengembangan 
Daerah (Bappeda) 

• Membantu menumbuhkan sektor konsumsi dan pangan (tidak hanya 
fokus pada pariwisata-karena belum ada kepastian kapan pandemi akan 
berakhir).

• Melakukan bantuan sosial, termasuk untuk UMKM, terkait pemberian bibit 
tanaman dan pengairan.

Sumber: data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan
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A.4.2 Keterlibatan Masyarakat dan Pihak Eksternal dalam 
Pembentukan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata di 
Nglanggeran 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, inisiatif awal 
pengembangan desa adalah aktivitas sosial dan edukasi untuk 
menjaga kawasan alam dan desa karena pada masa tersebut 
terdapat masalah yang dihadapi secara musiman oleh warga 
desa, yakni kekeringan dan kesulitan air. Pemahaman akan 
konservasi lingkungan akhirnya terus dilakukan oleh para pemuda 
karang taruna dari generasi ke generasi sebelum pada akhirnya 
isu pelestarian lingkungan berkembang menjadi pengembangan 
pariwisata. Pemahaman yang dibangun sebelumnya mengenai 
kelestarian lingkungan menjadi fondasi utama dalam 
pembangunan desa wisata yang memperhatikan keseimbangan 
alam sehingga eksploitasi alam dalam rangka pengembangan 
destinasi wisata dapat dikurangi. 

Perkembangan Desa Wisata Nglanggeran sejak tahun 2007 hingga 
kini dapat bisa dilihat di lini masa pada Gambar 3.

Gambar 3. Linimasa Perkembangan Awal Pariwisata Desa Nglanggeran
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lingkungan di 
tahun 2007.
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Promosi mulai 
dilakukan dengan 
cara "mulut ke 
mulut" dan anak 
muda melakukan 
promosi 
melalui media 
sosial (Contoh: 
Facebook).
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Setelah tahun 2011, Nglanggeran kian melebarkan sayapnya 
dan semakin dikenal, tidak hanya oleh warga setempat, bahkan 
wisatawan dari luar DI Yogyakarta (domestik dan internasional). 
Hal itu tak lepas dari penguatan potensi lokal dan pemahaman 
utuh yang dimiliki warga Nglanggeran tentang paradigma 
pariwisata berkelanjutan yang mereka inginkan yaitu pariwisata 
yang berakar pada kehidupan masyarakat dan melibatkan unsur 
konservasi lingkungan yang menjadi prinsip Nglanggeran. 
Di tahun 2012, melihat perkembangan pesat Desa Wisata 
Nglanggeran, pemerintah provinsi dan kesultanan DI Yogyakarta 
memberikan bantuan langsung untuk pembentukan destinasi 
wisata baru di Desa Nglanggeran yaitu ‘Embung Nglanggeran’ 
yang juga berperan besar dalam meningkatkan daya tarik wisata 
di Desa Nglanggeran hingga saat ini. 

Pada tahun 
2011 mengikuti 
kompetisi 
sebagai ajang 
networking 
dan legitimasi 
dari pihak luar. 
Hal ini turut 
meningkatkan 
kepercayaan 
warga lokal 
terhadap 
potensi desa 
Nglanggeran.

Branding 
logo gunung 
api purba. 
Network 
dengan 
kementerian 
pariwisata 
dan pihak 
eksternal 
mulai terjalin.

Mendapat 
kepercayaan 
warga soal 
pengembangan 
pariwisata, 
terutama setekah 
memenangkan 
kompetisi 
wirausaha sosial 
mandiri.

Pihak desa 
mendapat 
banyak bantuan 
dari berbagai 
pihak untuk 
pengembangan 
kuliner, 
pengembangan 
kakao, pelestarian 
potensi alam, dll.

Saat pandemi 
COVID-19 terjadi, 
Desa Nglanggeran 
menerapkan 
protokol CHSE 
secara ketat, 
termasuk 
membatasi jumlah 
dan aktivitas 
pengunjung. 
Mereka juga 
melakukan berbagai 
kegiatan online 
(daring) sebagai 
pengganti kegiatan 
offline di desa 
Nglanggeran.

Gambar 4. Linimasa Perkembangan Terkini Pariwisata Desa Nglanggeran
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Pada perkembangannya, Desa Nglanggeran mulai terkenal 
melalui kegiatan promosi yang dilakukan baik secara word of 
mouth, branding melalui media sosial dan platform daring, serta 
berbagai kompetisi yang diikuti untuk pengembangan pariwisata 
berkelanjutan. Salah satu titik awal peningkatan popularitas Desa 
Wisata juga dipicu dengan wisata edukasi dari pelajar sekolah 
internasional yang mengikuti kegiatan live in dan homestay13. 
Pembelajaran warga Desa Nglanggeran ketika pertama kali 
mengadakan live in menjadi pengalaman berharga untuk 
memahami kebutuhan wisatawan ketika berkunjung ke objek 
wisata dan tinggal di homestay. Kesiapan warga desa akhirnya 
mengundang banyak pihak agen perjalanan untuk membentuk 
berbagai paket wisata di Nglanggeran seperti edutour dan wisata 
alam.

Seperti ditunjukkan lini masa pada gambar 7, proses 
pengembangan desa wisata di Nglanggeran telah berjalan lebih 
dari sepuluh tahun dengan berbagai tantangan dan keterbatasan 
yang ada. Berawal hanya dari inisiasi kelompok pemuda untuk 
pelestarian lingkungan, kini praktek-praktik tersebut membuat 
Nglanggeran lebih memiliki daya lenting (resilience) dalam 
menghadapi situasi pandemi dan menjadi salah satu praktik baik 
atau best practice dalam konteks pemulihan pariwisata di masa 
pandemi COVID-19.

13 Berdasarkan hasil 
Wawancara dengan Sugeng 
Handoko, salah satu inisiator 
Desa Wisata Nglanggeran. 
Dengan adanya kegiatan 
homestay para pelajar 
membangun ikatan yang kuat 
dengan warga desa, sehingga 
mereka aktif mempublikasikan 
kegiatan di media sosial dan 
promosi word of mouth bahkan 
berkunjung kembali ke desa 
wisata secara rutin sehingga 
meningkatkan pendapatan 
rutin dari pariwisata. 
Hingga kini, terdapat lebih 
dari 80 homestay di Desa 
Nglanggeran.  

B. Kota 
Sawahlunto, 

Provinsi 
Sumatera 

Barat

B.1 Kondisi dan Situasi Pariwisata di Kota Sawahlunto

Sejak tahun 2001, Pemerintah Kota Sawahlunto mengupayakan 
daerahnya untuk menjadi ‘Kota Wisata Tambang yang 
Berbudaya’ pada tahun 2020 (Anarta et al., 2019). Secara 
umum, city branding tersebut bisa dibilang cukup berhasil 
mengingat Sawahlunto dikenal oleh wisata tambangnya. 
Program pemerintah dan inisiatif masyarakat berperan 
dalam sejarah perkembangan pariwisata Sawahlunto dalam 
dua dekade ke belakang. Kendati begitu, proses untuk 
mengembangkan pariwisata Sawahlunto terus bergulir, 
terutama dengan memakai bekas tambang batu bara sebagai 
daya tarik utama. 

Kota Sawahlunto memandang pariwisata sebagai potensi 
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat pada 
visi kota di bidang pariwisata, yaitu “Dengan kebersamaan 
kita wujudkan Sawahlunto sebagai kota wisata yang kreatif, 
inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera”. 
Sementara, misinya adalah “Meningkatkan potensi wisata 
secara serius dan berkelanjutan”. Oleh karena itu, secara 
singkat, Sawahlunto adalah salah satu kota di Sumatera Barat 
yang siap menjadikan dirinya sebagai destinasi wisata.
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Sawahlunto memiliki potensi pariwisata yang beragam, 
mulai dari potensi geologis, budaya, kuliner, fauna, hingga 
wisata buatan. Hal itu terlihat dari banyaknya atraksi wisata, 
seperti wisata tambang (bekas situs tambang batubara 
Ombilin), geopark, songket silungkang, kuliner, taman satwa 
dan agrowisata. Sawahlunto juga tengah berproses untuk 
mendapatkan status Global UNESCO Geopark. Hal ini mengacu 
pada Visi dan Misi Walikota Sawahlunto 2018-2023 yaitu salah 
satunya “Mengembangkan Kawasan Geopark Kota Sawahlunto 
sebagai destinasi wisata dan UNESCO Global Geopark”. Upaya 
ini dilakukan untuk memperkuat citra Sawahlunto sebagai 
destinasi geowisata unggulan di Indonesia.

Dilihat dari kunjungan wisatawan domestik, pada tahun 2018, 
kunjungan wisatawan ke Sawahlunto berjumlah 293.000 orang 
dan mencapai 248.000 orang pada 2019. Pada 2020, di tengah 
situasi pandemi COVID-19, jumlah kunjungan turun drastis 
hanya 70.000 wisatawan sampai dengan per September 2020.

Gambar 5. Grafik Data Kunjungan Wisatawan ke Objek Wisata Kota 
Sawahlunto (2018-2020). 

Sumber: Pemerintah Kota Sawahlunto
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Berdasarkan FGD dengan pemangku kepentingan terkait, 
kunjungan wisatawan awalnya diperkirakan meningkat pada 2020, 
mengingat Sawahlunto baru saja terpilih sebagai situs warisan 
dunia UNESCO pada 2019. Namun, di tengah situasi pandemi 
COVID-19, kunjungan wisatawan menurun secara drastis.  Rincian 
mengenai wisata geopark dapat dilihat pada Kotak 3 berikut.

 

Kotak 3. Rincian Wisata Geopark

Geopark Sawahlunto – Geopark Nasional dan Situs Warisan Dunia

Geopark di Sawahlunto merupakan situs yang awalnya dibentuk dari inisiatif 
Geopark Ranah Minang yang tersebar pada sembilan lokasi di Sumatera barat 
seperti contoh: Ngarai Sianok, Silokek, Danau Maninjau, dan Sawahlunto. 
Khusus untuk Geopark Sawahlunto, status sebagai Geopark Nasional 
disematkan pada tahun 2018 oleh Kemenparekraf dan Komite Nasional 
Geopark. Saat ini, pemerintah kota dan berbagai OPD terkait mengusulkan 
Geopark Sawahlunto untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark.

Penetapan sebagai Geopark nasional bukan tanpa sebab. Potensi kekayaan 
alam, budaya, dan sejarah menjadi nilai penting dalam penetapan. Sebagai 
contoh, sampai saat ini, tercatat ada beberapa desa wisata yang tersebar di 
berbagai wilayah di kota Sawahlunto. Selain itu, penetapan situs tambang 
batubara sebagai warisan dunia oleh UNESCO menjadi nilai tambah tersendiri 
bagi rencana pengusulan UNESCO Global Geopark dan perkembangan 
pariwisata di kota Sawahlunto. 

Wisata Geopark sebagai bagian dari rencana Jangka Panjang Kota 
Sawahlunto

Sampai saat ini, cita-cita penetapan UNESCO Global Geopark masih dalam 
tahapan ide dan rencana. Berbagai pemangku kepentingan terkait, baik dari 
pihak pemerintah maupun non pemerintah seperti Pemerintah Kota, Dinas 
Parpora, Dinas Kebudayan, Pokdarwis dan Tim Geopark Ranah Minang masih 
berjibaku dalam mewujudkan cita-cita di atas. Berbagai dinamika antara 
pihak pemerintah maupun non pemerintah juga masih menjadi tantangan 
tersendiri bagi mereka. Ide dan gagasan dari pihak pemerintah maupun 
masyarakat lokal masih perlu dielaborasi dengan matang.

Di luar berbagai kendala yang ada, Geopark Sawahlunto dapat dikatakan 
memiliki potensi besar untuk perkembangan pariwisata kota Sawahlunto di 
masa mendatang. Berbagai pihak meyakini nantinya Geopark dapat dijadikan 
wisata minat khusus dan lokasi wisata edukasi bagi akademisi, pelajar, dan 
pencinta wisata minat khusus. Oleh sebab itu, pemahaman dan kepedulian 
terhadap definisi, perkembangan, dan tujuan Geopark perlu menjadi fokus 
penting bagi semua pemangku kepentingan di Kota Sawahlunto termasuk 
warga desa dan Pokdarwis.
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B.2 Peluang dan Tantangan Pariwisata di Kota Sawahlunto pada 
Konteks Pandemi COVID-19

Mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan 
Olahraga Kota Sawahlunto 2018-2023, terdapat beberapa peluang dan 
hambatan berkaitan dengan pariwisata. Adapun beberapa hal yang 
menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan bidang pariwisata, 
kepemudaan dan olahraga sebagaimana tertulis dalam dokumen 
tersebut yaitu14:

1) Adanya perkembangan pariwisata di tingkat global yang 
mengarah pada berbagai bentuk wisata minat khusus yang 
ada di Kota Sawahlunto. Hal ini didukung dengan menguatnya 
minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata yang 
dilatarbelakangi oleh perubahan gaya hidup;

2) Pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi 
sebagai sarana pemasaran dan promosi yang sangat terbuka lebar. 
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat 
menjadi peluang dan menuntut adanya perubahan strategi dalam 
pemasaran pariwisata.

3) Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri), dan 
masyarakat sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian 
tujuan pembangunan pariwisata ;

Melalui hasil diskusi terarah (FGD) dengan berbagai OPD di Kota 
Sawahlunto, keragaman wisata alam, budaya, dan sejarah merupakan 
peluang sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi kota Sawahlunto 
dalam menetapkan fokus pariwisata. Tertulis di dalam dokumen 
Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Induk Pembangunan 
Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) Pemerintah Kota Sawahlunto, 
terdapat beberapa fokus pengembangan pariwisata yang memiliki 
fokus ke arah agrowisata, sedangkan beberapa diskusi terarah baik 
dengan representasi OPD maupun dari para pelaku pariwisata di sektor 
swasta dan Pokdarwis di Desa Wisata lebih banyak menyatakan bahwa 
pengembangan pariwisata masih berfokus pada konsep eduwisata 
berbasis potensi geologis Sawahlunto.

Perbedaan pemahaman terhadap kesesuaian visi, misi, persepsi 
masih menggambarkan bahwa terutama ‘wisata minat khusus’, 
sebagaimana tertulis sebagai salah satu peluang dokumen Renstra, 
masih memiliki kesenjangan dari rencana awal dalam proses 

14 Dokumen Rencana 
Strategis Dinas Pariwisata 
dan Olahraga Kota 
Sawahlunto 2018-2023.

Melalui hasil wawancara dengan beberapa dinas terkait, wisata 
tambang dan geopark masih merupakan daya tarik utama Kota 
Sawahlunto, terutama wisatawan mancanegara. Berbagai strategi 
diterapkan untuk menarik wisatawan tidak hanya mancanegara 
namun juga domestik, salah satunya adalah dengan menonjolkan 
konsep wisata edukasi. Strategi ini diharapkan bisa menarik minat 
berbagai kelompok masyarakat, seperti wisata untuk kalangan 
pelajar dan akademisi maupun keluarga.
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15 Penetapan per 4 
Oktober 2020 oleh 
satuan tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 
Provinsi Sumatera Barat.

implementasi dan pelaksanaannya. ‘Wisata minat khusus’, dalam 
beberapa dokumen perencanaan masih mengacu kepada banyaknya 
ragam destinasi pengembangan jenis wisata dan masih belum fokus 
pada pengembangan satu kawasan destinasi yang membentuk 
‘minat khusus’, sehingga dalam pelaksanaannya, berbagai pemangku 
kepentingan baik dari pemerintah, masyarakat dan swasta masih 
memerlukan sinkronisasi dan pemahaman pengembangan destinasi 
wisatanya.

Sebagai gambaran lebih lanjut, saat ini, sudah terdapat sembilan desa 
wisata yang ada di Kota Sawahlunto. Desa wisata ini sebagian besar 
memiliki fokus di berbagai bidang seperti wisata sejarah, agrowisata 
maupun wisata geologi. Pada proses implementasinya, terutama desa 
wisata yang menjadi pengelola geopark, saat ini masih terkendala 
pembangunan infrastruktur maupun pelatihan peningkatan kapasitas 
mengenai wisata geopark. Oleh karena itu, perlu ada model integrasi 
lebih lanjut antara Pokdarwis, perangkat desa, pihak swasta (tour 
agent) dan masyarakat dalam model pengelolaannya. Sebagian besar 
inisiatif yang bersifat top-down memerlukan waktu lebih lama serta 
dinamika yang cukup kompleks dalam implementasinya, seperti 
perlu adanya forum atau platform khusus yang dapat mewadahi 
pengembangan wisata geopark sebagai bentuk pengembangan wisata 
minat khusus yang terintegrasi di kota Sawahlunto. 

Pada masa pandemi ini, salah satu masalah awal terkait pemulihan 
pariwisata adalah sempat ditetapkannya Sawahlunto sebagai zona 
merah penyebaran COVID-19 oleh pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat.15 Hal ini berimplikasi pada terhambatnya rencana strategis dan 
berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pariwisata yang sebelumnya 
telah dipersiapkan oleh dinas pariwisata kota Sawahlunto. Sebagai 
catatan, per tanggal 20 Oktober 2020 (Republika, 2020), status 
Sawahlunto berkembang menjadi zona oranye dan meski kondisi 
pandemi perlahan membaik, masih terdapat beberapa hambatan bagi 
proses pemulihan pariwisata yang saat ini sedang gencar diupayakan 
oleh beberapa pihak. Untuk menyiasati hal di atas, sebagai rencana 
jangka pendek, pemerintah Sawahlunto fokus pada aspek pembenahan 
dan inovasi untuk memastikan kesiapan masyarakat setelah status 
zona merah dicabut. 

Beberapa usaha yang dilakukan selama masa pandemi ini antara 
lain:

a) Merencanakan kegiatan wisata virtual, seperti tur virtual di 
museum, tur virtual di lokasi bekas tambang batubara, dan 
menghelat kegiatan seni secara virtual dengan asistensi 
pihak eksternal.

b) Melakukan inovasi produk berbahan songket dengan warna 
dan corak alam untuk mengangkat songket sebagai tren 
fashion terkini. Salah satu wujudnya adalah membuat 
masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Produk 
inovasi ini akan diperjualbelikan secara daring dan 
dijajakan di lokasi wisata bagi wisatawan, terutama yang 
tidak menggunakan masker.
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c) Memperkuat bidang ekonomi kreatif dengan 
mengedepankan inovasi berbasis internet, seperti 
penjualan cendera mata secara daring. Sejauh ini, masker 
berbahan songket telah dikomersialisasi secara daring.

Tabel 4. Peluang dan Tantangan Pemulihan Pariwisata di Sawahlunto

  Peluang Selama Pandemi COVID-19
Hambatan Selama Pandemi 

COVID-19

Tipe Atraksi 
Pariwisata

Wisata geopark berbasis edukasi, salah satu bagian 
Geopark Ranah Minang, menjadi keunggulan pariwisata 
Sawahlunto.

Masyarakat dan perangkat desa 
pengeloa pariwisata belum 
sepenuhnya memahami konsep 
wisata geopark.

Ketergantungan yang cukup 
tinggi terhadap objek wisata 
fisik.

 Wisatawan 
Domestik

Mayoritas lokasi wisata berada di alam terbuka, sehingga 
meminimalisir risiko penularan COVID-19 dan mendukung 
protokol kesehatan untuk berkegiatan di luar ruangan. 

Sawahlunto sempat menjadi 
zona merah pandemi COVID-19. 
Saat ini statusnya masih menjadi 
Zona oranye (per 20 Oktober 
2020).

Adanya upaya koordinasi dengan pelaku wisata di desa 
untuk membuat rencana manajemen geosite.

Daya beli yang berkurang karena 
penurunan jumlah wisatawan 
dan perekonomian selama masa 
pandemi. Adanya perubahan strategi penjualan produk lokal (songket 

dengan aneka jenis, seperti masker) dengan beralih ke 
online marketplace.

Adanya beberapa upaya promosi wisata untuk anak 
sekolah, peneliti, dan komunitas pecinta budaya.

Implementasi rencana kegiatan tur virtual museum dan 
kelompok seni daring untuk meningkatkan promosi serta 
jumlah wisatawan.

Adanya pelatihan pembuatan produk dengan motif dan 
warna alam yang trendi.

Kerja sama antar Dinas UMKM dan Dinas Pariwisata untuk 
penjualan produk di lokasi wisata.

Sebelum pandemi, wisatawan domestik sudah 
mendominasi tujuan wisata di Sawahlunto.

Protokol 
Kesehatan

SOP kesehatan telah dilakukan di beberapa destinasi 
wisata dan disosialisasikan ke pelaku pariwisata.

Penerapan SOP kesehatan di 
daerah tertentu terutama di 
pedesaan masih memerlukan 
koordinasi lebih lanjut 
dikarenakan belum maksimal 
dalam implementasinya.

Terdapat gugus tugas dan tim gabungan untuk penertiban 
protokol kesehatan dari pemerintah Kota Sawahlunto.
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Program 
Pemerintah 
dan Level 
Pengambilan 
Kebijakan

Pekerja pariwisata yang terdampak pandemi diberikan 
bantuan berupa subsidi upah dari pemerintah dan 
pelibatan dalam program Kartu Prakerja.

Banyaknya tenaga kerja di 
sektor pariwisata dan lembaga 
pelatihan terkait yang terkena 
dampak pandemi.

Adanya program pemberian BLT dari pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah.

Ketergantungan terhadap 
APBD yang cukup besar untuk 
pemulihan sektor ekonomi 
pariwisata, namun saat ini 
sebagian besar APBD difokuskan 
untuk penanganan kesehatan.

Pemberian bantuan kepada penenun atau penjahit berupa 
benang dan alat.

Belum ada akses yang memadai 
ke geosite di desa.
Sebagian besar program 
pariwisata dari pemerintah desa 
dan Pokdarwis belum berjalan 
secara optimal. Masih ada 
perbedaan interpretasi tentang 
proses pengelolaan pariwisata.

Kerangka 
Kebijakan 
(Dokumen 
terkait)

 

Rencana Kerja (Renja) 2018-2023 
1. Adanya perkembangan pariwisata di tingkat dunia 
(global) yang mengarah pada berbagai bentuk wisata minat 
khusus di Kota Sawahlunto. 
2. Kemitraan dan kerja sama antara pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, swasta (industri pariwisata) 
dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong 
pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan terutama 
dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB).

Pengelolaan geosite dikelola 
langsung oleh desa dan 
Pokdarwis sehingga masih 
dibutuhkan koordinasi dan 
komunikasi rutin antara 
pemerintah dengan pemangku 
kepentingan di desa.

Rencana Strategis (Renstra) Telaahan Rencana Tata Ruang 
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Kota Sawahlunto:  
Terkait dengan telaahan kajian lingkungan hidup 
Strategis (KLHS) bidang kepariwisataan dititik beratkan 
kepada pembangunan yang berkelanjutan khususnya 
pembangunan infrastruktur yang mendukung 
kepariwisataan dan dilakukan dengan mengintegrasikan 
prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan 
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan melalui upaya pengendalian pencemaran dan 
kerusakan lingkungan.
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Faktor lainnya Adanya kegiatan CSR: pengadaan lampu jalan (PLN), 
pengadaan MCK dan tempat sampah (Bank Nagari), 
pemberian semen (PT Semen Indonesia), dan pelatihan 
pemberdayaan perempuan (Pertamina).

Kultur saptapesona16 Pariwisata 
belum sepenuhnya melekat di 
masyarakat.

Konsep pembangunan pariwisata sudah diakui secara 
nasional dan global melalui geopark ranah minang dan 
warisan dunia UNESCO.
Geosite dianggap unik dan sangat jarang di destinasi 
wisata dunia.
Sebagian besar pemandu wisata berpengalaman dan 
sudah mengikuti sertifikasi (melalui HPI).
Memiliki dana desa yang dikelola BUMDES (salah satunya 
dipakai untuk membangun infrastruktur pariwisata seperti 
MCK dan tempat ibadah di lokasi wisata).
Pertanian dan perkebunan dapat menjadi alternatif mata 
pencaharian karena sektor ini justru semakin menguat di 
masa pandemi di Kota Sawahlunto.
Komoditas air yang mendukung sektor pertanian serta 
berpotensi dikembangkan menjadi industri air mineral. 
Komoditas ini dapat diandalkan sebelum dan selama 
pandemi berlangsung.
Fokus utama masyarakat di Sawahlunto adalah pertanian, 
ladang, dan karet, sehingga sektor ini dapat menjadi 
alternatif selama pandemi.

 Sumber: data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan
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16 Menurut KKBI, 
Saptapesona adalah 
tujuh macam usaha 
pemerintah yang meliputi 
aman, tertib, bersih, sejuk, 
indah, ramah-tamah, dan 
terkenang untuk menarik 
wisatawan berkunjung ke 
Indonesia.

Berdasarkan hasil FGD dengan pemerintah, sejauh ini, fokus 
kegiatan pemulihan adalah penerapan protokol kesehatan di 
sektor pariwisata, misalnya dengan melakukan sosialisasi 
kepada pelaku usaha di sekitar obyek wisata untuk menjalankan 
protokol kesehatan (cuci tangan, menyemprotkan disinfektan, 
dan melakukan penerapan jarak sosial) menginstruksikan tim 
gabungan yang terdiri untuk menertibkan masyarakat untuk 
menjalankan protokol kesehatan. Di luar itu, proses implementasi 
pemulihan pariwisata di level pemerintah masih menghadapi 
beberapa kendala, salah satunya karena setiap OPD memiliki 
definisi atau indikator masing-masing untuk memulihkan ekonomi 
pariwisata. Di level masyarakat, proses pemulihan ekonomi 
pariwisata masih sangat bergantung dengan jumlah wisatawan, 
sehingga perlu ada mekanisme untuk memfasilitasi inisiatif untuk 
memanfaatkan sektor lain seperti pertanian sebagai alternatif 
untuk pemulihan.

B.3 Model Kemitraan dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 
yang Terlibat dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata

Model kemitraan serta pemangku kepentingan di Kota Sawahlunto 
dalam konteks pemulihan ekonomi pariwisata masih berkaitan erat 
dengan pola kemitraan pada masa sebelum pandemi COVID-19. 
Pola kemitraan yang ada diidentifikasi melalui kegiatan, program 
kerja, atau kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan 
pada saat pandemi, sehingga terdapat beberapa pola kemitraan 
yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor 
pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi. 

B.3.1 Pemangku Kepentingan dan Pola Kemitraan Pariwisata Kota 
Sawahlunto

Melalui berbagai FGD dan wawancara terstruktur, teridentifikasi 
beberapa pemangku kepentingan di sektor pariwisata kota 
Sawahlunto, terutama dalam hal ini untuk pengembangan 
pariwisata situs tambang batubara dan Geopark.17 Pemangku 
kepentingan ini diklasifikasikan menjadi sektor pemerintah, non-
pemerintah, serta sektor swasta. 

Dari sektor pemerintah, teridentifikasi beberapa Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dalam studi ini yaitu Dinas Pariwisata 
Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja, serta 
Dinas Koperasi dan UMKM. Dari asosiasi pariwisata terutama dari 
sektor swasta terdapat beberapa pemangku kepentingan yaitu 
Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) dan Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia (PHRI). Dari hasil diskusi, teridentifikasi 
HPI aktif memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk 
pemandu wisata dan terutama pemandu wisata daring untuk tur 
virtual yang dibantu oleh pihak eksternal, salah satunya adalah 
Atourin.  Untuk perwakilan dari masyarakat kota Sawahlunto, 

17 Terdapat beberapa 
pemangku kepentingan 
dalam pengelolaan 
pariwisata di 
Sawahlunto, penelitian 
ini fokus kepada 
pengembangan situs 
tambang batubara dan 
Geopark sebagai bagian 
dari pengembangan 
destinasi utama di Kota 
Sawahlunto.
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dalam pengembangan geopark diwakili oleh Pokdarwis, Karang 
Taruna, serta kelompok kerja (Pokja) di desa wisata maupun 
desa yang mengelola destinasi wisata lain serta mengelola 
geopark tanpa status desa wisata. Dalam penelitian ini, Pokdarwis 
difokuskan pada Pokdarwis Desa Rantih dan Desa Talago Gunung.

Pola kemitraan di Sawahlunto untuk pengembangan pariwisata 
geopark awalnya didominasi dengan inisiatif program maupun 
kebijakan dari pemerintah kota. Beberapa program yang dimulai di 
tahun 2014-2015 merupakan salah satu program pemberdayaan 
masyarakat terutama dari Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat atau PNPM Mandiri.  Melalui program ini, terbentuk 
beberapa Desa Wisata dan Pokdarwis di beberapa desa di wilayah 
Sawahlunto salah satunya yaitu Desa Rantih dan Desa Talago 
Gunung serta beberapa pembentukan Pokdarwis

Mengacu pada gambar tersebut, kemitraan pariwisata di Kota 
Sawahlunto, terinisiasi awalnya dalam bentuk top-down dimana 
program dari pemerintah kota masih merupakan inisiatif yang 
dominan dalam mengembangkan pariwisata. Hal ini kemudian 
berpengaruh terutama dalam konteks respon mitigasi dari para 
pemangku kepentingan dalam merespons berbagai tekanan 
eksternal. Misalnya, dalam konteks ini adalah pandemi COVID-19, 
beberapa inisiatif yang ada di level Pokdarwis dan masyarakat 
desa masih memerlukan model fasilitasi melalui forum ataupun 
platform lain agar aspirasi tersebut dapat dilanjutkan dalam 
kerangka program pemerintah yang lebih legal serta menjaga 
keberlanjutan kemitraan dalam rangka pengembangan maupun 
pemulihan ekonomi pariwisata. 

Gambar 6. Pola Kemitraan Pariwisata Kota Sawahlunto
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B.4 Kapasitas Institusional

Kapasitas institusional dapat dilihat melalui kerangka tiga level, 
yaitu melalui level individu, entitas atau organisasi serta sistem 
atau lingkungan yang mendukung institusi (enabling environment). 
Dalam konteks ini, kajian mengenai kapasitas institusional di 
Kota Sawahlunto menyorot kepada kapasitas teknis dan fungsi 
dari berbagai pemangku kepentingan untuk pemulihan ekonomi 
pariwisata di Kota Sawahlunto. 

B.4.1 Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Pemulihan 
Ekonomi Pariwisata

Melalui berbagai seri diskusi terarah dengan OPD, terdapat 
beberapa program maupun kebijakan yang sudah dijalankan 
oleh OPD yang langsung berkaitan dengan pemulihan ekonomi 
pariwisata di Sawahlunto seperti yang diinisiasi oleh Dinas 
Pariwisata. Dalam konteks ini, setiap OPD memiliki kapasitas 
fungsional maupun teknis yang menggambarkan kapasitas 
institusi dalam merespons pemulihan ekonomi pariwisata di kota 
Sawahlunto.
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Tabel 5. Fungsi OPD Kota Sawahlunto Terkait Pemulihan Ekonomi PariwisataTabel 5. Fungsi OPD Kota Sawahlunto Terkait Pemulihan Ekonomi Pariwisata

No
Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD)
Fungsi

1
Dinas Pariwisata Pemuda 
dan Olahraga

·    Menyiapkan fasilitas sesuai protokol kesehatan seperti thermogun, 
mewajibkan penggunaan masker dan memfasilitas penyediaan tempat 
cuci tangan.

·    Menerapkan dan sosialisasi SOP sesuai SK Walikota bagi setiap elemen 
pariwisata seperti restoran dan hotel.  

·    Menghimbau pada pelaku usaha dan warga sekitar objek wisata untuk 
melakukan tertib protokol kesehatan.

·    Menyiapkan situs jual beli produk kerajinan untuk mendukung UMKM.

·    Membantu desa untuk menyiapkan rencana pengelolaan geosite.

2
Dinas Kebudayaan 
Permuseuman dan 
Peninggalan Bersejarah

·    Melakukan promosi (program musim masuk sekolah dan masterclass) 
untuk menarik kembali wisatawan lokal dan luar daerah ke sawahlunto.

·    Memberikan dukungan untuk promosi kegiatan pariwisata seperti festival 
songket internasional, kejuaraan pacu kuda dan road race nasional.

3
Dinas Koperasi UKM dan 
Industri Perdagangan

·    Mendukung hasil UMKM (cendera mata songket silungkang) agar dapat 
diproduksi dan dijual dengan program “bela-beli”.   

·   Pelaku UMKM diberi pelatihan untuk menjual hasil produksi secara 
daring.

·    Koordinasi dengan dinas pariwisata (bagian ekonomi kreatif), agar 
wisatawan dapat mengunjungi lokasi produksi songket.

·    Memberikan bantuan berupa pemberian benang dan alat tenun, serta 
pelatihan untuk kreativitas bentuk songket (masker dan produk fesyen 
lainnya), penambahan kualitas, motif, dan warna songket yang bercorak 
alam (yang sedang menjadi tren).

4
Dinas Penanaman Modal 
Satu Pintu

·    Melakukan pendataan bersama dinas Provinsi untuk jumlah pekerja yang 
terkena PHK.

·    Mendaftarkan para pekerja yang terkena PHK untuk kartu prakerja dan 
subsidi upah (program Kementerian Tenaga Kerja).

·    Selama pandemi, juga mendaftarkan para pekerja terkena dampak untuk 
melakukan berbagai macam pelatihan baik di Sumatera barat maupun di 
provinsi lain.

·    Pembaharuan data pengangguran di masa pandemi COVID-19.

5

Badan Perencanaan, 
Penelitian dan 
Pengembangan Daerah 
(Barenlitbangda)

·    Koordinasi dengan BPS dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait 
rendahnya pertumbuhan ekonomi.

·    Koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperbaiki infrastruktur 
jalan raya, serta koordinasi untuk membuka akses kereta api ke 
Sawahlunto pada tahun 2021.

·    Untuk pemulihan ekonomi, melakukan diskusi dan analisis dampak 
COVID-19. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain: kebijakan 
subsidi bunga untuk UMKM yang terdampak, konstruksi, perdagangan, 
dan industri pengelolaan.

Sumber: data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan
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B.4.2 Keterlibatan Masyarakat dan Pihak Eksternal dalam 
Pembentukan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata di 
Sawahlunto 

Pola kemitraan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam 
pemulihan ekonomi pariwisata tidak lepas dari keterlibatan 
masyarakat serta pihak swasta. Dalam konteks Sawahlunto, yang 
kita sorot terutama adalah proses keterlibatan masyarakat dalam 
bentuk Pokdarwis serta Desa Wisata.

Selain dua pemangku kepentingan tersebut, ada berbagai pihak 
swasta yang berkontribusi dalam pengembangan pariwisata, 
terutama dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, saat 
ini ada program (CSR) dari Bank Nagari untuk pembuatan fasilitas 
mandi, cuci, kakus (MCK), tempat sampah, dan lampu jalan. Lalu, 
dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Bank Negara Indonesia 
(BNI) ada bantuan pembuatan lampu jalan. PT. Semen Indonesia 
memberi bantuan semen untuk memperbaiki infrastruktur jalan. 
Yang agak berbeda adalah program dari Pertamina berupa 
pemberdayaan untuk pengrajin perempuan.

Pihak agen tur dan perjalanan wisata juga mengambil peran 
penting dengan menciptakan paket-paket wisata yang menarik 
minat pengunjung untuk datang ke Sawahlunto. Misalnya, dengan 
menawarkan berbagai paket tur eduwisata bagi wisatawan 
(domestik dan mancanegara), terutama sebelum pandemi 
berlangsung. Paket tersebut menggabungkan fokus wisata alam 
dan aktivitas edukasi di dalamnya yang menarik berbagai segmen 
pasar. 

B.4.2.1 Pembentukan Desa Wisata dan Pokdarwis

Skema pembentukan Desa Wisata dan Pokdarwis di Sawahlunto 
dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Skema Pembentukan Pokdarwis dan 
Desa Wisata di Sawahlunto
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Pada mulanya, desa wisata di Sawahlunto terbentuk karena 
inisiatif PNPM Mandiri. Salah satu kegiatan besar yang dilakukan 
lewat skema itu adalah ASEAN Homestay Fair dan kejuaraan 
pencak silat di Desa Ranti pada 2014. Kegiatan itu menjadi daya 
tarik promosi wisata tersendiri, terlebih karena banyak lembaga 
membantu mempromosikan, seperti kementerian terkait, Dinas 
Pariwisata, beberapa BUMN, agen perjalanan, dan Walikota.

Sebenarnya, tujuan awal dari inisiatif PNPM Mandiri bukanlah 
untuk membentuk desa wisata, melainkan kelompok kerja (pokja) 
pariwisata. Tujuannya agar bisa menerima program peningkatan 
kapasitas dari pemerintah daerah atau pusat sehingga proses 
koordinasi untuk pengembangan destinasi wisata dapat berjalan 
lancar. Lambat laun, pokja-pokja tersebut berkembang menjadi 
Pokdarwis dan desa wisata, seperti di Desa Rantih dan Desa 
Talago Gunung. Karena faktor tertentu, terutama kecocokan 
dengan potensi desa, beberapa desa lainnya memutuskan tidak 
menjadi desa wisata, tetapi tetap mengelola potensi pariwisatanya 
melalui Pokdarwis.

Saat ini, tantangan utama yang dihadapi pokja-pokja tersebut 
– baik yang akhirnya menjadi desa wisata maupun yang tidak – 
adalah untuk tetap bisa mengakses dana desa melalui BUMDES, 
sebagai salah satu sarana pendanaan untuk pengelolaan wisata 
di desa. Hal itu menjadi tantangan karena banyak Pokdarwis dan 
inisiatif-inisiatif serupa yang belum bisa mengakses dana desa 
atau mendapat bantuan apapun dari pemerintah. 

Tantangan lainnya adalah terkait peningkatan kapasitas untuk 
geowisata, mengingat masih banyak warga di pedesaan yang 
belum mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang apa itu 
geopark dan geowisata karena selama ini inisiatif masih berjalan 
secara top-down. Beberapa kegiatan pelatihan yang dilakukan 
Dinas Pariwisata dianggap sudah baik, namun yang ternyata 
paling dibutuhkan masyarakat adalah pelatihan khusus tentang 
gua. Selain soal gua, masyarakat juga mengharapkan pelatihan 
pembuatan kerajinan tangan atau cendera mata.

Hal di atas sebenarnya dapat menunjukkan bahwa perlu ada model 
kerja sama yang lebih terintegrasi antara Pokdarwis, pemerintah, 
pengelola geopark, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Belakangan ini, upaya untuk memakai pendekatan bottom-up 
mulai dilakukan di Sawahlunto, misalnya dengan membuat forum 
diskusi di grup Whatsapp atau berbagi informasi sambil berkumpul 
bersama warga di dekat lokasi geopark. Setidaknya, berdasarkan 
inisiatif semacam itu, terdapat upaya menyatukan pemikiran 
beberapa pemangku kepentingang tentang pengelolaan geopark.
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Lebih lanjut, tantangan desa wisata di Sawahlunto ke depan 
adalah untuk tidak menggantungkan diri pada sektor pariwisata. 
Pokdarwis menyadari bahwa tidak bijak untuk menjadikan 
sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama mengingat 
kerentanan sektor ini baik dari faktor bencana alam maupun 
situasi sosial. Saat ini, selain bekerja sebagai pemandu wisata, 
mayoritas warga desa masih aktif sebagai peladang, petani, 
penyadap karet, dan sebagainya.

C. Provinsi 
Sulawesi 

Selatan

C.1 Kondisi dan Situasi Pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan berbagai potensi pariwisata yang dimiliki di 24 kota 
dan kabupaten, Provinsi Sulawesi Selatan selalu menyasar 
pasar wisatawan mancanegara maupun domestik. Angka 
kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Selatan 
fluktuatif selama tiga tahun terakhir. Secara akumulasi 
kunjungan wisman sejak Januari hingga Maret 2020 yaitu 
3.572 kunjungan. Menurun cukup drastis dibandingkan 
dengan periode yang sama pada 2019 lalu dengan jumlah 
kunjungan wisman sebanyak 4.155 kunjungan.18

Sumber: BPS Statistik Pariwisata Sulawesi Selatan 2019 

Gambar 8. Grafik Data Kunjungan Wisatawan ke 
Objek Wisata Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2019

Sulawesi Selatan sebenarnya merupakan salah satu wilayah 
lumbung pangan nasional yaitu wilayah yang dikhususkan untuk 
pemenuhan kebutuhan pangan19. Dalam konteks ini, pariwisata 
di Sulawesi Selatan banyak menyimpan potensi beragam baik 
untuk wisata alam, wisata tirta, wisata sejarah, dan wisata seni 
dan budaya sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk 
Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPARDA) Provinsi 
Sulawesi Selatan.20

18 Diambil dari https://
sulawesi.bisnis.com/
read/20200512/560/1239672/
sulsel-siapkan-langkah-pemulihan-
untuk-sektor-pariwisata

19 Dari hasil Wawancara dengan 
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 
Sulawesi Selatan.

20 RIPARDA Sulawesi Selatan.
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Beberapa kawasan wisata yang saat ini aktif dikembangkan 
oleh Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kawasan Wisata Toraja, 
Kawasan Wisata Selayar, Kawasan Wisata Tanjung Bira 
Bulukumba dan Kawasan Wisata Geopark Maros-Pangkep. 
Berbeda dengan dua daerah sebelumnya, yaitu Kota Sawahlunto 
dan Desa Nglanggeran, perencanaan dan pengembangan kondisi 
pariwisata di Sulawesi Selatan memiliki perspektif yang lebih 
makro karena keputusan serta program yang diambil dilihat dari 
level yang lebih tinggi yaitu level provinsi. 

Prioritas pengembangan pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 
saat ini secara aktif membangun Infrastruktur sebagai salah 
satu bentuk penunjang tiga komponen pariwisata, yaitu atraksi, 
amenitas dan aksesibilitas. Untuk wisata tirta atau wisata 
kepulauan, konektivitas antar pulau terutama Kepulauan Selayar 
menjadi salah satu prioritas pembangunan yang didanai oleh 
APBN. Selain itu, ada juga prioritas pembangunan Centre Point of 
Indonesia (CPI) sebagaimana disebutkan melalui arahan gubernur 
terutama untuk angkutan penyeberangan ke pulau-pulau di sekitar 
kota Makassar.21

Selama ini, Sulawesi Selatan masih menjadi gerbang utama bagi 
wisatawan yang ingin melakukan perjalanan di daerah Indonesia 
Timur. Berbagai perjalanan transit maupun penerbangan langsung 
dari luar negeri memberikan keuntungan tersendiri bagi pariwisata 
Sulawesi Selatan. Selain itu, potensi wisata Sulawesi Selatan juga 
sangat beragam. 

Di luar berbagai daerah yang sedang dikembangkan oleh 
dinas pariwisata, ada berbagai potensi besar yang masih terus 
digali dan direncanakan untuk menjadi fokus pengembangan 
selanjutnya. Sebagai contoh, dinas pariwisata saat ini berencana 
mengembangkan daerah Benteng Somba Opu dan dermaga 
yang berada di lokasi yang berdekatan. Dengan berbekal sejarah 
perdagangan dengan para saudagar dari negara lain, lokasi 
itu akan dipasarkan sebagai kekayaan budaya dan sejarah di 
Sulawesi Selatan. 

Saat ini, dinas pariwisata juga berinisiatif menciptakan pusat 
informasi daring agar wisatawan baik domestik maupun 
mancanegara dapat mempertimbangkan lokasi wisata yang 
dituju, serta kesesuaian dana yang dimiliki. Kesadaran ini muncul 
terkait perkembangan teknologi dan pencarian informasi yang 
kian masif dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir, Kepala Dinas 
Pariwisata juga menambahkan, meski potensi pariwisata di 
Sulawesi Selatan melimpah, ia percaya bahwa masyarakat tidak 
pernah menggantungkan hidupnya hanya pada pariwisata semata. 
Hal ini berkaitan dengan fakta yang telah disebutkan sebelumnya, 
bahwa provinsi ini bergantung pada pertanian sebagai pemasok 
kehidupan dasar masyarakatnya. Pariwisata hanya sebagai 
pelengkap.

21 Diolah dari https://makassar.
tribunnews.com/2020/07/27/
infrastruktur-darat-kawasan-
prioritas-pariwisata-sulsel-diusul-
masuk-pendanaan-apbn 
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C.2 Peluang dan Tantangan Pariwisata di Provinsi Sulawesi 
Selatan pada Konteks Pandemi COVID-19

Sebagai sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19, 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mengalami kendala 
yang sama dalam pemulihan ekonomi pariwisata. Dinas 
Pariwisata mengupayakan pemulihan ekonomi dengan mendorong 
pembukaan aktivitas pariwisata kembali, misalnya dengan 
membuka aktivitas perhotelan di beberapa daerah dan membuka 
wisata pantai. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga bekerja 
sama dengan perusahaan transportasi daring untuk mendukung 
UMKM dan meningkatkan kegiatan ekonomi di provinsi tersebut. 
Selain itu, ada program "Wisata COVID-19" yaitu menjadikan hotel 
tempat isolasi mandiri bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP), 
Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), dan 
pasien positif COVID-19. Koordinasi antardinas dilakukan salah 
satunya dengan Bappeda melalui pemberian sembako bagi pelaku 
pariwisata yang terdampak. Promosi pariwisata juga digenjot 
dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik.

Sejak Juni 2020, pemerintah provinsi berusaha mengaktifkan 
kembali geliat pariwisata pada daerah dengan status ‘zona hijau’. 
Beragam upaya sedang dilakukan, beberapa atraksi wisata alam, 
khususnya wisata pantai, sudah mulai dibuka dengan aturan 
protokol kesehatan yang ketat. Sementara, atraksi wisata benteng 
dan aktivitas wisata di dalam ruangan (indoor) masih ditutup.

Selain itu, beberapa kegiatan pengembangan pariwisata juga 
dilakukan selama pandemi, seperti pengembangan infrastruktur 
jalan dan penambahan jadwal pesawat di Kabupaten Toraja 
dan Kabupaten Toraja Utara, penambahan jadwal penerbangan 
ke Selayar menjadi 3 kali seminggu, mengajukan daerah Maros 
dan Pangkep sebagai kawasan geopark, pengembangan wisata 
air panas dan perbaikan infrastruktur jalan di Soppeng, dan 
pengembangan infrastruktur jalur pedestrian, pasar seni, dan 
terminal di Bulukumba.

Berbagai langkah tersebut merupakan langkah awal untuk 
mewujudkan pemulihan pariwisata di tahun 2021. Di tahun 
yang sama dinas pariwisata setempat berencana menggelar 
berbagai acara pariwisata (seperti festival pinisi di Selayar) dan 
mengembangkan kawasan pariwisata. 
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Selain reaktivasi pariwisata, Dinas Pariwisata juga mengadakan 
program peningkatan sumber daya manusia di berbagai lokasi 
wisata. Program ini dilakukan dengan bekerjasama dengan 
Dinas Pariwisata tingkat kabupaten/kota. Beberapa kebijakan 
tertib protokol kesehatan untuk mewujudkan suasana aman dan 
nyaman bagi wisatawan di Sulawesi Selatan juga dicanangkan. 
Usaha-usaha di atas adalah pengejawantahan instruksi Gubernur 
Sulawesi Selatan agar perekonomian daerah tidak boleh 
“tumbang”. 

Berbagai hambatan muncul dalam proses pemulihan pariwisata 
di Sulawesi Selatan. Pendataan yang tidak lengkap menciptakan 
kesulitan beberapa OPD dalam menciptakan dan melaksanakan 
rancangan strategis. Misalnya, tidak adanya data jumlah 
wisatawan domestik menjadi kendala berarti. Pemulihan 
pariwisata di Sulawesi Selatan akan fokus pada wisatawan 
domestik, namun dengan tidak adanya data, proses pemulihan 
bisa jadi terhambat. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa selama 
ini Dinas Pariwisata hanya fokus pada data jumlah wisatawan 
mancanegara. Padahal, dalam jangka pendek, wisatawan 
mancanegara bukan target utama untuk memulihkan pariwisata 
Sulawesi Selatan.

Hambatan lain terkait perilaku masyarakat, termasuk pelaku 
pariwisata, yang dianggap kurang taat dalam menerapkan 
protokol kesehatan. Jadi, pemahaman dan kesadaran masyarakat 
terhadap penularan COVID-19 justru menjadi halangan terbesar. 
Mereka yang tinggal di lokasi wisata kabupaten/kota menganggap 
COVID-19 bukan hal serius.

Sebagai salah satu upaya pemulihan pariwisata jangka menengah 
dan panjang, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 
beberapa rencana pada tahun 2021, terutama terkait acara 
pariwisata dan pengembangan kawasan pariwisata. Pada 2020, 
fokus pemerintah adalah menata kawasan wisata, seperti Toraja, 
Bulukumba, Selayar, Soppeng, Bantimurung, dan Maros-Pangkep. 
Beberapa hal yang dikerjakan antara lain pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur jalan.

Tabel berikut merangkum peluang dan tantangan pemulihan 
pariwisata di Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang 
dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan.
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Tabel 6. Peluang dan Tantangan Pemulihan Pariwisata di Sulawesi SelatanTabel 6. Peluang dan Tantangan Pemulihan Pariwisata di Sulawesi Selatan

  Peluang Selama Pandemi COVID-19
Hambatan Selama Pandemi 
COVID-19

Tipe Atraksi 
Pariwisata

 • Wisata alam (pantai dan kepulauan) serta wisata budaya. Beberapa daerah wisata 
belum siap dengan protokol 
kesehatan, sehingga tidak 
mendapat izin reaktivasi 
pariwisata.

 • Koridor wisata dari Maros-Pangkep-Barru-Bulukumba-
Luwu-Jeneponto-Toraja.

Wisatawan 
Domestik

 • Penambahan jadwal penerbangan ke beberapa wilayah, 
seperti Toraja dan Selayar, untuk mempercepat pemulihan 
pariwisata.

 
 • Perancangan beberapa festival sebagai bentuk promosi 

untuk tahun 2021.

 • Pengusulan wilayah Maros-Pangkep sebagai wilayah 
Geopark UNESCO untuk menarik lebih banyak wisatawan 
domestik dan mancanegara.

Protokol 
Kesehatan

 • Pembukaan kembali beberapa hotel dengan menerapkan 
protokol kesehatan, terutama untuk kegiatan rapat dan 
pernikahan untuk meningkatkan pendapatan sektor usaha 
pariwisata.

Rendahnya kesadaran dan 
pemahaman akan protokol 
kesehatan pada masyarakat 
dan pelaku wisata daerah. • Proses pembukaan destinasi wisata melakukan proses 

penilaian berjenjang dari satgas kabupaten, kemudian dinilai 
dan disetujui oleh satgas provinsi.

Program 
Pemerintah 
dan Level 
Pengambilan 
Kebijakan

 • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
memperbaiki infrastruktur berupa jalan raya menuju ke 
Toraja.

Belum ada anggaran untuk 
pemulihan pariwisata.

 • Adanya konsorsium untuk pengembangan ekonomi khusus, 
seperti konsorsium pengembangan hotel dan pengembangan 
lokasi wisata.

 

 • Kerja sama antar provinsi untuk mempromosikan pariwisata. 
Contohnya adalah media promosi di beberapa bandara 
besar, seperti di Bali dan DI Yogyakarta. Ini dilakukan untuk 
mempromosikan Sulawesi Selatan bagi wisatawan yang 
mengunjungi kedua bandara tersebut.

 • Melakukan pengelolaan kawasan dengan meningkatkan 
pemahaman Pokdarwis dalam mengembangkan ekonomi 
kreatif.

 • Pembinaan rutin untuk para pelaku UMKM. Topik pembinaan 
beragam, termasuk manajemen keuangan dan teknologi 
informasi.

 • Adanya pusat layanan usaha terpadu untuk memastikan 
kebutuhan UMKM terpenuhi dengan baik.

Kerangka 
Kebijakan 
(Dokumen 
terkait)

 • Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) 
Nomenklatur, pemerintah provinsi hanya berkewajiban 
memberi dana pada pemerintah kabupaten untuk mengelola 
destinasi wisata. Hal ini dilakukan karena terbatasnya 
kewenangan bagi pemerintah provinsi.

Meski tidak tercantum 
dalam dokumen resmi, 
berbagai OPD provinsi 
telah berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah untuk 
memulihkan pariwisata, 
sesuai dengan arahan 
gubernur. Meski begitu, 
harus diakui bahwa 
penerapannya saat ini belum 
maksimal.

Sumber: data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan
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C.3 Model Kemitraan dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) 
yang Terlibat dalam Pemulihan Ekonomi Pariwisata

Model kemitraan serta pemangku kepentingan di Provinsi Sulawesi 
Selatan dalam konteks pemulihan ekonomi pariwisata masih 
berkaitan erat dengan pola kemitraan sebelum pandemi COVID-19. 
Pola kemitraan yang ada diidentifikasi melalui kegiatan, program 
kerja, atau kebijakan yang dikeluarkan dan diimplementasikan 
pada saat pandemi, sehingga ada beberapa pola kemitraan 
yang menghubungkan seluruh pemangku kepentingan di sektor 
pariwisata dalam rangka pemulihan ekonomi. 

C.3.1 Daftar Pemangku Kepentingan dan Pola Kemitraan 
Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

Melalui hasil FGD dan wawancara dengan berbagai pemangku 
kepentingan dalam sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi 
Selatan, terlihat beberapa pola kemitraan dari interaksi pemangku 
kepentingan baik dari pemerintah, perwakilan masyarakat dan 
komunitas, serta sektor swasta. Berbeda dengan dua lokasi 
sebelumnya, kemitraan di Provinsi Sulawesi Selatan disorot pada 
level yang lebih makro, mengingat posisinya yang berada pada 
level provinsi. Sehingga, model kemitraannya tidak terbatas pada 
satu destinasi wisata, tetapi lebih bervariasi dalam pengelolaan 
beberapa destinasi wisata. 

Pada masa pandemi COVID-19, telah diadakan beberapa 
diskusi yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 
setiap dua minggu sekali yang melibatkan sinergi para pelaku 
usaha pariwisata, perwakilan pemerintah, komunitas pariwisata 
(Pokdarwis serta Generasi Pesona Indonesia/GENPI), asosiasi 
pelaku pariwisata (ASITA, PHRI, dll) untuk turut serta merumuskan 
perencanaan pemulihan ekonomi pariwisata di Provinsi Sulawesi 
Selatan. Untuk pemulihan pariwisata, terdapat beberapa insentif 
yang dijalankan oleh inisiasi pemerintah provinsi untuk pelaku 
usaha. Salah satu hasil dari pertemuan ini tidak hanya berupa 
insentif untuk pelaku usaha, tetapi juga usaha peningkatan 
kapasitas untuk para pelaku usaha dalam bentuk program 
pelatihan dari pemerintah provinsi. Inisiatif pertemuan regular 
selama pandemi dengan multi-stakeholder ini juga melibatkan 
sektor keuangan, yaitu Bank Indonesia serta BUMN lainnya. Dalam 
konteks ini, para pemangku kepentingan di sektor pariwisata 
yang terlibat dari sektor pemerintah yaitu Dinas Pariwisata, Dinas 
Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bappeda. 

Ada beberapa program pengembangan destinasi wisata yang tetap 
berjalan pada masa pemulihan ekonomi ini yaitu di Kepulauan 
Selayar, Kabupaten Toraja, dan Kawasan Geopark Maros-Pangkep. 
Di kepulauan Selayar, saat ini terdapat enam konsorsium yang 
diarahkan langsung dari pihak swasta untuk pengembangan 
destinasi dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).22 Konsorsium 



56 Pemulihan Ekonomi Wisata

ini terutama diarahkan langsung melalui beberapa investor 
maupun perusahaan asing, salah satunya adalah pengembangan 
konsorsium untuk menjadi destinasi wisata swa-energi.23

Berkaitan dengan promosi pariwisata di Sulawesi Selatan, terdapat 
peranan penting organisasi Genpi24 dalam perkembangannya, 
terutama dengan pelibatan anak muda. Di Sulawesi Selatan 
sendiri, perkembangan Genpi mengalami berbagai dinamika. 
Struktur organisasi yang bersifat sukarela seringkali menyebabkan 
keaktifan Genpi pasang surut. Lalu, beberapa kontribusi Genpi 
Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir meliputi promosi 
melalui media sosial, kerja sama pembuatan Barru Local Festival 
di Kabupaten Barru, Festival Jeneponto saat World Tourism Day 
(27 September), penyelenggaraan acara di Bulukumba dengan 
pembentukan destinasi bawah laut, Festival Phinisi, Palopo Art 
Festival serta berbagai acara lainnya. Seluruh rangkaian promosi 
ini mendapat banyak dukungan dari pihak swasta.

Kemitraan Genpi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Provinsi Sulawesi Selatan sejauh ini memang cukup erat, namun 
bukan dalam bentuk formal, mengingat organisasi ini merupakan 
komunitas yang bersifat sukarela. Dalam program pelatihan dari 
Dinas Pariwisata, seringkali anggota Genpi merupakan penerima 
pelatihan. Hingga saat ini, Genpi merupakan organisasi yang 
bebas politik, namun tidak dipungkiri bahwa anggota Genpi 
saat ini terdiri dari banyak aktor pariwisata yang berpengaruh di 
Sulawesi Selatan dan berperan besar dalam promosi pariwisata 
Sulawesi Selatan. 

22 Berdasarkan hasil wawancara 
dengan Kepala Dinas Pariwisata 
Provinsi Sulawesi Selatan 
(November 2020).

23 Diolah dari https://bisniswisata.
co.id/pulau-selayar-jadi-destinasi-
wisata-swa-energi/ 

24 Genpi merupakan Generasi 
Pesona Indonesia, komunitas 
pariwisata yang terbentuk secara 
sukarela dari Kementerian 
Pariwisata di seluruh Indonesia. 
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C.4 Kapasitas Institusional

Kapasitas institusional dapat dilihat melalui kerangka tiga level, 
yaitu melalui level individu, entitas atau organisasi serta sistem 
atau lingkungan yang mendukung institusi (enabling environment). 
Dalam konteks ini, kajian mengenai kapasitas institusional di 
Provinsi Sulawesi Selatan menyorot kapasitas teknis dan fungsi 
dari berbagai pemangku kepentingan untuk pemulihan ekonomi 
pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. 

C.4.1 Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Pemulihan 
Ekonomi Pariwisata

Melalui berbagai seri diskusi terarah dengan OPD, diketahui 
beberapa program maupun kebijakan yang sudah dijalankan 
oleh OPD yang langsung berkaitan dengan pemulihan ekonomi 
pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan, seperti yang diinisiasi 
oleh Dinas Pariwisata. Dalam konteks ini, setiap OPD memiliki 
kapasitas fungsional maupun teknis yang menggambarkan 
kapasitas institusi dalam merespons pemulihan ekonomi 
pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 7. Fungsi OPD Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Pemulihan Ekonomi PariwisataTabel 7. Fungsi OPD Provinsi Sulawesi Selatan Terkait Pemulihan Ekonomi Pariwisata

No
Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD)
Fungsi

1 Dinas Pariwisata dan 
kebudayaan

·     Mendorong agar perekonomian tetap bergerak sesuai protokol kesehatan. 
contohnya: memulai kembali aktivitas di hotel seperti wisata COVID-19, 
pernikahan, dan rapat. Beberapa pelaku usaha di kabupaten juga mulai 
beraktivitas dan dipantau oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten.

·     Membatasi kegiatan pariwisata di daerah yang belum siap melakukan 
Standard Operating Procedure (SOP) kesehatan.

·     Berkoordinasi dan melakukan mekanisme pengawasan dengan PHRI, 
ASITA, dan HPI, untuk melakukan SOP kesehatan di setiap lokasi wisata

·     Melakukan sosialisasi, baik secara tatap muka maupun virtual, langkah-
langkah pemulihan sektor pariwisata sesuai instruksi gubernur dan 
presiden bahwa sektor ekonomi tidak boleh berhenti.

·     Mendorong kabupaten kota untuk tetap menjalankan kegiatan pariwisata, 
termasuk membatasi wisatawan khusus untuk warga lokal.

·     Melakukan pembangunan bandara di Toraja serta mendorong penambahan 
jadwal penerbangan menjadi setiap hari. (Dilakukan sejak sebelum 
pandemi, dan diresmikan pada Agustus 2020). 
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2 Bappelitbangda ·     Bersama dinas pariwisata merancang berbagai festival berskala nasional 
maupun internasional untuk tahun 2021.

·    Mengembangkan sumber daya manusia serta membuat perencanaan 
kawasan wisata (Toraja, Bulukumba, Selayar, Soppeng, Bantimurung, dan 
Maros-Pangkep).

·     Melakukan koordinasi dengan berbagai dinas untuk proyek perbaikan 
infrastruktur jalan pelatihan bagi pelaku usaha terdampak.

·     Menggelar diskusi dengan OPD terkait untuk memulihkan pariwisata dan 
mengembalikan lapangan pekerjaan.

·     Melakukan rapat koordinasi dengan beberapa OPD terkait, setiap tiga bulan 
sekali mengenai peningkatan ekonomi yang tercantum dalam RPJMD. 
Pada pertemuan ini, dinas-dinas tingkat provinsi dan kabupaten ikut 
terlibat.

3 Dinas Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi

·     Membina pelaku UKM di daerah, bekerja sama dengan pemerintah 
kabupaten. Program ini dilakukan sejak sebelum pandemi COVID-19 
terjadi.

·     Melakukan mediasi terkait permasalahan para pekerja, bagi mereka yang 
sudah melaporkan kasusnya ke dinas.

·     Mendaftarkan kartu prakerja bagi tenaga kerja terdampak.

4 Dinas Koperasi dan 
UKM

·     Melakukan pembinaan yang sesuai bagi para pelaku UKM di daerah dengan 
koordinasi bersama pemerintah Kabupaten (lanjutan dari masa sebelum 
pandemi).

·     Mempelajari apa yang dibutuhkan oleh UKM di daerah, termasuk dengan 
menjalankan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu, agar pembinaan tepat 
sasaran.

·    Menjadi pengusul dan perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk 
penyaluran Banpres bagi UKM terdampak.

·     Melakukan koordinasi dengan dinas terkait, baik di tingkat provinsi maupun 
kabupaten, untuk mendapatkan data.

Sumber: data yang dikumpulkan dari beberapa pemangku kepentingan



59Pemulihan Ekonomi Wisata

Festival Tabuik di Pariaman.
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Rekomendasi 
untuk Pemulihan 

Ekonomi 
Pariwisata

VII

VII.1 Rekomendasi umum

Pariwisata harus hidup berdampingan dengan sektor lain

Secara umum, pandemi COVID-19 telah memberi sektor pariwisata 
kesempatan untuk melakukan improvisasi. Yang pertama-tama 
diekspos oleh krisis kesehatan global ini adalah betapa rentannya 
sektor pariwisata, dimana seketika sektor ini dapat terpuruk. 
Terkait kerentanan tersebut, Fletcher et al. (2020) mengekspos 
betapa berbahayanya jika suatu tempat, komunitas, dan/atau 
individual bergantung sepenuhnya pada pariwisata. Hal ini 
terkait erat dengan paradigma pembangunan pariwisata, di mana 
studi kasus Nglanggeran membuktikan bahwa warga bertahan 
hidup seperti biasa selama pandemi karena kebanyakan mereka 
memang tak mengandalkan pariwisata sebagai satu-satunya 
mata pencaharian. Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, 
dan industri kebutuhan primer lain yang perlu diutamakan, bukan 
hanya pariwisata. Studi kasus Sawahlunto juga mengekspos hal 
yang sama, bahwa sektor pertanian dan perkebunan yang pada 
akhirnya menyelamatkan ekonomi masyarakat. Di luar keduanya, 
narasi ‘kembali bertani’ atau ‘kembali melaut’ seperti yang muncul 
di Bali menemukan momentumnya di kala pandemi, di kala 
pariwisata hiatus sampai waktu yang tak ditentukan.

Berhubungan dengan hal-hal di atas, para pemangku 
kepentingan sejatinya perlu mendefinisikan ulang, atau bahkan 
merombak, paradigma pariwisata masing-masing daerah. 
Secara paradigmatis dan praktis, pariwisata perlu disesuaikan 
porsinya agar tidak terlalu mendominasi kehidupan suatu 
tempat atau komunitas. Selain itu, pariwisata harus mampu 
hidup berdampingan dengan sektor lain, sesuai aspek geografis 
dan sosio-kultural tiap daerah, seperti pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan, dan lain sebagainya.

Mengubah tipe wisata dan target wisatawan

Selain aspek pembangunan pariwisata, aspek perencanaan 
pariwisata juga perlu diperhatikan. Terkait dengan dampak 
pandemi COVID-19, setidaknya ada tiga hal mendasar yang akan 
membuat pemulihan pariwisata sulit berjalan lancar:

1. Ketidakdisiplinan dalam menjalankan 3M (Mencuci tangan, 
Menjaga jarak, dan Memakai masker) sesuai arahan 
Kemenparekraf dan Satgas COVID-19. Padahal pada dasarnya 
pariwisata adalah aktivitas yang mempertemukan manusia 
dan seringkali menimbulkan keramaian. Penyebaran COVID-19 
justru sangat rentan dari berbagai pertemuan tersebut.

2. Protokol bepergian/traveling yang ketat (menunjukkan rapid 
test, surat sehat, dsb.) sehingga akan membatasi keinginan 
orang untuk berpergian, sehingga jumlah pengunjung tetap 
menurun walaupun terdapat berbagai insentif untuk bepergian.
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3. Kondisi ekonomi masyarakat yang, secara umum, menurun. 
Dampaknya kemampuan konsumsi (spending power) 
masyarakat juga akan turun, terlebih untuk kegiatan-kegiatan 
yang sifatnya tersier, seperti berwisata.

Maka, perencanaan pariwisata di masa pandemi perlu merespons 
tiga hal di atas. Salah satu caranya dengan mengalihkan 
fokus ke tipe wisata yang ‘ramah’ terhadap situasi pandemi 
dan mengalihkan target wisatawan. Terkait hal itu, beberapa 
rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Mengalihkan fokus ke tipe wisata alam atau wisata di 
ruang terbuka (outdoor). Keduanya ditengarai lebih mampu 
meminimalisir kerumunan dan risiko penyebaran virus 
(dibanding aktivitas dalam ruangan yang diyakini lebih rentan 
penyebaran).

2. Mengalihkan fokus perencanaan jangka pendek dan menengah 
pada wisatawan lokal dan domestik, mengingat pergerakan 
wisatawan internasional sangat dibatasi. Jenis wisata 
lokal/domestik dan staycation25 bisa diutamakan, sembari 
mengembalikan kepercayaan wisatawan internasional untuk 
datang sebagai perencanaan jangka panjang.

3. Terkait poin sebelumnya, wisata lokal dan domestik (apalagi 
memakai kendaraan pribadi) akan menghindarkan wisatawan 
dari protokol bepergian yang lebih rumit. Wisata lokal 
dan domestik juga akan memaksimalkan waktu liburan, 
menghindari perjalanan panjang, lebih hemat, dan ramah 
lingkungan (Gombault, Fouillet, dan Lemarié, 2020).

Menerapkan protokol kesehatan secara permanen

Aspek perencanaan juga harus mencakup penerapan protokol 
kesehatan secara nyata, bukan sekadar slogan promosi wisata. 
Selama ini, bukan hanya di sektor pariwisata, retorika ‘penerapan 
protokol kesehatan’ seringkali kontradiktif dengan kenyataan di 
masyarakat, dimana protokol sederhana seperti memakai masker 
atau penyediaan tempat cuci tangan bahkan sulit diterapkan di 
beberapa destinasi wisata yang berada di perdesaan. Beberapa 
daerah, termasuk destinasi yang menjadi fokus penelitian ini, juga 
mengalami hal serupa.

Lebih penting lagi, studi ini merekomendasikan para pemangku 
kepentingan pariwisata (pemerintah, pelaku industri, wisatawan, 
masyarakat lokal, dsb.) untuk menerapkan protokol kesehatan 
secara permanen, bahkan nanti ketika pandemi COVID-19 telah 
benar-benar berakhir. Praktik safe tourism harusnya bukan hanya 
dilakukan pada masa pandemi, mengingat kegiatan pariwisata 
harus mampu menjamin siapa pun yang terlibat aman, sehat, dan 
nyaman.

25 Staycation merupakan suatu 
kegiatan plesir yang dilakukan 
oleh masyarakat di negaranya 
sendiri, dan secara lebih spesifik 
di lokasi dekat dengan tempat 
tinggal (atraksi lokal). Tujuannya 
adalah untuk memberikan 
rutinitas yang berbeda dari 
keseharian. Contoh staycation 
antara lain berlibur ke pantai, 
menyewa vila atau menginap di 
hotel, serta bersepeda di lokasi 
outdoor.  
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Mengalihkan arah kebijakan dan parameter pembangunan 
pariwisata

Sesuai dengan apa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dan 
Kemenparekraf, arah kebijakan pembangunan, perencanaan, dan 
promosi pariwisata dapat berpijak pada metode storynomics26, 
dimana narasi/storytelling menjadi acuan utama untuk 
mendatangkan wisatawan, membangun atraksi dan destinasi 
wisata, dan menyiapkan produk-produk wisata. Hal ini telah 
dilakukan di beberapa daerah, salah satunya kecamatan Lasem, 
Jawa Tengah. Narasi yang diangkat dalam proses pengembangan 
pariwisata Lasem menekankan pada cerita akan nilai budaya yang 
terkandung pada produk unggulan mereka, yakni batik. Selain itu 
narasi sejarah pada era kolonial kerap diangkat sebagai pedekatan 
pariwisata bagi daerah yang kerap dikaitkan sebagai kota santri 
dan tiongkok kecil tersebut.  

Storynomics dan storytelling juga dipandang sebagai strategi 
untuk mengalihkan parameter pariwisata nasional yang selama 
ini masih terobsesi pada jumah kunjungan turis, bukan kualitas 
wisata wisatawan. Storynomics dan storytelling, bila diterapkan 
dengan tepat, akan meningkatkan kualitas pengalaman 
wisatawan. Secara ekonomi, peningkatan kualitas pxengalaman 
wisata akan berbanding lurus dengan peningkatan pengeluaran 
(spending) wisatawan. Kembali pada contoh sebelumnya di 
Kecamatan Lasem, wisatawan dapat melakukan berbagai 
kegiatan pariwisata seperti membeli dan belajar membuat batik, 
melakukan budaya ngelelet (membatik dengan bahan dasar kopi 
pada batang rokok), serta melakukan wisata sejarah di kota tua 
Lasem. Strategi storynomics dan storytelling tersebut merupakan 
contoh riil sebagai stimuli bagi wisatawan untuk berimajinasi 
mengenai budaya dan sejarah kecamatan Lasem sebagai suatu 
kesatuan. Dengan begitu, peningkatan pengeluaran wisatawan 
akan memberikan keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat 
lokal dan para pelaku pariwisata.

Mengingat pandemi COVID-19 telah membatasi kedatangan 
wisatawan dan mereduksi jumlah kunjungan secara drastis, 
peralihan parameter dari ‘kuantitas’ dan ‘kualitas’ ini sangat 
masuk akal dan direkomendasikan. Harapannya, peralihan ini 
dapat berlangsung secara berkelanjutan dan permanen, bukan 
hanya terjadi pada masa pandemi. 

Memosisikan ulang peran pemerintah vis a vis pemangku 
kepentingan lain

Terkait dengan proses kemitraan dan pengambilan keputusan di 
sektor pariwisata, salah satu rekomendasi studi ini adalah soal 
reposisi peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai fasilitator 
yang menjembatani masyarakat lokal di destinasi pariwisata 
dengan sektor industri, investor swasta, media, akademisi, dan 
lainnya.

26 Sebuah pendekatan 
pariwisata yang mengedepankan 
narasi, konten kreatif, dan living 
culture serta menggunakan 
kekuatan budaya sebagai inti 
utama pengelolaan destinasi 
bukan pada banyaknya jumlah 
pengunjung. 
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Reposisi peran pemerintah ini juga penting dalam rangka 
menciptakan proses pembangunan dan perencanaan pariwisata 
yang bottom up, artinya sebuah destinasi atau atraksi tumbuh 
secara organik dari masyarakat lokal, bukan didesain secara top 
down oleh pemangku kepentingan ‘di atas’, baik itu pemerintah 
dengan kebijakan-kebijakannya atau akademisi dengan teori-
teorinya. Pada studi ini, proses relasi antara Desa Nglanggeran 
dan Kabupaten Gunungkidul dapat dijadikan contoh riil, dimana 
destinasi wisata terbangun secara bottom up dan diawali 
dengan inisiatif konservasi lingkungan, sehingga nilai dasar dari 
masyarakat serta kelestarian alam dapat tetap terjaga.

Pemulihan pariwisata pun akan berlangsung baik bila setiap 
pemangku kepentingan pariwisata mengambil porsi yang sesuai 
dan seimbang, dimana satu tidak lebih dominan dari yang lain. Hal 
ini terkait pula dengan dinamika kemitraan dan kerja sama antar 
pemangku kepentingan, yang sebaiknya tidak terlalu hierarkis, 
lebih dialogis, dan mementingkan kesejahteraan masyarakat 
dalam jangka panjang, alih-alih kepentingan politik atau ekonomi 
yang temporer.

Memastikan kesejahteraan pekerja pariwisata

Pandemi COVID-19 telah memukul sektor industri pariwisata 
dengan keras dan salah satu manifestasinya adalah jumlah 
pengangguran yang besar. Maka, pemulihan ekonomi pariwisata 
akan sangat terkait dengan pemulihan kesejahteraan pekerja 
pariwisata. Bentuknya bisa dengan bantuan langsung tunai, 
fasilitas untuk mencari pekerjaan baru, fasilitas untuk mendapat 
bantuan hukum, dan pengembangan kemampuan diri (re-skilling 
dan up-skilling).

Salah satu persoalan krusial terkait pekerja pariwisata juga 
mengenai ketiadaan data. Tidak ada data real-time untuk 
mengetahui secara pasti berapa dan siapa saja pelaku 
pariwisata yang terdampak (baik PHK, diberhentikan sementara, 
‘dirumahkan’, dialihkan ke bidang lain, dan sebagainya). 
Pengentasan masalah pekerja pariwisata dan usaha untuk 
memastikan kesejahteraan mereka perlu dilandasi oleh data yang 
bisa dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, pemulihan pariwisata harus mampu menjamin 
ketersediaan data yang terpercaya dan komprehensif, untuk 
mengantisipasi hal serupa di masa datang, baik itu data-data 
terkait pekerja pariwisata maupun data-data jenis lain. Terakhir, 
data pekerja pariwisata ini juga sebaiknya dipergunakan dalam 
proses pendampingan SDM yang berkelanjutan, tidak hanya 
untuk proses pelatihan dan sertifikasi yang sekali dan bersifat 
sementara. 
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Program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada praktiknya, program-program Kemenparekraf seperti 
Sertifikasi CHSE untuk pelaku usaha, sosialisasi dan 
publikasi protokol CHSE, masih perlu ditinjau lebih jauh untuk 
ketepatgunaan dan relevansinya bagi pemulihan ekonomi 
pariwisata, terutama dalam implementasinya, mengingat 
sertifikasi bukan merupakan program yang singkat dan memakan 
banyak biaya. Inisiasi program pemerintah seperti promosi 
penjualan produk lokal #BanggaBuatanIndonesia saat ini patut 
diapresiasi mengingat kerja sama dalam promosi ini sudah 
melibatkan multi sektor dan lintas kementerian serta lembaga.

VII.2 Rekomendasi Pemulihan Ekonomi Pariwisata Tiga Lokasi

VII.2.1 Kota Sawahlunto

Rekomendasi pemulihan ekonomi pariwisata untuk Kota 
Sawahlunto difokuskan ke tiga hal pokok, yaitu penerapan protokol 
kesehatan, pelibatan dan koordinasi pemangku kepentingan, dan 
proses perencanaan dan pengembangan pariwisata yang lebih 
matang, spesifik, dan terukur. Secara lebih detail, berikut poin-poin 
rekomendasi yang ditawarkan:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan berbagai pihak 
terkait untuk tertib protokol kesehatan (CHSE), terutama di 
lokasi-lokasi wisata. Tujuannya agar status zonasi pandemi 
Kota Sawahlunto selalu tergolong baik (zona hijau) sehingga 
reaktivasi dan pemulihan kegiatan pariwisata dapat berjalan 
mulus.

2. Melakukan koordinasi rutin dengan seluruh pemangku 
kepentingan lokal, termasuk Pokdarwis dan pengelola 
wisata di desa site geopark yang tersebar di berbagai lokasi. 
Tujuannya untuk menciptakan atmosfer sadar wisata secara 
kolektif di tingkat kota dan masyarakat, untuk meningkatan 
kesadaran dan pengetahuan masyarakat lokal tentang 
konsep geopark, dan agar ceruk wisata geowisata ini bisa 
dipahami secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat dan 
dapat berkembang secara organik di level akar rumput. serta 
untuk menjamin proses pemulihan pariwisata yang lebih 
bersifat bottom up, alih-alih top down.

3. Mengembangkan jejaring dengan daerah-daerah pariwisata 
lain, dengan tujuan sebagai sarana belajar dan studi 
banding, dalam rangka mengembangkan pariwisata yang 
resilien, berbasis masyarakat, dan berkelanjutan. Secara 
konkrit, bisa dengan mengundang tokoh-tokoh penggerak 
wisata lokal yang sudah diakui di level nasional untuk 
berbagi dan bertukar gagasan dengan konsep-konsep 
pariwisata berkelanjutan.
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4. Membuat perencanaan pariwisata yang terukur dalam 
jangka pendek, menengah, dan panjang. Di dalam 
perencanaan itu, perlu juga dicantumkan fokus pariwisata 
yang jelas (satu tipe wisata andalan), bukan memasukkan 
semua tipe wisata ke dalam rencana pengembangan 
pariwisata. Terkait itu, perlu dilakukan sinkronisasi 
kebijakan Renstra dan RIPARDA mengenai arah 
pengembangan pariwisata yang mengacu pada prinsip 
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

5. Pemulihan pariwisata bisa dilakukan dengan 
mengembangkan jalur kereta yang sudah ada sebagai 
trail wisata minat khusus dan bisa berkolaborasi dengan 
pemangku kepentingan eksternal, seperti KA Wisata dan 
penyedia jasa virtual tur, misalnya jalur kereta wisata di 
bekas tambang batubara dapat menjadi pilot project dan 
perlu dikembangkan dengan memakai metode storytelling 
yang menarik.

6. Membenahi data terkait sektor pariwisata, terutama 
mengenai tenaga kerja pariwisata, data kunjungan 
wisatawan, dan data monitoring evaluasi antar-OPD. Selain 
itu, terkait ketenagakerjaan, perlu juga disusun Renstra yang 
tertuju pada penyerapan tenaga kerja bidang pariwisata.

VII.2.2 Desa Nglanggeran

Rekomendasi untuk Desa Nglanggeran sejatinya fokus untuk 
mempertahankan hal-hal yang sudah diterapkan di sana. Selain 
itu, pengembangan kemitraan dan diversifikasi produk wisata 
bukan tak mungkin bisa jadi strategi tambahan bagi Nglanggeran 
dalam menyongsong pariwisata pasca pandemi. Berikut poin-poin 
rekomendasi:

1. Mempertahankan prinsip dan nilai pariwisata Nglanggeran 
yang telah dibentuk dan dilestarikan selama ini. Seiring 
semakin dikenalnya Nglanggeran, pengelola, Pokdarwis, dan 
masyarakat desa perlu menciptakan sistem kontrol yang 
kokoh untuk menghindari masuknya prinsip dan nilai yang 
datang dari luar, yang berpotensi merusak tatanan di dalam 
desa.

2. Mempertahankan pembatasan kuota pengunjung harian di 
setiap lokasi wisata. Tujuannya untuk menjaga kelestarian 
alam dan mengontrol aktivitas pengunjung. Meski begitu, 
peningkatan pendapatan tetap perlu ditingkatkan. Sampai 
saat sebelum pandemi COVID-19, Desa Nglanggeran 
sukses meningkatkan pendapatan meski kuota pengunjung 
dibatasi. Berbagai cara seperti retribusi wisata, paket 
wisata berbasis pengalaman27, dan berbagai kegiatan 
yang bisa diakses pengunjung memberikan pendapatan 
tambahan bagi masyarakat28. "Inovasi seperti ini perlu 
dipertahankan dan dikembangkan supaya pilihan paket 

27 Mengutip Wakil Bupati 
Belitung, Isyak Meirobie pada 
mediaindonesia.com, wisata 
berbasis pengalaman adalah 
tipe wisata yang memberikan 
pengalaman yang unik bagi 
wisatawan. Sebagai contoh; 
kegiatan memasak bersama 
warga, menanam padi, membuat 
produk lokal, dan sebagainya. 

 28
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terus bertambah.Melakukan inovasi untuk menarik minat 
wisatawan domestik, terutama di masa pandemi ini. Namun, 
hal itu perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan 
bahwa aktivitas pengunjung harus mempunya nilai tambah 
untuk masyarakat lokal. Sebagai contoh, Nglanggeran 
bisa mengembangan chocolate tour untuk menarik minat 
wisatawan. 

3. Memperbaiki data potensi dan statistik pariwisata di 
Nglanggeran sebagai acuan evidence-based policy. 
Misalnya, perlu ada data mengenai usaha yang terdampak, 
jumlah pelaku UMKM, dan jumlah pemandu wisata. Data 
tersebut bisa menjadi acuan dalam menjalin kolaborasi, baik 
itu dengan pemerintah, swasta, akademisi, media, dan lain-
lain.

4. Melakukan perbaikan aksesibilitas dan amenitas di kawasan 
wisata Nglanggeran melalui kerja sama dengan berbagai 
pihak, seperti Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain 
itu, diperlukan program capacity building yang lebih 
terintegrasi dan inklusif, serta tidak hanya melibatkan aktor-
aktor yang sudah ahli.

5. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten 
Gunungkidul, terutama dalam pembuatan rencana 
manajemen kawasan wisata Gunungkidul yang lebih 
terintegrasi, sehingga menjadi kesatuan wisata khusus 
dengan Nglanggeran. Selain itu, kerja sama perlu dilakukan 
dalam konteks pengembangan kawasan wisata inklusif 
dan penerapan prinsip Kajian Lingkungan Hidup Strategis 
(KLHS).

6. Mengadakan pelatihan penggunaan teknologi untuk 
aktivitas pemasaran maupun penjualan paket wisata 
dan produk UMKM. Wujudnya bisa berupa seperti sistem 
e-commerce yang langsung berhubungan dengan 
masyarakat luas.

7. Melakukan koordinasi strategis dengan pelaku usaha jasa 
tur perjalanan wisata (misalnya, ASITA) dalam menetapkan 
harga paket wisata di masa pandemi, menerapkan protokol 
kesehatan yang tepat sebelum, selama, dan sesudah 
berwisata di Nglanggeran, serta menciptakan inovasi paket 
wisata baru yang memungkinkan.

VII.2.3 Provinsi Sulawesi Selatan 

Rekomendasi pemulihan pariwisata untuk Provinsi Sulawesi 
Selatan mempertimbangkan aspek koordinasi dan rencana 
strategis. Hal ini dilakukan karena proses pembuatan kebijakan 
level provinsi melibatkan banyak aktor dengan segenap 
kompleksitasnya. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi di bawah 
ini menitikberatkan pada koordinasi dan strategi.
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1. Menciptakan rencana jangka pendek bagi seluruh pelaku 
pariwisata. Tujuannya agar pelaku pariwisata Sulawesi 
Selatan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dasar selama 
pemberian fasilitas dan bantuan langsung secara luas 
dan merata diperlukan sebagai penyambung hidup yang 
bersifat urgent. Oleh sebab itu, diperlukan juga koordinasi 
data dari dinas-dinas terkait mengenai siapa pihak yang 
membutuhkan bantuan, serta bantuan apa yang benar-
benar dibutuhkan.

2. Memperbaiki proses, mekanisme, dan kualitas pendataan 
terkait sektor pariwisata. Pendataan amat krusial dalam 
menyusun rencana strategis dan kebijakan yang tepat 
sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka 
pemulihan pariwisata. Kebijakan berbasis data perlu 
didukung oleh seluruh pihak terkait.

3. Melakukan koordinasi menyeluruh dan menerapkan 
ketegasan dalam sosialisasi dan pelaksanaan protokol 
CHSE, terutama bagi masyarakat yang jauh dari pusat 
provinsi. Tujuannya agar reaktivasi pariwisata bisa berjalan 
optimal.

4. Melakukan fungsi kontrol yang terukur bagi berbagai proses 
pengembangan pariwisata provinsi yang sedang dilakukan 
(misalnya pengembangan infrastruktur di tahun 2020, 
persiapan kegiatan pariwisata tahun 2021, dan sebagainya). 
Hal-hal tersebut adalah bagian dari usaha jangka menengah 
dan jangka panjang terhadap pemulihan ekonomi pariwisata 
di Sulawesi Selatan.

5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (kota/
kabupaten) dan OPD terkait mengenai penyediaan pelatihan 
(capacity building) bagi para pelaku pariwisata, sesuai 
dengan kebutuhan para pelaku pariwisata itu sendiri. 
Artinya, program capacity building perlu bersifat bottom up 
agar lebih efektif dan tepat sasaran. 

6. Melakukan kajian literatur dan strategi terukur mengenai 
metode penambahan pendapatan dari sektor pariwisata, 
meski diprediksi bahwa kuantitas wisatawan –terutama 
mancanegara– akan berkurang beberapa tahun ke 
depan. Berbagai kajian mengenai hal ini sudah banyak 
dipublikasikan baik secara nasional maupun internasional. 
Sehingga, pariwisata tidak harus selalu menggantungkan 
pendapatan pada kuantitas wisatawan yang besar. 
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Kawah Gunung Bromo yang merupakan destinasi wisata 
dan taman nasional terbesar di Indonesia dalam area 

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
(Sumber: Bastian AS & Tim)
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Penutup

VIII

Studi ini telah mengeksplorasi contoh kasus dari tiga lokasi yang 
berbeda di Indonesia. Ketiganya memberi pengetahuan berharga 
tentang seperti apa konsep ‘pemulihan pariwisata’ diejawantahkan 
dalam praktiknya. Ketiganya mewakili bukan hanya lokasi 
geografis yang berbeda, tapi juga level pembuatan kebijakan yang 
berbeda, yaitu desa atau masyarakat ‘akar rumput’ (Nglanggeran), 
pemerintah kota (Sawahlunto), dan provinsi (Sulawesi Selatan).

Level pembuatan kebijakan yang berbeda ini memiliki konsekuensi 
yang riil terkait dinamika yang terjadi, prinsip pembangunan 
pariwisata, dan relasi antarpemangku kepentingan. Secara umum, 
dapat disimpulkan bahwa: semakin rendah level pembuatan 
kebijakan, maka semakin besar peluang suatu kebijakan untuk 
dapat bersifat bottom up. Level pembuatan kebijakan yang 
semakin tinggi (seperti tingkat kota/kabupaten dan provinsi) 
akan melibatkan semakin banyak aktor, dan imbasnya akan 
semakin kompleks dinamika yang terjadi di dalamnya. Seringkali, 
kompleksitas itu terpaksa diringkus dalam implementasi kebijakan 
yang top down, namun tidak selalu tepat sasaran, dan penuh 
retorika.

Pada studi ini, dengan membuat kerangka kebijakan yang bermula 
dari masyarakat lokal (bottom up), diharapkan perkembangan 
pariwisata akan langsung mengena pada hal paling esensial yang 
dibutuhkan masyarakat. Selain itu, nilai dasar (sosio-kultural) 
dari masyarakat juga dapat terjaga. Peran pemerintah pada level 
kabupaten berfokus pada memfasilitasi berbagai kebutuhan yang 
ada di masyarakat, dalam hal ini, termasuk berbagai pelatihan dan 
pengembangan insfrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat 
lokal secara tidak berlebihan. Pemerintah level kabupaten juga 
dapat menjadi mediator antara ide dari masyarakat lokal, dengan 
rencara strategis yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Dengan 
fungsi koordinasi yang dilakukan, harapannya terjadi sinergisitas 
antara cita-cita negara dari sektor pariwisata dengan kondisi 
dan situasi riil yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, kemitraan 
strategis yang terjalin dengan baik antar pemangku kepentingan 
merupakan cita-cita yang perlu diwujudkan bersama-sama.

Tujuan dari proses dinamika yang telah dijelaskan di atas merujuk 
pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi 
kerangka acuan dari studi ini. Pelajaran penting yang bisa diambil 
adalah betapa berharganya memperkuat resiliensi masyarakat 
lokal, yaitu mereka yang berjibaku di komunitas-komunitas sosial 
terkecil. Di situlah sebenarnya ketahanan ekonomi dibangun, 
termasuk dalam konteks ekonomi pariwisata. Hal ini tentunya 
berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 
target TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). 
Selanjutnya, dengan sistem yang terbangun secara kuat, target 
TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan) akan terealisasi secara 
bertahap. Setiap elemen masyarakat akan mendapatkan peluang 
peningkatan ekonomi dan mengurangi kesenjangan dengan 
berkolaborasi satu dengan yang lain. Sehingga, pertumbuhan 



70 Pemulihan Ekonomi Wisata

ekonomi bukan hanya bersifat personal, namun juga kolektif pada 
level desa atau kabupaten. Terakhir, pendekatan bottom up seperti 
penjelasan sebelumnya, akan mempertahankan akar nilai sosio-kultural 
di masyarakat sehingga dapat memastikan peningkatan ekonomi 
berwawasan lingkungan yang menciptakan kegiatan konsumsi dan 
produksi yang bertanggung jawab, sesuai dengan target TPB 12.

Kemudian, pandemi COVID-19 sebenarnya menawarkan kesempatan 
untuk perbaikan fundamental bagi sektor pariwisata, baik itu untuk 
jangka pendek, menengah, maupun panjang. Ada beberapa poin yang 
bisa kita catat. Pertama, pelaku pariwisata bisa belajar memahami 
bahwa pariwisata adalah sektor yang rentan. Kedua, kolaborasi 
antar aktor atau bahkan antar sektor bisa dimulai selama pandemi, 
untuk menciptakan inovasi yang diterapkan ketika pandemi berakhir. 
Ketiga, patut diperhatikan bahwa saat ini inovasi berbasis digital 
menemukan momentumnya, termasuk di sektor pariwisata. Keempat, 
pelaku pariwisata kini punya waktu untuk memperbaiki infrastruktur, 
menguatkan kapasitas SDM, serta  meningkatkan pemahaman tentang 
konsep Sadar Wisata dan Saptapesona. Kelima, ini adalah saat yang 
tepat untuk membangun pola baru bagi dinamika kerja sama antara OPD 
dengan pemangku kepentingan lain (perusahaan swasta, masyarakat, 
media, akademisi, dll). Keenam, kapasitas institusional harus terus 
ditingkatkan melalui eduikasi, kolaborasi, dan inovasi. Ketujuh, perlu ada 
kebijakan dan rencana strategis dalam bentuk program yang bisa secara 
langsung merespons masalah mendasar dalam pandemi ini.

Tidak adanya kepastian kapan pandemi COVID-19 akan berakhir, 
menyebabkan ketidakpastian mengenai pemulihan ekonomi. Oleh 
karena itu setiap level pemerintahan dan masyarakat lokal harus segera 
menerapkan berbagai rekomendasi yang relevan sebagai jawaban 
jangka pendek. Kebutuhan dasar manusia seperti pangan tidak dapat 
diselesaikan hanya dengan fokus pada rencana jangka menengah 
dan panjang. Sehingga, rekomendasi percepatan pemulihan ekonomi 
pariwisata harus dilakukan dan fokus tidak hanya pada masa depan tapi 
juga masa ‘sekarang’, sebagai mitigasi dari  kebutuhan mendasar yakitu 
konsumsi. Pariwisata, dengan berbagai solusi dan perubahannya, akan 
beradaptasi dan dapat mengikuti secara bertahap.  

Terakhir, untuk kembali ke akar persoalan, yaitu pandemi COVID-19, 
secara umum sangat penting untuk memahami ‘pemulihan ekonomi 
pariwisata’ dalam konteks krisis kesehatan global. Artinya, langkah 
paling penting dalam memulihkan ekonomi pariwisata adalah dengan 
memulihkan kesehatan masyarakat. Apabila aktivitas pariwisata 
berpotensi meningkatkan risiko penularan, maka langkah terbaik adalah 
dengan membiarkan pariwisata vakum sementara, sambil melihat segala 
kemungkinan yang terjadi di ‘lapangan’. Penerapan protokol kesehatan, 
termasuk prinsip CHSE ala Kemenparekraf, adalah langkah preventif 
yang hanya akan berhasil jika setiap pelaku pariwisata memahami 
betapa pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
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Daftar Peserta FGDDaftar Peserta FGD

no Perwakilan OPD/Organisasi Lain Tipe Kegiatan

Kota Sawahlunto
1 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Focus Group Discussion
2 Dinas Kebudayaan Permuseuman dan Peninggalan 

Bersejarah
Focus Group Discussion

3 Dinas Koperasi UKM dan Industri Perdagangan Focus Group Discussion
4 Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Focus Group Discussion
5 BARENLITBANGDA Focus Group Discussion

Desa Nglanggeran (OPD Kabupaten Gunungkidul)
1 Dinas Pariwisata Focus Group Discussion
2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

(DPMPT)
Focus Group Discussion

3 Dinas Koperasi UKM Focus Group Discussion
4 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Focus Group Discussion
5 BAPPEDA Focus Group Discussion
6 ASITA Focus Group Discussion
Provinsi Sulawesi Selatan
1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Focus Group Discussion

2 BAPPELITBANGDA Focus Group Discussion
3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Focus Group Discussion
4 Dinas Koperasi dan UKM Focus Group Discussion

Lampiran
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1. Pariwisata 1. Pariwisata 

•  Bagaimana kondisi pariwisata 
saat ini di Prov.Sulsel/Kota 
Nglanggeran/Kab.Gunungkidul?

•  Peluang dan tantangan yang ada?

•  Apa saja kebijakan dan program 
terkait pariwisata di tiga daerah 
tersebut?

•  Bagaimana proses implementasi 
kebijakan tersebut?

•  Bantuan dari pihak eksternal 
(siapa saja) dan berupa apa?

2. Stakeholders dan Kapasitas 2. Stakeholders dan Kapasitas 
InstitusionalInstitusional

•  Dinas/OPD mana saja yang 
terlibat dalam pemulihan 
ekonomi pariwisata?

•  Keterlibatan antar dinas? 
Proses koordinasi antar dinas?

•  Strategi implementasi dan 
progress terkait pemulihan 
ekonomi pariwisata?

3.  Kemitraan3.  Kemitraan

•  Model kemitraan yang ada antar 
OPD/Dinas?

•  Model kemitraan dengan 
institusi di luar pemerintah? 
Siapa saja?

•  Proses koordinasi kemitraan? 
Strategi Kemitraan?

Daftar PertanyaanDaftar Pertanyaan



Pemandangan sore hari di pantai Selong 
Belanak, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat.

(Sumber: Bastian AS & Tim)
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