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PARIWISATA DAN KRISIS

Pariwisata adalah industri yang sangat rentan

Krisis pariwisata bisa disebabkan oleh berbagai
keamanan, bencana alam, resesi, epidemy (SARS, Flu 

Covid 19 cukup special sebagai masalah penyebab

Bersifat global, masif dan bertahan cukup lama 
seluruh sendi kehidupan. 

KRISIS: 

rentan dengan krisis. 

berbagai hal antara lain karena kasus
(SARS, Flu Burung, Flu Babi, COVID 19). 

penyebab krisis. 

lama sehingga mempengaruhi hampir



DAMPAK COVID 19 THD

Tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan

Penurunan tersebut setara dengan kerugian 30-50 

Usaha kecil dan menengah yang merupakan 80% 
terdampak dengan sangat signifikan. terdampak dengan sangat signifikan. 

(WTO, 2020). 

Di sisi lain, banyak juga pekerja hotel dan pekerja
pendapatan pariwisata harus dirumahkan. 

Di Bali, misalnya, sebagian besar pekerja pariwisata
petani atau nelayan (NY Times, Juli 2020). 

Pernyataan Menteri Luhut:  pariwisata Indonesia rugi
19 (Jakarta Post, 26 Februari 2020). 

THD. PARIWISATA: 

penurunan sampai 20-30% 

50 juta dollar AS. 

80% dari komponen usaha di sektor pariwisata

pekerja lain yang menggantungkan diri dari

pariwisata harus kembali ke desa untuk menjadi

rugi US$ 500 sebagai dampak Krisis Covid
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Sebelum Sesudah

PARIWISATA: 

Sesudah
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PERSOALAN INDUSTRI PARIWISATA
19: 

Mobilitas wisatawan tinggi membawa konsekuensi
lingkungan dan kesehatan. 

Tourism Risk Management menjadi issue utama
berbagai masalah yang berkaitan denganberbagai masalah yang berkaitan dengan
 Akumulasi masalah kesehatan
 Serangan wabah penyakit yang datang tiba-tiba
baru terjadi. 

 Kecelakaan selama perjalanan bagi para wisatawan

PARIWISATA GLOBAL SEBELUM COVID

onsekuensi besar pada pelestarian

utama karena dunia menyaksikan
dengan: dengan: 

tiba Seperti SARS dan Avian Flu yang baru-

wisatawan. 



Persoalan Institutional : 

Disiplin pemerintah dalam menerapkan prosedur
serta governance rendah. serta governance rendah. 

Kapasitas layanan dan infrastruktur kesehatan

prosedur keamanan dan keselamatan

kesehatan kurang memadai. 



ANTI TOURISM :



PENGALAMAN POSITIF
KONTEKS PARIWISATA
Covid 19 membawa kesempatan berefleksi masa 
berwisata bagi wisatawan. 

Quality menjadi pilihan dalam berwisata ketimbang

Menghindari keramaian, bepergian dalam kelompok

Dalam masa krisis muncul gerakan-gerakan solidaritas
kebersamaan dan tanggung jawab. 

Munculnya kelompok calon wisatawan yang lebih
layanan yang diselenggarakan secara bertanggung
dampak dari keputusannya thd. kepentingan

Covid 19 menyadarkan masyarakat untuk bersikap
terhadap diri maupun masyarakat umum. 

POSITIF COVID 19 DALAM
PARIWISATA: 

masa lalu dan masa depan cara

ketimbang Quantity.

kelompok kecil ketimbang mass tourism. 

solidaritas, keperdulian, nilai-nilai

lebih mengutamakan produk dan
bertanggung jawab, mempertimbangkan

kepentingan local maupun global. 

bersikap lebih bertanggungjawab



TATA KELOLA DESTINASI
ERA NEW NORMAL MENUJU
SUSTAINABLE TOURISM 
DEVELOPMENT : 

KEMANUSIAAN : ketulusan dalam
pelayanan

RESILIENSI : beradaptasi dengan realitas
baru, melihat pada peluang yang ada. 

SOLIDARITY : memikirkan apa yang bisa
diberikan oleh pariwisata bagi komunitas
dan tidak sebaliknya

LEADERSHIP : pemimpin yang mampu
merespons situasi secara akurat dengan
memanfaatkan teknologi (real time 
information) 

(Buhalis, 2020) 



MEMPRIORITASKAN KOMUNITAS 
KESETARAAN : 

1.Mendorong kegiatan pariwisata yang tidak
ekonomi tetapi juga sosial. 

Misal : Mengembangkan social tourism enterprise 

2. Bertolak dari inisiatif gerakan solidaritas merespons
dasar untuk pengembangan enterprise pariwisata

3. Menghindarkan pariwisata dari eksploitasi

Misal: menekan privatisasi khususnya wilayah-
umum dan wilayah konservasi

4. Perubahan cara pandang relasi turis dan warga
dan produsen, tetapi turis adalah tamu, dan

MEMPRIORITASKAN KOMUNITAS DAN RELASI 

tidak hanya berorientasi pada motivasi

social tourism enterprise 

merespons COVID 19, sebagai modal 
pariwisata alternatif. 

eksploitasi lingkungan. 

-wilayah yang penting bagi masyarakat

warga setempat, tidak sebagai konsumen
warga setempat adalah tuan rumah.  



MENGEMBANGKAN KOLABORASI : 

Pariwisata sebagai system, keberhasilannya
berkolaborasi antar pemangku kepentingan.

Pemanfaatan teknologi untuk berjejaring dan

Saling berbagi untuk pengembangan inovasi

KOLABORASI : 

ditentukan oleh kemampuan
.

dan berkomunikasi. 

inovasi.



“Fundamentally, the COVID-19 pandemic reinforces how it is not “Fundamentally, the COVID-19 pandemic reinforces how it is not 
Rather, tourism is a means to an end. What really matters is 
families” (Michael Hall, 2020).

19 pandemic reinforces how it is not tourism that matters. 19 pandemic reinforces how it is not tourism that matters. 
Rather, tourism is a means to an end. What really matters is planet, people, and our 
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