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PERAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DALAM 
PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI JAWA BARAT

PENDAHULUAN.

Untuk memenuhi permintaan BAPPEDA Jabar dalam rangka penyusunan

RKPD Jabar Tahun 2023 perlu kami sampaikan sebagai berikut:

Pada masa kampanye persiapan pemilihan Gubernur Jawa Barat selaku

Senior Kadin Jawa Barat kami memprakarsai bukan mengadakan debat

kandidat tapi adalah dialog dengan calon kandidat Gubernur Jawa Barat

dengan tujuan untuk mendalami sejauh mana pemahaman dan kedalaman

dari seorang calon Gubernur terhadap potensi, kondisi, masalah dan solusi

di semua sektor di Jawa Barat antara lain di sektor Pariwisata.

Bapak Ridwan Kamil menyatakan bahwa Jawa Barat diharapkan menjadi

Provinsi Pariwisata dan ini menurut kami adalah sangat tepat dan perlu

didukung oleh semua pejabat di jajaran Pemda Jabar, Kabupaten maupun

Kota se-Jawa Barat terutama stakeholder di bidang Pariwisata.



Kalau pemahaman Gubernur Ridwan Kamil dipahami oleh semua

Pejabat DPRD Jabar dan Stakeholder di Jawa Barat maka tentu

semua Dinas maupun Instansi yang ada di Jawa Barat setidaknya

mempunyai sedikit nafas tentang Pariwisata dan dapat melakukan

kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut karena Peran

Pengembangan Industri Pariwisata sangat tergantung kepada

Kebijakan dari Pemerintah dan DPRD dengan dukungan dan

pemikiran dari Akademisi dan Praktisi di sektor Pariwisata.

Potensi Pariwisata Jabar dapat meningkatkan PAD Daerah yang

cukup siknipikan seperti Kota Bandubg saja 35 % PAD dari

Pariwisata (khusus hotel,restoran dan hiburan)



Catatan menunjukkan bahwa perjalanan Wisman tahun 2019 ke

Indonesia sebanyak 16.100.000 orang dan tahun 2020 turun

menjadi 4.050.000 orang. Wisnus ke Jawa Barat mencapai 65 juta /

tahun sedangkan kunjungan Wisman ke Indonesia menunjukkan

angka :

Ke Bali 80%, Jakarta 20%, Kep Riau 10% dan 10 % terbagi untuk

Provinsi lainnya di Indonesia termasuk Jabar.

Kami selaku pelaku bisnis Pariwisata suka bingung mendengar

pejabat - pejabat di Jabar yang sering mengatakan bahwa

kunjungan Wisman ke Jabar sampai angka 2 Juta bahkan lebih.



Untuk menuju percepatan pemulihan ekonomi
khususnya di sektor Pariwisata perlu diperhatikan
antara lain :

1. Aksesibilitas menuju Jawa Barat terutama kota Bandung

sebagai Ibu Kota Prkvinsi baik darat,laut maupun udara

2. Pembenahan kembali bandara internasional yang layak

sehingga daya tampung jumlah penerbangan juga akan

semakin meningkat

3. Promosi potensi destinasi wisata Jawa Barat secara terus

menerus dan berkesinambungan serta tepat sasaran harus

lebih diperhatikan dengan dukungan anggaran yang

memadai.

4. Mempromosikan Jawa Barat sebagai destinasi wisata yang

aman & nyaman dengan mengikuti kegiatan Bursa/ Pasar

Wisata baik di dalam maupun di luar negeri.



5. Peningkatan kompetensi SDM Pariwisata baik untuk

ASN maupun Usaha / Komunitas Pariwisata

6. Segera dibentuk kembali Badan Pelaksana Promosi

Pariwisata Daerah (BPPD) Jawa Barat berdasarkan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang lebih

Profesional dalan bidangnya masing – masing

melakukan Promosi Potensi Pariwisata Jabar yang

sudah siap untuk dijual.

7. Terbangunnya citra Pariwisata Jawa Barat

8. Dibuat aturan dan kebijakan – kebijakan yang jelas

dalam mendukung percepatan pembangunan dan

pengembangan sektor Pariwisata terutama Kolaborasi

dari masing – masing Dinas terkait sesuai dengan

statement Gubernur Ridwan Kamil.



Pemulihan ini akan berdampak kepada :

1. Akan memberi peluang kepada masyarakat karena

dapat menyerap local konten dgn multiplayer

efeknya yang tinggi.

2. Akan menyerap tenaga kerja yang tinggi bagi

masyarakat setempat.

3. Sektor Pariwisata akan memberikan pelayanan yang

membutuhkan tenaga manusia dan lapangan kerja

yang tinggi.

4. Bagi daerah yang mempunyai Potensi Pariwisatanya

yang besar kalau dipahami dan diolah dgn baik pasti

akan memberi dampak kepada peningkatan PAD

yang tinggi.



Dengan Prakarsa Senior Kadin Jawa Barat Kami mendorong

terbentuknya Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (KPED) Jawa

Barat dengan tujuan untuk memulihkan Ekonomi Jawa Barat

terutama bagi para pengusaha – pengusaha yang terkapar sebagai

dampak dari pandemi covid 19. Dengan konsep utamanya adalah

Penyelamatan, Pemulihan dan Penormalan.

Fase penyelamatan telah kita lalui, ada yang terselamatkan dan ada

yang tidak terselamatkan, yang terselamatkan akan memasuki fase

pemulihan namun pada fase pemulihan mereka harus mendapatkan

perhatian kita terutama dalam suntikan modal yang terhambat karena

kebijakan relaksasi dan restrukturisasi yang tidak memungkinkan

mereka mendapatkan dana pinjaman baru dan mereka masih

memerlukan pembangunan akses dalam pemasaran terutama

dengan sistem digital yang mau tidak mau harus kita lakukan kalau

kita tidak mau ketinggalan.



Kita berharap KPED Jabar masih tetap fokus pada

Penyelamatan, Pemulihan dan Penormalan Ekonomi

Jabar yang lebih terarah sesuai tujuan berdirinya

KPED dan sukses sehingga Percepatan Pemulihan

Ekonomi Jabar dapat tercapai.




