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Pendahuluan 

 Sektor pariwisata merupakan industri utama Provinsi Bali yang merupakan barometer 

perkembangan pariwisata nasional (Disparda Bali, 2012). Sektor pariwisata mampu 

memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat seperti dikemukakan 

oleh Cohen (1984), Spillane (1987), serta Muljadi (2012), yaitu memberikan sumbangan 

terhadap penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan berusaha di 

sektor formal dan informal, peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan daerah melalui 

berbagai pajak dan retribusi, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan 

pembangunan.1 Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, kontribusi 

sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2019 sebesar 4,80 

persen.2 Tak hanya itu, berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah tenaga kerja di sektor 

pariwisata di Bali per 2019 sebanyak 328.000 pekerja. Pada 2020, jumlahnya menurun 28 

persen menjadi 236.000 pekerja. Ada penurunan 92.000 pekerja pada sektor pariwisata. Hal ini 

sangat menunjukkan jika perekonomian sangat bergantung pada pariwisata.3 

 Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2020 

Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, 

terjadi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, hal ini sebagai 

langkah antisipasi guna mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Adanya peraturan ini 

 
1 Soritua, Yohanes. 2021. “Analisis Peran Sektor Pariwisata Menjadi Pendapatan Utama Daerah”. (Terdapat 

pada https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/download/506/493 Diakses pada 18 Juli 2021). 
2Lokadata. 2021. “Kontribusi pariwisata terhadap PDB, 2010-2019”. (Terdapat pada:  

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2010-2019-1582001327 Diakses 

pada 21 Agustus 2021). 
3 Antaranews. 2021. “Pandemi pacu Bali perkuat sektor pertanian dan Pendidikan”. (Terdapat pada: 

https://www.antaranews.com/berita/2185274/pandemi-pacu-bali-perkuat-sektor-pertanian-dan-pendidikan 

Diakses pada 21 Agustus 2021). 

https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/download/506/493
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/kontribusi-pariwisata-terhadap-pdb-2010-2019-1582001327
https://www.antaranews.com/berita/2185274/pandemi-pacu-bali-perkuat-sektor-pertanian-dan-pendidikan


tentunya sangat berdampak terhadap Bali yang sebagian besar ekonominya berasal dari 

Pariwisata. Hal ini terbukti karena kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali adalah yang paling 

parah se-Indonesia. Berdasarkan data BPS, kontraksi pertumbuhan ekonomi Bali paling dalam 

berada pada triwulan III 2020 yang tercatat minus 12,32 persen yoy (Year on Year). Pada 

triwulan IV 2020 pertumbuhan ekonomi Bali tercatat minus 12,21 persen yoy, lebih rendah 

dari capaian pertumbuhan triwulanan Nasional. Selain itu, besaran penurunan yang mencapai 

dua digit ini mengindikasikan bahwa perekonomian Bali masih berada pada keadaan terpuruk. 

Apalagi penurunan kali ini merupakan penurunan kelanjutan, setelah pada dua triwulan 

sebelumnya pertumbuhan ekonomi Bali juga tercatat turun. Jika dibanding selama satu dekade 

terakhir, pertumbuhan ekonomi Bali maupun Nasional pada triwulan IV-2020 tercatat sebagai 

pertumbuhan yang paling rendah kedua setelah pertumbuhan kontraksi terdalam triwulan III-

2020. Besarnya dampak wabah pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, 

nampaknya telah memberikan guncangan besar (negative shocks) terhadap perekonomian 

nasional serta regional.4 Terpuruknya ekonomi Bali akibat pandemi berakar pada 

ketergantungan Bali terhadap sektor pariwisata. Selain itu, sektor alternatif lainnya seperti 

pertanian dan perikanan, konstruksi, dan jasa pendidikan/kesehatan tidak dikelola dengan baik 

sebagai “Rencana B”.5 Padahal jika diteliti lagi Bali memiliki sektor-sektor potensial seperti 

pertanian yang pada tahun 2020 terjadi peningkatan 17,9 persen tenaga kerja dibandingkan 

tahun sebelumnya menjadi 546.000 pekerja. Bali juga punya komoditas unggulan di sektor 

hortikultura yakni produsen buah-buahan seperti salak, jeruk, anggur, manggis, sawo, alpukat, 

dan mangga. 

Penekanan kebijakan Covid-19 terhadap sektor pariwisata dapat dengan mempelajari 

data dan tindakan-tindakan yang telah dilakukan di sejumlah negara untuk sebagian diusulkan 

sehingga dapat diterapkan di Indonesia khususnya di Bali. Hal ini sangat penting karena 

pariwisata menyangkut tenaga kerja yang banyak, dan peranannya secara ekonomi sedang 

didorong oleh pemerintah Indonesia. Penanganan Covid-19 membutuhkan kebijakan-

kebijakan melalui tindakan yang tepat di berbagai sektor, karena dengan terbentuknya 

kebijakan yang tepat akan membantu pemulihan ekonomi yang terpuruk.6 

 
4 Badan Pusat Statistik. 2021. “Perkembangan Triwulanan Ekonomi Bali Triwulan IV 2020”. 
5 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. “Bali Tetap Kuat Di Tengah Pandemi”. (Terdapat pada 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/bali-tetap-kuat-di-tengah-pandemi/ Diakses pada 18 

Juli 2021). 
6 Purwahita, dkk. 2021. “Dampak Covid-19 Terhadap Pariwisata Bali Ditinjau Dari Sektor Sosial, Ekonomi, 

Dan Lingkungan”. (Terdapat pada https://www.jurnal.akpar-

denpasar.ac.id/index.php/diparojs/article/download/29/35 Diakses pada 18 Juli 2021). 

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/bali-tetap-kuat-di-tengah-pandemi/


Lambatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Bali 

Berikut merupakan grafik pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB 

Provinsi Bali pada tahun 2019 sampai 2021 yang dinyatakan dalam persen: 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali 

Dapat dilihat pada grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat penurunan secara 

drastis di tahun 2020 dan terdapat sedikit kenaikan ekonomi pada awal tahun 2021. Secara 

umum, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tahun 2019 tercatat tumbuh 5,63 persen melambat 

sebesar 0,7 persen dari tahun 2018, dimana pada tahun 2018 Provinsi Bali mencatatkan angka 

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,33 persen. Struktur ekonomi Provinsi Bali dari sisi lapangan 

usaha pada tahun 2019 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya dimana masih didominasi 

oleh Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang berkontribusi sebesar 23,26 

persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar berasal dari Pengeluaran 

Konsumsi Rumah Tangga atau PK-RT sebesar 47,96 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). 

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada triwulan keempat tahun 2019 tercatat tumbuh 

sebesar 5,51 persen (Badan Pusat Statistik, 2020). Kemudian pada triwulan pertama tahun 2020 

pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali tumbuh negatif sebesar 1,20 persen (Badan Pusat Statistik, 

2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya aktivitas pariwisata yang merupakan tulang 

punggung perekonomian Provinsi Bali. Tercatat sektor lapangan pekerjaan yang berkaitan 

dengan pariwisata mengalami penurunan, antara lain: (1) Kategori Penyedia Akomodasi dan 

Makan Minum tercatat tumbuh negatif sebesar 9,11 persen. (2) Kategori Transportasi dan 



Pergudangan tumbuh negatif sebesar 6,21 persen. (3) Kategori Jasa Lainnya tumbuh negatif 

sebesar 2,82 persen.7  

Pertumbuhan secara kontraksi tidak berhenti pada triwulan pertama tahun 2020, namun 

masih berlanjut pada triwulan berikutnya. Dimana hal tersebut diakibatkan oleh masih 

berlangsungnya penyebaran Covid-19 yang menyebabkan negara asing melakukan kebijakan 

travel restriction dan lockdown. Dengan adanya pemberlakuan kebijakan tersebut 

mengakibatkan kunjungan wisatawan asing ke Bali menurun. 

Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2020 tumbuh 

negatif sebesar 9,31 persen yoy (Badan Pusat Statistik, 2021), lebih rendah dibanding tahun 

2019 yang tumbuh positif sebesar 5,63 persen yoy. Sedangkan pada triwulan pertama tahun 

2021 Ekonomi Bali tercatat tumbuh negatif sebesar 9,85 persen jika dibandingkan capaian pada 

triwulan I-2020 berdasarkan yoy. Kategori Transportasi dan Pergudangan masih mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar 35,98 persen. Sedangkan Kategori Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum tumbuh negatif sebesar 24,42 persen menempati urutan ketiga sebagai lapangan 

usaha dengan pertumbuhan terendah. Hal ini menyebabkan Bali yang biasanya menempatkan 

pariwisata sebagai kontributor ekonomi utama belum mampu keluar dari dampak pandemi 

Covid-19. 

Dari 17 kategori lapangan usaha penyusun PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), 

terdapat 15 kategori yang mengalami kontraksi diantaranya: (1) Penyediaan akomodasi dan 

makan minum. (2) Pertanian, kehutanan dan perikanan. (3) Konstruksi. (4) Perdagangan besar 

dan eceran. (5) Industri Pengolahan. (6) Transportasi dan pergudangan. (7) Jasa pendidikan. 

(8) Administrasi Pemerintahan. (9) Real estate. (10) Jasa keuangan dan asuransi. (11) Jasa 

lainnya. (12) Jasa perusahaan. (13) Pertambangan dan penggalian. (14) Pengadaan listrik dan 

gas. (15) Pengadaan air. Sedangkan 2 kategori dari 17 kategori yang tidak mengalami kontraksi 

atau dapat dikatakan mampu tumbuh positif pada triwulan I-2021, yaitu informasi dan 

komunikasi serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 

Secara umum, lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diakibatkan dari 

tidak optimalnya tiga sektor yang berkaitan dengan sektor pariwisata dalam menjalani aktivitas 

bisnisnya. Tiga sektor tersebut ialah sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, 

 
7 Badan Pusat Statistik. 2020. Pertumbuhan Ekonomi Bali Triwulan I-2020. BPS Provinsi Bali, (Terdapat pada: 

https://bali.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/717411/pertumbuhan-ekonomi-bali-triwulan-i-----2020.html 

Diakses pada 16 Juli 2021) 

 



serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Rata-rata penurunan terbesar disebabkan oleh 

pandemi Covid-19 seperti penutupan bandara untuk penerbangan internasional, penutupan 

pariwisata untuk wisatawan dan juga adanya PPKM yang menyebabkan tidak lancarnya 

transportasi dan pergudangan karena dibatasi pelintasan dari satu daerah ke daerah lainnya 

sehingga sulit melakukan pengiriman barang. 

Meski secara umum perekonomian Bali mengalami pertumbuhan negatif year on year, 

namun masih terdapat dua lapangan usaha yang tercatat optimis atau tumbuh positif pada 

triwulan IV-2020. Perubahan gaya hidup masyarakat saat pandemi yang lebih ke arah digital 

seperti kegiatan school from home (SFH) dan work from home (WFH) membuat nilai tambah 

Kategori Informasi dan Komunikasi tumbuh positif 5,42 persen. Selain itu, rangkaian aktivitas 

terkait penyelenggaraan pilkada yang berlangsung pada triwulan IV-2020 diduga turut 

mempengaruhi peningkatan nilai tambah bruto pada aktivitas usaha penyiaran lewat radio dan 

televisi. Aktivitas usaha pada Kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial pada triwulan IV-

2020 juga mengalami peningkatan nilai tambah bruto yakni sebesar 1,24 persen. Belanja 

pemerintah untuk kesehatan dan pembayaran insentif tambahan bagi tenaga medis diduga 

mendorong peningkatan nilai tambah pada kategori ini.8 

Pariwisata sebagai Sumber Devisa Terbesar Bali 

Provinsi Bali merupakan tujuan wisata Indonesia, memiliki prospek kepariwisataan 

yang menggembirakan mengingat Pulau Bali populer dengan obyek-obyek wisata budaya, 

bahkan dapat disejajarkan kepopulerannya di kancah dunia kepariwisataan internasional 

(Krisna Sanjaya, 2018). Pada umumnya negara-negara sedang berkembang di dalam usaha 

untuk membangun perekonomian mengalami kekurangan ekuitas, baik dalam bentuk mata 

uang negara yang bersangkutan maupun valuta asing atau devisa. Devisa diperlukan untuk 

mengimpor barang-barang modal yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri serta mengimpor 

bahan-bahan pangan untuk menutupi kelebihan permintaan di atas jumlah produksi yang ada 

(Krisna Sanjaya, 2020).9 Gubernur Bali Wayan Koster mengutarakan kontribusi devisa 

 
8 Badan Pusat Statistik. 2021. Perkembangan Triwulanan Ekonomi Bali Triwulan IV 2020. (Terdapat pada: 

https://bali.bps.go.id/publication/2021/03/02/20efdeff823db7fda011dcb1/perkembangan-triwulanan-ekonomi-

bali-triwulan-iv-2020.html Diakses pada 30 Juli 2021). 
9 Sanjaya, dkk. 2020. “Faktor Penentu Penerimaan Devisa di Provinsi Bali: Analisis Partial Adjustment Model”. 

Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha. 12 (2). 

https://bali.bps.go.id/publication/2021/03/02/20efdeff823db7fda011dcb1/perkembangan-triwulanan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2020.html
https://bali.bps.go.id/publication/2021/03/02/20efdeff823db7fda011dcb1/perkembangan-triwulanan-ekonomi-bali-triwulan-iv-2020.html


pariwisata Bali terhadap nasional pada 2019 mencapai Rp75 triliun atau 28,9 persen jika 

dibandingkan dengan total devisa nasional yang mencapai Rp270 triliun.10 

Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Bali Menurut Pintu Masuk 

Tahun 2019 dan 2020 

Pintu Masuk 

Wisman 

Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan ke 

Bali Menurut Pintu Masuk (Orang) 

2019 2020 

Bandara Ngurah Rai 6.239.543 1.059.198 

Pelabuhan Benoa 35.667 10.257 

Jumlah 6.275.210 1.069.473 

        Sumber: Badan Pusat Statistik 

Pesatnya perkembangan pariwisata Bali dan Indonesia pada umumnya terutama saat 

sebelum pandemi Covid-19, seperti dilansir oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dimana 

dari data statistis tersebut kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 6,2 juta 

wisatawan sampai akhir tahun 2019. Setelah adanya pandemi Covid-19, pariwisata Bali 

mengalami penurunan yang sangat drastis sampai minus 82 persen dari kunjungan tahun 2019 

atau hanya sekitar 1,0 juta wisatawan dalam setahun yang mengakibatkan Pariwisata Bali 

benar-benar lumpuh. Pandemi Covid-19 ini sangat memukul sektor pariwisata dunia dan Bali 

yang notabene pendapatan asli daerahnya 80 persen bersumber pada pariwisata. Menurut 

Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Bali sangat merasakan 

keterpurukan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi bahkan perekonomian Bali mengalami 

kontraksi yang sangat dalam di angka minus 10,98 persen.11 

Jumlah kunjungan pariwisata yang menurun drastis saat pandemi juga berdampak pada 

penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata yang juga sangat menurun. Menurut Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno proyeksi penerimaan devisa dari pariwisata 

pada tahun 2020 antara 4-7 miliar dolar AS. Sebelum terjadi pandemi, penerimaan devisa 

pariwisata tahun 2020 ditargetkan sebesar US$ 19-21 miliar. Apabila dibandingkan dengan 

 
10 Balipost. “Kontribusi Devisa 28,9 persen, Bali jangan hanya dijadikan obyek Pariwisata”. (Terdapat pada 

https://www.balipost.com/news/2020/03/06/107930/Kontribusi-Devisa-28,9-Persen,Bali...html diakses pada 21 

Agustus 2021). 
11 Bali-travelnews. “Pariwisata Bali di Masa Pandemi Covid-19”. (Terdapat pada: https://bali-

travelnews.com/pariwisata-bali-di-masa-pandemi-covid-19/ Diakses pada 16 Juli 2021) 

https://www.balipost.com/news/2020/03/06/107930/Kontribusi-Devisa-28,9-Persen,Bali...html
https://bali-travelnews.com/pariwisata-bali-di-masa-pandemi-covid-19/
https://bali-travelnews.com/pariwisata-bali-di-masa-pandemi-covid-19/


tahun 2019, penurunan yang terjadi cukup signifikan karena penerimaan devisa pariwisata pada 

tahun sebelumnya hampir mencapai 20 miliar dolar AS.12 

Dapat dilihat lebih detail bahwa terdapat penurunan secara drastis jumlah wisatawan 

yang datang ke Bali pada tahun 2020 secara bulanan.  Komponen Pariwisata Bali baik hotel, 

restaurant, travel agent, maupun komponen pariwisata lainnya saat ini hampir dan beberapa 

yang sudah tutup. Para pekerja sektor pariwisata yang sudah hampir setahun tidak mendapatkan 

gaji, ada pula yang dirumahkan dan bahkan di PHK karena banyak hotel-hotel yang sepi, 

kemudian tempat-tempat wisata juga diharuskan untuk tutup sementara sehingga pendapatan 

daerah juga menurun drastis. Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah 

Arda mengonfirmasi bahwa Kabupaten dan kota, (total) sampai saat ini pekerja formal yang 

dirumahkan 79.103 orang dan di-PHK 3.349 orang. 

Bali memegang gelar raja hotel nasional. Pada tahun 2019, menurut data Badan Pusat 

Statistik (BPS), provinsi ini memiliki hotel berbintang terbanyak di Indonesia. Jika 

dibandingkan 2018, jumlah hotel di Bali sebenarnya turun sekitar 8 persen, dari 551 menjadi 

507 unit. Kendati begitu, jumlah kamarnya justru meningkat, dari 52.927 menjadi 70.146 unit, 

hal ini merupakan sebuah tanda bahwa banyak hotel kecil ditutup, sementara hotel besar 

bermunculan. Lalu pada tahun 2020, Bali juga mengalami penurunan jumlah hotel menjadi 380 

 
12 Egsa UGM. 2021. “Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi”. (Terdapat pada: 

https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/02/11/pariwisata-indonesia-di-tengah-pandemi/ Diakses pada 16 Juli 2021) 

Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nov Des

Bandara Ngurah Rai 533,392 358,929 166,388 273 34 10 16 12 8 7 2 127

Pelabuhan Benoa 3,219 5,710 1,073 106 2 35 - - - 56 51 23
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unit dengan Kabupaten Badung sebagai daerah yang memiliki hotel terbanyak di Bali yaitu 

289 unit.13 

Kabupaten/Kota 

Banyaknya Pengangguran 

Provinsi Bali Menurut 

Kabupaten/Kota 

2019 2020 

Kab. Jembrana 2,102 7,485 

Kab. Tabanan 3,527 11,663 

Kab. Badung 1,543 27,324 

Kab. Gianyar 4,506 22,028 

Kab. Klungkung 1,679 5,794 

Kab. Bangli 1,104 2,727 

Kab. Karangasem 1,590 6,284 

Kab. Buleleng 10,960 19,861 

Kota Denpasar 12,277 41,334 

Provinsi Bali 39,288 144,500 

Kabupaten Badung sangat mengandalkan sektor pariwisata sehingga adanya pandemi 

ini justru membuat perekonomian Badung menjadi terpuruk. Jumlah pengangguran di 

Kabupaten Badung meningkat 1.670,84 persen selama 2020 dibandingkan posisi tahun 

sebelumnya menjadi 27.324 orang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bali, realisasi 

tersebut menjadikan Badung sebagai daerah nomor dua di Bali dengan pengangguran terbesar. 

Posisi pertama diduduki Denpasar dengan jumlah pengangguran sebanyak 41.334 orang yang 

naik 236,69 persen yoy. Perlu diketahui, Denpasar dalam tren selama tiga tahun ke belakang 

memang menjadi daerah dengan jumlah pengangguran terbesar di Bali. Kondisi sebaliknya 

terjadi pada Badung yang sebelumnya pada 2019 menempati urutan nomor dua pengangguran 

terendah dari sembilan daerah di Bali atau dengan jumlah 1.543 orang.14 

Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang berbeda di tiap kota madya/kabupaten. 

Sebagai contoh, untuk Kota Denpasar, Kab. Badung, dan Kab. Gianyar, dampak pandemi 

paling terasa karena mayoritas aktivitas pariwisata ada di daerah-daerah itu sehingga 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga sangat menurun. Komponen yang 

diharapkan mampu mendongkrak ekonomi saat ini yaitu belanja pemerintah, khususnya 

 
13 Badan Pusat Statistik. 2020.” Banyaknya Hotel Bintang Menurut Kelas dan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 

2018-2020”. (Terdapat pada: https://bali.bps.go.id/indicator/16/222/1/banyaknya-hotel-bintang-menurut-kelas-

dan-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html Diakses pada 30 Juli 2021). 
14 Badan Pusat Statistik. 2021. “Tabel Dinamis Banyaknya Pengangguran Provinsi Bali Menurut 

Kabupaten/Kota”. (Terdapat pada: https://bali.bps.go.id/site/resultTab Diakses pada 30 Juli 2021). 

https://bali.bps.go.id/indicator/16/222/1/banyaknya-hotel-bintang-menurut-kelas-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html
https://bali.bps.go.id/indicator/16/222/1/banyaknya-hotel-bintang-menurut-kelas-dan-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html
https://bali.bps.go.id/site/resultTab


Pemerintah Pusat. Sayangnya, APBD Pemda di Bali sendiri juga mengalami defisit mengingat 

mayoritas Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, 

kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejak pertengahan tahun 2020 sangat berarti 

bagi Bali. Setidaknya, dapat membantu masyarakat Bali untuk bertahan sambil berusaha untuk 

bangkit kembali.15 

Beberapa Kebijakan dan Upaya Pemulihan Pariwisata Bali 

Melihat kondisi pariwisata Bali yang sangat miris, pemerintah pun tak tinggal diam. 

Pemerintah menggaungkan berbagai kebijakan dan upaya untuk mendorong pemulihan 

pariwisata di Bali seperti: 

1. Program We Love Bali 

Program “We Love Bali” merupakan bentuk edukasi sekaligus kampanye 

penerapan protokol kesehatan berbasis Cleanliness, Health, Safety, Environment 

(CHSE), yaitu kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan hidup dalam tempat-

tempat wisata untuk memastikan keamanan wisatawan.16 Program ini berjalan sejak 14 

Oktober 2020 yang pada saat itu dibuka langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Sandiaga Uno. Tujuan diadakannya program “We Love Bali” diharapkan 

mampu mendukung industri pariwisata dan mempromosikan Bali sebagai destinasi 

wisata yang telah menerapkan standar protokol kesehatan CHSE, sehingga wisatawan 

dapat berkunjung dengan aman dan sehat selama masa pandemi.17 

2. Tiga Zona Hijau Pariwisata Bali (Free Covid Corridor) 

Pemerintah menciptakan zona hijau pariwisata Bali sebagai upaya pemulihan 

pariwisata karena Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Tiga wilayah di Bali 

yang ditetapkan sebagai Zona Hijau Bebas Covid-19, yaitu Ubud (Kabupaten Gianyar), 

Nusa Dua (Kabupaten Badung), dan juga Sanur (Kota Denpasar). Penetapan zona hijau 

ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman wisatawan yang berkunjung.18 

3. Work From Bali 

 
15 Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2021. “Bali Tetap Kuat di Tengah Pandemi”. (Terdapat pada: 

kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/bali-tetap-kuat-di-tengah-pandemi/ Diakses pada 16 Juli 2021). 
16 Disparda Provinsi Bali. 2020. “Menparekraf Launching Program ‘We Love Bali’. (Terdapat pada: 

https://disparda.baliprov.go.id/menteri-kemenparekraf-launching-program-we-love-bali/2020/10/ Diakses pada 

16 Juli 2021). 
17 Nengah Subadra. 2021. “Pariwisata Budaya dan Pandemi Covid-19: Memahami Kebijakan Pemerintah dan 

Reaksi Masyarakat Bali”. Vol 11 (01). 
18 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. “Bali Siap Sambut Wisatawan!”. (Terdapat pada: 

https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Bali-Siap-Sambut-Wisatawan%21 Diakses pada 21 Agustus 

2021) 

https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Bali-Siap-Sambut-Wisatawan%21


Work From Bali ialah program yang difasilitasi negara untuk Aparatur Sipil 

Negara (ASN) di bawah koordinasi Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi 

(Kemenko Marves) dengan tujuan membantu memulihkan perekonomian, khususnya 

sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Berdasarkan data terakhir dari BPS, 

terkait perkembangan pariwisata Provinsi Bali pada Februari 2021, Tingkat Penghunian 

Kamar (TPK) untuk hotel bintang hanya 8,99 persen dan hotel non bintang sebesar 7,70 

persen. Hal inilah yang membuat pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi 

keterpurukan ekonomi di Bali melalui program ini. Terlebih dengan hadirnya ASN di 

Bali diharapkan ada peningkatan okupansi penginapan serta berpengaruh terhadap 

produk-produk ekonomi kreatif, seperti kuliner, souvenir, dan juga ekonomi rakyat 

lainnya hingga 70 persen. 19  

Selain beberapa kebijakan tersebut, pemerintah juga berencana untuk membuka 

pariwisata Bali untuk kembali memulihkan perekonomian di Bali. Gubernur Bali Wayan 

Koster menargetkan wisatawan mancanegara mulai masuk ke Bali pada bulan Juli. Hal ini 

sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Begitu juga dengan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang berencana membuka kembali sektor pariwisata Bali untuk 

turis mancanegara pada Juli. Namun, kabar tersebut rupanya tak jadi untuk direalisasikan. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan 

pemerintah batal membuka kembali pariwisata Bali bagi turis asing akibat kebijakan PPKM 

darurat yang diterapkan pemerintah. Menurut Luhut, pemerintah saat ini sedang fokus pada 

program vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan.20 

Kebijakan Pariwisata Negara Lain yang Terdampak Pandemi 

1. Dubai, Uni Emirat Arab 

Dubai merupakan salah satu dari tujuh bagian emirat dan merupakan kota terpadat di Uni 

Emirat Arab (UEA) yang terdampak selama pandemi Covid-19. Selama masa pandemi ini, 

hampir 80 persen perekonomian di Dubai mengalami keterpurukan. Akhir periode 2020, 

 
19 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2021. “Work From Bali, Pertolongan Pertama Sektor Parekraf 

Bali”. (Terdapat pada: https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Work-From-Bali%2C-Pertolongan-

Pertama-Sektor-Parekraf-Bali Diakses pada 17 Juli 2021) 

20 CNN Indonesia. 2021. “PPKM Darurat, Pembukaan Kembali Pariwisata Bali Ditunda”. (Terdapat pada: 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210701152913-92-661906/ppkm-darurat-pembukaan-kembali-

pariwisata-bali-ditunda Diakses pada 17 Juli 2021) 

https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Work-From-Bali%2C-Pertolongan-Pertama-Sektor-Parekraf-Bali
https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Work-From-Bali%2C-Pertolongan-Pertama-Sektor-Parekraf-Bali
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210701152913-92-661906/ppkm-darurat-pembukaan-kembali-pariwisata-bali-ditunda
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210701152913-92-661906/ppkm-darurat-pembukaan-kembali-pariwisata-bali-ditunda


diketahui bahwa pemerintah Dubai melakukan strategi yang cukup mengagetkan. Dimana 

Dubai mulai membuka akses wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Dubai di era pandemi.  

Dubai akan memberikan akses berkunjung kepada wisatawan asing dengan membawa 

hasil tes PCR negatif. Penggunaan masker dan juga aturan jaga jarak tetap diberlakukan dengan 

ketat di kota tersebut. Walaupun diberlakukannya aturan tersebut, kehidupan pariwisata di kota 

tersebut terlihat normal. Pembukaan kembali Dubai bertujuan untuk menghidupkan kembali 

kota Dubai yang dimana kita ketahui bahwa Dubai lebih tergantung terhadap turis asing. Hal 

ini juga yang menjadi sumber pemasukan utama di Dubai.21 

2. Korea Selatan 

Pandemi mengakibatkan Korea Selatan mengalami penurunan perekonomian, yang dimana 

Produk Domestik Bruto (PDB) Korea Selatan tercatat negatif hingga 3,3 persen pada kuartal 

II-2020. Maka dari itu Korea Selatan mengalami resesi ekonomi. Namun, pada saat pandemi 

seperti ini Korea Selatan mampu menanggulangi Covid-19 karena pemerintah Korea Selatan 

mengahadapi situasi ini dengan agresif, sehingga dilakukannya kampanye informasi mengenai 

upaya pencegahan, penelusuran, dan pemantauan aktif dimana strategi ini disebut Test-Trace-

Treat. Pada tahap ini calon pasien dites melalui rapid test dan swab test, hal ini dilakukan agar 

dapat mendeteksi pasien. Selain itu, diadakan pelacakan kontak bagi pasien yang sudah 

dikonfirmasi positif agar bisa memantau dengan siapa saja pasien tersebut telah menjalin 

kontak. Langkah selanjutnya ialah melakukan perawatan pasien secara intensif seperti isolasi, 

serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga melalui transparansi informasi dari 

pemerintah.22 

Untuk saat ini Korea Selatan membuka pariwisata bernama gelembung pejalanan (Travel 

Bubble) yang dilaksanakan dengan tiga negara yaitu Singapura, Taiwan, dan Thailand. Travel 

Bubble ini hanya berlaku bagi orang-orang yang sudah tervaksin Covid-19. Setelah adanya 

pengumuman aturan mengenai jarak sosial terbaru terkait dengan pencegahan penyebaran virus 

Covid-19, dalam tahap pembukaan Travel Bubble pemerintah Korea Selatan hanya 

mengizinkan perjalan dalam bentuk group tour. Mengingat adanya kenaikan kasus Covid-19 

 
21 Liputan 6. 2021. “Strategi Nyeleneh Dubai Bangkitkan Pariwisata, Buka Pintu Lebar bagi Turis Asing di Era 

Pandemi”. (Terdapat pada: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4460171/strategi-nyeleneh-dubai-

bangkitkan-pariwisata-buka-pintu-lebar-bagi-turis-asing-di-era-pandemi Diakses pada 30 Juli 2021.) 
22 Unair News. 2020. “Bukan Orientalisme atau Konfusianisme: Strategi Tepat, Cepat, dan Transparan Korea 

Selatan dalam Menanggulangi COVID-19”. (Terdapat pada: http://news.unair.ac.id/2020/12/07/bukan-

orientalisme-atau-konfusianisme-strategi-tepat-cepat-dan-transparan-korea-selatan-dalam-menanggulangi-

covid-19/ Diakses pada: 30 Juli 2021). 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4460171/strategi-nyeleneh-dubai-bangkitkan-pariwisata-buka-pintu-lebar-bagi-turis-asing-di-era-pandemi
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4460171/strategi-nyeleneh-dubai-bangkitkan-pariwisata-buka-pintu-lebar-bagi-turis-asing-di-era-pandemi
http://news.unair.ac.id/2020/12/07/bukan-orientalisme-atau-konfusianisme-strategi-tepat-cepat-dan-transparan-korea-selatan-dalam-menanggulangi-covid-19/
http://news.unair.ac.id/2020/12/07/bukan-orientalisme-atau-konfusianisme-strategi-tepat-cepat-dan-transparan-korea-selatan-dalam-menanggulangi-covid-19/
http://news.unair.ac.id/2020/12/07/bukan-orientalisme-atau-konfusianisme-strategi-tepat-cepat-dan-transparan-korea-selatan-dalam-menanggulangi-covid-19/


di Taiwan, kemungkinan rencana Travel Bubble ini akan dilaksanakan dengan Singapura, 

Guam, dan Saipan. Adapun aturan untuk wisatawan asing sebelum datang ke Korea Selatan 

yaitu melakukan uji kesehatan dan menyerahkan hasil negatif tes Covid-19 dalam waktu tiga 

hari sebelum keberangkatan. Setibanya di Korea Selatan, wisatawan hanya boleh mengikuti 

paket tour bersertifikat yang sudah diizinkan dalam program Travel Bubble. Selanjutnya 

mereka akan bepergian sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh agen perjalanan.23 

Kesimpulan 

Pariwisata merupakan sektor andalan bagi perekonomian Bali yang merupakan 

barometer perkembangan pariwisata nasional. Namun semenjak pandemi Covid-19 yang mulai 

merebak pada pertengahan triwulan pertama di tahun 2020 menghancurkan perekonomian 

Bali. Lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 diakibatkan oleh 3 sektor yang 

berkaitan dengan sektor pariwisata yaitu sektor industri pengolahan, transportasi dan 

pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Setelah adanya pandemi Covid-

19, pariwisata Bali mengalami penurunan yang sangat drastis sampai minus 82 persen dari 

kunjungan tahun 2019 atau hanya sekitar 1,0 juta wisatawan dalam setahun yang 

mengakibatkan Pariwisata Bali benar-benar lumpuh. Bali sangat merasakan keterpurukan 

ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini, perekonomian Bali sampai mengalami kontraksi 

yang sangat dalam di angka minus 10,98 persen. Adapun dampak yang dialami oleh para 

pekerja sektor pariwisata yaitu sudah hampir setahun tidak mendapatkan gaji, ada pula yang 

dirumahkan dan bahkan di PHK karena banyak hotel-hotel yang sepi, kemudian tempat-tempat 

wisata juga diharuskan untuk tutup sementara sehingga pendapatan daerah juga menurun 

drastis. Data yang diperoleh dari Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali mengonfirmasi 

bahwa kabupaten dan kota, sampai saat ini pekerja formal yang dirumahkan 79.103 orang dan 

di-PHK 3.349 orang. 

Melihat kondisi pariwisata Bali yang sangat miris, pemerintah pun menggaungkan 

berbagai kebijakan dan upaya untuk mendorong pemulihan pariwisata di Bali. Program We 

Love Bali merupakan salah satu kebijakan yang diharapkan mampu mendukung industri 

pariwisata dan mempromosikan Bali sebagai destinasi wisata yang telah menerapkan standar 

protokol kesehatan CHSE, sehingga wisatawan dapat berkunjung dengan aman dan sehat 

selama masa pandemi. Selanjutnya Program Tiga Zona Hijau Pariwisata Bali (Free Covid 

 
23 Kompas. 2021. “Korea Selatan akan Buka Travel Bubble dengan Tiga Negara Ini”. (Terdapat pada: 

https://travel.kompas.com/read/2021/06/10/183209227/korea-selatan-akan-buka-travel-bubble-dengan-tiga-

negara-ini?page=all Diakses pada 30 Juli 2021). 
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Corridor), Ubud, Sanur, dan Nusa Dua adalah wilayah yang paling siap untuk implementasi 

pariwisata berbasis Free Covid Corridor. Pmerintah menciptakan zona hijau pariwisata Bali 

sebagai upaya pemulihan pariwisata karena Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Yang 

terakhir yaitu Program Work From Bali yang merupakan program yang difasilitasi negara 

untuk Aparatur Sipil Negara di bawah koordinasi Kemenko Bidang kemaritiman dan Investasi 

dengan tujuan membantu memulihkan perekonomian, khususnya sektor pariwisata dan 

ekonomi kreatif di Bali. Selain beberapa kebijakan tersebut, pemerintah juga berencana untuk 

membuka pariwisata Bali untuk kembali memulihkan perekonomian di Bali. Namun saat ini 

pemerintah sedang fokus pada program vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERNYATAAN SIKAP 

Kami selaku Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis se-Bali 

merekomendasikan saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menjawab 

permasalahan yang ada di masyarakat yaitu: 

1. Pemerintah Daerah Provinsi Bali harus mendefinisikan ulang apa proposisi nilai Bali 

sebagai destinasi pariwisata. Hal ini dapat berupa: 

a) Adanya perubahan trend pariwisata setelah pandemi yang mengutamakan aspek 

health and safety. Dalam hal ini Bali juga dapat membuat wisata vaksin sebagai 

hal baru untuk menarik wisatawan sekaligus mengajak untuk ikut serta dalam 

kegiatan vaksinasi. 

b) Memperhatikan trend NEWA (Nature, Eco tourism, Wellness, and Adventure), 

karena bentuk wisata seperti inilah yang nantinya akan dicari oleh wisatawan.  

c) Mengutamakan Quality over Quantity. Hal ini dapat berupa refocusing 

pariwisata dengan tujuan mengubah mass tourism menjadi quality tourism. Cara 

ini juga dilakukan untuk meningkatkan confidence level dengan terlaksananya 

protokol kesehatan di tempat wisata, dan adanya konsep Bali Free Covid-19 

Corridor (BFCC) sebagai zona sehat. 

2. Dalam jangka panjang, pemerintah dapat melakukan: 

a) Penerapan konsep OVOP (One Vilage One Product). Konsep ini 

mengutamakan produk unik yang terdapat pada tiap daerah, bahkan produk 

tersebut dapat menjadi ikon atau lambang daerah dengan keunikan yang tidak 

dimiliki daerah lain. Karena keunikannya dan proses produksinya yang langka, 

sehingga akan memberikan nilai tambah produk tersebut. Hingga pada akhirnya 

daerah OVOP menjadi menarik, dan bisa dijadikan tujuan wisata bagi turis 

asing. Tentu ini menjadi peluang bisnis baru, yang juga akan memberikan 

kontribusi bagi Provinsi Bali. 

b) Mengurangi ketergantungan Bali terhadap pariwisata dengan mencari industri 

pendukung selain pariwisata. Pemerintah juga dapat melakukan kolaborasi dan 

integrasi dengan berbagai industri diantaranya pertanian dan perkebunan, 

kerajinan, kebudayaan, dan industri kreatif lainnya yang dianggap potensial 

untuk Bali. 

3. Pemerintah dapat memberikan bantuan usaha secara tepat sasaran guna meningkatkan 

perekonomian masyarakat khususnya para pemilik UMKM. Adapun kebijakan dalam 



pemberian bantuan usaha harus diawasi secara ketat supaya tidak menimbulkan potensi 

korupsi dan mencegah pemberian bantuan yang tidak tepat sasaran. 

4. Mengevaluasi program-program yang telah berjalan untuk melihat apakah sudah sesuai 

untuk mengatasi permasalahan masyarakat atau tidak, serta meminta pemerintah untuk 

konsisten dalam mendorong pariwisata Bali. Adapun skema pembukaan kembali 

pariwisata di Bali harus didukung dengan jaminan adanya penanganan Covid-19 yang 

tepat dibuktikan dengan melandainya grafik pertumbuhan Covid-19. 

5. Apabila nantinya pariwisata kembali dibuka, pemerintah diharapkan untuk tetap 

berfokus pada penanganan Covid-19 dan mempercepat proses vaksinasi untuk 

masyarakat sehingga jumlah pasien positif dapat berkurang. 

6. Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan secara ketat sesuai 

aturan yang berlaku demi terjalinnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat 

untuk mengatasi pandemi Covid-19 secara gotong royong. 
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