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Sinergikan Pariwisata dan Pendidikan
Dongkrak
Kunjungan Warga
Asing di Surabaya
SURABAYA–Menurut
pengamat ekonomi Uni
versitas Airlangga (Unair)
Wisnu Wibowo, selain sek
tor pariwisata sebagai pin
tu masuk utama datang
nya warga asing ke Kota
Pahlawan, pendidikan ju
ga dinilai mampu membe
rikan kontribusi terhadap
lama tinggalnya warga
asing di Surabaya. “Sete
lah wisman (wisatawan
mancanegara, Red) ini da
tang ke Surabaya, kemu
dian ada kesan sendiri
bagi mereka, ini akan
membuat mereka berkun
jung berulang-ulang. Se
hingga kesan itu akan
menjadi kuat, yang kemu
dian akan memasuki ke
dalam proses-proses sosial
berikutnya. Misalnya ter
jadinya pernikahan de
ngan warga Surabaya.
Nah, sekarang apa yang
kita lakukan supaya wis
man itu akan lebih lama
tinggal di sini? Nah, ber
arti kalau tinggal itu me
reka nyaman ya. Kalau
nyaman berarti akan bisa
berkembang ke arah be
rikutnya,” terang Wisnu di
Surabaya, kemarin.
Data Badan Pusat Sta
tistik (BPS) Jatim menye
butkan, sepanjang 2018,
jumlah wisatawan nusan
tara (wisnus) yang datang
ke Surabaya 22,7 juta ji
wa. Sedangkan jumlah
wisman 1,5 juta jiwa. Total
jumlah wisatawan yang
mengunjungi ibu kota Pro
vinsi Jatim ini sebanyak
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Setelah wisman ini datang
ke Surabaya, kemudian
ada kesan sendiri bagi
mereka, ini akan membuat mereka berkunjung berulang-ulang.”
24,2 juta jiwa. Itu artinya
kunjungan wisman hanya
sekitar 7,5 persen dari
total jumlah kunjungan
wisatawan. “Nah masala
hnya, sejumlah 1,5 juta
wisman yang masuk ke
Surabaya itu belum tentu
tinggal. Kalaupun tinggal
di Surabaya belum tentu
lama. Karena posisi Sura
baya sebagai pintu ger
bang masuk. Kalau orang
asing ke Jawa Timur kan
ya pintu masuknya di Su
rabaya. Sehingga setengah
kunjungan wisman itu
dapat menyebar di kabu
paten atau kota lainnya,
seperti Banyuwangi, Ma
lang, Kediri, dan masih
banyak lagi,” tutur ketua
Pror am Studi S2 Ilmu
Ekonomi Unair tersebut.
Sehingga, lanjut dia,

SURYANTO/RADAR SURABAYA

SINERGI: Dua anak muda sedang mengambil foto di pelataran Fakultas Kedokteran Kampus A Univesitar Airlangga. Bangunan zaman
Belanda di kampus ini juga menjadi sarana wisata.

tantangan bagi pemerin
tah saat ini adalah bagai
mana mendorong agar la
ma tinggal warga asing di
Surabaya meningkat. Ka
rena, jika lama tinggal di
Surabaya ini meningkat,
maka jumlah pengeluaran
warga asing pun akan me
lonjak yang berarti akan
menambah pemasukan
bagi pemerintah. “Pada
jangka menengah dan pan
jang, semakin lama nanti
tinggal berarti mereka
(warga asing, Red) akan
semakin banyak memiliki
kesan terhadap kota ini.
Sehingga akan merenca

kanan untuk kunjungankunjungan berikutnya.
Kemudian seiring lamanya
ia tinggal juga akan me
ningkatkan pengeluaran
mereka untuk mendorong
perekonomian kota Sura
baya. Oleh karena itu, un
tuk mencapai tujuan terse
but, maka pemerintah kota
ini perlu melakukan bebe
rapa hal. Bukan hanya
membangun sektor pariwi
sata sendiri, tetapi juga sek
tor pendidikan,” imbuhnya.
Karena, jika sudah me
masuki ke sektor pendi
dikan, maka lama tinggal di
Surabaya otomatis akan ber

tambah lama. Jika dari sisi
pariwisata naik maka nan
tinya dari sisi pendidikan,
juga bisa semakin maju.
Bagaimana perspektif
pendidikan di Surabaya?
Menurut Wisnu, perspektif
pendidikan di kota Buaya
ini sudah maju. Hal ini da
pat dilihat dari adanya be
berapa universitas negeri
maupun swasta ternama di
Indonesia yang ada di Su
rabaya. “Nah, yang diper
lukan adalah bagaimana
dalam pengelolaan pendi
dikan tadi semakin banyak
dikembangkan kepada pro
gram internasional. Seperti
dibuka kelas-kelas inter
nasional, kerjasama pendi
dikan dalam konteks double
deegre. Itu nantinya akan
memperbanyak kedatangan
orang asing ke Surabaya
meskipun awalnya untuk
pendidikan. Dari sini, lama
tinggal mereka juga akan
jauh lebih lama jika diban
dingkan dengan kunjungan
wisata,” lanjutnya.
Selain itu, pemerintah juga
harus membangun infra
struktur kepariwisataan yang
mumpuni, yang bertujuan
untuk meningkatkan kenya
manan. “Orang itu kalau su
dah nyaman, mereka akan
terus datang lagi. Indikator
kenyamanan ada dua, per
tama jumlah wisatawan dan
yang kedua adalah lama kun
jungannya. Jadi kalau orang
datang ke Surabaya itu awal
nya adalah pariwisata, saat
ini berkembang untuk men
dorong sektor pendidikan. Atau
sebaliknya. Kita mengem
bangkan sektor pendidikan di
Surabaya kemudian juga
akan bisa mendorong pariwi
sata,” tegasnya. (cin/opi)
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