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Liburan ke luar negeri telah menjadi tren di kalangan kelas menengah. Mereka tidak hanya
cukup berlibur di dalam negeri, melainkan mereka pun mencari destinasi liburan ke luar negeri.
Tatkala liburan ke luar negeri memberikan benefit fungsional dan emosional yang luar biasa,
maka liburan jenis ke luar negeri ini pun menjadi daya tarik baru. Ada banyak faktor mengapa
liburan ke luar negeri semakin diminati, diantaranya adalah terjangkaunya harga tiket ke luar
negeri, melek wisata luar negeri, ke luar negeri demi idola, dll.
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Apabila kita lihat data BPS, maka sejak tahun 2008, pertumbuhan jumlah penumpang pesawat terbang tumbuh 20% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini terjadi secara merata untuk
tujuan domestik (dalam negeri) ataupun internasional. Ini terlihat dari data grafik di bawah
ini:
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Dahulu, liburan ke luar negeri dinilai barang mewah. Saat ini, liburan ke luar
negeri telah menjadi kemewahan massal, di mana liburan ke luar negeri telah
menjadi lumrah. Data Euromonitor menunjukkan perkembangan liburan orang
Indonesia ke luar negeri cukup tinggi. Setiap tahunnya bisa tumbuh 20%. Liburan ke luar negeri yang dulu dinilai “menakutkan” karena menghabiskan biaya
mahal dan membutuhkan rasa percaya diri atau pengetahuan untuk berani melanglang buana, maka liburan ke luar negeri saat ini mirip liburan ke Bali atau
Yogyakarta.
Bayangkan saja saat ini jumlah orang Indonesia yang berlibur ke Singapura dan
Malasyia menyerupai orang liburan ke Yogyakarta. Fantastis. Untuk apa mereka
berlibur ke luar negeri? Ada banyak alasan orang Indonesia berliburan ke luar
negeri, diantaranya adalah cari pengalaman baru (wisata kuliner, belanja, wisata
alam, dll), sport tourism (nonton Moto GP, lihat klub sepak bola idamannya
main di stadion, ikutan lari marathon), medical tour (cek kesehatan, rawat inap,
perawatan kecantikan), wisata religi (umroh), dan lainnya.
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“ Naiknya daya beli masyarakat, semakin terjangkaunya
tiket pesawat ke luar negeri (thanks to LCC) “
tingkat pendidikan masyarakat makin tinggi (well-informed dan cas-cis-cus bisa
bahasa Inggris), dan benefit emosional (bisa narsis di Marlion, nampang di Petronas
Towers, pamer di Burj Khalifa, motret dengan latar belakang Kabah atau Abraj Albait,
kemudian diunggah di social media), liburan ke luar negeri menjadi sangat penting.
Secara hitung-hitungan, bisa jadi liburan ke luar negeri benefitnya lebih besar ketimbang di dalam negeri.
Larisnya liburan ke luar negeri juga disebabkan oleh kegemaran ngefans terhadap
artis, atlet, atau klub tertentu di luar negeri. Masih ingat cerita penolakan konser Lady
Gaga di Jakarta? Sebagian besar ormas Islam menentang konser itu hingga akhirnya
Lady Gaga batal datang ke Jakarta. Lady Gaga mengganti tempat konsernya itu di
Singapura. Para penggemar Lady Gaga dari Indonesia pun berbondong-bondong
menonton sang idolanya di Singapura. Mereka tak peduli merogoh kocek lebih dalam
karena harga tiket, transportasi, dan akomodasinya lebih mahal di negara tersebut.
Demi sang idola, mereka rela membayar mahal.
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Begitupun terjadi pada laga persahabatan antara klub sepakbola Arsenal dan Malasyia. Para
Gooners (sebutan fans klub Arsenal) itu kecewa karena klub pujaannya memilih bermain di
Malasyia daripada di Indonesia. Tetapi, tak patah arang, para Gooners Indonesia pun pergi
berbondong-bondong menonton klub Liga Primer Inggris itu di stadion Bukit Djalil Malasyia.
Demi memenuhi hasrat kepuasan menonton idola pujaan, jarak jauh pun mereka tempuh.
Tak hanya musisi dan klub sepakbola, fanatisme masyarakat Indonesia untuk menonton idolanya
di luar negeri juga ditempuh tatkala ada balapan Moto GP di Singapura. Mereka rela membayar
tiket pertunjukan dan ongkos pesawat mahal demi memuaskan hasratnya. Seperti dituturkan
oleh salah seorang pengelola online travel agent bahwa setiap kali pertunjukan ini mereka bisa
memboyong sekitar 50 orang rombongan untuk menonton Moto GP. Belum lagi travel agent
besar lainnya, yang menurut ceritanya bisa memberangkatkan sekitar 100 orang untuk nonton
Moto GP. Mantabss.
Mengikuti tren yang sama, ini juga terjadi pada para pecinta lari marathon yang kerap ikut-ikutan lomba lari marathon di luar negeri. Jumlah peminatnya masih terbilang kecil, tetapi dari
tahun ke tahun semakin tinggi. Hal ini tidak lepas dari kesadaran gaya hidup sehat pada masyarakat Indonesia dan tumbuh kembangnya keanggotaan Indo Runners yang kerap membuat
acara sport tourism ke negara tertentu.

inventure.id

5

Singapura Terfavorit
Berdasarkan hasil kami, Singapura menempati urutan pertama sebagai tempat favorit yang dipilih oleh kelas menengah untuk wisata ke luar negeri. Dari sisi daya tarik,
Singapura memang menawarkan banyak lokasi wisata, mulai dari tempat belanja yang
nyaman, taman bermain,Chinatown, tempat rekreasi menantang, fasilitas rumah sakit
lengkap, kasino, pantai, museum, mal, dan sebagainya. Ini menjadi daya tarik Singapura untuk mengunjungi negara kecil tersebut. Oleh karena daya tarik yang lengkap ini
membuat kelas menengah Indonesia tergiur datang ke Singapura.
Selain alasan daya tarik yang menjadi daya pikat Singapura di mata kelas menengah
Indonesia, banyaknya kelas menengah Indonesia yang berbondong-bondong ke Singapura ialah dikarenakan oleh alasan daya pendorong. Daya pendorong itu ialah antara
lain murahnya tiket pesawat ke tujuan Singapura dari Indonesia. Banyak paket travel
dan maskapai penerbangan yang menyediakan harga murah untuk bisa liburan ke Singapura. Sebagaimana diketahui, bahwa konsumen kelas menengah ini cenderung value
for money. Biaya yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai yang didapat. Singapura
merepresentasikan liburan global dengan harga tiket yang terjangkau. Biasanya, menjelang libur akhir tahun, kelas menengah berbondong-bondong berburu tiket wisata ke
Singapura.
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Singapura adalah tujuan wisata yang merepresentasikan citra Asia dan global. Di Singapura, semua
aspek rekreasi dan liburan untuk kelas menengah di Asia. Menurut catatan Euromonitor, ada tiga
negara penting yang mendorong pertumbuhan pariwisata di Singapura yakni China, India dan
Indonesia. Banyaknya turis dari ketiga negara itu tidak luput dari tiga faktor, yakni integrasi
tempat wisata (misal ArtScience Museum terletak di Bay Sand), quality-driven (penyediaan apps
untuk informasi turis di Singapura), dan banyaknya industri penerbangan low cost carrier dari
berbagai negara, seperti China, Thailand, Indonesia, Malasyia, dan sebagainya.
Kelas menengah berasal dari Jakarta yang paling banyak berkunjung ke Singapura. Posisi Jakarta
merupakan tempat yang dekat dengan Singapura. Untuk itu, posisi Jakarta menjadi sangat sentral
dalam industri pariwisata Singapura. Organisasi pariwisata Singapura sangat konsen terhadap para
turis dari Jakarta. Sebab, dari Jakarta dinilai potensinya begitu besar. Hal ini juga tidak lepas dari
banyaknya jam penerbangan maskapai dari Jakarta ke Singapura dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Sebab itu, tak mengherankan apabila banyak warga Jakarta yang memilih berlibur ke
Singapura.
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Singapura juga menjadi pilihan segmen anak muda. Antara lain faktor pendorong anak muda pelesiran ke Singapura adalah banyaknya konser musisi asing
di negeri singa itu. Pada tahun 2012 lalu, banyak band-band papan atas asing
yang konser di Singapura seperti Maroon 5, Katy Perry, Noel Gallagher’s High
Flying Birds, Jay Chou, Bananarama, Pretenders, The Proclaimers, dan Lady
Gaga. Karena banyaknya konser-konser band-band papan atas dunia, Singapura pun menjadi daya tarik bagi anak-anak muda yang menyukai band-band di
atas. Maka, anak-anak muda pun rela mengeluarkan uang untuk bisa terbang ke
Singapura menyaksikan konser di kota tersebut.
Selain itu, penguat daya tarik makin banyaknya anak muda yang datang ke
Singapura ialah adanya sirkuit Formula 1 yang biasa digelar di negara tersebut.
Setiap tahun, Singapura selalu menjadi tuan rumah para pebalap dunia untuk
balapan di tengah kota. Hal ini menjadi alasan anak muda untuk datang ke Singapura. Di samping alasan ini, begitu mudahnya mendapatkan tiket terbang ke
Singapura dengan harga murah, maka mereka pun tertarik untuk berkunjung ke
negara tersebut.
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