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Sejak awal perjalanan sejarah kepariwisataan Bali, peran masyarakat sudah 

sangat menonjol, baik langsung maupun tidak langsung. Apa yang ditemukan di 

Bali, yang begitu kental dengan partisipasi aktif masyarakat, sesungguhnya sangat 

sesuai dengan konsep community-based tourism yang belakangan diperkenalkan 

oleh para ahli pariwisata. 

Kajian-kajian pada buku ini tidak saja menunjukkan berbagai model partisipasi 

masyarakat, tetapi juga membuktikan bahwa masyarakat lokal mampu 

mengelola potensi pariwisata daerahnya di bawah payung lembaga tradisional, 

tetapi juga membuktikan bahwa pariwisata adalah salah satu wahana yang baik 

untuk melakukan pelestarian budaya dan alam sesuai dengan adigium “semakin 

dilestarikan, semakin menyejahterakan”.

Berbagai variasi model yang ditemukan di Bali ini, niscaya akan memberi inspirasi 

bagi pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan di daerah lain di Nusantara.
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The relationship between village community and tourism in Bali has been the 

subject of academic scrutiny since the 1980s. Clearly the local village and its 

rituals and entertainments are a draw for tourists and it is something that makes 

Bali special as a destination. However, the costs of administering these villages 

are rising and considerable sums need to be invested if the quality of rituals and 

performances  is to be maintained. One way of resolving this dilemma could be 

Community Baed Tourism, the subject of this volume.
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Development and Terrorism in Bali (2007).
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Kata Pengantar

uku ini merupakan kado untuk Program Studi Magister 
Kajian Pariwisata Pascasarjana Unud yang tahun 2016  
berusia 15 tahun. 

Lahir tahun 2001, Prodi ini mengalami sejumlah perkem-
bangan menggembirakan termasuk berhasil mendapat nilai A 
untuk akreditasi Dirjen Dikti yang berlaku hingga 2017. Prodi 
ini juga ikut menyukseskan pelaksanaan DDIP (Double De-
gree Indonesia-Perancis) atas binaan dan arahan Dirjen Dikti. 
Dalam skema DDIP, setiap tahun sejak 2010, Prodi Magister 
Kajian Pariwisata mengirimkan beberapa mahasiswa ke univer-
sitas partner di Perancis untuk menyelesaikan pendidikan mas-
ter di sana. Program DDIP menambah dimensi internasional 
Prodi ini. Sebagai ungkapan syukur atas usia ke-15, kami ber-
sama alumni menghadiahkan kado buku, simbol terima kasih 
kami kepada pengetahuan yang dikembangkan oleh almamater.

Artikel-artikel dalam buku ini merupakan sumbangan dari 
alumni dan para dosen Universitas Udayana. Banyak alumni 
kami yang meneliti tentang community based tourism untuk 
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tesis mereka. Penelitian itu dilaksanakan de ngan berba-
gai pendekatan, namun hasilnya tetap menarik dalam usaha 
menjelaskan berbagai bentuk CBT di Bali. Pada awalnya, 
penelitian-penelitian tersebut kami seminarkan pada 30 
November 2015 di Unud, diikuti mahasiswa, dosen, dan kalangan 
umum. Lalu, ada saran dari peserta untuk menerbitkan materi 
seminar ke dalam satu buku. Alasan mereka karena materinya 
menarik dan juga jarang sekali ada literatur pariwisata yang 
membahas topik CBT secara up to date.

Dalam seminar bertajuk “Empat Model Community Based 
Tourism di Bali” itu dibahas empat makalah, dua pemakalah 
alumni Prodi dan dua dari luar. Dari Prodi tampil Fatrisia 
Yulianie tentang CBT di daya tarik wisata rice terrace Ceking 
(Gianyar) dan I Putu Krisna Arta Widana tentang CBT daya 
tarik wisata Tanah Lot (Tabanan). Saat itu, Krisna berhalangan 
sehingga presentasinya digantikan oleh I Nyoman Darma Putra. 
Dua pembicara dari luar adalah tokoh pariwisata berjiwa sosial 
yaitu I Gusti Agung Prana tentang CBT di Desa Pemuteran 
(Buleleng) dan Dr. I Nyoman Tingkat menyajikan model CBT 
model Pantai Pandawa (Kabupaten Badung). Agung Prana 
adalah tokoh perintis CBT di Pemuteran, sedangkan Tingkat 
adalah alumni program doktor Sastra Unud yang kebetulan 
warga Pantai Pandawa. Keduanya sangat paham pada materi 
yang disajikan dalam seminar. Seminar menghadirkan Prof. KG 
Bendesa, Kaprodi Doktor Pariwisata Pascasarjana Unud, selaku 
pembahas.

Untuk menampung saran peserta menerbitkan makalah 
menjadi buku, kami sudah menyiapkan beberapa artikel yang 
berasal dari tesis alumni yang lain yaitu karya Ketut Yudasuara 
tentang CBT di Desa Pecatu (Kabupaten Badung) dan Anom 
H. Suasapha tentang CBT di Pantai Kedonganan (Kabupaten 
Badung). Kami juga mendapat kontribusi dari dosen Unud yaitu 
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I Ketut Sardiana dan Ni Luh Ramaswati Purnawan yang menulis 
tentang CBT di Desa Tenganan Dauh Tukad (Karangasem). 
Tulisan tentang CBT di Pemuteran dikerjakan oleh Ketut Surya 
Diarta yang melakukan riset di tempat itu beberapa tahun 
belakangan ini.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para kontributor 
yang mengizinkan tulisannya dimuat dalam buku ini. Selanjut-
nya, kami menyampaikan terima kasih kepada teman-teman 
yang membantu memperlancar penerbitan ini yaitu Diah Satri 
Pitanatri yang ikut memeriksa beberapa draft tulisan untuk 
membebaskan salah ketik, juga untuk sahabat Ketut Surya Di-
arta dan Ramaswati Purnawan atas beberapa saran, masukan, 
dan data dalam penulisan bagian ‘Pengantar Editor’ buku ini.

Penghargan yang tulus juga kami sampaikan kepada 
Prof. I Gde Pitana, pertama karena sudah sudi menyediakan 
komentar singkat di kulit belakang buku ini; kedua karena terus 
memberikan gagasan inspiratif buat kami dalam menekuni 
disiplin ilmu pariwisata. Dengan kesibukan sehari-hari yang 
sangat tinggi sebagai Deputi MenteriBidang Pemasaran 
Mancanegara, Kementerian Pariwisata RI, Prof. Pitana yang 
banyak menulis buku teks pariwisata senantiasa memacu dan 
melecut kami untuk meneliti dan menerbitkan buku seperti 
yang telah dilakukan selama ini.

Kepada Prof. Michael Hitchcock, sahabat baik di London, 
kami juga menyampaikan terima kasih atas komentarnya di 
sampul belakang. Seperti halnya Prof. Pitana, Prof.  Hitchcock 
juga tak henti-hentinya memotivasi kami untuk melakukan riset 
dan publikasi hasil penelitian.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan untuk kawan Gde 
Aryantha Soethama yang menangani proses pra-cetak buku 
ini termasuk mendesain sampul berdasarkan foto karya Dr. 
Komang Arba Wirawan. Arba memberikan kami sejumlah stok 
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foto karyanya. Foto-foto itu memudahkan pekerjaan kami untuk 
mencari ilustrasi untuk artikel yang kami terbitkan di jurnal 
Jumpa (Jurnal Master Pariwisata) dan juga untuk foto sampul. 
Kepada Arba, kami sangat berterima kasih atas kemurahan 
hatinya.

Kepada teman-teman di Sekretariat Prodi I Nyoman Kariana, 
Luh Putu Dewi Udayani, Ida Ayu Ari Pradnyani, dan Made 
Arsani yang membantu kelancaran logistik selama seminar dan 
proses penerbitan buku ini, kami menghaturkan terima kasih. 

Terakhir dan tak kalah pentingnya adalah terima kasih kami 
kepada Dr. Syamsul Alam Paturusi selaku Sekretaris Prodi 
Magister Kajian Pariwisata yang telah memperlancar proses 
penerbitan buku ini, mulai dari urusan administrasi sampai 
dengan ide ilustrasi sampul buku.

Semoga buku yang menandai usia 15 tahun Prodi Magister 
Kajian Pariwisata ini berguna bagi pendidikan dan penelitian 
kepariwisataan dan kajian terkait lainnya. Jika ada kekurangan, 
kami mohon maaf, dan berharap agar kajian atas topik serupa 
dapat ditingkatkan oleh peneliti-peneliti berikutnya. 

  Denpasar, November 2015
  Ketua Prodi Magister Kajian Pariwisata
  Program Pascasarjana Universitas Udayana

  I NYOMAN DARMA PUTRA
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Pengantar Editor

Pariwisata Berbasis  
Masyarakat Model Bali

I NYOMAN DARMA PUTRA

Community Based Tourism is a form of tourism where 
the local community has a substantial control over 
and involvement in its development and management; 
and a major proportion of the benefits remain within 
the community.1 

Makin Bangkit
Semakin banyak masyarakat Bali yang bangkit dan tampil 

untuk mengelola potensi pariwisata di wilayahnya. Hasilnya 
mencengangkan. Data tahun 2015 menunjukkan ada desa 
yang bisa meraup pendapatan bersih sampai Rp 5 milyar dan 

1 Kyrgyz Community Based Tourism Association, http://cbtkyrgyzstan.kg/en/about-us/what-is-cbt 
Akses 18 Feb 2016. Batasan ini dimodifikasi dari Denman (2001). 
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bahkan Rp 41,4 milyar. Kebangkitan masyarakat Bali mengelola 
pariwisata di desanya ditandai setidak-tidaknya dua ciri berikut.  

Pertama, mereka tampil secara kolektif, secara kelembagaan 
melalui desa, bukan perorangan. Dalam praktik pengelolaan dan 
aktivitas bisnis sehari-hari memang banyak warga atau individu 
yang bekerja dan mendapatkan akses ekonomi dari sektor 
pariwisata, namun ownership (kepemilikan), management 
(pengelolaan), dan control (kontrol) secara substansial, kalau 
bukan sepenuhnya, berada di tangan kolektif lembaga desa, 
dalam hal ini desa pakraman. 

Kedua, kebangkitan masyarakat Bali dalam mengelola 
pariwisata di daerahnya sebagian besar bersifat bottom up 
atau inisiatif dari bawah, bukan top down atau instruksi dari 
atas. Di beberapa desa, ada kasus di mana inisiatif datang dari 
pemerintah dan Non-Government Organisation (NGO), namun 
banyak lainnya bisa dikatakan murni inisiatif dari komunitas 
yang diwujudkan melalui lembaga. Pemerintah provinsi dan 
kabupaten di Bali sejak tahun 1990-an sudah mengembangkan 
desa wisata. Namun, hasil program CBT top down ini kalah jauh 
dibandingkan dengan CBT yang bottom up.

Buku ini menyajikan kajian atas usaha-usaha pengelolaan 
pariwisata berbasis masyarakat di tujuh desa di Bali. Ketujuh 
desa dimaksud adalah Desa Pakraman Pemuteran (Gerokgak, 
Buleleng), Desa Pakraman Beraban (Tanah Lot, Tabanan), Desa 
Pakraman Kedonganan (Kuta, Badung), Desa Pakraman Pecatu 
(Kuta Selatan, Badung), Desa Pakraman Kutuh (Kuta Selatan, 
Badung), Desa Pakraman Tegalalang (Tegalalang, Gianyar), dan 
Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad (Karangasem). 

Dalam pengelolaan itu, masyarakat desa secara kelembagaan 
benar-benar terlibat dalam pembangunan, memiliki kuasa 
untuk mengontrol produk wisata yang ada, dan menikmati 
manfaat ekonomi dari pengelolaan itu. Apa yang mereka 
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lakukan bisa dikatakan menerapkan prinsip-prinsip community 
based tourism (CBT) sesuai dengan batasan yang dikutip dalam 
intro di atas. 

Di Bali, juga mungkin di Indonesia, terjemahan yang 
lebih tepat untuk ‘community’ adalah ‘masyarakat’ bukan 
‘komunitas’ karena nyata bahwa kebanyakan CBT dikelola oleh 
masyarakat (desa) daripada komunitas (kelompok). Dalam 
struktur pemerintahan dan struktur sosial, jelas ‘desa’ lebih 
solid dibandingkan ‘komunitas’ yang biasanya lebih renggang, 
temporer, dan berbasis common interest yang mudah berubah. 
Tampilnya desa secara kelembagaan dalam CBT memberikan 
ciri tersendiri dari CBT model Bali.

Ketujuh desa tersebut menyajikan model pengelolaan 
CBT yang berbeda. Perbedaan itu terjadi karena tonggak 
awal mulainya berbeda, lokasi, perkembangan, popularitas, 
hubungannya dengan pemerintah, dan perolehan serta 
distribusi pendapatannya berbeda. Meski memiliki perbedaan, 
semuanya sama-sama dikelola oleh lembaga desa pakraman. 

DARMA PUTRA

Foto 1.  Desa Wisata Penglipuran, Bangli, yang dikembangkan sejak 1991, 
ramai dikunjungi wisatawan.
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Kalau di daerah lain seperti Asia, Eropa, dan Amerika, sesuai 
dengan namanya, CBT dikelola oleh community (komunitas) 
karena di sana tidak ada desa. Hanya di Bali dikelola oleh 
desa pakraman, sebagai lembaga masyarakat terbawah dalam 
struktur pemerintahan dinas dan adat.

Selain tujuh desa tersebut, masih banyak desa pakraman 
yang telah dan mulai bangkit mengelola usaha wisata di 
daerahnya seperti Desa Penglipuran (Bangli – lihat Foto 1), 
Desa Pakraman Sangeh (Abiansemal, Badung), Desa Pakraman 
Kukuh (Alas Kedaton, Kediri Tabanan), Desa Padangtegal 
(Monkey Forest, Ubud). Tiga yang terakhir memiliki daya tarik 
wisata monkey forest (hutan kera) yang sudah berkembang jauh 
sebelum istilah CBT populer. Tak lama setelah hamparan sawah 
di Jatiluwih masuk ke dalam warisan budaya UNESCO dengan 
label Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System 
as a Manifestation of the Tri Hita Karana (2012), masyarakat 
lokal membentuk badan pengelola, usaha yang positif daripada 
menyia-nyiakan potensi ekonomi dari kunjungan wisatawan 
ke Jatiluwih. Dalam mengelola potensi wisatanya, mereka 
membentuk yayasan, dewan, atau badan pengelola yang terjun 
menjadi pengelola sehari-hari. Badan pengelola berada di garis 
depan, aktif dalam operasional usaha.

Di desa-desa lain, keterlibatan masyarakat desa dalam 
mendulang akses ekonomi pariwisata juga bervariasi, berada 
di garis belakang, tidak seaktif desa dengan badan pengelola. 
Desa-desa kategori ini menggali manfaatkan pariwisata 
dengan berbagai kegiatan usaha seperti menyewakan gedung 
atau tanah desa untuk hotel atau restoran. Dalam banyak hal, 
usaha sewa-menyewa itu kurang memenuhi syarat sebuah CBT, 
tetapi pantas dicatat sebagai kontribusi dalam mendukung 
kemajuan pariwisata lokal dan sumber pendapatan desa. Tanpa 
bermaksud mengesampingkan kontribusi mereka, pemilihan 
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tujuh desa dalam buku ini hanyalah sebagai contoh dari sekian 
banyak model CBT di Bali. 

"Trend in Tourism"
Istilah CBT pertama kali muncul tahun 1990-an, bersamaan 

dengan konsep pro-poor tourism (pariwisata pro-orang miskin), 
rural tourism (pariwisata perdesaan), dan istilah lain yang 
dimaksudkan untuk membantu pembangunan bagi masyarakat 
tertinggal secara ekonomi (Moscardo  2008). 

Dari istilah-istilah yang ada, konsep CBT yang paling populer 
dalam implementasi dan kajian-kajian akademik. Buktinya, 
dalam pencarian di Google (18 Februari 2016) untuk kata 
kunci ‘community based tourism’ memberikan 102,000,000 
hasil, jauh melampaui konsep ‘pro poor  tourism’ yang hanya 
4,490,000 hasil. Perbedaannya sampai 20 kali lipat, berarti 
popularitas CBT tinggi sekali. Masuk akal untuk mengatakan 
bahwa CBT sebagai salah satu kecenderungan utama dalam 
pembangunan dan penelitian pariwisata di dunia. Istilah 
‘pro-poor’ lebih berkonotasi ‘negatif’ karena mengandaikan 
masyarakat dalam posisi inferior. Di Indonesia istilah pro-poor 
dengan baik diterjemahkan menjadi ‘pro-rakyat’, pesannya 
lebih netral dan akurat (Putra dan Pitana 2010). Istilah CBT 
berkonotasi ‘positif’ karena mengisyaratkan pengakuan atas hak 
masyarakat untuk berpartisipasi dan berusaha.

Popularitas CBT tampak dari perhatian yang diberikan oleh 
badan atau kelompok pemerintahan secara regional dan inter-
nasional dalam satu setengah dekade terakhir ini. Tahun 2000, 
misalnya, kelompok negara-negara yang tergabung dalam Asia 
Pacific Economic Cooperation (APEC) memberikan penekanan 
terhadap pentingnya CBT sebagai alat pembangunan. Mereka 
mengesahkan peran CBT dalam mewujudkan pembangunan 
berkelanjutan. Dalam pertemuannya di Korea tahun 2000, 



xiv       PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT MODEL BALI

PENGANTAR EDITOR : PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT MODEL BALI

menteri-menteri pariwisata anggota APEC menegaskan pen-
ting nya industri pariwisata untuk memperbaiki perekonomian, 
kesejahteraan sosial, pelestarian budaya, dan lingkungan nega-
ra-negara anggota. CBT diyakini dapat membantu masyarakat 
lokal untuk menggali pendapatan, melakukan diversifikasi eko-
nomi lokal, pelestarian budaya dan lingkungan, serta penyedia-
an peluang pendidikan. Sehubungan dengan itu, CBT dianggap 
dapat menjadi ‘a poverty reduction tool too’ atau alat untuk 
mengentaskan kemiskinan (Nair dan Hamzah 2015).

Konsep CBT berkaitan erat dengan sustainable tourism de-
velopment (pembangunan pariwisata berkelanjutan). Ke duanya 
memberikan pengutamaan pada manfaat pembangunan bagi 
masyarakat, khususnya manfaat ekonomi, sosial budaya, dan 
lingkungan (Richards dan Hall 2000:1). Kalau masyarakat 
merasakan semua itu, berarti mereka akan mendukung dan me-
nyukseskan pembangunan itu sehingga secara sadar menjaga 
keberlanjutannya. Tidak ada pariwisata tanpa dukungan ma-
syarakat, sebaliknya kalau masyarakat memiliki komitmen un-
tuk mendukung, di sana pembangunan pariwisata akan dapat 
dilanjutkan. Studi-studi dalam buku ini dengan karakternya 
masing-masing memberikan ilustrasi untuk memperkuat dalil 
tersebut.

Pentingnya pembangunan masyarakat (community develop-
ment) dalam pembangunan pariwisata sudah digaungkan oleh 
United Nation World Tourism Organisation (UNWTO). Dalam 
perayaan World Tourism Day 2014 (Hari Pariwisata Dunia), 
WTO mengangkat tema ‘Community Development’. Alasan lem-
baga WTO mengangkat tema ini adalah dalam rangka menyelar-
askannya dengan program baru PBB yaitu Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs), sebagai kelanjutan dari Millenium Develop-
ment Goals (MDGs). SDGs menjadi prinsip orientasi dan pan-
duan pembangunan yang dipromosikan PBB dari tahun 2015 
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dan selanjutnya (UNWTO 2014). Keputusan UNWTO memilih 
tema ‘Community Development’ searah dengan kebijakan PBB 
dapat membuat trend tourism pada CBT akan terus berlanjut.

Bagi UNWTO, pariwisata bisa menciptakan kondisi untuk 
melakukan pembangunan berkelanjutan dari level akar rumput. 
Ini terjadi, seperti banyak disepakati, karena CBT melibatkan 
penduduk lokal dalam proses pengambilan keputusan sesuai 
dengan prioritas lokal. Kesempatan itu membuat penduduk 
lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekonomi pariwisata. Lebih 
dari itu, seperti ditegaskan UNWTO, bahwa pariwisata menjadi 
katalis untuk memperkuat kedekatan sosial (social cohesion), 
situasi yang melampaui peran pariwisata menyediakan 
kesempatan kerja dan memberikan manfaat ekonomi, yang 
secara lebih lanjut dapat meningkatkan kemampuan pemerintah 
lokal (tingkat desa) dalam menggandakan dampak pariwisata 
lebih lanjut.

Kritik dan Penyebab Kegagalan CBT
Di balik banyaknya konsep dan penjelasan mulia seputar 

CBT, muncul sejumlah kritik atas implementasi dan ketidak-
berhasilannya mewujudkan harapan. Kritik pertama adalah 
ketidakberhasilan CBT dalam mengentaskan kemiskinan. Kritik 
kedua adalah CBT menyebabkan terjadinya “museumizing eth-
nic people” (Burns 2004:31). Artinya, masyarakat indegenous 
digiring untuk membekukan tradisi budayanya sebagai daya 
tarik wisata, demi memuaskan harapan wisatawan, mereka seo-
lah harus melakukan yang diinginkan wisatawan.

Kegagalan beberapa proyek CBT terjadi karena negara donor 
mendanai program CBT sekali jalan, untuk jangka pendek, 
sementara kemampuan komunitas yang mengelolanya belum 
kuat. Yang biasa terjadi adalah setelah bantuan berakhir, bisnis 
jasa CBT meredup atau tidak berlanjut. Moscardo (2008) 
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mengakui bahwa per definisi CBT memiliki konsep untuk 
meningkatkan pembangunan pariwisata untuk kepentingan 
masyarakat, namun dalam praktek harapan itu tidak terpenuhi 
(2008:5). 

Alasan lain penyebab kegagalan CBT adalah karena potensi 
produk wisata yang dikembangkan sulit menarik wisatawan 
dalam jumlah besar, mungkin juga karena partisipasi atau pem-
berdayaan masyarakat kurang kuat. Lemahnya partisipasi dan 
pemberdayaan bisa terjadi karena dalam inisiatif CBT prosesnya 
didominasi oleh konsultan eksternal, staf pemerintahan atau 
personil dari badan donor yang pengetahuan dan pengalaman-
nya membuat mereka memiliki posisi tawar yang lebih daripada 
penduduk lokal (Johnson and Wilson 2000).

Harold Goodwin dan Rosa Santilli dalam hasil penelitiannya 
“Community-Based Tourism: a success?” (2009) merangkum 
rendahnya angka kesuksesan CBT. Mereka mengutip berbagai 
kajian dan menunjukkan bahwa dari 200 proyek CBT di seluruh 
Amerika termasuk jasa penyedia akomodasi yang kinerjanya 
rendah, misalnya hanya mencatat tingkat hunian 5%. Selain 
karena pemasaran dan manajemen lemah, kegagalan CBT 
juga terjadi karena bantuan dana (funding) seret (Goodwin 
dan Santilli 2009:4). Juga, kebanyakan proyek CBT bersifat 
sekali funding, sekali jalan, padahal banyak yang memerlukan 
pendekatan dan bantuan yang bersifat jangka panjang. 

Penelitian di berbagai tempat tentang ketidakberhasilan 
mengimplementasikan CBT dirumuskan ke dalam beberapa 
point berikut. Pertama, dana bagi masyarakat untuk ber-
partisipasi tidak memadai. Kedua, diperlukannya waktu 
panjang untuk mengambil keputusan sehingga peluang kian 
hilang karena lambat merealisasikan. Ketiga, kesulitan mencari 
perwakilan dari komunitas yang banyak dan tersebar. Keempat, 
adanya hambatan politik dan budaya yang diungkapan 
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masyarakat. Kelima, masalah perbedaan pendapat dan konflik 
atas pariwisata (Hall, 2000; Timothy and Tosun, 2003).

CBT Model Bali
Ada banyak definisi CBT namun isinya pada dasarnya 

sama yakni sama-sama menekankan unsur penting partisipasi 
dan keterlibatan komunitas dalam perencanaan, pengelolaan 
potensi wisata di wilayahnya. Penekanan juga diberikan pada 
aspek manfaat ekonomi pariwisata yang dikelola agar dinikmati 
secara luas oleh komunitas pendukung. Definisi di atas dipilih 
karena sesuai dengan apa yang terjadi di Bali. Terjemahan dari 
kutipan di atas kurang lebih demikian:

Pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk kepariwisataan 
di mana komunitas lokal memiliki kontrol pada dan keterlibatan 
dalam pembangunan dan pengelolaannya secara substansial; 
dan proporsi manfaat  sebagian besar tetap berada di tangan 
komunitas.

Dari tujuh kasus pengelolaan pariwisata yang dibahas dalam 
buku ini, semuanya memenuhi syarat definisi CBT di atas. 
Malahan, CBT model Bali memiliki sejumlah kekhasan jika 
dibandingkan dengan CBT berdasarkan prinsip yang diuraikan 
di atas. 

Kekhasan tersebut setidaknya ada empat yaitu (1) inisiatif 
pengelolaan CBT datang dari bawah dan dilakukan secara 
kelembagaan di bawah payung desa adat/pakraman; (2) desa 
menjadi pemilik destinasi wisata yang ada di wilayahnya dan 
dikelola melalui yayasan atau badan pengelola; (3) keuntungan 
finansial digunakan untuk pembangunan desa dan pembiayaan 
kegiatan adat keagamaan serta disalurkan kepada masyarakat 
melalui lembaga-lembaga yang relevan; dan (4) peluang kerja 
dan usaha diutamakan untuk masyarakat lokal; (5) CBT model 
Bali menjadi sarana memperkuat social cohesion atau keakraban 
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sosial.
Kajian atas CBT di Desa Pemuteran, Gerokgak Bali Utara, 

menunjukkan sentralnya peran desa adat dalam keberhasilan 
program rehabilitasi dan restorasi terumbu karang di 
pantai desa tersebut (Lihat Bab 1). Dalam perencanaan dan 
pengawasan, peran desa adat kian penting dan itu diwujudkan 
lewat keterlibatan petugas keamanan tradisional yang disebut  
pecalang segara untuk memastikan bahwa tidak ada lagi 
tindakan destruktif dari segelintir masyarakat mencari nafkah 
di laut dengan merusak terumbu karang dan menangkapi ikan-
ikan hias untuk kepentingan jangka pendek. 

Gagasan restorasi terumbu karang di Pemuteran pada awal-
nya memang datang dari seorang tokoh pengusaha pariwisata 
berjiwa sosial, I Gusti Agung Prana, dengan membentuk Ya-
yasan Karang Lestari dan mendatangkan ahli rehabilitasi ka-
rang internasional. Meskipun demikian, dalam implementasi 
program, pihak desa adat pelan-pelan dilibatkan dan kemudian 
berada di garda depan.  

CBT Pemuteran menunjukkan berpadunya insiatif eksternal 
dan internal secara kuat sehingga perairan laut Pemuteran 
yang terumbu karangnya sempat hancur lebur kini menjadi 
pemandangan alam bawah laut yang indah dengan ikan-ikan 
hias yang menakjubkan. Wisatawan penggemar snorkling 
dan diving kembali berdatangan ke Pemuteran. Kunjungan 
mereka membuat industri pariwisata di daerah ini bersinar. 
Masyarakat khususnya nelayan dan yang bekerja di hotel dan 
restoran merasakan dampak ekonomi pariwisata. Selain itu, ada 
kebanggaan di kalangan masyarakat karena mampu mengubah 
perilaku destruktif menjadi konstruktif terhadap sumber 
daya alam khususnya terumbu karang (Lihat Bab 1; Pitana, 
Suryadiarta, dan Sarjana 2013). 

Prestasi Yayasan Karang Lestari melakukan rehabilitasi 
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terumbu karang antara tahun 2002-2016 mendapat tak 
kurang dari sepuluh penghargaan, termasuk yang terakhir The 
1st runner up of the UNWTO Award for Innovation in Non-
Governmental Organizations dalam kategori program Coral 
Reef Reborn, diserahkan dalam acara Gala Ceremony The 12th 
UNWTO Awards, 20 Januari 2016 di Madrid. 

Penghargaan itu merupakan pengakuan atas prestasi 
yang sekaligus menjadi sarana promosi pariwisata yang 
ampuh. Menurut Agung Prana, di Pemuteran kini ada sekitar 
1000 kamar, dengan rata-rata tingkat hunian 75% (Kompas 
Travel 2016). Destinasi Pemuteran menjadi tujuan utama 
bagi penggemar snorkling dan diving dan sebagai alternatif 
bagi wisatawan yang menemukan Bali Selatan penuh sesak. 
Perkembangan pariwisata di Pemuteran memberikan dampak 
positif pada sekitar 1500 KK yang merasakan peningkatan 
kesejahteraan secara ekonomi dari kegiatan CBT di daerahnya 
(National Geographic 2015). 

Mengenai desa adat yang menjadi pengelola dan tentang 
manfaat ekonomi pariwisata serta peluang kerja untuk 
penduduk lokal, contoh-contoh nyata diberikan dari pengelolaan 
Daya Tarik Wisata (DTW) Tanah Lot, Pantai Pandawa, Pantai 
Kedonganan, DTW Uluwatu di Pecatu, sawah berundak di 
Ceking, dan ekowisata di Tenganan Dauh Tukad Karangasem. 

Desa Beraban berjuang keras untuk mendapatkan hak 
pengelolaan DTW Tanah Lot yang menjadi ‘miliknya’ karena 
berada di wilayahnya (Lihat Bab 2). Perjuangan itu bisa 
dilaksanakan di era reformasi yang muncul akhir tahun 1990-
an, ditandai dengan runtuhnya hegemoni pemerintah atas 
masyarakat. Karena tidak ada alasan logis dan demokratis 
menolak, Pemkab Tabanan akhirnya memenuhi tuntutan 
masyarakat dan memberikan masyarakat Desa Beraban sebagai 
pengelola yang dilakukan melalui badan pengelola. 
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Sejak dikelola Desa Beraban, pendapatan DTW Tanah Lot 
berlipat ganda. Tahun 2005 pendapatan mereka Rp 2,2 milyar, 
sepuluh tahun kemudian, 2015 menjadi Rp 41,4, terutama akibat 
berlipat-gandanya jumlah kunjungan dari 1,1 juta  orang tahun 
2005 menjadi 3,1 juta orang 2015. Selain memiliki kontrol penuh 
atas DTW Tanah Lot, masyarakat juga menikmati proporsi dan 
nilai riil yang cukup besar dari pendapatan. Pemkab Tabanan 
mengambil 58 %, sisanya 42% untuk masyarakat dengan 
pembagian 24% untuk Desa Pakraman Beraban, 7,5%  untuk 
Pura Tanah Lot, 4% untuk pura-pura sekitarnya, dan 6,5% 
untuk desa Adat se-Kecamatan Kediri. Distribusi pendapatan 
bersifat luas dan adil. Luas dalam arti menjangkau masyarakat 
di wilayah Kecamatan Kediri yang tentu saja ikut sebagai 
penunjang keajegan daya tarik wisata Tanah Lot.

CBT di Tanah Lot menunjukkan model yang menarik, 
terutama jika dilihat dari keterlibatan desa, pemerintah, dan 
dari pembagian manfaat ekonomi. Pemkab Tabanan mendapat 
bagian paling besar, dana yang diperlukan untuk pembangunan 
di daerah lain di wilayahnya. Kontrol pemerintah masih dominan 
dalam CBT Tanah Lot. Ini berbeda dengan CBT di Kabupaten 
Badung di mana pemerintah hanya minta porsi pendapatan 25% 
dari pengelolaan DTW Uluwatu Pecatu (Lihat Bab 4), bahkan 
belum meminta prosi dari pengelolaan Pantai Pandawa (Bab 7). 
Pemerintah Gianyar juga tidak atau belum meminta pembagian 
dari pengelolaan DTW sawah berundak Ceking (Bab 5). 

Kerelaan pemerintah untuk menyerahkan sepenuhnya hasil 
pengeloaan Pantai Pandawa dan Ceking karena pengelolaan 
kedua DTW ini masih dalam tahap awal. Pantai Pandawa 
sudah mencatat pendapatan bersih tahun Rp 5 milyar pada 
2015 (Lihat Bab 7), dan Ceking menangguk Rp 2,8 milyar 
pendapatan kotor untuk tahun 2015 (Lihat Bab 5). Desa 
Tenganan Dauh Tukad meraup Rp 123,1 juta tahun 2015, jauh 
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di bawah DTW lain karena karakter daya tariknya tidak masal. 
Desa Tenganan membagi pendapatan itu 80% untuk desa dan 
20% untuk pengelola yang bekerja (Lihat Bab 6). Pemerintah 
tidak mengambil bagian. Jika belakangan pemerintah meminta 
seperti halnya Pemkab Tabanan, hal itu wajar adanya untuk 
pembangunan infrastruktur dan subsidi silang pembangunan di 
wilayah kabupaten bersangkutan. 

Pendapatan yang diperoleh masing-masing desa dari pe-
ngelolaan daya tarik wisata di daerahnya, digunakan un tuk 
pembangunan sosial, budaya, pelestarian lingkungan. Untuk 
pembangunan sosial, Desa Kutuh yang memiliki dan sepenuhnya 
mengelola Pantai Pandawa memberikan beasiswa kepada warga-
nya dari SD sampai mahasiswa perguruan tinggi yang mengajukan. 
Dalam konteks pembinaan seni budaya, Desa Pakraman Kutuh 
menggelar Festival Pandawa setiap akhir tahun dan Tahun Baru. 
Dalam festival itu mereka mengundang kelompok kesenian 
masyarakat lokal untuk pentas, sebuah bentuk pembinaan. 

Sebagian besar desa pengelola CBT menggunakan penda-
patannya untuk membiayai kegiatan upacara adat dan ke-
agamaan. Biaya-biaya upacara adat keagamaan di Tanah Lot, 
Pecatu, Kutuh, dan Tenganan Dauh Tukad cukup besar jum-
lahnya dan tinggi frekuensinya. Awalnya beban itu dipikul oleh 
masyarakat, dengan adanya hasil CBT masyarakat mendapat 
keringanan, dibebaskan dari iuran. Pemanfaat dana CBT un-
tuk adat dan keagamaan adalah khas Bali. Di negara Asia dan 
Amerika, komunitas yang mengelola potensi wisata daerahnya 
tidak mungkin memiliki beban ritual keagamaan seperti pen-
gelola CBT di Bali. Manfaat ekonomi langsung yang dirasakan 
masyarakat adalah melalui peluang kerja dan peluang berusaha, 
karena semua CBT model Bali juga memprioritaskan tenaga 
kerja lokal.

Dampak yang lebih luas dari CBT yang dibahas dalam buku 
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ini juga tampak dalam perekonomian lokal, misalnya kian 
besarnya omzet Lembaga Perkreditan Desa (LPD) setempat. 
Dana yang dikelola  LPD Kedonganan meningkat tajam, berasal 
dari simpanan kas desa adat, pendapatan café, dan tabungan 
masyarakat. Pada tahun 2006, jumlah dana yang dikelola 
sebesar Rp 60 milyar, sedangkan tahun 2014 meningkat 
menjadi Rp 236 milyar. Ini berarti kemampuan LPD membantu 
permodalan masyarakat yang membutuhkan juga bertambah, 
sebagian tentu dampak positif dari CBT. 

Hal yang sama juga terjadi pada Desa Kutuh, di mana omset 
LPD-nya meningkat karena mengelola hasil berbagai unit usaha 
desa terutama pendapatan dari Pantai Pandawa. Tahun 2015, 
LPD Kutuh memperoleh laba sebesar Rp 3,5 milyar, dana yang 
tentu saja bisa digunakan untuk menunjang pembangunan 
desa lainnya termasuk unit-unit usaha pariwisata yang sedang 
dikembangkan. LPD Desa Pakraman Beraban menerima 
hasil tiket masuk dari Tanah Lot setiap hari dan pada saatnya 
mendistribusikannya ke masyarakat yang berhak, membuat 
laba kinerjanya meningkat.

Berbagai manfaat yang diraih masyarakat lewat CBT 
merupakan hasil kerja keras, kerja sama, dan kerja cerdas tokoh-
tokoh masyarakat desa. Lebur dalam aktivitas positif dengan 
berbagai manfaat yang dirasakan membuat hubungan sosial 
mereka menjadi semakin erat dalam satu kesatuan lembaga 
desa. Dengan demikian, sangat mungkin untuk mengatakan 
bahwa CBT juga memberikan manfaat intangible yakni berupa 
perekat semangat untuk memperkokoh kohesi sosial, sebuah 
dimensi lain dari CBT. Jika ada masalah dalam pengelolaan 
CBT, lembaga desa memiliki mekanisme pemecahan lewat 
musyawarah, mufakat, atau penjatuhan sanksi adat (sesuai 
dengan ketentuan awig-awig), yang telah dijunjung sebagai 
bagian dari menjaga kohesi sosial.
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Merespon Kritik terhadap CBT
Implementasi CBT di Bali tidak saja memperkaya model-

model yang ada di dunia, tetapi juga dapat digunakan untuk 
merespon kritik terhadap CBT. Kalau sejauh ini ada banyak 
proyek CBT yang redup setelah dana dari donor atau NGO seret, 
maka CBT di Bali dapat dikatakan berjalan secara berkelanjutan. 
Ketergantungan pada donor dari luar tidak begitu besar, bahkan 
ada CBT di Bali seperti Tanah Lot dan Pantai Pandawa yang hadir 
dari bawah tanpa campur tangan eksternal secara substansial. 
Mereka menerima dana pembangunan infrastruktur dan 
pembinaan dari pemerintah, semua itu bukan berupa uang. 
Keberlanjutan mereka sepenuhnya tergantung dari kemajuan 
usaha dari kunjungan wisatawan.

Mengenai kecenderungan CBT menjadikan masyarakat 
sebagai museum, atau mengalami proses museumization, hal 
itu tidak terjadi di Bali karena yang ditawarkan sebagian besar, 
kalau bukan semuanya, kepada wisatawan adalah daya tarik 
alam atan bentang alam dengan nuanasa heritage. Masyarakat 
Tenganan Dauh Tukad dikenal dengan masyarakat Bali Age 
yang teguh menjaga tradisi mereka, namun daya tarik yang 
ditawarkan adalah ekowisata berbasis masyarakat (Bab 6). 
Wisatawan diajak menikmati trekking oleh pemandu wisata 
lokal, melihat alam hijau, lanskap bebukitan, dan kemudian 
melihat susana kehidupan desa dan budayanya. Daya tarik 
wisatanya bukan budaya atau tradisi desa yang ‘dibekukan’, 
tetapi alam. Praktik masyarakat Tenganan menjaga tradisinya 
adalah bagian dari adat, bukan sesuatu yang dilakukan untuk 
memenuhi tuntutan wisatawan. 

Tradisi petani mengelola sawah di Ceking juga tidak bisa 
dikatakan fenomena museumization karena itu adalah bagian dari 
mata pencaharian petani di sana sehari-hari. Ada atau tidak ada 
wisatawan, mereka tetap mencangkul, menggarap sawah, menata 
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pematang seindah yang bisa mereka lakukan. Bertani sudah 
menjadi bagian dari hidup mereka untuk melanjutkan warisan 
budaya leluhur dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Jika 
kemudian apa yang mereka lakukan dan hasilkan menjadi daya 
tarik wisata yang mengandung sumber daya ekonomi yang tinggi, 
hal itu adalah dampak positif yang pantas disambut. Kontribusi 
yang diperoleh Rp 2 juta setiap petani setiap bulan adalah manfaat 
yang pantas dinikmati petani selain dari hasil panennya (Lihat Bab 
5), jauh dari proses museumisasi pertanian.

Implementasi CBT di Tanah Lot, Pantai Pandawa, Uluwatu 
Pecatu, menawarkan keindahan alam dan pesona heritage. 
Pendapatan dari pengelolaan yang cukup besar nominalnya 
memungkinkan masyarakat lokal untuk mengembangkan seni 
budayanya. Pengeloa Tanah Lot tahun 2006 mementaskan 
Kecak Kolosal dengan penari 5000 orang. Di luar pura Uluwatu 
Pecatu setiap sunset dipentaskan Tari Kecak, menambah daya 
tarik DTW tersebut dan melestarikan seni pertunjukan Kecak. 
Kecuali Pantai Pandawa yang baru dikembangkan tiga tahun 
terakhir, CBT tersebut sudah dapat dikatakan berkelanjutan 
karena sudah melampaui pengelolaan yang cukup panjang 
dan teruji, seperti Tanah Lot yang sudah lebih dari sepuluh 
tahun. Masyarakat Desa Pakraman Beraban semakin kompak 
dalam mendukung program pengembangan DTW Tanah Lot. 
Kekompakan tersebut juga terjadi dalam bidang-bidang lain 
sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa CBT 
dapat memperkuat keakraban sosial (social cohesion). Banyak 
tantangan ke depan, namun masa depan itu bisa tampak cerah 
berdasarkan pengelolaan selama ini yang sudah berhasil. 

Tujuan Penerbitan
Setidak-tidaknya ada tiga tujuan penerbitan buku ini. 

Pertama, sebagai kontribusi untuk memperkaya model-model 
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CBT yang diterapkan selama ini dalam pembangunan pariwisata. 
Pengembangan CBT terdapat di berbagai negara, seperti 
Kanada, Australia, Selandia Baru, Amerika, Vietnam, Indonesia, 
Cina, dan Malaysia (Nair dan Hamzah 2015). Implementasi 
CBT bersifat kontekstual, dan model Bali dapat memperkaya 
model-model yang ada di dunia. Sejak diperkenalkan, banyak 
proyek CBT didanai oleh donor internasional, namun jarang 
ada pemantauan (monitoring) atau studi empirik sehingga 
‘the actual benefits to local communities remain largely 
unquantified’ alias ‘manfaat sesungguhnya kepada masyarakat 
tidak bisa diketahui dengan valid’ (Goodwin dan Santilli 2009). 
CBT model Bali yang dibahas di sini kiranya tidak ada yang 
mendapat donor yang substansial dari sumber internasional, 
namun sudah terbukti menunjukkan manfaat nyata kepada 
masyarakat sehingga pantas diperkenalkan.

Kedua, sebagai apresiasi kepada masyarakat desa di Bali yang 
memiliki inisiatif, berani tampil, dan berhasil mengelola potensi 
wisata di daerahnya. Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa 
desa yang dikenal sebagai lembaga tradisional yang tugas 
utamanya adalah berurusan dengan pelaksanaan adat ritual 
keagamaan, ternyata memiliki kemampuan untuk menangani 
urusan industri jasa walau kemampuan tersebut terus perlu 
ditingkatkan. Selama ini, ketika wacana mass tourism 
menganggap industri pariwisata hanya menguntungkan investor 
pemilik modal dan mengesampingkan peluang rakyat atau 
masyarakat, nyatanya tidak sepenuhnya benar. Kebangkitan 
dan kehadiran desa mengelola daya tarik wisata di daerahnya, 
dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, menunjukkan 
bahwa masyarakat juga bisa ikut memetik manfaat ekonomi 
pariwisata. Penghasilan mereka sampai milyaran per tahun. 
Apakah mereka akan mampu mengelola sumber daya wisatanya 
secara berkelanjutan atau gulung tikar di tengah ketatnya 
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persaingan, tetap harus ditunggu, namun kajian-kajian dalam 
buku ini sudah mencatat langkah-langkah awal mereka yang 
mantap.

Ketiga, penerbitan buku ini dimaksudkan juga untuk menye-
diakan bacaan tentang CBT bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan 
peminat pembangunan pariwisata. Bali memiliki banyak pen-
galaman dalam pembangunan kepariwisataan, baik pariwisata 
budaya maupun pariwisata berbasis alam, namun literatur ten-
tang itu boleh dikatakan tidak ada atau tidak terbarukan sesuai 
kemajuan. Selama ini, kajian tentang CBT telah menjadi topik 
skripsi, tesis, dan disertasi atau kajian riset lainnya, tetapi sulit 
diakses karena tersebar atau belum terbit menjadi buku yang 
mudah dijangkau. Mudah-mudahan buku ini bisa mengi si keko-
songan pustaka disiplin ilmu pariwisata yang sedang berkem-
bang pesat, dan memberikan inspirasi untuk studi lanjut baik 
yang komparatif maupun yang multidisiplin.
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Community Based Tourism  
dalam Pengembangan Ekowisata 
Terumbu Karang di Pemuteran 

I KETUT SURYA DIARTA 

1. Pendahuluan 
Usaha memadukan pariwisata dengan konservasi sumberda-

ya perairan sebagai salah satu usaha pembangunan pariwisata 
berkelanjutan sudah banyak diusahakan di berbagai belahan 
dunia melalui ekowisata ekosistem perairan, baik perairan di 
darat maupun laut. Beberapa usaha di antaranya menemui ke-
suksesan, di lain pihak beberapa lainnya mengalami kegagalan. 
Keberhasilan umumnya didapat dari sisi ekonomi tetapi dalam 
jangka panjang, dari sisi keberlanjutan, program mengalami 
hambatan secara sosial budaya, terutama kurangnya inklusivi-
tas dan partisipasi masyarakat lokal dalam program (Azam et al, 
2011).  

Montemayor dan Sumaila (2010) dalam penelitiannya pada 
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manfaat usaha ekonomi yang berbasis ekosistem perairan 
laut berkelanjutan di Mexico menyimpulkan bahwa program 
konservasi ekosistem perairan laut dapat berjalan dan saling 
dukung dengan kegiatan industri pariwisata memancing, 
menyelam, dan pertunjukan lumba-lumba. Menariknya, 
kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja lokal dan 
menyediakan jenis pekerjaan baru selain pekerjaan tradisional 
sebagai nelayan atau dengan kata lain inklusivitas programnya 
sangat tinggi. Taggart dan Landry (2010) melaporkan bahwa 
program penghijauan kembali hutan mangrove di Filipina untuk 
mencegah abrasi dan erosi pantai telah membuka peluang bagi 
konservasi lingkungan sekaligus lahan industri pariwisata. 
Masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan dan 
usaha ekowisata mangrove dan semakin membaiknya biota 
laut yang mendorong semakin banyaknya ikan datang ke hutan 
mangrove di mana hal ini berarti meningkatkan tangkapan 
nelayan. Mangrove juga mengundang datangnya burung secara 
berkelompok yang merupakan atraksi wisata yang memikat. 
Masyarakat lokal memanfaatkan kedatangan wisatawan ini 
untuk berjualan makanan dan minuman serta cindera mata. 
Manfaat tidak langsung yang dirasakan masyarakat pesisir 
adalah mereka merasa lebih aman dari bahaya abrasi dan 
kemungkinan datangnya bencana tsunami karena hutan bakau 
menjadi penahan laju ombak. 

Namun, di sisi lainnya, integrasi pariwisata dan konservasi 
ekosistem perairan laut juga mengalami kegagalan. Penelitian 
Fabinyi (2010) di Filipina menemukan adanya kompetisi antara 
kegiatan pariwisata dengan kegiatan nelayan yang menjadi 
mata pencaharian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena 
tidak adanya integrasi program antara industri pariwisata 
dengan partisipasi masyarakat lokal. Di satu sisi, masyarakat 
menggunakan ekosistem perairan pantai untuk lokasi 
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menangkap ikan, mengambil terumbu karang untuk dijual, 
sedangkan di pihak lain industri pariwisata menggunakan 
kawasan yang sama untuk diving, snorkeling dan wisata bahari 
lainnya. Kedua aktivitas ini saling melemahkan.

Pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalan implementasi 
pariwisata khususnya yang memanfaatkan ekosistem perairan 
laut dan pesisir tidak bisa hanya memperhitungkan aspek 
ekonomi dan lingkungan tetapi juga harus memperhatikan 
prinsip-prinsip iklusivitas masyarakat lokal secara sosial dan 
budaya. Menurut Suryadiarta dan Sarjana (2012), inklusivitas 
sosial dan budaya harus tinggi mengingat akan membangkitkan 
rasa memiliki dan tanggung jawab kepada program yang 
menjadi salah satu kunci keberhasilan yang sering terlupakan. 
Masyarakat lokal harus terlibat dari proses perencanaan sampai 
evaluasi serta pemanfaatan hasil program agar mereka ikut 
menjaga, merawat, dan mengendalikan program tersebut. 

Tulisan ini mengungkapkan model community based tourism 
berbasis adat di Desa Adat Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, 
Kabupaten Buleleng, Bali Utara. Dalam usaha pengembangan 
pariwisata di Pemuteran, partisipasi masyarakat tampak dalam 
pengembangan ekowisata dan konservasi ekosistem perairan 
pesisir laut serta pelestarian terumbu karang. Yang khas dalam 
model community based tourism di sini adalah pembentukan 
pecalang segara, kelompok masyarakat pengawas yang 
bertugas menjaga keamanan pesisir dan mencegah eksploitasi 
karang laut. Tugas pecalang segara terintegrasi dengan 
kegiatan industri pariwisata ekologis (ekowisata) dan program 
pelestarian ekosistem perairan laut di pesisir laut Pemuteran 
melalui konservasi dan pelestarian terumbu karang. Program 
ini telah menjadi rujukan (best practice) bagi pengelolaan 
ekosistem perairan laut pesisir yang terpadu dengan pariwisata 
dengan melibatkan lembaga adat. 
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Program restorasi dan konservasi terumbu karang yang 
dipadukan dengan pengembangan ekowisata terumbu karang di 
Desa Pemuteran dipelopori oleh Yayasan Karang Lestari dengan 
tokoh sentralnya Agung Prana, seorang pengusaha pariwisata 
dari Mengwi, Badung. Rintisan konservasi terumbu karang 
yang melibatkan masyarakat ini berlangsung sejak tahun 1989 
sampai sekarang (Pitana dkk., 2013). Program community-
based ini telah mendapat pengakuan baik di tingkat lokal, 
nasional, maupun internasional. Keberhasilan memadukan 
konservasi lingkungan dengan pengembangan ekowisata 
terumbu karang berbasis partisipasi masyarakat lokal patut 
dijadikan teladan bagi komunitas atau destinasi pariwisata lain 
agar tercapainya pariwisata yang berkelanjutan yang mermuara 
pada pembangunan berkelanjutan. 

2. Latar Belakang Ekowisata di Desa Pemuteran
Sampai kira-kira akhir tahun 1980-an, masyarakat Desa 

Pemuteran umumnya masih menjadi masyarakat yang 
prasejahtera dengan pendapatan yang minim dari profesi 
sebagai nelayan kecil, petani kecil, beternak sapi, dan babi. 
Kondisi minimnya pendapatan ini mendorong masyarakat 
mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada di sekitar desa 
seperti menebangi pohon dijadikan kayu bakar dan dijual, 
menangkap ikan hias secara besar-besaran, menangkap 
ikan konsumsi dengan menggunakan racun sianida (potas), 
mengambil terumbu karang untuk dijual langsung atau diolah 
dijadikan kapur, dan beragam perilaku destruktif lainnya yang 
merusak ekosistem baik di darat maupun di laut. Akibatnya 
Desa Pemuteran mengalami kerusakan lingkungan yang parah. 
Terumbu karang hancur dan hampir punah diambil dan dirusak 
masyarakat. Bukit dan hutan gundul yang menyebabkan 
semakin tandusnya Desa Pemuteran (Foto 1).



I KETUT SURYA DIARTA      5

COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA TERUMBU KARANG DI PEMUTERAN 

Tangkapan ikan hias dan ikan konsumsi menurun drastis 
dan sangat minim mengingat terumbu karang sebagai rumah 
ikan mengalami kehancuran yang sangat parah bahkan di 
beberapa bagian tidak ada lagi sehingga ikan tidak mau datang 
(Foto 2).  Masyarakat semakin kehilangan mata pencaharian 
dan menjadi semakin miskin apalagi curah hujan sangat rendah 
sehingga aktifitas pertanian sebagai sumber pendapatan tidak 
memungkinkan. 

Lokasi Desa Pemuteran cukup jauh dari ibukota Kabupaten 
Buleleng, sekitar 60 km, dengan infrastruktur yang tergolong 
minim sehingga sangat jarang pengusaha atau individu yang 
berani menanamkan modalnya di sana. Padahal krisis yang 
terjadi di Desa Pemuteran sebenarnya juga menyimpan potensi 
yang dapat dikembangkan di antaranya letak geografis Desa 
Pemuteran di tepi Pantai Pemuteran dan Teluk Pemuteran yang 
dilindungi oleh deretan perbukitan dan pegunungan di sebelah 
selatan membuatnya memiliki pemandangan alam yang sangat 
eksotis. 

Masyarakat Desa Pemuteran juga merupakan warga 
tradisional yang masih memegang adat istiadat dan budaya. 
Potensi tersembunyi Desa Pemuteran ini mampu dilihat oleh 
Agung Prana, pemilik Taman Sari Resort di Pemuteran, dan 

I KETUT SURYA DIARTA

Foto 1. Kondisi Geografis Desa Pemuteran yang Tandus
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disikapi dengan mendirikan Yayasan Karang Lestari yang 
tujuannya sesuai dengan namanya, yaitu melestarikan karang 
laut sehingga bisa kembali menjadi daya tarik wisata bagi 
peminat snorkeling dan diving. Beliau berupaya mengembalikan 
potensi alam Pemuteran terutama terumbu karangnya. Melalui 
Yayasan Karang Lestari, Agung Prana berupaya menumbuhkan 
kesadaran masyarakat lokal akan arti penting penyelamatan 
ekosistem terumbu karang bagi kehidupan masyarakat baik 
secara langsung melalui tangkapan ikan yang menjadikan 
terumbu karang sebagai rumahnya, maupun sebagai daya tarik 
wisata bawah laut yang mampu menarik banyak wisatawan yang 
berarti sumber pendapatan dari luar pertanian dan nelayan. 
Yayasan Karang Lestari merupakan pelopor perubahan budaya 
destruktif menjadi budaya konstruktif bagi kelestarian ekosistem 
bawah laut di sekitar Teluk Pemuteran. Tentu, keberhasilan ini 
karena salah satu kunci berupa adat dan budaya lokal dijadikan 
dasar mentranformasi pola pikir masyarakat lokal dari perusak 
sumber daya alam menjadi pelindung sumber daya alam.

3. Peran Pecalang Segara 
Peran Pecalang Segara dalam pengembangan ekowisata 

bahari di Pemuteran sangat besar (Foto 3). Kelompok Masyarakat 

I KETUT SURYA DIARTA

Foto 2. Kondisi Terumbu Karang yang Dirusak oleh Masyarakat
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Pengawas (POKMASWAS) Pecalang Segara Pemuteran mulanya 
bernama Pecalang Desa Adat Pemuteran yang berfungsi menjaga 
dan mengamankan setiap kegiatan upacara adat dan agama 
di wilayah Desa Adat Pemuteran. Reformasi pada tahun 1998 
membawa perubahan radikal dan angin kebebasan. Masyarakat 
di pesisir pantai utara Bali termasuk di Desa Pemuteran merasa 
bebas melakukan penangkapan ikan konsumsi dan ikan hias 
tidak terkendali bahkan menggunakan potassium (potas). 
Masyarakat juga mengambil terumbu karang baik untuk dijual 
sebagai hiasan akuarium atau digunakan sebagai bahan baku 
kapur. Akibatnya, terjadi kerusakan sumberdaya perairan yang 
parah sehingga berbalik merugikan sumber mata pencaharian 
bagi nelayan dan pelaku pariwisata. Karang laut yang hancur 
menyurutkan minat turis untuk snorkeling dan diving ke 
Pemuteran.

Peristiwa perusakan sumberdaya perairan laut di pesisir 
Desa Pemuteran kemudian dilaporkan oleh nelayan dan 
beberapa pihak yang peduli dengan kelestarian perairan laut 
kepada petugas pertahanan sipil (hansip) dan polisi air tetapi 
kurang membuahkan hasil. Pencurian dan eksploitasi terumbu 
karang dan ikan hias serta pengeboman ikan tetap berlangsung. 

I KETUT SURYA DIARTA 

Foto 3. Posko Pecalang Segara dan wawancara penulis dengan pe
ngurusnya. 
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Pada tanggal 7 November 2003, beberapa pemerhati ling-
kungan, pelaku pariwisata, ketua kelompok nelayan, dan tokoh 
masyarakat mengadakan pertemuan untuk mengamankan per-
airan laut di Desa Pemuteran dari pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Hasil pertemuan menyepakati bahwa pengamanan dan 
pelestarian sumberdaya perikanan di perairan laut Desa Pe-
muteran menjadi tanggung jawab Pecalang Adat Desa Pemuter-
an dan Kelompok Nelayan Cinta Mina Samudra. 

Mulai saat itu, pengamanan wilayah perairan laut di 
Desa Pemuteran dilakukan dengan mengadakan patroli laut 
secara rutin menggunakan perahu sederhana tanpa mesin. 
Walaupun hasilnya belum maksimal tetapi sedikit demi sedikit 
penangkapan ikan hias dan biota laut serta pencurian terumbu 
karang semakin berkurang. Kegiatan patroli oleh pecalang 
desa adat ini dianggap positif dan mendapat perhatian berupa 
bantuan sarana dan prasarana serta biaya operasional untuk 
patroli. Terlibatnya pemerintah lebih lanjut melalui pembinaan 
kelembagaan masyarakat sehingga pada tahun 2005 Pecalang 
Adat Desa Pemuteran kemudian menjadi Kelompok Masyarakat 
Pengawas (POKMASWAS) Pecalang Segara yang anggotanya 
semua adalah bagian dari Pecalang Adat Desa Pemuteran 
(Anonim, 2012). 

4. Restorasi Terumbu Karang menjadi Daya Tarik Ek owisata
Peran Pecalang Segara mendapat apresiasi dari para 

pengusaha pariwisata di Pemuteran. Perjanjian kerja sama 
pengamanan sumber daya perairan laut di Pemuteran dilakukan 
Pecalang Segara dengan 20 pengusaha pariwisata pada tanggal 
3 Januari 2011 dengan tujuan menjamin keamanan dan 
kelestarian lingkungan perairann laut melalui terlaksananya 
kegiatan operasional pengawasan oleh Pecalang Segara. Hal ini 
menjamin nyamannya wisatawan yang menikmati ekowisata 
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bahari di Pemuteran yang berarti juga menggerakkan usaha 
pariwisata. Sebaliknya, pihak pengusaha setuju memberikan 
bantuan dana operasional patroli pengawasan Rp 6.500.000 
per bulan. 

Di lain pihak, usaha konservasi terumbu karang di Desa 
Pemuteran dipelopori oleh Yayasan Karang Lestari yang 
digerakkan oleh Agung Prana seorang social-enterpreneur 
pariwisata di Pemuteran. Mengingat Yayasan ini didirikan 
di wilayah Desa Adat Pemuteran maka Desa Adat juga 
terlibat membantu mewujudkan komitmen bersama untuk 
memperbaiki, memelihara, dan melestarikan terumbu karang 
melalui penegakan aturan adat (awig-awig). Bersama Pecalang 
Segara, Yayasan Karang Lestari berusaha menyadarkan 
masyarakat lokal akan arti penting penyelamatan terumbu 
karang selain sebagai rumah ikan yang menjadi tangkapan 
untuk konsumsi dan ikan hias juga menarik wisatawan sebagai 
daya tarik ekowisata perairan laut. 

Cara yang ditempuh adalah melalui pendekatan budaya 
di mana masyarakat diedukasi melalui pagelaran kesenian 
tradisional yang disisipi pesan-pesan pelestarian ekosistem 
perairan laut terutama mengenai restorasi dan konservasi 
terumbu karang. Usaha konservasi ini tentu tidak akan berhasil 
jika sisi keamanan tidak mendapat perhatian serius. Oleh 
karenanya diadakan kerja sama antara Yayasan Karang Lestari 
dengan Pecalang Segara pada tanggal 27 April 2012. Pada 
intinya perjanjian menegaskan bahwa Yayasan Karang Lestari 
memanfaatkan pos pengawasan Pecalang Segara sebagai tempat 
kegiatan operasional dalam bidang pariwisata dan pemanfaatan 
sumber daya perairan laut di Desa Pemuteran sebagai lokasi 
tranplantasi terumbu karang. Pihak Yayasan Karang Lestari 
juga memberdayakan anggota Pokmaswas Pecalang Segara 
sebagai karyawan Yayasan Karang Lestari yang diberi imbalan 
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gaji dan memberikan bantuan berupa sumbangan dana tiap 
bulan kepada Pecalang Segara. Sebaliknya, Pecalang Segara 
bertanggung jawab menjaga keamanan perairan laut di Desa 
Pemuteran yang akan dikembangkan sebagai daya tarik wisata 
ekologis (ekowisata) sekaligus membantu instalasi karang 
buatan dan penanaman bibit terumbu karang (Foto 4). 

Usaha konservasi dan pelestarian tetumbu karang 
menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya setahun kemudian 
(1991). Pandangan masyarakat mulai berubah dari ‘perusak’ 
menjadi ‘pelestari alam’ dan menyadari bahwa usaha restorasi 
terumbu karang sekaligus membangun daya tarik ekowisata 
terumbu karang di kawasan perairan laut Pemuteran. Pecalang 
Segara selaku bagian dari Desa Adat Pemuteran sekaligus 
personilnya menjadi bagian dari Yayasan Karang Lestari bahu-
membahu merestorasi terumbu karang dengan menginstalasi 
terumbu karang buatan, menyadarkan masyarakat sekitar, dan 
sekaligus merintis usaha ekowisata terumbu karang. Sinergi 
ini memungkinkan diselenggarakannya kursus-kursus dan 
pelatihan keterampilan kepariwisataan secara periodic sehingga 
siap menjadi daya tarik wisata baru. 

Lima tahun kemudian, 1996, pertumbuhan terumbu karang 
sudah sangat menggembirakan. Terumbu karang yang sempat 
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Foto 4. Terumbu karang yang sudah direstorasi sebagai daya tarik 
ekowisata.
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rusak pelan-pelan menjadi habitat baru bagi kelompok ikan 
karang bahkan ikan tangkap yang biasa diburu nelayan mulai 
berdatangan karena makanannya berupa ikan kecil terumbu 
karang sudah melimpah di sekitar terumbu karang buatan. 
Usaha pelestarian terumbu karang dan penciptaan ekowisata 
terumbu karang yang dipelopori oleh Yayasan Karang Lestari 
dengan sinergi Pecalang Segara semakin menampakkan 
kemajuan. Hal ini terjadi sejak diterapkannya teknologi biorock 
yang diperkenalkan oleh dua ilmuwan yaitu Prof. Wolf Hilberts 
yang merupakan President of Sun and Sea e.V dari Jerman 
dan Dr. Tom Goreau yang merupakan President of the Global 
Coral Reef Alliance dan menjadi Senior Scientific Affair Officer 
pada United Nations Center for Science and Technology for 
Development. 

Pada prinsipnya, teknologi biorock ini menggunakan 
penambahan mineral (mineral accretion) dalam menumbuhkan 
terumbu karang. Biorock merangsang pertumbuhan kalsium 
karbonat yang merupakan bahan dasar pembentuk koral 
menggunakan arus listrik searah tegangan rendah untuk 
menumbuhkan lapisan batu kapur (limestone) dalam rangka 
besi atau baja sehingga mampu meningkatkan kecepatan 
pertumbuhan terumbu karang. Teknologi biorock ini hasilnya 
sangat mengesankan paling tidak dalam dua hal. Pertama, 
tingkat pertumbuhan  terumbu karang mencapai tiga sampai 
lima kali lebih cepat dibandingkan jika ditumbuhkan secara 
alami. Kedua, meningkatkan daya hidup terumbu karang 16 
sampai 50 kali jika dibiakkan secara alami. 

Program penumbuhan terumbu karang di Pemuteran 
menunjukkan keberhasilan yang luar biasa di mana sekarang 
sudah tumbuh terumbu karang yang beraneka raga dan 
rupa yang mewakili hampir 80% jenis terumbu karang yang 
ada di Indonesia. Perlu juga dicatat juga bahwa 60% dari 
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terumbu karang yang ada di dunia sudah berhasil dibiakkan 
di Pemuteran. Keberhasilan lainnya dapat diamati melalui 
munculnya koloni biota laut di sekitar struktur terumbu karang 
buatan, munculnya koloni ikan yang menjadikan terumbu 
karang tersebut sebagai rumahnya di samping karena terumbu 
karang merupakan tempat hidupnya beragam biota laut yang 
menjadi bahan makanan alami ikan. 

5. Dari Restorasi dan Konservasi ke Ekowisata
Tahapan implementasi pengembangan ekowisata terumbu 

karang di Pemuteran dapat dibedakan dalam tiga tahap 
berdasarkan respon masyarakat lokal terhadap program, yaitu 
fase resistensi, fase adaptasi, dan fase transformasi. 

5.1 Fase resistensi
Fase resistensi ini ditandai oleh dua ciri utama yaitu adanya 

penolakan masyarakat di Desa Pemuteran terhadap rencana 
restorasi dan konservasi terumbu karang di wilayah perairan 
laut di sepanjang Pantai Pemuteran atau adanya pengabaian 
program atau tidak peduli dengan adanya kegiatan tersebut. 

Usaha konservasi dengan melarang kawasan restorasi untuk 
dimasuki oleh nelayan sebagai kawasan tangkap ikan. Hal 
inilah yang menyebabkan nelayan menentang atau melakukan 
penolakan terhadap program restorasi dan konservasi tersebut 
mengingat otomatis akan melarang mereka memasuki kawasan 
tangkap yang mengancam sumber pendapatan keluarganya. 
Tentu, sebagai akibatnya terjadi konflik kepentingan yang cukup 
tajam antara masyarakat nelayan setempat dengan pelaksana 
program restorasi dan konservasi. 

Pihak lain, tidak semua masyarakat Pemuteran memiliki sikap 
penolakan terhadap program restorasi dan konservasi. Sebagian 
dari masyarakat lokal yang sadar bahwa usaha penyelamatan 
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lingkungan perairan di Teluk Pemuteran bagi kehidupan di masa 
depan sangatlah penting sehingga mereka mendukung program. 
Menyangkut masyarakat nelayan yang tadinya menolak seiring 
perjalanan waktu dengan adanya sosialisasi dari pihak Yayasan 
Karang Lestari yang didukung oleh Desa Adat melalui Pecalang 
Segara dan Desa Dinas Pemuteran beserta peran pemerintah 
yang tiada henti menyadarkan masyarakat akan arti penting 
penyelamatan lingkungan maka mereka lambat laun menjadi 
mengurangi penolakannya. 

Hal ini dapat diantisipasi dengan memberikan penjelasan 
bahwa restorasi dan konservasi terumbu karang dalam 
jangka panjang justru akan menguntungkan nelayan tersebut 
mengingat terumbu karang yang lestari akan menjadi rumah 
bagi biota laut dan ikan-ikan kecil yang berkerumun. Ikan-
ikan ini merupakan buruan dari ikan besar yang menjadi 
sasaran tangkapan nelayan. Tetapi, praktek penangkapan ikan 
tangkapan ini tidak boleh menggunakan teknik tangkap yang 
merusak atau mendegradasi kualitas terumbu karang, biota laut 
dan ekosistem perairan laut lainnya di sekitar wilayah restorasi 
dan konservasi. Peran Desa Adat melalui Pecalang Segara yang 
secara langsung turun menyadarkan masyarakat sangat vital.

5.2 Fase adaptasi
Fase ini ditandai oleh adanya pertimbangan matang mengenai 

berbagai aspek di antaranya risiko yang mungkin ditimbulkan 
oleh adanya program, biaya yang dibutuhkan untuk mendukung 
terselenggaranya program dan keunggulan kompetitif yang bisa 
ditawarkan agar mampu bersaing dari berbagai aspek. 

Secara ekonomi, risiko pelaksanaan restorasi dan konservasi 
terancam gagal mengingat kurangnya dukungan dana yang 
tersedia. Pembiayaan meliputi dana konstruksi besi tempat 
tumbuhnya terumbu karang, upah tenaga kerja yang bekerja 
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sehari-hari dalam program, penyelenggaraan sosialisasi, 
pengawasan kawasan restorasi dan konservasi, dan biaya 
operasional lainnya. Namun, berkat kepeloporan perintisnya 
yaitu Bapak Agung Prana semua itu dapat diatasi dengan 
menggunakan beberapa cara yang inovatif yaitu donasi 
langsung atau melalui transfer rekening ke program konservasi, 
melakukan penjualan paket restorasi dan konservasi kepada 
wisatawan dengan membiayai sebuah struktur besi tempat 
berkembang biaknya terumbu karang dimana nama penyumbang 
atau donatur akan diisi pada struktur tersebut dan kemudian 
difilmkan atau difoto dan dipublikasi di internet. Cara lain yang 
ditempuh yaitu dengan menggalang semua usaha pariwisata di 
Desa Pemuteran untuk ikut menyumbang biaya restorasi dan 
konservasi mengingat wisatawan yang datang ke Pemuteran 
adalah berkat usaha restorasi dan konservasi terumbu karang 
tersebut sehingga wajar jika para pengusaha pariwisata juga 
memiliki kewajiban untuk turut serta melestarikan terumbu 
karang yang menjadi aset utama kepariwisataan di Pemuteran. 

Secara sosial, risiko yang dihadapi terutama dari nelayan 
setempat yang menolak program restorasi dan konservasi karena 
mengancam sumber pendapatan keluarganya. Namun, hal 
ini dapat diatasi dengan program sosialisasi melalui berbagai 
kesempatan baik melalui pertunjukan kesenian tradisiobal seperti 
wayang kulit, bondres, atau melalui pertemuan-pertemuan adat 
lainnya yang rutin diselenggarakan oleh Desa Adat Pemuteran. 
Biasanya, setiap pertemuan akan diisi satu agenda mengenai 
penjelasan program restorasi dan konservasi kepada masyarakat 
lokal. Cara ini sangat efektif karena pada akhirnya program 
ini menjadi keputusan Desa Adat yang melibatkan lembaga 
pengamanan adat (pecalang) dalam pengamanan program 
yang khusus bertugas di laut sepanjang wilayah konservasi yang 
disebut dengan Pecalang Segara (pecalang laut).
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Risiko secara budaya menyangkut potensi penolakan karena 
masuknya orang luar sebagai pembawa ide restorasi dan 
konservasi tidak sepenuhnya dapat diterima begitu saja mengingat 
secara budaya dan tradisi masyarakat desa lebih mendengarkan 
tokoh adat dan tokoh masyatakat lokal sebagai panutan. Sikap 
budaya yang curiga dengan orang baru menjadi kendala serius 
bagi keberhasilan program restorasi dan konservasi. Namun, hal 
ini pelan-pelan dapat diatasi dengan pendekatan kepada para 
tokoh masyarakat setempat dan ikut melibatkan masyarakat 
lokal dalam program baik dalam tahap perencanan, pelaksanaan, 
maupun pengawasan program. Hal ini juga sangat ditunjang oleh 
ketokohan Agung Prana yang sangat diterima mayarakat lokal 
selaku penggagas utama program konservasi dan pengembangan 
kepariwisataan berbasis alam (ekowisata) dengan daya tarik 
utama terumbu karang dan biota lautnya.

Risiko keunggulan kompetitif juga menjadi kendala yang 
cukup serius mengingat program restorasi dan konservasi 
terumbu karang tidak hanya ada di Desa Pemuteran dan lebih 
jauh program ini diintegrasikan dengan usaha kepariwisataan 
menjadi risiko yang berlipat mengingat restorasi dan konservasi 
dengan pariwisata memiliki filosofi yang bertentangan. Satu 
sisi merupakan usaha penyelamatan sedangkan satunya lagi 
justru menjadi ancaman keberhasilan restorasi dan konservasi. 
Namun, dengan memadukan restorasi dan konservasi dengan 
pariwisata dengan cara yang tepat yaitu dengan prinsip-prinsip 
ekowisata (pariwisata ekologis) maka kelestarian terumbu 
karang tetap menjadi tumpuan utama, sedangkan pariwisata 
menjadi manfaat ikutan yang ditimbulkannya diarahkan untuk 
mendukung program restorasi dan konservasi bukan sebagai 
perusaknya dengan cara sebagai sumber pendapatan program 
yang dipergunakan bagi pemeliharaan terumbu karang. 
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5.3 Fase transformasi
Fase transformasi ini ditandai oleh adanya perubahan 

pola pikir (mindset) masyarakat lokal dari pelaku perusakan 
terumbu karang (destructor) menjadi penyelamat lingkungan 
(conservator). Perubahan ini tidaklah terjadi secara instan 
atau cepat melainkan memerlukan usaha yang lama dan terus 
menerus. Penggunaan media tradisional dan pertemuan adat 
serta dukungan lembaga adat dan dinas (desa dan pemerintah 
daerah) juga turut andil mengubah pola pikir masyarakat. 
Misalnya, masyarakat nelayan sudah paham bahwa justru 
adanya restorasi dan konservasi terumbu karang menjadi 
penyebab datangnya ikan-ikan besar yang menjadi objek 
tangkapan mereka sehingga akhirnya mereka menjadi berubah 
mendukung program restorasi dan konservasi terumbu karang.

Berkah paling dirasakan masyarakat di Pemuteran tentu 
saja berkembangnya program restorasi dan konservasi terumbu 
karang menjadi ekowisata terumbu karang. Hal ini diikuti oleh 
tumbuhnya usaha pariwisata yang membuka lapangan kerja 
dan berusaha yang luas bagi masyarakat lokal. Desa Pemuteran 
mulai dikenal sebagai salah satu lokasi penyelaman (diving), 
snorkeling, olah raga memancing dan aktifitas pariwisata bahari 
lainnya yang terbaik di dunia. 

Wisatawan semakin banyak yang datang sehingga mengun-
dang pengusaha pariwisata berinvestasi baik dalam penyediaan 
akomodasi, restoran, penyediaan peralatan selam, transportasi, 
dan sebagainya.  Hal ini berarti membuka kesempatan kerja 
bagi masyarakat lokal dan desa di sekitarnya. Masyarakat lokal 
juga banyak yang berusaha di akomodasi (homestay), restoran, 
warung makan, penjual minuman, jasa pijat, penyewaan alat 
selam, perahu dan kegiatan lain yang bersentuhan dengan 
kepariwisataan.  Bagi anggota masyaraka yang tidak memiliki 
modal tetapi memiliki keterampilan banyak yang terserap se-



I KETUT SURYA DIARTA      17

COMMUNITY BASED TOURISM DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA TERUMBU KARANG DI PEMUTERAN 

bagai karyawan hotel, restoran, pemandu wisata, pemandu se-
lam ama tir dan sopir. 

6. Adat Kunci Sukses Pengembangan Ekowisata
Berbagai usaha konservasi dan pelestarian ekosistem perairan 

laut termasuk terumbu karangnya sudah banyak dilaksanakan di 
belahan dunia. Bahkan, teknologi biorock ini sudah dicobakan 
di Maldives, Seychelles, Thailand, Papua New Guinea, Mexico, 
dan Panama (http://www.globalcoral.org) tetapi tidak sesukses 
di Pemuteran Bali. Bahkan, program konservasi terumbu karang 
dengan teknologi biorock yang dipadukan dengan ekowisata 
di Pemuteran ini telah mendapat penghargaan baik di tingkat 
lokal, nasional, maupun internasional tercantum dalam Tabel 1. 

Salah satu faktor yang menyebabkan kesuksesan program 
konservasi dan pelestarian ekosistem perairan laut di Pemuter-
an adalah karena peran adat. Sebelum diterapkannya aturan 
adat dan sanksi adat bahkan laju perusakan ekosistem perairan 
laut di Pemuteran sangat memprihatinkan dan mulai berhenti 
sejak Desa Adat melalui Pecalang Segara turun tangan dan terli-
bat langsung dalam usaha konservasi dan pelestarian ekosistem 
perairan laut di Pemuteran. Desa adat membuat peraturan yang 
mengatur perilaku warganya agar tidak merusak sumberdaya 
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Foto 5. Wisatawan di Pemuteran yang bersiapsiap menikmati keindahan 
terumbu karang.
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Tabel 1. Daftar Penghargaan Program Konservasi Terumbu 
Karang di Pemuteran yang Diperoleh Yayasan Karang 
Lestari selaku Pelaksana

No. Nama Penghargaan Tahun Lembaga Pemberi Penghargaan dan 
Bidang Penghargaan

1 Konas Award 2002 Kementerian Kelautan dan Perikanan 
RI dalam bidang manajemen 
kawasan pesisir berbasis masyarakat 
terbaik

2 Aseanta Award 2005 ASEAN Travel Association 
(ASEANTA) dalam kategori 
Conservation Excellence 

3 Piala Kalpataru 2005 Presiden RI dalam kategori 
penyelamat lingkungan

4 TOBO awards 2007 Pemerintah Propinsi Bali dalam 
bidang perintis lingkungan  

5 PATA Gold Award 2008 PATA dalam bidang pelestari 
lingkungan

6 Tri Hita Karana Award 2011 Yayasan Tri Hita Karana Bali
7 Equator Prize Award 2012 Program Pembangunan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk 
kategori lingkungan

8 Rio+20 Award 2012 Konferensi Pembangunan 
Berkelanjutan PBB untuk bidang 
kelautan

9 Pembangunan 
Pariwisata 
Berkelanjutan

2012 Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif RI

10 The 1st runner up  of 
the UNWTO Award 
for Innovation in 
Non-Governmental 
Organizations

2016 UNWTO dalam kategori program 
Coral Reef Reborn

Disarikan dari Suryadiarta dan Sarjana (2012).
]

demi kelestarian dan sumber kehidupan serta mata pencaharian 
generasi berikutnya. Secara garis besar, aturan yang ditetapkan 
oleh Desa Adat Pemuteran diantaranya: (a) larangan menang-
kap ikan dengan bom, (b) larangan menangkap ikan dengan 
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racun sianida, (c) larangan mengambil terumbu karang, (d) la-
rangan mengambil pasir laut dalam jumlah besar, (e) kewajiban 
menjaga kebersihan pantai dan laut, (f) kewajiban menjaga ke-
amanan dan kenyamanan suasana di Pemuteran (Made Gunak-
sa, wawancara  28 Juli 2014).  

Anggota Desa Adat Pemuteran yang melanggar aturan 
adat ini akan kena sanksi yang dijatuhkan setelah dirapatkan 
bersama misalnya denda natura (sejumlah beras) dan sanksi 
sosial (tidak dilayani atau diskors dari pelayanan administrasi 
adat). Pelanggar dari luar Desa Pekraman akan diserahkan 
oleh Pecalang Segara ke Desa Pekraman dan Desa Dinas untuk 
membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya. 
Pelanggaran berat yang memenuhi unsur pidana diserahkan ke 
kepolisian untuk diproses secara hukum.

Mengingat Pecalang Segara sebagai organ Desa Adat hanya 
berwenang menindak warga dari Desa Adat Pemuteran saja maka 
prosedur penanganan pelanggar perusak konservasi perairan 
laut di Pemuteran juga mengalami variasi. Jika pelakunya dari 
berasal dari desa sendiri, misalnya ada nelayan yang melanggar 
ketentuan ini, maka alat tangkapnya akan disita dan nelayan 
yang bersangkutan dilaporkan kepada Kelian Adat. Pelanggaran 
pertama akan diberikan nasehat, pelanggaran kedua dengan 
peringatan tertulis di atas kertas perjanjian bermeterai, dan 
pelanggaran ketiga dikenakan denda 200 kg beras.  Pelanggar 
dari luar Desa Pemuteran pelanggaran pertama dan kedua 
prosesnya sama sedangkan pelanggaran ketiga dilaporkan ke 
pihak berwajib (kepolisian) atau denda Rp 500.000. Adapun 
standar operasi penanganan pelanggaran yang diberlakukan 
oleh Pecalang Segara dapat disimak pada Tabel 2.
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Tabel 2. Prosedur Operasional Standar Pecalang Segara Desa 
Pemuteran

Jenis 
pelang-
garan

Kriteria Tindakan

Ringan Pelaku dicurigai melakukan 
kegiatan penangkapan ikan 
hias atau biota laut lain 
yang dilindungi pemerintah 
dengan cara yang tidak 
ramah lingkungan, 
namun saat patrol tidak 
menemukan barang bukti

Pelaku dilepaskan dan dilakukan 
pendekatan persuasif serta 
pembinaan

Sedang Mendapati nelayan sedang 
melakukan kegiatan 
penangkapan ikan hias atau 
terumbu karang, namun 
saat patrol tidak ditemukan 
membawa peralatan atau 
bahan kimia yang dilarang

Memerintahkan pelaku 
supaya menandatangani surat 
pernyataan tidak mengulangi 
perbuatannya kembali dan 
menyerahkan pelaku kepada 
Desa Dinas dan Kelian Adat 
Pakraman Pemuteran

Berat Mendapati nelayan sedang 
melakukan kegiatan 
penangkapan ikan hias atau 
mengambil terumbu karang 
dan membawa peralatan 
atau bahan kimia yang 
dilaranf serta ditemukan 
barang bukti

Menyerahkan pelakunya 
kepada pihak yang berwenang 
(kepolisian).

Berdasarkan dokumentasi Pecalang Segara, sampai tahun 
2014, telah ditemukan sebanyak 28 pelanggaran ‘sedang’ di 
mana pelaku telah menandatangani surat pernyataan untuk 
tidak mengulangi perbuatannya lagi. Jumlah ini jauh menurun 
dibandingkan pada awal adanya Pecalang segara di awal tahun 
2004 yang bahkan tidak bisa dihitung

7. Pecalang Segara sebagai Model CBT
Sinergi Pecalang Segara sebagai representasi desa adat dengan 

pihak Yayasan Karang Lestari, ilmuwan, relawan, pengusaha, dan 
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masyarakat dalam upaya konservasi ekosistem perairan laut dan 
pengembangan ekowisata terumbu karang telah menunjukkan 
bahwa faktor budaya (adat) justru menjadi kunci sukses program. 
Pertimbangan ekonomi dan pelestarian lingkungan memang 
penting tetapi beberapa kasus di pelestarian terumbu karang di 
luar negeri telah menunjukkan kegagalan karena mengabaikan 
inklusifitas masyarakat secara sosial dan budaya. 

Penelitian Fabinyi (2010) mendapat solusi pada kasus 
pelestarian ekosistem perairan laut di Pemuteran ini. Model 
keterlibatan lembaga adat dan aturan adat dalam upaya 
pelestarian sumberdaya di Pemuteran ini layak dijadikan 
teladan bagi daerah pesisir lainnya di Indonesia dan dunia,  
bahkan pada kasus pelestarian sumberdaya lainnya di daerah 
aliran sungai, hutan, atau danau yang dapat dikembangkan 
selain untuk konservasi juga untuk tujuan pariwisata. Sejatinya 
pariwisata dan usaha pelestarian sumberdaya termasuk 
sumberdaya perairan tidaklah bersifat dikotomis tetapi terbuka 
peluang lebar untuk saling sinergitas. 

Faktor pendukung keberhasilan pengembangan ekowisata 
yang memanfaatkan restorasi dan konservasi terumbu karang 
di Pemuteran yaitu: 

(a) Penduduk Desa Pemuteran umumnya beragama Hindu 
dan mempraktekkan adat istiadat berlandaskan Tri Hita 
Karana yang menjunjung keselarasan hubungan antara 
manusia dengan Penciptanya (Tuhan), manusia dengan 
sesamanya, dan manusia dengan lingkungan alamnya. 
Hal ini menjadi modal untuk menggerakkan masyarakat 
dalam usaha restorasi dan konservasi terumbu karang; 

(b) Terlibatnya Desa Adat Pemuteran dalam program 
penyelamatan terumbu karang sampai menjadikannya 
sebagai daya tarik ekowisata melalui pembentukan 
Pecalang Segara; 
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(c) Sistem kehidupan sosial masyarakat setempat masih 
memegang teguh tradisi lama dan umumnya mereka 
mengikuti dan mematuhi tokoh-tokoh adat sebagai 
pemimpin adatnya; 

(d) Desa Pemuteran terletak sangat strategis di pesisir utara 
Pulau Bali membentang tepian pantai berpasir hitam 
yang indah dikelilingi perbukitan di sisi selatan desa 
sehingga diapit laut dan bukit yang sangat indah menjadi 
potensi pariwisata yang menawan;

(e) Mata pencaharian sebagian masyarakatnya adalah ne-
layan sehingga sangat dekat dan akrab dengan kehi-
dupan pesisir dan laut; 

(f) Keinginan yang dalam datang dari masyarakat untuk 
mengubah nasib dan kehidupannya dengan memanfaat-
kan sumber daya yang tersedia sekaligus mempunyai ak-
ses serta turut secara partisispatif terlibat dalam pelak-
sanaan restorasi dan konservasi dan pengembangan 
kepariwisataan; 

(g) Kemauan masyarakat lokal untuk ikut serta terlibat 
berpartisipasi dalam usaha restorasi dan konservasi 
terumbu karang untuk memperbaiki lingkungan perairan 
laut yang rusak di sekitar Teluk Pemuteran; 

(h)  Konsisi perairan laut di sekitar Pantai Pemuteran sangat 
cocok untuk pengembangan terumbu karang dengan 
temperatur berkisar antara 28-30 derajat celcius; dan 

(i) Fasilitas kepariwisataan yang dibangun masyarakat 
cukup memadai

Peluang yang memperbesar potensi keberhasilan program di 
antaranya: 

(a)  Adanya pelopor penyelamat lingkungan yang memiliki 
visi memadukan pelestarian terumbu karang dengan us-
aha menjadikan Pemuteran sebagai daya tarik ekowisata 
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restorasi dan konservasi terumbu karang dengan aktifitas 
kepariwisataan yang mengikutinya seperti diving, snor-
keling, akomodasi, restoran, transportasi, dan sebagainya; 

(b) Kesediaan komponen pariwisata dari luar desa untuk 
mendukung ide restorasi dan konservasi sebagai 
daya tarik wisata seperti pemerintah, biro perjalanan, 
akademisi, peneliti, pengusaha hotel dan restoran, 
masyarakat umum, dan wisatawan yang berkunjung; 

(c) Adanya segmen wisatawan khusus yaitu ekowisata 
terlebih khusus lagi ekowisata perairan laut yang mencari 
tempat-tenpat penyelaman eksotis di seluruh dunia; 

(d) Tersedianya teknologi restorasi dan konservasi terumbu 
karang baru yang menggunakan aliran listrik arus lemah 
(biorock) yang memungkinkan pertumbuhan terumbu 
karang lebih cepat dari waktu normalnya di laut alami.

8. Teladan dari Pemuteran
Pengembangan pariwisata dan upaya pelestarian sumberdaya 

perairan pada suatu kawasan ibarat memadukan minyak di 
atas permukaan air karena memiliki magnitude yang berbeda, 
tetapi selalu ada solusinya. Usaha pelestarian sumberdaya 
perairan laut dan pariwisata di Pemuteran ini membuka kunci 
kemungkinan dimaksud. Pecalang segara sebagai representasi 
Desa Adat Pemuteran yang dilengkapi seperangkat aturan adat 
memberikan model partisipatif lembaga adat dalam konservasi 
ekosistem perairan pesisir laut dan pengembangan ekowisata. 
Model ini mempunyai kesempatan luas untuk direplikasi dan 
diaplikasikan pada komunitas lainnya.  Secara ringkas model ini 
dapat digambarkan sebagai berikut:
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3 

Model Pendekatan CBT Berbasis Adat dalam Pengembangan Ekowisata 
Terumbu Karang di Pemuteran Bali (diadopsi dari McCawley, 2001). 

Keberhasilan merestorasi terumbu karang tidak terlepas dari 
pengadopsian nilai-nilai lokal masyarakat di Desa Pemuteran. 
Program restorasi terumbu karang dengan teknologi biorock 
sudah dilaksanakan di belahan dunia lainnya tetapi tidak 
sesukses di Pemuteran. Salah satunya dikarenakan kurangnya 
partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga, memelihara, 
dan merasa memiliki program yang berujung pada kurangnya 
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tanggung jawab bersama untuk menjamin suksesnya proyek 
tersebut. Umumnya di Bali, desa adat (termasuk di Pemuteran) 
memiliki seperangkat aturan adat di tingkat desa yang mengikat 
warganya dalam berperilaku sehari-hari. Aturan adat tersebut 
disebut awig-awig. Desa adat Pemuteran berperan besar 
dalam menginternalisasi nilai disertai pengenaan sanksi 
adat bagi warga yang melanggar aturan atau kesepakatan 
(perarem) bersama yang telah diputuskan. Taatnya masyarakat 
lokal terhadap kesepakatan adat yang terkait dengan upaya 
pelestarian terumbu karang tidak terlepas dari peran Pecalang 
Segara selaku pelaksana di lapangan yang memastikan tidak 
adanya pelanggaran.

Program restorasi terumbu karang di Desa Pemuteran secara 
riil memang membangkitkan geliat ekonomi masyarakatnya.  
Kembalinya kehidupan biota laut seperti sediakala mengundang 
koloni ikan datang dan menjadikan terumbu karang sebagai 
rumahnya. Ikan besar juga mulai berdatangan mengikuti 
ikan-ikan kecil yang menjadi mangsanya. Hal ini merupakan 
pemandangan bawah laut yang sangat eksotis dan mengundang 
wisatawan yang mempunai minat khusus berwisata bawah air 
(snorkeling dan diving) semakin banyak ke Desa Pemuteran. 
Kondisi ini membuka peluang usaha bagi masyarakat untuk 
berusaha baik yang ada hubungannya langsung dengan kegiatan 
ekowisata tersebut atau usaha pendukungnya. 

Anggota masyarakat banyak yang membuka usaha penye-
waan alat selam dan snorkeling, menjadi pemandu wisata dan 
pemandu selam, penyedia sarana tansportasi ke titik penyela-
man atau wisata lumba-lumba. Masyarakat juga membuka 
usaha transportasi, trekking ke lokasi pura suci di sekitar Desa 
Pemuteran, membuka penginapan (home stay), warung dan 
restoran, tempat pijat (massage), fotografi, dan sebagainya.

Kunci sukses keberhasilan restorasi dan konservasi terumbu 
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karang di Desa Pemuteran adalah semangat kerjasama dari 
beberapa pemangku kepentingan yang dipelopori oleh: (1) 
Yayasan Karang Lestari selaku pendiri program, (2) ilmuwan 
biorock, (3) Desa Adat Pemuteran melalui Pecalang Segara, 
(4) pemerintah (dari tingkat desa sampai kabupaten), dan (5) 
para relawan. Partisipasi ini tentu muncul karena semua elemen 
mendapat tempat, hak, dan tanggung jawab yang sesuai dengan 
kapasitasnya masing-masing. 

Yayasan Karang Lestari berkepentingan menyelamatkan dan 
melindungi ekosistem perairan di Desa Pemuteran sebagai kon-
tribusinya bagi pengembangan masyarakat Desa Pemuteran. 
Yayasan ini juga bertujuan mengeluarkan masyarakat dari bu-
daya merusak menjadi penyelamat lingkungan sekaligus mem-
buka wawasan masyarakat akan potensi besar yang dimiliki 
Desa Pemuteran yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan eko-
nomi melalui ekowisata. Tentu, tujuan akhirnya adalah mencip-
takan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus pekerjaannya terse-
but berkontribusi terhadap penyelamatan lingkungan. Filosofi 
pekerjaan seperti inilah yang sering disebut sebagai green job. 

Usaha wisata diving dan snorkeling yang digabungkan 
dengan kegiatan penanaman terumbu karang dalam kerangka 
restorasi dan konservasi akan berdampak positif dari dua aspek 
yaitu penyelamatan terumbu karang beserta ekosistemnya 
dan menjadi sumber pendapatan yang ditarik dari penyewaan 
perlengkapan selam atau penjualan paket wisata tersebut. 
Kegiatan paket wisata berkebun terumbu karang (reef gardener) 
cukup banyak diminati wisatawan yang dipadukan dengan 
penangkaran penyu (turtle hatchery).  Nelayan yang kebetulan 
menangkap penyu secara tidak sengaja dari jaring ikannya 
serta menemukan telur penyu di pantai bisa menjualnya ke 
pengelola program yang mempekerjakan penduduk setempat 
membuat bak penampungan untuk penetasan telur penyu 
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tersebut. Warga sekarang lebih memilih menjual telur penyu 
yang ditemukan untuk ditetaskan dan kembali dilepas ke laut 
daripada mengkonsumsinya. Sampai sekarang hampir 6.500 
bayi penyu telah dilepas kempali ke laut Desa Pemuteran. 
Proses pelepasan bayi penyu ini sekaligus dijadikan sebagai 
atraksi wisata dan wisatawan yang ingin ikut melepasnya harus 
membayar untuk biaya operasional dan menggaji pegawai 
penangkaran. Wisatawan dan masyarakat setempat sekarang 
sudah sangat sadar dan peduli pentingnya melindungi penyu 
ini bagi keseimbangan ekosistem laut dan sekaligus menjadi 
sumber pendapatan karena dijadikan sebagai atraksi wisata. 

Prinsip berikutnya adalah berusaha menciptakan keadilan 
sosial sesuai peran yang dimainkan. Rintisan usaha ini sudah 
dimulai dengan pembentukan Badan Pengelola Pariwisata 
Desa (BP2D) Desa Pekraman Pemuteran sesuai SK  bersama 
antara Perbekel Desa Pemuteran dan Kelian Desa Pekraman 
Pemuteran No.15/VII/DPP /SK/2011 tanggal 29 Juli 2011. 
Keberadaan BP2D sangat penting bagi Desa Pekraman 
Pemuteran ke depannya mengingat BP2D dapat mengatur 
tata ruang desa sehingga pembangunan yang akan merusak 
ekosistem atau lingkungan dapat dicegah dan dikendalikan. 
BP2D juga mengatur tidak adanya pungutan-pungutan kepada 
pengusaha yang tidak sah yang menyebabkan biaya tinggi dan 
yang terpenting BP2D menjamin kelestarian dan keberlanjutan 
ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut serta lingkungan 
di wilayah Desa Pemuteran secara umum. BP2D menjamin 
semua orang bisa berusaha dengan memanfaatkan potensi 
wisata yang ada di Pemuteran sepanjang memenuhi aturan yang 
telah ditetapkan (Anonim, 2012).  
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9. Penutup
Model pendekatan community based tourism (CBT) dalam 

pengembangan ekowisata terumbu karang di Pemuteran 
dengan jelas menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat 
ditentukan oleh keberhasilan implementasi prinsip-prinsip 
CBT. Partisipasi masyarakat lokal merupakan suatu keharusan 
agar program mendapat dukungan (Breugel, 2013). Hal ini 
ditunjang oleh fakta bahwa program pengembangan ekowisata 
yang didasarkan atas usaha restorasi dan konservasi terumbu 
karang nyata-nyata mendatangkan keuntungan ekonomi bagi 
masyarakat (Goodwin dan Santilli, 2009). 

Peranan adat dan budaya juga sangat menentukan 
(Giampiccoli dan Kalis, 2012). Tahap mentransformasi pola 
pikir masyarakat dari perusak sumber daya alam menjadi 
pelindung sumber daya alam memerlukan sentuhan budaya 
agar mampu menginternalisasi nilai melalui kesenian dan rapat 
adat. Hal ini diperkuat dengan pembentukan Pecalang Segara 
yang merupakan lembaga organik Desa Adat Pemuteran yang 
menjamin pelaksanaan program berjalan dengan baik dan 
memastikan semua kesepakan adat yang berkaitan dengan 
usaha konservasi terumbu karang dijalankan dengan baik.

Keberhasilan program juga didukung oleh adanya tokoh vi-
sioner yaitu Bapak Agung Prana sebagai role model yang mem-
buka wawasan masyarakat lokal mengenai nilai melestarikan 
sumberdaya alam adalah cara terbaik menjualnya tanpa meru-
saknya dan menjamin dapat dimanfaatkan dalam jangka pan-
jang tidak saja bagi generasi sekarang tetapi juga bagi generasi 
yang akan datang (The Mountain Institute, 2000). Hal ini juga 
merupakan modal kuat pengembangan usaha pariwisata seb-
agaimana ditunjukkannya secara nyata di Pemuteran. Program 
ini juga merupakan salah satu implementasi pembangunan yang 
menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (Okazaki, 2008).
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Pengembangan ekowisata terumbu karang di Pemuteran 
juga menunjukkan bahwa usaha pelestarian sumber daya 
alam bukanlah diartikan secara sempit dalam artian tidak 
boleh dimanfaatkan selain untuk kelestariannya sendiri, tetapi 
pemanfaatan secara bijak dan terukur menunjukkan justru akan 
menguntungkan mengingat pelastarian itu sendiri memerlukan 
biaya untuk bisa dilaksanakan. Pemanfaatan sumber daya alam 
terumbu karang sebagai daya tarik wisata alam (ekowisata) 
merupakan cara cerdas yang dipilih karena akan memberikan 
peluang pendapatan sebagai sumber pembiayaan program dan 
untuk usaha lebih lanjut dalam konservasi terumbu karang.

Ekowisata terumbu karang yang berkembang di Pemuteran 
dari awalnya sebagai usaha restorasi dan konservasi juga mem-
perlihatkan bahwa usaha tersebut datang, diimplementasikan, 
dilaksanakan, dan dikelola serta dikendalikan oleh masyarakat 
lokal melalui Yayasan Karang Lestari bekerja sama dengan Desa 
Adat Pemuteran melalui Pecalang Segara. Hal ini sangat pent-
ing mengingat kepemilikan dan kontrol lokal akan merangsang 
partisipasi masyarakat lokal yang memperbesar peluang keber-
hasilan program (Blackstock, 2005).1
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Daya Tarik Wisata Tanah Lot 
semakin Berkembang Sejak Dikelola 

Masyarakat 

I PUTU KRISNA ARTA WIDANA

1. Pendahuluan
Tulisan ini membahas model community based tourism di 

daya tarik wisata Tanah Lot, Tabanan. Daya tarik wisata (DTW) 
yang terkenal akan pemandangan perpaduan antara keagungan 
pura Tanah Lot di atas batu karang laut dengan eksotisme sunset 
merupakan salah satu daya tarik wisata di Bali yang sepenuhnya 
dikelola oleh masyarakat atas persetujuan pemerintah sejak 
tahun 2000. Inilah model community based tourism yang 
sepenuhnya datang dari bawah, bottom up bukan top down. 
Hak masyarakat mengelola daya tarik wisata di daerahnya 
bukan merupakan sesuatu yang direncanakan pemerintah dan 
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dihadiahkan kepada masyarakat, sebaliknya merupakan hasil 
dari perjuangan panjang masyarakat, bertahun, dan bertahap. 
Fokus dari tulisan ini adalah perjuangan masyarakat Desa 
Pakraman Beraban dan dampak yang mereka rasakan setelah 
mereka mendapat hak untuk mengelola DTW.

Awalnya, sekitar tahun 1980-an, pengelolaan DTW Tanah 
Lot diserahkan dengan sistem kontrak oleh pemerintah kepada 
swasta lokal. Dengan sistem kontrak, masyarakat lokal yang 
menjadi ‘pemilik objek’ yang ada di wilayah desanya tidak 
mendapatkan apa-apa. Tidak puas akan keadaan demikian, 
masyarakat mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar 
diberikan hak untuk ikut mengelola. Di era reformasi, 
pemerintah tidak mempunyai pilihan untuk tidak mengadopsi 
tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat pun dipenuhi. Daya 
tarik wisata yang semula dikelola berdua, swasta dan Pemkab 
Tabanan, sejak tahun 2000 dikelola bertiga, yakni pemerintah, 
swasta, dan masyarakat (Putra dan Pitana, 2010). Perjuangan 
masyarakat dilanjutkan dengan mendesak pemerintah agar 
memberikan desa mengelola Tanah Lot sepenuhnya. Tututan 
itu pun berhasil, dan sejak tahun 2013, DTW Tanah Lot dikelola 
berdua, yaitu desa pakraman Beraban dan pemerintah. Unsur 
swasta terdepak. 

Sejak dikelola penuh oleh masyarakat melalui badan yang 
pembentukannya direstui oleh pemerintah daerah, terjadi 
banyak pembenahan dan pengembangan yang positif buktinya 
jumlah wisatawan yang berkunjung meningkat terus dari tahun 
ke tahun.

Data jumlah pengunjung menunjukkan peningkatan setiap 
tahunnya, yaitu rata-rata sebesar 11,84 persen per tahun. Hanya 
tahun 2006, terjadi penurunan tingkat kunjungan wisatawan 
sebesar 10,91 persen. Hal ini disebabkan adanya travel warning 
bagi wisatawan berkunjung ke Bali sebagai akibat beberapa 
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peristiwa yaitu serangan teroris di Kuta dan Jimbaran, wabah 
flu burung, dan rabies. Pihak pengelola berusaha membangun 
kembali citra pariwisata Bali khususnya di DTW Tanah Lot. 
Peningkatan promosi dengan membuat berbagai even yang 
didukung oleh pemerintah daerah dan masyarakat ternyata 
mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung kembali. 
Selain itu, sistem keamanan juga dievaluasi guna memberikan 
rasa aman dan nyaman kepada wisatawan ketika sedang 
berwisata di DTW Tanah Lot, sehingga kunjungan wisatawan 
meningkat drastis, yaitu sebesar 26,32 persen pada tahun 2007 
(Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Kunjungan Wisatawan ke DTW Tanah Lot 2001-2015

Tahun Jumlah Wisatawan 
Pertumbuhan

(%)
2001 768.017 -
2002 782.416 1,80
2003 830.092 6,09
2004 1.043.177 25,67
2005 1.153.127 10,54
2006 1.027.287 -10,91
2007 1.297.677 26,32
2008 1.574.808 21,36
2009 1.854.020 17,73
2010 2.149.893 15,96
2011 2.315.966 7,72
2012 2.577.299 11,28
2013 2.842.281 10,28
2014 3.125.205 9,95
2015 3.179.617 1,74

Sumber: Badan Operasional DTW Tanah Lot (2016) 

Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan berbanding 
lurus dengan peningkatan pendapatan untuk semua pihak 



I PUTU KRISNA ARTA WIDANA       35

DAYA TARIK WISATA TANAH LOT SEMAKIN BERKEMBANG SEJAK DIKELOLA MASYARAKAT 

yang terlibat dalam pengelolaan DTW Tanah Lot. Sebelum 
pengelolaan oleh masyarakat, semua pendapatan dari hasil 
pengelolaan DTW Tanah Lot dimiliki oleh pihak swasta selaku 
pengelola. Masyarakat hanya sebatas sebagai pedagang yang 
menjual makanan dan minuman saja, pekerja foto keliling 
serta berjualan suvenir atau cinderamata. Namun, di sisi lain 
masyarakat diwajibkan berpartisipasi dalam menjaga dan 
merawat kesucian pura-pura yang ada di DTW Tanah Lot. 
Masyarakat membayar iuran untuk upacara-upacara yang 
diadakan di setiap pura, termasuk Pura Tanah Lot yang menjadi 
ikon di DTW ini. Masyarakat tidak dilibatkan secara langsung 
dalam pengelolaan. Mereka hanya menjadi penonton. 

Merasakan kondisi yang tidak adil itulah, masyarakat 
mendesak pemerintah agar diizinkan ikut menjadi pengelola dan 
menuntut agar swasta dihentikan sebagai pengelola. Tuntutan 
itu dipenuhi pemerintah dan masyarakat menunjukkan 
kemampuan mereka dalam mengelola daya tarik wisata, 
terbukti angka kunjungan meningkat dan suasana objek kian 
nyaman. Masyarakat pun ikut menikmati keuntungan ekonomi 
pariwisata Tanah Lot. Hasil dari pengelolaan DTW Tanah Lot 
terbukti telah dan tetap diharapkan mampu mengurangi beban 
masyarakat (wawancara dengan I Made Sujana, 11 Januari 
2015). Pada Tabel 2 disajikan pendapatan DTW Tanah Lot dari 
tahun 2005 sampai dengan 2014.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan 
bersih dari hasil pengelolaan DTW Tanah Lot terus meningkat. 
Peningkatan yang tinggi terjadi tahun 2006 dan 2012 setelah 
pihak pengelola menaikkan harga tiket masuk. Walaupun 
jumlah wisatawan yang berkunjung menurun pada tahun 
2006 dibandingkan dengan tahun 2005, jumlah pendapatan 
meningkat karena adanya perubahan harga tiket masuk yang 
semula Rp. 5.000 untuk dewasa dan Rp. 3.000 untuk anak-
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anak baik wisatawan mancanegara maupun domestik menjadi 
Rp. 15.000 untuk wisatawan mancanegara dewasa, Rp. 7.500 
untuk wisatawan domestik dewasa, dan Rp. 5.000 untuk anak-
anak baik wisatawan mancanegara dan domestik. 

Pada tahun 2012 juga terjadi peningkatan harga tiket masuk 
menjadi Rp. 30.000 untuk wisatawan mancanegara dewasa, 
Rp. 15.000 untuk wisatawan mancanegara anak-anak, Rp. 
10.000 untuk wisatawan domestik dewasa, dan Rp. 7.500 untuk 
wisatawan domestik anak-anak. Semakin besar pendapatan 
dari pengelolaan DTW Tanah Lot, maka distribusi pendapatan 
ke Desa Pakraman Beraban juga semakin besar. Pendapatan ini 
ikut memperlancar roda perekonomian masyarakat lokal. 

Selain itu, dari hasil kontribusi yang diterima oleh Desa 
Pakraman Beraban telah mampu membebaskan masyarakat 

Tabel 2. Pendapatan Bersih DTW Tanah Lot 2005-2015

Tahun
Pendapatan

(Rp)
Pertumbuhan

(%)
2005 2.273.341.400 -

2006 5.512.396.583 142,48

2007 6.553.617.595 18,89

2008 8.616.628.242 31,48

2009 10.656.220.494 23,67

2010 13.301.422.250 24,82

2011 14.519.147.750 9,15

2012 26.974.888.596 85,79

2013 33.519.717.827 24,26

2014 40.589.501.282 21,09

2015 41,42 menyusul

Sumber: Badan Operasional DTW Tanah Lot (2016)
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dari segala bentuk iuran pembangunan desa.Bahkan, juga dari 
penerimaan oleh desa pakraman ini, 15 persen dikontribusikan 
langsung kepadamasyarakat yang diberikan kepada masing-
masing kepala keluarga setiap bulan. Praktik pengelolaan daya 
tarik wisata bersifat ‘dari, oleh, dan untuk masyarakat’ ini sesuai 
dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat. Nyata bahwa 
masyarakat Desa Pakraman Beraban mengelola langsung DTW 
Tanah Lot yang ada di desanya. 

2. Kilas Balik Perjuangan Mengelola Tanah Lot
Sejarah partisipasi masyarakat mengelola Tanah Lot boleh 

dikatakan dimulai tahun 1999, pada era reformasi. Sebelum itu, 
pengelolaan DTW Tanah Lot diserahkan pemerintah kepada 
pengelola swasta, yaitu CV Ari Jasa Wisata dengan sistem 
kontrak pada tanggal 1 Juni 1980 sampai dengan tahun 2000 
(Putra dan Pitana, 2010). Era reformasi memberikan kebebasan 
dan keberanian masyarakat untuk menuntut haknya kepada 
pemerintah. Ketika masyarakat Desa Pakraman Beraban 
mengajukan tuntuan untuk ikut mengelola Tanah Lot, daripada 
memberikannya kepada swasta, pemerintah tidak mempunyai 
pilihan lain untuk memenuhi. Namun, kontrak dengan swasta 
diperpanjang sampai 21 April 2011 kepada CV Ari Jasa Wisata 
secara diam-diam tanpa sepengetahuan masyarakat Desa 
Pakraman Beraban. Dalam situasi demikian, tidak mungkin 
bagi pemerintah untuk mengeluarkan pihak swasta, sebab jika 
dilakukan pemerintah bisa dituntut melanggar kontrak. 

Hal ini memicu kemarahan masyarakat dan sebagai jalan 
tengah dibentuklah pansus pengkajian kontrak kerjasama 
pengelolaan DTW Tanah Lot antara pemerintah daerah dengan 
pihak swasta. Dari pengkajian tersebut diperoleh kesepakatan 
bahwa dari tanggal 1 Juli 2000 sampai dengan tanggal 21 April 
2011, DTW Tanah Lot dikelola oleh tiga pihak: yaitu unsur Desa 
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Pakraman Beraban, unsur swasta (CV Ari Jasa Wisata), dan 
Pemerintah Kabupaten Tabanan.

Pada tanggal 21 April 2011, setelah Perjanjian Kontrak Ker-
jasama Pengelolaan DTW Tanah Lot berakhir, semua kompo-
nen masyarakat Desa Pakraman Beraban menuntut pengelo-
laan DTW Tanah Lot hanya antara Desa Pakraman Beraban dan 
Pemerintah Kabupaten Tabanan saja tanpa melibatkan pihak 
swasta. Hal ini kembali memicu perdebatan tentang pengelo-
laan DTW Tanah lot. Akhirnya, berdasarkan rekomendasi pan-
sus yang dibentuk,disepakati bahwa pengelolaan DTW Tanah 
Lot hanya antara Desa Pakraman Beraban dan Pemerintah Ka-
bupaten Tabanan tanpa melibatkan pihak swasta yang dituang-
kan dalam bentuk perjanjian. Dari perjanjian tersebut, Pemer-
intah Kabupaten Tabanan berkewajiban untuk mengatur dan 
mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan yang 
berlaku, sedangkan Desa Pakraman Beraban diberikan kesem-
patan untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan DTW Tanah 
Lot (Bali Post, 22 Mei 2011).

Pengelolaan DTW Tanah Lot telah menunjukkan sikap 
positif masyarakat untuk dilibatkan mengelola dan mengontrol 
DTW Tanah Lot (Putra dan Pitana, 2010). Dari satu dasawarsa 
(2000-2010) yang telah lewat, pengelolaan DTW Tanah 

KRISNA ARTA WIDANA 

Foto 1.  Daya tarik wisata Tanah Lot, sebuah pura indah di tepi laut, dengan 
pesona sunset yang indah.
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Lot memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. 
Selanjutnya, yang menjadi sebuah tanggung jawab besar 
sekaligus suatu tantangan ke depan adalah kemampuan Desa 
Pakraman Beraban dan pemerintah daerah dalam mengelola 
dan mengontrol DTW Tanah Lot guna memberikan dampak 
yang bermanfaat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan 
suatu kajian tentang perubahan pengelola DTW Tanah Lot dan 
dampaknya terhadap masyarakat Desa Pakraman Beraban guna 
menuju pariwisata berkelanjutan (Foto 1).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pengelola 
Telah terjadi dua kali perubahan pengelola DTW Tanah Lot, 

yaitu pada tahun 2000 perubahan pengelola dari pihak swasta 
menjadi tiga pihak (swasta, pemeritnah, masyarakat) dan pada 
tahun 2011 perubahan pengelola dari tiga pihak menjadi dua 
(pemerintah dan masyarakat). Adapun perubahan pengelola 
DTW Tanah Lot adalah sebagai berikut:

3.1 Perubahan Pengelola dari Pihak Swasta Menjadi 
Tiga Pihak

Faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pengelola 
DTW Tanah Lot dari pihak swasta menjadi tiga pihak, yaitu 
kesempatan kerja, tanggung jawab lokal, memiliki sumber 
daya manusia yang memadai untuk ikut mengelola, wilayah 
Desa Pakraman, landasan hukum, dan kondisi politik. Berikut 
penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari pihak swasta menjadi 
tiga pihak.

a. Kesempatan kerja
Pada saat DTW Tanah Lot dikelola oleh pihak swasta, 

masyarakat yang sebagian besar berasal dari Desa Pakraman 
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Beraban merasa dilarang bahkan diusir jika berdagang acung 
(berdagang keliling) maupun membangun lapak di sekitar 
DTW Tanah Lot. Sejak dikelola oleh pihak swasta, masyarakat 
yang berdagang di DTW Tanah Lot dibatasi dan diatur. Dengan 
kondisi seperti inilah mulai timbul pemikiran masyarakat Desa 
Pakraman Beraban terutama yang bekerja atau berusaha di 
DTW Tanah Lot untuk berjuang agar dapat ikut mengelola DTW 
Tanah Lot.

b. Tanggung Jawab Lokal
Daya tarik wisata Tanah Lot merupakan potensi wisata yang 

ada di Desa Pakraman Beraban. Segala sesuatu yang terjadi di 
DTW Tanah Lot merupakan tanggung jawab Desa Pakraman 
Beraban. Tanggung jawab yang dimiliki oleh Desa Pakraman 
Beraban menyangkut sekala (nyata) dan niskala (abstrak). 
Secara sekala, Desa Pakraman Beraban berkewajiban untuk 
menjaga keamanan, kebersihan, dan kelestarian DTW Tanah 
Lot. Desa Pakraman Beraban juga berkewajiban memberikan 
perhatian sosial terhadap Desa Pakraman lain di Kecamatan 
Kediri dan juga perhatian terhadap budaya yang hidup dan 
berkembang di masyarakat. Secara niskala, Desa Pakraman 
Beraban mempunyai kewajiban untuk melaksanakan upacara, 
memelihara kesucian, khususnya Pura Dang Kahyangan yang 
ada di Desa Pakraman Beraban. 

c. Sumber Daya Manusia yang Memadai 
Semenjak pariwisata mulai dikenal di Desa Pakraman 

Beraban pada awal tahun 1980-an, masyarakat Desa Pakraman 
Beraban mulai tertarik untuk belajar pariwisata terutama belajar 
bahasa Inggris. Terlebih lagi dengan dibukanya Bali Nirwana 
Resort (BNR), yang dibangun mulai 1993 dan rampung untuk 
operasi pada tahun 1997. Kehadiran hotel berbintang lima ini, di 
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satu pihak memperkuat posisi Tanah Lot dalam peta pariwisata 
Bali, di lain pihak mendorong masyarakat Desa Pakraman 
Beraban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
melalui peningkatan pendidikan baik secara kuantitas maupun 
kualitas.

d. Wilayah Desa Pakraman
Hal yang mendasari terjadinya perubahan pengelola DTW 

Tanah Lot dari pihak swasta menjadi tiga pihak salah satunya 
karena faktor wilayah. Seperti diketahui, DTW Tanah Lot 
berada di wilayah Desa Pakraman Beraban. Dasar inilah yang 
mendorong masyarakat Desa Pakraman Beraban meminta 
haknya untuk ikut mengelola DTW Tanah Lot.

e. Landasan Hukum
Dasar terjadinya perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari 

pihak swasta menjadi tiga pihak tidak hanya dilihat dari segi 
kewilayahan, tetapi juga dilihat dari landasan hukum. Hal ini 
bertujuan agar perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa 
Pakraman Beraban untuk ikut mengelola DTW Tanah Lot sesuai 
dengan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, masyarakat Desa 
Pakraman Beraban tidak asal menuntut tanpa didasari dengan 
landasan hukum yang jelas. Landasan hukum perjuangan 
masyarakat Desa Pakraman Beraban untuk ikut mengelola DTW 
Tanah Lot pada tahun 2000 berpedoman pada semua peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.Salah satunya 
adalah berdasarkan isi dari Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 
1999 tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi dan Olahraga yang 
menyatakan bahwa dari sisi kemasyarakatan desa pakraman 
berhak mengelola potensi yang berada pada wilayahnya dan 
Tanah Lot merupakan wilayah Desa Pakraman Beraban. Hal ini 
didukung juga oleh Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1999 
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tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang menyatakan 
bahwa DTW merupakan tanggung jawab pemerintah dan 
boleh bekerjasama dengan masyarakat lokal dan swasta. Jadi, 
tingkatan swasta ada di bawah Desa Pakraman.

f. Kondisi politik
Tidak dapat dipungkiri bahwa realitas perjuangan masyara-

kat Desa Pakraman Beraban untuk ikut mengelola DTW Tanah 
Lot berkaitan dengan kondisi politik pada saat itu. Pada waktu 
reformasi tahun 1999, salah satu partai politik, yaitu PDI Per-
juangan mengalami kebangkitan, sehingga memiliki kekuatan 
untuk memberikan masukan kepada DPRD (Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah) agar membentuk Panitia Khusus (Pansus). Per-
juangan ini dipimpin oleh I Nyoman Gede Putra Astawa dan 
I Ketut Tama yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Ta-
banan dari Desa Pakraman Beraban dan dibantu oleh karang 
taruna Gapera yang dipimpin oleh I Made Sujana serta Bend-
esa Pakraman Beraban pada saat itu, I Made Deka. Perjuangan 
ini dilakukan guna mengkaji ulang kontrak pemerintah daerah 
dengan pihak swasta dalam pengelolaan DTW Tanah Lot yang 
telah diperpanjang sampai dengan tahun 2011 tanpa sepengeta-
huan masyarakat Desa Pakraman Beraban.

Tabel 3. Persentase Pembagian Pendapatan DTW Tanah Lot 
2000-2011

Pembagian Pendapatan Persentase
Pemkab Tabanan 55
Swasta 15
Desa Pakraman Beraban 20
Pura Tanah Lot dan pura sekitarnya 5
Desa Adat se-Kecamatan Kediri 5

Dengan dikelola tiga pihak, pembagian pendapatan dari 
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Tanah Lot dibagi seperti berikut (Tabel 3). Dalam pembagian 
ini, desa mulai dapat dan pihak swasta masih dapat, berbeda 
halnya dengan sesudah perubahan pengelola menjadi dua pihak 
(Table 4).

3.2 Perubahan dari Tiga Pihak Menjadi Dua Pihak
Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan 

pengelola DTW Tanah Lot dari tiga pihak menjadi dua pihak, 
yaitu kepentingan pemerintah daerah dan desa pakraman, 
peningkatan hasil pembagian pengelolaan, memiliki sumber 
daya manusia yang baik untuk mengelola, berakhirnya masa 
perjanjian, adanya landasan hukum, dan kondisi politik.

a. Kepentingan Pemerintah Daerah dan Desa Pakraman
Alasan kuat yang mendasari terjadinya perubahan pengelola 

DTW Tanah lot dari tiga pihak menjadi dua pihak karena 
adanya pertimbangan kepentingan antara pemerintah daerah 
dan desa pakraman. Apabila berbicara mengenai hasil, hasil 
dari pengelolaan DTW Tanah Lot semestinya menjadi milik 
Desa Pakraman Beraban dan Pemerintah Kabupaten Tabanan 
karena kepentingan ini menyangkut kepentingan masyarakat 
Desa Pakraman Beraban dan masyarakat Kabupaten Tabanan. 
Hal ini berbeda dengan pihak swasta yang hanya menyangkut 
kepentingan pribadi. Atas dasar inilah, masyarakat Desa 
Pakraman Beraban meminta pengelolaan DTW Tanah Lot hanya 
dikelola oleh dua pihak saja tanpa melibatkan pihak swasta lagi.

b. Peningkatan Hasil Pembagian Pengelolaan
Dasar terjadinya perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari 

tiga pihak menjadi dua pihak salah satunya dipengaruhi oleh 
hasil dari pengelolaan DTW Tanah Lot. Seperti diketahui, pada 
saat DTW Tanah Lot dikelola oleh tiga pihak, Desa Pakraman 
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Beraban bertanggung jawab terhadap operasional DTW Tanah 
Lot termasuk membuat laporan kepada badan pengelola. Namun, 
jika dibandingkan dengan pembagian hasil yang diperoleh dari 
pengelolaan DTW Tanah Lot tersebut dianggap kurang adil 
karena Desa Pakraman Beraban yang bekerja sehari-hari. Ibarat 
sebuah semangka yang dulunya dibagi tiga dan sekarang jika 
dibagi dua tentu hasilnya lebih banyak daripada dibagi tiga.

c. Sumber Daya Manusia Memadai
Sejak pengelolaan DTW Tanah Lotyang melibatkan 

masyarakat pada tahun 2000, operasional pengelolaan DTW 
Tanah Lot semakin baik termasuk peningkatan infrastruktur 
dan peningkatan kualitas pelayanan. Model pelayanan yang 
baik memicu naiknya tingkat kunjungan wisatawan asing dan 
domestik. Sejak tahun 2000, jumlah pengunjung ke DTW 
Tanah Lot terus meningkat, dari 452.429 orang pada tahun 
2000 menjadi 2,2 juta orang di tahun 2010. Total pendapatan 
dari DTW Tanah Lot juga naik. Pada tahun 2000 hanya sekitar 
Rp. 1,2 miliar, namun jumlah ini naik tajam di tahun 2010 yang 
mencapai Rp. 12 milyar lebih, tahun 2015 menjadi Rp 41,42 
milyar.

d. Berakhirnya Masa Perjanjian
Terjadinya perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari tiga 

pihak menjadi dua pihak salah satunya karena berakhirnya 
masa perjanjian kerjasama pengelolaan DTW Tanah Lot oleh 
tiga pihak. Perjanjian kerjasama pengelolaan DTW Tanah Lot 
oleh tiga pihak berlangsung selama 12 tahun terhitung mulai 
tanggal 01 Juli 2000 dan berakhir tanggal 01 April 2011.

e. Landasan hukum
Terjadinya perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari tiga 
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pihak menjadi dua pihak juga dilihat dari landasan hukum 
yang ada. Dengan adanya jaminan hukum masyarakat sebagai 
pengelola harta kekayaan desa pakraman, maka harta kekayaan 
masyarakat Desa Pakraman Beraban, yaitu DTW Tanah Lot 
secara hukum dapat dikelola oleh masyarakat tanpa melibatkan 
pihak swasta. Landasan hukum yang digunakan sebagai acuan 
adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 
tentang Desa Pakraman. Bab V tentang Harta Kekayaan Desa 
Pakraman pasal 9 menyatakan bahwa a). harta kekayaan desa 
pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan 
ada yang berupa  harta bergerak dan tidak bergerak, material 
dan inmaterial serta benda-benda yang bersifat religious magis 
yang menjadi milik desa pakraman, b). pengelolaan harta 
kekayaan desa pakraman dilakukan olehprajuru desa sesuai 
dengan awig-awigdesa pakraman masing-masing, c). setiap 
pengalihan/perubahan status harta  kekayaan  desa pakraman 
harus mendapat persetujuan paruman, d). pengawasan 
harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh krama desa 
pakraman, e). tanahdesa pakraman dan atau tanah milik desa 
pakraman tidak dapat disertifikatkan atas nama pribadi, f) 
tanah desa pakraman dan tanah milik desa pakraman bebas 
dari pajak bumi dan bangunan. Selain itu, juga berpedoman 
pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2009 tentang Kepariwisataan pasal 19 ayat 2 yang menyatakan 
bahwa setiap orang dan atau masyarakat di dalam dan di sekitar 
destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/
buruh, konsinyasi, dan atau pengelola.

f. Kondisi Politik
Perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari tiga pihak men-

jadi dua pihak juga dipengaruhi kondisi politik pada saat itu. 
Pergulatan terkait pengelolaan DTW Tanah Lot berawal dari 
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berakhirnya masa kontrak kerja sama pengelolaan Tanah Lot 
antara Pemerintah Kabupaten Tabanan, pihak swasta, dan Desa 
Pakraman Beraban pada tanggal 01 April 2011. Sebelum kontrak 
berakhir, tim perjuangan Desa Pakraman Beraban sempat men-
gajukan proposal kajian pengelolaan DTW Tanah Lot kepada 
Bupati Tabanan pada saat itu, namun tidak ada tanggapan.

Setelah pansus mengkaji kontrak kerjasama pengelolaan 
DTW Tanah Lot, akhirnya pansus mengeluarkan rekomendasi 
DPRD Kabupaten Tabanan Nomor 170/1976/DPRD tanggal 
23 September 2011 yang salah satu isinya menegaskan bahwa 
pengelolaan DTW Tanah Lot dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
Pemerintah Kabupaten Tabanan dan Desa Pakraman Beraban 
dalam bentuk badan pengelola. Dengan adanya rekomendasi 
pansus inilah akhirnya terbit Perjanjian Kerjasama Pengelolaan 
DTW Tanah Lot Nomor 12 Tahun 2011. 

Dengan pengelolaan dua pihak, pembagian pendapatan 
berubah di mana pihak swasta hilang dan tidak mendapat 
bagian sama sekali. Sebelumnya, Desa Beraban mendapat 20 
persen, dalam ketentuan baru mendapat 24 persen (Tabel 4).

Tabel 4. Persentase Pembagian Pendapatan Sejak 2012-sekarang
Pembagian Pendapatan %

Pemkab Tabanan 58
Desa Pakraman Beraban 24
Pura Tanah Lot 7,5
Pura Sekitar 4
Desa Adat Kec Kediri 6,5

4. Dampak Perubahan Pengelola DTW Tanah Lot
Secara umum pengembangan pariwisata di suatu daerah 

berdampak bagi daerah tersebut baik itu terhadap aspek fisik, 
sosial budaya, dan ekonomi.
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4.1 Dampak Perubahan Pengelola dari Pihak Swasta 
menjadi Tiga Pihak

Perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari pihak swasta 
menjadi tiga pihak telah memberikan dampak secara langsung 
dan tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa 
Pakraman Beraban. Dampak perubahan pengelola DTW Tanah 
Lot dari aspek fisik, yaitu alih fungsi lahan yang salah satunya 
adalah pembangunan jalan keluar DTW Tanah Lot di sisi barat 
parkir menuju ke jalan raya utama untuk mengatasi kemacetan 
di DTW Tanah Lot. Dampak lain yang ditimbulkan terhadap 
aspek fisik dari segi alih fungsi lahan salah satunya adalah 
berkurangnya lahan pertanian produktif, terjadinya polusi 
terhadap tanah dan air, mengganggu penyerapan air hujan dan 
kehidupan satwa liar.

Dari segi sarana dan prasarana dapat dilihat adanya 
peningkatan sarana dan prasarana yang ada di DTW Tanah 
Lot seperti penambahan kamar mandi umum di areal parkir 
dan di pintu masuk pantai, penataan taman dan jalan setapak, 
renovasi dan memperluas areal Pura Penyawang, membangun 
wantilan Pura Tanah Lot dan Pura Pakendungan, dan juga 
peningkatan sarana dan prasarana di Desa Pakraman Beraban 
dimulai dengan pemugaran Pura Puseh (Foto 2), pembangunan 
wantilan Desa Pakraman Beraban, pembangunan gedung 
Taman Kanak-kanak, penyediaan lahan untuk SMP, dan 
pembangunan lapangan voli dan basket.

Dari aspek sosial budaya, dengan adanya perubahan 
pengelola ini, nilai sosial budaya yang muncul dari pengelolaan 
DTW Tanah Lot memicu masyarakat ingin bergerak lebih 
maju dengan pola pikir yang terus berkembang. Hal ini bisa 
dibuktikan dengan telah mulai adanya sejumlah masyarakat yang 
termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang sarjana 
bahkan belakangan sampai jenjang pasca sarjana. Namun, 
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hal ini juga memberikan dampak seperti kehidupan sosial 
yang cenderung lebih individualistis, terjadinya komodifikasi 
budaya, dan komersialisasi budaya lokal masyarakat. Dari aspek 
ekonomi dapat dilihat beberapa contoh dari dampak perubahan 
pengelola DTW Tanah Lot diantaranya kehidupan masyarakat 
Desa Pakraman Beraban menjadi semakin maju. Tingkat 
pendapatan masyarakat semakin meningkat karena peluang 
masyarakat untuk bekerja atau berusaha di DTW Tanah Lot 
tidak lagi dibatasi, masyarakat dibebaskan dari segala bentuk 
iuran (pepeson) untuk pembangunan desa, dan memperoleh 
bagian 15 persen dari pendapatan desa di DTW Tanah Lot. 
Namun, seiring dengan adanya peningkatan kesejahteraan 
masyarakat diikuti dengan peningkatan harga tanah di Desa 
Pakraman Beraban yang berakibat pada peningkatan terhadap 
biaya pajak bumi dan bangunan.

4.2 Dampak Perubahan Pengelola dari Tiga Pihak 
Menjadi Dua Pihak

Perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari tiga pihak men-
jadi dua pihak tentunya juga memberikan dampak terhadap 
kehidupan masyarakat Desa Pakraman Beraban. Dampakter-
hadap aspek fisik di Desa Pakraman Beraban dan DTW Tanah 
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Foto 2.  Salah satu dampak dari peningkatan sarana dan prasarana di 
Desa Pakraman Beraban berupa pemugaran Pura Puseh.
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Lot seperti banyak pembangunan fasilitas penunjang pariwisata 
di sepanjang jalan menuju DTW Tanah Lot, terutama di pintu 
masuk. Salah satunya adalah pendirian pariwisata agro kopi 
luwak, pembangunan convenience store, bakery corner, bank, 
dan galeri.

Dari sisi sarana dan prasarana adalah adanya peningkatan 
infrastruktur di kawasanDTW Tanah Lot dan Desa Pakraman 
Beraban. Peningkatan sarana berupa perbaikan trotoar dan 
jalan setapak (Foto 3), penyediaan tempat untuk rest area, 
penyediaan tempat bagi pedagang kuliner yang dulunya keliling 
menjajakan dagangannya, dan penyediaan kamar mandi bagi 
penyandang cacat atau sudah lanjut usia. Peningkatan sarana 
dan prasarana juga terjadi di Desa Pakraman Beraban seperti 
pembangunan di masing-masing banjar pakraman, yaitu 
perbaikan saluran air, perbaikan gang, pembuatan jalan adat, 
dan pemugaran Pura Dalem.

Dampak lainnya terhadap aspek fisik di DTW Tanah Lot 
dan Desa Pakraman Beraban seperti onggokan sampah di 
sekitar tebing, pemasangan paving yang memberikan pengaruh 
terhadap daya resap tanah terhadap air hujan. Dari sisi sarana 
dan prasarana tidak terasa karena masyarakat tidak lagi 
membayar iuran (pepeson). Semua pembangunan di setiap 
banjar pakraman langsung memperoleh biaya dari hasil 
pengelolaan DTW Tanah Lot.

Dampak terhadap aspek sosial budaya adalah peningkatan 
penguasaan keterampilan berbahasa dan peningkatan sikap 
terhadap pekerjaan, pihak Desa Pakraman Beraban juga 
membantu dengan memberikan santunan uang duka sebesar 
Rp. 2 juta kepada keluarga yang mengalami kematian.Dari 
segi budaya, perubahan pengelola DTW Tanah Lot ini tentunya 
sangat membantu dalam mendorong masyarakat untuk terus 
mengembangkan budaya yang ada. Namun, tren kehidupan 
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masyarakat lebih ke arah modern, masyarakat cenderung mulai 
berpikir praktis dalam melaksanakan setiap kegiatan adat yang 
dilaksanakan. Dampak lainnya dari segi budaya lebih mengarah 
kepada perubahan kebiasaan masyarakat. Misalnya dalam 
pembuatan sarana upacara menggunakan bahan-bahan yang 
praktis dan tahan lama serta memiliki nilai estetika.

Dampak terhadap aspek ekonomi seperti meningkatnya 
pendapatan masyarakat di DTW Tanah Lot diikuti dengan 
pendapatan masyarakat di Desa Pakraman Beraban, sehingga 
roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. Dampak lainnya 
dari aspek ekonomi seperti belum meratanya pendapatan 
masyarakat yang diperoleh dari kegiatan pariwisata karena 
tidak semua masyarakat Desa Pakraman Beraban bekerja 
atau berusaha di DTW Tanah Lot, mulai timbul kekhawatiran 
di masyarakat Desa Pakraman Beraban dengan masuknya 
swalayan modern.

Dari sisi kesempatan kerja, perubahan pengelola ini 
telah memberikan dampak terhadap penambahan karyawan 
operasional DTW Tanah Lot dan penciptaan lapangan pekerjaan 
baru. Namun, dampak lain yang mulai dirasakan adalah 
masyarakat Desa Pakraman Beraban yang mencari nafkah harus 
masuk ke kelompok dan membayar uang pangkal (pemogpog) 
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Foto 3. Peningkatan sarana dan prasarana di DTW Tanah Lot berupa 
perbaikan trotoar dan pemasangan paving.
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yang dibentuk oleh masing-masing kelompok pedagang DTW 
Tanah Lot. Kesempatan kerja untuk anak-anak yang menjual 
postcarddan souvenir juga dibatasi karena adanya kesan 
eksploitasi anak-anak untuk kepentingan ekonomi di samping 
untuk mencari pengalaman.

5. Upaya Mewujudkan Tanah Lot sebagai DTW Berkelanjutan
Dalam melaksanakan peranannya sebagai pengelola DTW 

Tanah Lot, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pengelola 
baru guna mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan di DTW 
Tanah Lot, yaitu sebagai berikut:

5.1 Menambah Atraksi Wisata
Penambahan atraksi wisata merupakan salah satu upaya 

pengelola DTW Tanah Lot untuk memberikan kepuasan kepada 
wisatawan. Salah satunya adalah foto bersama dengan ular phyton. 
Biasanya ular phyton dilepas di atas rumput di depan wantilan 
Pura Tanah Lot. Lebih lanjut perencanaan jangka panjang di DTW 
Tanah Lot adalah adanya night tour. Hal ini bertujuan untuk 
mengembangkan kegiatan pariwisata di DTW Tanah Lot.

5.2 Menyediakan Lokasi Fasilitas Pariwisata
Pihak pengelola berusaha untuk membangun kemitraan 

yang baik dengan pemilik lahan guna menyediakan fasilitas 
pariwisata. Melihat kebutuhan seperti ini, pihak pengelola 
berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat pemilik 
lahan pribadi tentang dampak pariwisata dan membuat sistem 
irigasi yang baik untuk lahan yang dialihfungsikan sebagai lahan 
parkir serta membangun jalur pejalan kaki untuk memberikan 
kenyamanan tanpa merusak lingkungan sekitar.Hal ini 
dilakukan untuk meminimalisir dampak terhadap aspek fisik 
DTW Tanah Lot dari alih fungsi lahan yang terjadi.
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5.3 Mendistribusikan Lokasi Berdagang
Pendistribusian terhadap kios-kios yang dibangun baik oleh 

pemerintah daerah, Desa Pakraman Beraban, dan masyarakat 
di kawasan DTW Tanah Lot diatur sepenuhnya oleh badan 
pengelola. Bentuk kios yang ditetapkan oleh desa pakraman 
dengan ketentuan pokok bahwa pada setiap blok kios harus 
seragam. Bolehberbentuk kios dengan ruangannya tertutup 
atau bisa pula berbentukterbuka, tergantung kesepakatan 
diantara pemilik ruang yang menempati blok kapling kios 
atau tokoyang sama. Penyeragaman bentuk kios atau toko 
sangat penting, dengan tujuan untuk mencegah kesenjangan 
diantara masyarakat yang memiliki perekonomian baik dengan 
perekonomian yang kurang baik dalam membangun kios 
atau tokonya terutama di lahan milik pribadi. Jika kondisi ini 
dibiarkan akan berpengaruh pada keindahan dan daya tarik 
bagi para wisatawan dalam berbelanja. Ini akan menyebabkan 
terjadinya konflik antar pedagang karena persaingan yang tidak 
seimbang.

5.4 Mengatur dan Mengawasi Kegiatan Usaha Pariwisata
Dalam mengelola DTW Tanah Lot, pihak manajemen 

memiliki wewenang dalam menjalankan operasional, mengatur, 
dan mengawasi kegiatan pariwisata di DTW Tanah Lot. 
Pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh staf operasional 
DTW Tanah Lot. Staf operasional menginformasikan kepada 
seluruh pelaku usaha wisata khususnya pedagang dan pelayan 
jasa seperti tukang foto, pedagang kuliner, dan postcard agar 
tidak memaksa wisatawan dalammenawarkan barang maupun 
jasanya. Selain itu, staf operasional juga menginformasikan 
kepada pengunjung baik secara lisan maupun tertulis agar tidak 
masuk ke wilayah yang disucikan oleh masyarakat seperti pura.
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5.5 Menjaga Kelestarian Dan Kebersihan DTW Tanah 
Lot

Menjaga kelestarian dan memeliharakebersihan kawasan 
wisata sangat penting untuk dilakukan. DTW Tanah Lot sudah 
memiliki petugaskebersihan yang bekerja pagi, siang, dan sore 
dengan bergantian. Hal ini bertujuan agar kebersihan selalu 
terjaga, sehingga wisatawan yang berkunjung merasa lebih 
nyaman. Selain itu, penyediaan tempat sampah dan motor 
pengangkut sampah juga dilakukan oleh pengelola (Foto 4). 
Kebersihan kamar mandi juga diperhatikan oleh pihak pengelola 
terutama untuk kamar mandi milik pribadi yang disewakan.

5.6 Membentuk Kelompok Pedagang
Pembentukan kelompok pedagang merupakan salah satu 

upaya pengelola menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata 
di DTW Tanah Lot. Pembentukan kelompok pedagang ini 
bertujuan agar memudahkan koordinasi antara pengelola 
dengan pedagang yang semuanya berasal dari Desa Pakraman 
Beraban. Dari hasil observasi, pihak pengelola memberikan 
himbauan kepadakelompok pedagang untuk mengatur jumlah 
pedagang yang berjualan setiap hari, lokasi berdagang, dan 
pentingnya kebersihan lingkungan. Pihak pengelola juga 
memberikan pemahaman sadar wisata ke kelompok pedagang 
dan mengajak kelompok pedagang untuk melaksanakan kerja 
bakti setiap hari jumat.

5.7 Menjalin Hubungan Baik dengan Pemilik Lahan 
Pribadi

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola 
mewujudkan DTW Tanah Lot sebagai DTW berkelanjutan 
adalah menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan 
pemilik lahan pribadi. Hal ini dilakukan melihat salah satu 
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dampak dari adanya perubahan pengelola DTW Tanah Lot dari 
tiga pihak menjadi dua pihak, yaitu dari aspek fisik di mana 
banyak terjadi alih fungsi lahan di atas lahan milik pribadi 
yang berada di kawasan DTW Tanah Lot. Dari hasil penelitian 
diketahui bahwa bangunan yang berdiri di atas lahan milik 
pribadi tidak sama bentuknya, tergantung besarnya modal yang 
menyewa tanah. Melihat hal ini, pihak pengelola perlu menjalin 
hubungan dan komunikasi yang baik dengan pemilik lahan 
pribadi untuk mengikuti rencana tata guna lahan di DTW Tanah 
Lot. Sebaliknya, pihak pengelola juga mempertimbangkan 
untuk memberikan return fee kepada masyarakat pemilik lahan 
pribadi karena secara tidak langsung lahan mereka digunakan 
sebagai areal parkir cadangan.

Dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan di DTW 
Tanah Lot, upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan 
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Selanjutnya 
proses pengelolaan pariwisata ini dievaluasi secara berkelanjutan 
dalam setiap tahapan, sehingga kepentingan masyarakat dapat 
terpenuhi sesuai dengan sasaran pengelolaan. Indikator dari 
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat guna menuju 
pariwisata berkelanjutan adalah lima isu dari The Magic 
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Foto 4. Salah satu upaya pengelola dalam menjaga kelestarian dan 
kebersihan DTW Tanah Lot dengan menyediakan motor 
pengangkut sampah.
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Pentagon (Muller, 1997:29). Semua isu tersebut diberikan porsi 
atau perlakuan yang sama, yaitu sebagai berikut:

a) Ekonomi sehat.
Ekonomi sehat yang dimaksud dalam pariwisata berkelan-

jutan adalah adanya transparansi pendapatan dari pengelolaan 
DTW Tanah Lot. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
transparansi pendapatan DTW Tanah Lot dimulai dari pen-
catatan pendapatan harian sampai per bulan hingga akhirnya 
dilaporkan dan dibagikan kepada para pihak. Dana yang ter-
kumpul setiap hari dari tiket masuk, retribusi parkir, dan retri-
busi pasar disimpan di Lembaga Perkreditan Desa Pakraman 
Beraban. Selanjutnya Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Be-
raban akan mendistribusikan dana tersebut kepada pihak-pihak 
yang menerima hasil dari pengelolaan DTW Tanah Lot, namun 
perhitungan besarnya hasil yang diterima oleh pihak-pihak ter-
kait ditentukan sesuai dengan prosentase yang telah ditetapkan 
dalam surat perjanjian kerjasama pengelolaan DTW Tanah Lot. 
Semua kegiatan ini diawasi oleh inspektorat dari Pemerintah 
Kabupaten Tabanan dan prajuru Desa Pakraman Beraban.

Dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan DTW Tanah 
Lot digunakan untuk menunjang aktivitas di setiap banjar 
pakraman seperti pembangunan bale banjar, perbaikan saluran 
air, pengaspalan gang, pembuatan jalan setapak, dan pembinaan 
kesenian.

b. Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, kesejahter-

aan masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak dapat dip-
isahkan karena masyarakat lokal adalah pihak yang bersentu-
han langsung dengan kegiatan pariwisata yang ada di daerah 
mereka. Dalam hal ini, pengelolaan DTW Tanah Lot diserahkan 
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sepenuhnya kepada masyarakat Desa Pakraman Beraban, se-
hingga pengelolaan yang dilakukan memiliki manfaat yang be-
sar untuk kesejahteraan masyarakat Desa Pakraman Beraban. 

c. Tidak Mengubah Alam
Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang sangat 

memperhatikan kualitas lingkungan alam demi keberlangsungan 
pariwisata itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan DTW Tanah 
Lot, maka lingkungan alam yang ada dapat terpelihara dengan 
baik karena hasil dari pengelolaan DTW Tanah Lot dapat 
digunakan untuk memelihara lingkungan alam yang ada di 
DTW Tanah Lot. Pihak pengelola melakukan kegiatan-kegiatan 
yang memelihara lingkungan, seperti kerja bakti yang dilakukan 
setiap hari jumat, penanaman pohon pelindung, menjaga tebing 
pantai, dan penataan saluran irigasi guna menuju pariwisata 
berkelanjutan.

d. Budaya Sehat
Dengan adanya pariwisata berkelanjutan, apresiasi masyara-

kat terhadap warisan budaya semakin tinggi. Pengelolaan DTW 
Tanah Lot memberikan kontribusi terhadap budaya-budaya 
yang ada di masyarakat Desa Pakraman Beraban. Cara yang 
dilakukan adalah dengan membentuk sanggar tari, sekaha 
seperti sekaha santi, gong, dan lain-lain, sehingga budaya yang 
ada di masyarakat tetap hidup. Budaya yang berkembang di 
masyarakat digunakan sebagai atraksi wisata guna menunjang 
aktivitas pariwisata di DTW Tanah Lot. Dengan kata lain, budaya 
yang ada di masyarakat tetap hidup dan aktivitas pariwisata juga 
berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

e. Kepuasan Wisatawan
Kepuasan wisatawan merupakan rangkaian dari pariwisata 
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berkelanjutan yang tidak dapat dipisahkan, karena kepuasan 
wisatawan adalah hasil dari pengelolaan DTW yang tidak dapat 
diukur dengan materi. Pengelolaan DTW Tanah Lot berusaha 
untuk menciptakan kepuasan wisatawan terhadap lingkungan 
alam dan budaya yang ada. Cara yang dilakukan adalah dengan 
memperbaiki infrastruktur, menggunakan sumber daya yang tidak 
merusak, namun berkelanjutan, sehingga wisatawan tidak merasa 
bosan untuk mengunjungi DTW Tanah Lot. Salah satu contohnya 
adalah memasang rantai pengaman di sisi tebing pantai (Foto 5).

6. Simpulan
Pengelolaan DTW Tanah Lot yang sepenuhnya dilakukan 

oleh masyarakat menunjukkan model community based tourism 
yang mulai dari bawah dan menunjukkan bahwa masyarakat 
memiliki kemampuan untuk mengelola daya tarik wisata di 
daerahnya. Kemampuan mengelola itu memberikan mereka 
manfaat ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan seperti yang 
diharapkan. Community based tourism model Tanah Lot juga 
menunjukkan profesionalisme badan pengelola yang dibentuk 
masyarakat dalam mengelola daya tarik wisata di daerahnya. 
Artinya, jika diberikan kesempatan, masyarakat bisa mengelola 
penuh dengan profesional. 

Dalam perkembangannya sekarang, community based 
tourism model Tanah Lot menunjukkan tanda-tanda perkem-
bangan pariwisata ayng berkelanjutan untuk DTW Tanah 
Lot. Makin meningkat jumlah kunjungan, makin tinggi 
manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Pengelolaan ini 
menimbulkan sense of belonging yang tinggi pada masyarakat 
terhadap daya tarik wisata terbukti dari maksimalnya partisipasi 
mereka dalam kegiatan mendukung kemajuan daya tarik, seperti 
pengembangan fasilitas, pelaksanaan festival seni budaya untuk 
mempromosikan DTW Tanah Lot.



58       PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT MODEL BALI

DAYA TARIK WISATA TANAH LOT SEMAKIN BERKEMBANG SEJAK DIKELOLA MASYARAKAT 

Daftar Pustaka
Butler, R.W.1980. “The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: 

Implication for Management of Resources”. Canadian 
Geographer 24, 5-12.

Butler, R.W.2011. Contemporary Tourism Reviews Tourism Area 
Life Cycle. Oxford: Goodfellow Publishers Ltd.

Dickman, S. 1992. Tourism: An Introductory Text. London: Edward 
Arnold.

Gee, Chuck Y. 1989. The Travel Industry. United Kingdom: Prentice 
Hall.

Hausler, Nicole. 2003. Planning For Community Based Tourism. 
The International Ecotourism Society.

Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung: 
Alfabeta.

Muller, Hansruedi. 1997. The Thorny Path to Sustainable Tourism 
Development dalam Lesley France (ed). UK: Earthscan 
Publication Ltd.

Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana. 2010. Pariwisata Pro-
Rakyat, Meretas Jalan Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: 
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Sharpley, Richard. “Tourism and Sustainable Development: Exploring 

KRISNA ARTA WIDANA 

Foto 5. Salah satu upaya pengelola dalam memberikan kepuasan 
wisatawan berupa pemasangan pagar rantai di sekitar tebing .
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Pariwisata Berbasis Masyarakat 
dalam Pengelolaan Pantai 

Kedonganan 

ANOM HERY SUASAPHA
DAN SYAMSUL ALAM PATURUSI

1. Pendahuluan
Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism/

CBT) merupakan konsep pengembangan kepariwisataan 
yang berkesesuaian dengan pariwisata berkelanjutan. Konsep 
tersebut mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dengan 
tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi mereka dengan 
tetap menjaga kualitas lingkungan, serta melindungi kehidupan 
sosial dan budayanya, sehingga implementasinya mampu 
mendukung tercapainya tiga pilar keberlanjutan (the three 
pillars of sustainability) yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, 
sosial-budaya dan lingkungan (Asker et al, 2010). 
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Pariwisata berbasis masyarakat merupakan bentuk 
pariwisata berkelanjutan. Meskipun demikian, menurut 
para ahli, ada perbedaan mendasar di antara kedua konsep 
tersebut. Pariwisata berbasis masyarakat mengedepankan 
pendekatan bottom-up, sedangkan pariwisata berkelanjutan 
mengedepankan pendekatan top-down (Tasci et al, 2013). 
Pendekatan bottom-up mengandung arti bahwa inisiatif untuk 
pengembangan pariwisata berasal dari masyarakat, sedangkan 
pada pendekatan top-down, inisiatif berasal dari pemerintah.

Pariwisata berbasis masyarakat bukanlah konsep yang 
kaku. Penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat 
harus disesuaikan dengan karakteristik suatu destinasi, baik 
kondisi fisik, masyarakat, pemangku kepentingan, dan sistem 
ekonominya. Penyesuaian tersebut diperlukan mengingat setiap 
destinasi memiliki keunikan masing-masing sehingga berbeda 
satu dengan lainnya. Perbedaan karakteristik destinasi tersebut 
mengakibatkan tidak ada model pariwisata berbasis masyarakat 
yang langsung dan secara tepat dapat diimplementasikan di 
destinasi berbeda tanpa melalui penyesuaian-penyesuaian 
(Tasci et al, 2013: 12-19).

Penelitian di bidang pariwisata berbasis masyarakat telah 
banyak dilakukan, seperti oleh Arif Satria et al (2005), Raja 
Othman at al (2011), Lopez-Gusman et al (2011), Sri Widowati 
(2012), dan Nurhidayanti (2013). Penelitian-penelitian tersebut 
lebih banyak berfokus dalam membahas partisipasi masyarakat 
sebagai salah satu prinsip dalam pengembangan pariwisata 
berbasis masyarakat. Prinsip pengembangan pariwisata 
berbasis masyarakat lainnya tidak banyak diulas, terkecuali oleh 
Nurhidayanti (2013). Selain itu, gambaran mengenai proses 
implementasi secara menyeluruh yang dapat memberikan 
pemahaman mengenai langkah-langkah, kendala yang dihadapi 
maupun faktor pendukung penerapan konsep pariwisata 
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berbasis masyarakat, hingga model yang diimplementasikan 
juga tidak banyak diteliti.

Pantai Kedonganan merupakan sebuah daya tarik wisata 
yang terletak di Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, 
Kabupaten Badung. Pantai ini setiap hari ramai dikunjungi 
wisatawan (lokal, nasional, internasional) sebagai tempat 
untuk menikmati makan malam di puluhan kafe yang menjual 
makanan hasil olahan ikan laut (sea food – lihat Foto 1). 
Kafe-kafe tersebut dibangun di atas lahan sempadan Pantai 
Kedonganan yang sesungguhnya statusnya merupakan tanah 
negara dan juga tanah ulayat (tanah milik masyarakat adat) 
Desa Adat Kedonganan. 

Kafe yang ada di Pantai Kedonganan berjumlah 24 buah, 
milik 24 kelompok yang anggotanya merupakan warga Desa Adat 
Kedonganan (1257 KK). Mereka tersebar di enam banjar, yaitu 
Banjar Anyar Gede, Banjar Kerthayasa, Banjar Pengenderan, 
Banjar Pasek, Banjar Ketapang dan Banjar Kubu Alit. 

Sebagai sebuah daya tarik wisata berbasis masyarakat, Pan-

ARITIANA PRATIWI

Foto 1. Cafécafe Kedonganan yang indah, tempat ideal untuk santap 
malam dengan pesona sunset dan samudra biru.
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tai Kedonganan telah menempuh perjalanan yang cukup pan-
jang. Semenjak perkembangan awalnya pada 1995 sampai 2006, 
kepariwisataan di Pantai Kedonganan menghadapi berba gai 
masalah lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi. Seluruh 
permasalahan bersumber dari tidak adanya perencanaan yang 
matang terhadap perkembangannya. Setelah penataan ulang 
dilaksanakan tahun 2006, berbagai dampak buruk dari ke-
beradaan 76 kafe mulai dapat diatasi, dan kesejahtareaan warga 
Desa Adat Kedonganan secara umum telah jauh meningkat. 

Penelitian yang membahas mengenai penerapan pariwisata 
berbasis masyarakat di Pantai Kedonganan belum banyak dilaku-
kan. Beberapa penelitian mengenai kepariwisataan di Pantai Ke-
donganan yang berhasil ditelusuri, lebih mengkaji Kedonganan 
dari aspek strategi pengembangan serta dari aspek hukum, seper-
ti yang dilakukan oleh Sucipta (2012) dan Sardana (2013).

Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji 
implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam 
pengelolaan kepariwisataan di Pantai Kedonganan. Selain 
menggambarkan proses penerapan, kendala yang dihadapi 
dalam penerapan maupun faktor pendukung penerapan 
pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Kedonganan, artikel 
ini juga merumuskan sebuah model pengembangan pariwisata 
berbasis masyarakat berdasarkan pengalaman penerapannya di 
Pantai Kedonganan.

2. Pariwisata Berbasis Masyarakat
Pariwisata berbasis masyarakat merupakan jenis kepariwisa-

taan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam peren-
canaan, pengembangan, pengelolaan dan kepemilikan (Hausler 
and Strasdas, 2003; Asker et al, 2010; UNWTO-STEP Foun-
dation, 2011; Tasci et al, 2013). Selain partisipasi masyarakat, 
karakteristik lain dari pariwisata berbasis masyarakat adalah 
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berskala kecil, adanya unsur edukasi dan interpretasi dalam 
produknya, mempromosikan pentingnya konservasi terhadap 
lingkungan, sosial dan budaya (Hausler & Strasdas, 2003). The 
Mountain Institute (2000) menyatakan bahwa pariwisata ber-
basis masyarakat harus berkontribusi dalam memberikan man-
faat ekonomi bagi masyarakat lokal serta menyediakan produk 
yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. 

Arnstein (1969) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 
merupakan pendistribusian kembali kemampuan/kekuatan 
kepada seluruh anggota masyarakat sehingga mampu untuk 
mencapai sesuatu. Arnstein membagi partisipasi masyarakat 
menjadi delapan tipe, yang disusun seperti susunan tangga (lad-
der of participation). Tangga terbawah menunjukkan tipe par-
tisipasi dengan kadar paling rendah, dan semakin tinggi posisi 
anak tangga, semakin tinggi pula kadar partisipasinya. 

Delapan tipe partisipasi menurut Arnstein dari kadar 
terendah sampai tertinggi adalah: manipulation, theraphy, 
informing, consultation, placation, partnership, delegated 
power, dan citizen control. Delapan tipe partisipasi tersebut 
dibagi lagi oleh Arnstein menjadi tiga kelompok tipe partisipasi. 
Tipe manipulation dan theraphy dikelompokkan sebagai “non-
participation”, tipe informing, consultation dan placation 
dikelompokkan sebagai “degrees of tokenism”; dan partnership, 
delegated power, dan citizen control dikelompokkan sebagai 
“degrees of citizens power”.

Pretty (1995) membagi partisipasi menjadi tujuh tipe, 
terdiri atas manipulative participation, passive participation, 
participation by consultation, participation for material 
incentives, functional participation, interactive participation 
dan self mobilization. Manipulative participation merupakan 
tipe partisipasi yang paling tidak diinginkan, sedangkan self 
mobilization merupakan tipe yang paling diinginkan. Tipologi 
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partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Pretty (1995) 
menekankan mengenai pentingnya motivasi dalam penerapan 
pendekatan partisipasi, sedangkan tipologi Arnstein (1969) 
menunjukkan bahwa partisipasi pada dasarnya berkaitan 
dengan kemampuan dan control (Cornwal, 2008).

Keikutsertaan masyarakat (partisipasi masyarakat) meru-
pakan salah satu karakteristik penting dari pariwisata berba-
sis masyarakat (Hausler & Strasdas, 2002; Asker et al, 2010; 
Tasci et al, 2013).  Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan 
pengembangan kepariwisataan di destinasi pariwisata bahkan 
dikatakan sebagai syarat utama keberhasilannya (Pitana 1999, 
dalam Prasiasa, 2013).

3. Modal Sosial
Modal sosial (social capital) merupakan sebuah konsep yang 

berkaitan dengan kehidupan sosial manusia, keterhubungan 
mereka serta pengaruhnya terhadap individu maupun struktur 
sosial. Modal sosial merupakan sebuah faktor yang apabila 
tidak tersedia akan mengakibatkan suatu tujuan susah tercapai. 
Bourdieu (1986) mendefinisikan modal sosial sebagai faktor 
yang merupakan akumulasi dari segala yang telah dilakukan 
oleh seseorang dalam kelompok masyarakatnya. 

Modal sosial memungkinkan kelompok masyarakat untuk 
mencapai sesuatu (Coleman, 1988; Putnam, 1995). Putnam 
(1995) juga menyatakan bahwa modal sosial mendorong orang-
orang dalam suatu masyarakat untuk mau terlibat dalam kegiatan 
kolektif dengan anggapan bahwa anggota masyarakatnya yang 
lain juga akan melakukan hal yang sama. Pakar lain menyatakan 
bahwa modal sosial mendorong terjadinya koordinasi dan 
kerja sama (Putnam, 1995; Pretty & Ward, 2001). Keberadaan 
modal sosial mengakibatkan anggota masyarakat tidak akan 
melakukan hal-hal yang merugikan, karena orang lain tidak 
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akan melakukan hal tersebut (Pretty & Ward, 2001).
Modal sosial terdiri atas beberapa bentuk. Coleman (1988) 

menyatakan bahwa modal sosial terdiri atas dua hal yaitu 
struktur sosial dan pelaku, serta bersifat produktif. Putnam 
(1995) menyatakan bahwa modal sosial terdiri atas jaringan, 
norma dan kepercayaan antara anggota masyarakat. Pretty 
& Ward (2001) menyatakan ada empat bentuk modal sosial 
yaitu kepercayaan (relations of trust), hubungan timbal 
balik (reciprocity and exchanges), aturan, norma dan sanksi 
(common rules, norms and sanctions), dan keterhubungan, 
jaringan dan kelompok (connectedness, networks, and groups).

Masyarakat Bali yang tergabung dalam desa adat (pakraman) 
memiliki suatu modal sosial yang berupa sistem kesejahteraan 
(Meniarta et al, 2009). Bentuk-bentuk modal sosial masyarakat 
Desa Adat di Bali terdiri atas nilai, institusi, dan mekanisme. 
Nilai yang dianut masyarakat adat di Bali bahwa semua warga 
adalah bersaudara (menyama-braya). Selain itu, kebahagiaan 
dan kesedihan dirasakan bersama (suka-duka). Nilai tersebut 
menjadi pendorong warga desa adat untuk ikut dalam urunan, 
bergotong royong, saling memberi (ngejot) maupun arisan, 
yang dilakukan untuk mendistribusikan kembali kesejahteraan 
kepada seluruh warga desa adat (krama) secara adil. 

Dikaitkan dengan pengembangan pariwisata berbasis 
masyarakat, semangat kebersamaan yang muncul dari nilai, 
institusi dan mekanisme adat dapat memunculkan semangat 
untuk bekerja secara kolektif dalam mencapai suatu tujuan 
bersama. Semangat kolektif tersebut diistilahkan sebagai “sense 
of community”, yaitu kualitas hubungan antar manusia yang 
mengakibatkan mereka dapat hidup bersama secara sehat 
dan berkelanjutan (Bopp et al, 2000 dalam Aref, 2011). Sense 
of community mampu mendorong partisipasi masyarakat 
dalam pengembangan pariwisata (Aref, 2011). Konsep-konsep 
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ini digunakan untuk menganalisis bagaimana dinamika 
partisipasi masyarakat Kedonganan dalam mengembangkan 
modal sosialnya untuk mengelola pantai untuk pembangunan 
kepariwisataan yang menguntungkan masyarakat.

4. Penataan Kafe di Pantai Kedonganan
Pada tahun 2006, di Pantai Kedonganan telah berdiri 

sebanyak 76 kafe. Bangunan-bangunan kafe tersebut didirikan 
berjejer di sepanjang garis Pantai Kedonganan semenjak tahun 
1995, untuk memastikan pengunjung yang makan memperoleh 
pemandangan (view) suasana Pantai Kedonganan, sunset senja 
nan indah, dan gerak pesawat yang mendarat dan lepas-landas 
di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. 

Pendirian kafe tersebut dilakukan tanpa koordinasi. Warga 
yang ingin mendirikan kafe datang ke Pantai Kedonganan 
kemudian memasang patok untuk mengkapling wilayahnya. 

ANOM HERY SUASAPHA 

Foto 2. Kondisi Pantai Kedonganan sebelum penataan ulang.
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Mantan Jero Bendesa Adat Kedonganan, I Ketut Mudra 
menyatakan bahwa Bendesa Adat yang menjabat pada waktu 
itu tidak bisa berbuat banyak terhadap fenomena tersebut, 
sehingga jumlah kafe terus bertambah dan mencapai angka 67 
kafe pada tahun 2006. Hal yang sama juga disampaikan oleh 
salah seorang pemilik kafe pertama di Pantai Kedonganan yaitu 
I Made Sukra, yang menyatakan bahwa pendirian kafe waktu itu 
tanpa koordinasi (Foto 2).

Ketika garis Pantai Kedonganan telah didominasi oleh 
bangunan kafe, timbul berbagai masalah lingkungan, sosial-
budaya dan ekonomi. Di bidang lingkungan, fenomena 
maraknya kafe mengakibatkan Pantai Kedonganan terlihat 
tidak rapi dan tidak mencerminkan kondisi dan suasana pantai 
yang banyak dikunjungi wisatawan. Kafe yang ada membuang 
limbah langsung ke pasir pantai sehingga menambah buruk 
kondisi lingkungan Pantai Kedonganan.

Di bidang sosial-budaya, keberadaan bangunan kafe 
membuat warga Desa Adat Kedonganan merasa malu ketika ingin 
berenang atau berolah raga di Pantai Kedonganan karena mereka 
khawatir menjadi tontonan pengunjung yang sedang makan. 
Bangunan-bangunan kafe menghalangi pelaksanaan upacara 
melasti, yaitu prosesi penyucian sarana persembahyangan yang 
dilakukan warga Desa Adat Kedonganan di Pantai Kedonganan, 
biasanya menjelang hari raya Nyepi setahun sekali dan saat-saat 
kepentingan penyucian simbolik sarana persembahayangan dan 
arca di pura.

Keberadaan kafe tidak memberikan manfaat ekonomi yang 
seharusnya diterima oleh warga. Jumlah kafe yang banyak dan 
kesamaan produk yang dijual seperti makanan hasil olahan 
ikan laut (sea food) menimbulkan perang harga. Perang harga 
selanjutnya menimbulkan terjadinya kecurangan terhadap 
timbangan ikan (untuk memaksimalkan keuntungan) dan 
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berujung pada perang pemberian komisi kepada pramuwisata 
dan sopir yang mengantar pengunjung ke Pantai Kedonganan. 
Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi banyak perpindahan 
kepemilikan kafe dari warga Desa Adat Kedonganan kepada 
warga luar, yang secara permodalan lebih kuat. Ada kekhawatiran 
warga bahwa mereka hanya akan menjadi penonton 
perkembangan pariwisata di daerahnya sendiri (Wawancara, I 
Wayan Mertha, 29 Desember 2014; I Ketut Mudra, 1 Juli 2014; 
I Ketut Madra, 14 Juli 2014 dan I Made Sukra, 26 Mei 2014). 
Berbagai permasalahan tersebut mendorong para pemuda untuk 
mengusulkan dilakukannya penataan ulang. Usulan tersebut 
disampaikan kepada Jro Bendesa Adat, dan memperoleh respon 
positif pada masa Jro Bendesa I Ketut Mudra. 

4.1 Penataan Pantai Kedonganan Tahap I
Penataan tahap I ditandai dengan munculnya kesadaran di 

antara pemuda Kedonganan untuk menata kepariwisataan di 
Pantai Kedonganan (Wawancara, I Wayan Mertha, 29 Desember 
2014). Rencana penataan tersebut selanjutnya disampaikan 
kepada Jro Bendesa I Ketut Mudra. Usulan penataan diterima 
dengan baik karena dalam usulan tersebut terkandung 
harapan dari seluruh warga Desa Adat Kedongaan untuk dapat 
menerima manfaat secara bersama-sama dari kepariwisataan 
yang dikembangkan di Pantai Kedonganan. Penataan Pantai 
Kedonganan merupakan aspirasi dan inisiatif seluruh warga 
Desa Adat Kedonganan (Wawancara dengan I Ketut Mudra, 1 
Juli 2014; I Ketut Madra, 14 Juli 2014 dan I Made Sukra, 26 Mei 
2014).

Berdasarkan usulan dari warga, Jro Bendesa menggandeng 
Lurah Kedonganan dan Ketua lembaga Pemberdayaan Masyara-
kat (LPM) Kedonganan untuk membentuk panitia penataan 
melalui Surat Keputusan Bersama. Panitia penataan bertugas 
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untuk membuat rencana penataan dan mengupayakan adanya 
kajian ilmiah berupa penelitian untuk memperoleh informasi 
awal untuk pembuatan rencana penataan. 

Kajian ilmiah terkait potensi wisata, aspek sosial-ekonomi-
budaya masyarakat Kedonganan dan konsep penataan dapat 
terwujud melalui kerja sama dengan dua lembaga pendidikan 
tinggi pariwisata, yaitu Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa 
Dua Bali dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung. 
Penelitian tersebut diselesaikan pada tahun 2005 dan hasilnya 
disosialisasikan kepada seluruh warga. Rekomendasi penelitian 
terpenting yang disosialisasikan pada waktu itu adalah 67 kafe 
yang ada harus dikurangi jumlahnya menjadi 12. Selain itu, 
direkomendasikan pula konsep penataan Pantai Kedonganan 
yang mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability) 
dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat.

Rekomendasi penelitian tersebut dituangkan ke dalam 
perencanaan penataan Pantai Kedonganan. Rencana tersebut 
kemudian disosialisasikan kepada seluruh warga Desa Adat 
Kedonganan yang tersebar di enam banjar. Sosialisasi dilakukan 
dalam forum paruman banjar. Dari hasil sosialisasi, diketahui 
bahwa warga menyetujui rencana penataan dengan syarat 
jumlah kafe ditambah sehingga berjumlah 24. Hal tersebut 
mengindikasikan adanya partisipasi aktif warga Desa Adat 
Kedonganan. Indikasi tersebut terlihat dari terlibatnya warga 
dalam menentukan dan memutuskan isi rencana penataan 
Pantai Kedonganan, dan bukan hanya diam dan menerima 
usulan yang disampaikan oleh panitia penataan.

Usulan warga untuk menambah jumlah kafe menjadi 24 se-
lanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan perubahan terha-
dap rencana yang sudah disusun. Rencana tersebut selanjutnya 
disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung un-
tuk mendapatkan persetujuan. Pemerintah Kabupaten Badung 
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menyetujui rencana tersebut dan mengeluarkan Rekomendasi 
Nomor 603 Tahun 2006 yang isinya menyerahkan pengelolaan 
kepariwisataan di Pantai Kedongaan kepada Desa Adat Kedo-
nganan, dalam bentuk pembangunan 24 kafe yang akan dimiliki 
oleh seluruh warga Desa Adat Kedonganan.

Diterbitkannya Rekomendasi Nomor 603 Tahun 2006 
menjadi dasar bagi Desa Adat Kedonganan untuk melaksanakan 
penataan. Pada Desember 2006, proses penataan dengan 
membongkar 67 kafe telah dirampungkan. Dalam proses 
pembongkaran, terjadi penolakan oleh beberapa pemilik dari 
67 kafe. Penolakan tersebut didasari oleh alasan bahwa mereka 
adalah pionir pendiri kafe di Pantai Kedonganan, yang akan 
merasa rugi apabila kafenya diratakan (Wawancara, I Ketut 
Mudra, 1 Juli 2014; I Ketut Madra, 14 Juli 2014). Warga yang 
menolak tidak menginginkan adanya kepemilikan secara komunal 
terhadap kafe. Mereka menginginkan kepemilikan perorangan 
(Wawancara, I Wayan Sada, 25 Desember 2014). Penolakan 
tersebut menimbulkan benturan fisik dan penghinaan oleh 
warga yang menolak kepada para tokoh Desa Adat Kedonganan 
sehingga mendorong dilaporkannya kejadian tersebut ke 
Poltabes Denpasar. Konflik tersebut diselesaikan secara adat. 
Warga yang menolak diminta menyampaikan permohonan 
maaf kepada seluruh warga Desa Adat Kedonganan di enam 
banjar. Selain itu, mereka diminta menyetujui dilaksanakannya 
penataan ulang terhadap cafe yang ada. Melalui penyelesaian 
konflik secara adat, penolakan terhadap rencana penataan 
tidak ada lagi, sehingga proses penataan dapat dilanjutkan. 
Warga yang sempat menolak tetap mendapatkan hak untuk ikut 
memiliki kafe yang dibangun setelah penataan ulang, dengan 
menjadi anggota salah satu kelompok kafe di banjar-nya

Setelah 67 kafe dibongkar, pada bulan Januari 2007 
sebanyak 24 kafe dibangun kembali di tempat-tempat yang 
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telah ditentukan. Biaya pembangunan diperoleh dari LPD 
Kedonganan. Bersamaan dengan pembangunan 24 kafe pada 
Pebruari 2007, tiga lembaga yaitu Desa Adat, Kelurahan dan 
LPM Kedonganan membentuk Badan Pengelola Kawasan 
Pariwisata Pantai Kedonganan (BPKP2K), organisasi yang 
ditugaskan mengelola kepariwisataan di Pantai Kedonganan 
termasuk 24 kafe. Setelah itu, tiga lembaga tersebut juga 
membentuk kepanitiaan untuk menyusun peraturan desa 
adat (perarem) yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan 
usaha/pengelolaan 24 kafe dan kawasan Pantai Kedonganan.

4.2 Penataan Pantai Kedonganan Tahap II
Beroperasinya 24 kafe hasil Penataan Tahap I di Pantai 

Kedonganan semenjak Maret 2007 menghadapi beberapa 
masalah. Masalah tersebut berupa pemberian komisi (kepada 
guide yang membawa tamu) melebihi ketentuan dalam 
kesepakatan perarem, serta adanya timbangan ikan yang tidak 
menunjukkan bobot ikan yang sebenarnya di beberapa kafe. 
Masalah tersebut mendorong dilaksanakannya penataan Pantai 
Kedonganan Tahap II. 

Penataan Pantai Kedonganan Tahap II dimulai dengan 
pembentukan Panitia Penataan Tahap II melalui Surat 
Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh pimpinan tiga 
lembaga, yaitu desa adat, kelurahan dan LPM Kedonganan. 
Panitia tersebut ditugaskan untuk membuat rencana penataan 
(blue-print), serta menyusun perarem untuk menyempurnakan 
perarem yang disusun sebelumnya. 

Setelah rencana penataan selesai disusun, tiga lembaga, 
panitia penataan dan BPKP2K kembali melakukan pertemuan 
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk 
memohon izin sebagai pengelola kepariwisataan di Pantai 
Kedonganan. Permohonan izin tersebut disetujui, ditandai 
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dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 
1238/I/HK/2008 yang isinya memberikan izin kepada Desa 
Adat Kedonganan untuk mengelola kepariwisataan di Pantai 
Kedonganan.

5. Dampak Ekonomi Pengelolaan Pantai Kedonganan
Penataan Pantai Kedonganan mengakibatkan meningkatnya 

perekonomian warga Desa Adat Kedonganan, Desa Adat 
Kedonganan dan LPD Desa Adat Kedonganan. Peningkatan 
perekonomian tersebut bersumber dari investasi seluruh warga 
Desa Adat Kedonganan di 24 cafe yang ada, dari retribusi 
kelompok-kelompok pemusik dan pedagang jagung bakar yang 
beroperasi di Pantai Kedonganan, serta dari pengunjung yang 
membayar tiket masuk untuk dapat menikmati produk wisata 
Pantai Kedonganan. 

Setiap café di Pantai Kedonganan berkewajiban membayar 
sejumlah uang, disebut sebagai uang kompensasi sebesar Rp. 
100.000.000 kepada Desa Adat Kedonganan atas bangunan dan 
lahan untuk operasional café. Kompensasi tersebut berasal dari 
urunan (investasi) warga kedonganan yang menjadi anggota 
kelompok pemilik sebuah cafe. Kompensasi dibayar setiap lima 
tahun sekali. Dari pembayaran kompensasi 24 café, Desa Adat 
Kedonganan memperoleh dana sebesar Rp. 2,4 milyar setiap 
lima tahun. Perarem mengatur agar 35% dari uang kompensasi 
tersebut dibagikan keenam banjar yang ada di lingkungan Desa 
Adat Kedonganan, sedangkan sisanya ditetapkan untuk Desa 
Adat Kedonganan. 

Setiap kendaraan pengunjung yang masuk ke Kawasan Pantai 
Kedonganan dikenakan biaya tiket masuk. Harga tiket masuk 
adalah sebesar Rp. 5000 untuk mobil dan sepeda motor, dan 
Rp. 10.000 untuk bus. Biaya tiket masuk tersebut dipungut oleh 
petugas BPKP2K di tiga loket tiket yang berlokasi di Jalan Pasir 
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Putih, Jalan Pemelisan Agung dan Jalan Pantai Kedonganan. 
 Biaya tiket masuk beserta uang yang terkumpul dari retribusi 

kebersihan dan keamanan 24 café dikumpulkan oleh BPKP2K. 
Pendapatan dari tiket masuk akan dijumlahkan dengan setoran 
keamanan dan kebersihan dibayar setiap bulan sekali oleh setiap 
cafe sebesar Rp. 500.000. Setiap tahun, 60% dari total uang 
yang terkumpul diserahkan kepada Desa Adat Kedonganan 
dan sisanya (40%) dialokasikan untuk BPKP2K. Dana yang 
diserahkan kepada Desa Adat Kedonganan, dipergunakan 
untuk simpanan Desa Adat Kedonganan, dibagikan kepada 
enam banjar, untuk membiayai pecalang, untuk perbaikan 
pendidikan di Desa Adat Kedonganan, dan untuk kegiatan yang 
sifatnya sosial (misalnya sumbangan untuk kematian), dimana 
alokasi dana untuk hal-hal tersebut adalah sebesar 40% dari 
total dana yang diterima. Sisanya sekitar 60% dipergunakan 
untuk membiayai pembangunan kawasan Pantai Kedonganan 
tahun berikutnya. Uang yang dialokasikan untuk BPKP2K 
dipergunakan untuk membayar gaji para pengurus dan staf 
BPKP2K, serta untuk operasional harian. Sumber dana BPKP2K 
lainnya adalah dari retribusi kelompok pedagang jagung sebesar 
Rp. 2.400.000 setiap bulan dan retribusi kelompok pemusik 
sebesar Rp. 6.000.000 setiap bulan (Wawancara, I Made Sukra, 
tanggal 12 September 2014). 

Peningkatan taraf hidup warga Desa Adat Kedonganan 
serta meningkatnya asset yang dimiliki Desa Adat Kedonganan 
berkontribusi dalam menyehatkan LPD Kedonganan, baik 
melalui simpanan warga, simpanan café maupun simpanan 
Desa Adat Kedonganan. Terkait hal tersebut, Ketua LPD 
Kedonganan, I Ketut Madra menyatakan bahwa jumlah uang 
yang disimpan di LPD Kedonganan meningkat pesat. Pada 
tahun 2006, jumlah dana yang dikelola sebesar Rp 60 milyar, 
meningkat menjadi Rp 236 milyar tahun 2014 ini. Peningkatan 
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tersebut terkait dengan keberadaan café di Pantai Kedonganan 
(Wawancara 14 Juli 2014). Sehatnya kondisi keuangan LPD 
Kedonganan mengakibatkan mereka mampu menyediakan 
dan memberikan berbagai fasilitas bagi kesejahteraan warga 
Desa Adat Kedonganan. Seorang warga Desa Adat Kedonganan 
bernama Bapak I Ketut Sudena memberikan pernyataan berikut:

“dampak café di Kedonganan adalah ngaben tidak keluar biaya, 
tiap galungan dapat bagian daging babi, dan tidak ada pesu-
pesuan” (Wawancara, 29 Mei 2014)

Sejalan dengan pernyataan I Ketut Sudena, mantan Bendesa 
Adat Kedonganan Bapak I Ketut Mudra, menyatakan dampak 
ekonomi yang dirasakan dari penataan ulang Pantai Kedonganan 
dan sehatnya LPD Kedonganan sebagai berikut:

odalan di tingkat Dewa Hyang disubsidi oleh LPD Kedonganan 
sebesar Rp 1 juta, biaya penguburan jenazah diberikan bantuan 
sebesar Rp 2 juta, Pemangku Adat diberikan tunjangan beras 
(Wawancara, 1 Juli 2014).

Selain itu, LPD Kedonganan juga mampu membantu 
pembangunan beberapa fasilitas warga seperti misalnya area 
Pemelisan di Pantai Kedonganan yang dialokasikan khusus 
sebagai tempat untuk melaksanakan upacara melasti.

6. Implementasi Prinsip Pariwisata Berbasis Masyarakat 
Pengelolaan kepariwisataan di Pantai Kedonganan dilaku-

kan dengan menerapkan empat prinsip pariwisata berbasis ma-
syarakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah (1) prinsip partisipasi 
masyarakat, (2) prinsip konservasi alam, (3) prinsip ekonomi 
lokal, dan (4) prinsip konservasi sosial-budaya.
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Prinsip partisipasi masyarakat yang diimplementasikan 
terutama yang berkaitan dengan pelibatan warga Desa Adat 
Kedonganan untuk mengambil keputusan terkait rencana 
penataan Pantai Kedonganan. Selain itu, partisipasi masyarakat 
juga terwujud dalam kepemilikan seluruh warga Desa Adat 
Kedonganan terhadap 24 kafe yang ada, keikutsertaan dalam 
pembongkaran, dan keikutsertaan dalam mengawasi tata-kelola 
kawasan pariwisata Pantai Kedonganan.

Kepemilikan warga membuat kesejahteraan warga Desa 
Adat Kedonganan meningkat (Wawancara, Sudena, 29 Mei 
2014; I Ketut Mudra, 14 Juli 2014). Selain itu, jumlah aset 
Desa Adat Kedonganan dan LPD Kedonganan juga meningkat 
(Wawancara, I Ketut Madra, 14 Juli 2014). Hal tersebut 
menunjukkan terimplementasikannya prinsip ekonomi lokal 
dalam pengelolaan kepariwisataan di Pantai Kedonganan. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat berkontribusi ter-
hadap pelestarian lingkungan. Sebelum berkembangnya pari-
wisata di Pantai Kedonganan, warga memperoleh penghasilan 
dari penggalian terumbu karang untuk dijadikan gamping. Se-
lain itu, warga juga menebang pohon bakau sebagai kayu ba-
kar untuk memasak (Wawancara, I Ketut Madra, 14 Juli 2014). 
Setelah penataan Pantai Kedonganan dilakukan, kesejahteraan 
warga Desa Adat Kedonganan meningkat, sehingga warga tidak 
lagi menggali terumbu karang sebagai sumber penghasilan, atau 
pun menebang pohon bakau sebagai sumber kayu bakar. 

Penerapan prinsip konservasi alam juga terlihat dari pen-
gurangan jumlah kafe menjadi 24 dari sebelumnya berjumlah 
76. Pengurangan tersebut mengurangi tekanan terhadap ling-
kungan serta mengurangi jumlah limbah yang diproduksi. Se-
lain itu, dilakukan zonasi untuk mengakomodir beberapa fungsi 
Pantai Kedonganan, yaitu sebagai tempat dilaksanakannya 
upacara keagamaan, tempat warga lokal berekreasi dan tempat 
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penambatan jukung (perahu) milik nelayan. 
Penerapan pinsip konservasi alam, khususnya zonasi 

mendukung penerapan pinsip konservasi sosial budaya dalam 
pengelolaan kepariwisataan Pantai Kedonganan. Penerapan 
prinsip konservasi budaya terlihat dari dibangunnya zona/area 
pemelisan, yaitu tempat yang khusus disediakan sebagai tempat 
untuk melaksanakan upacara melasti oleh warga Desa Adat 
Kedonganan. 

Selain itu, keberadaan kafe juga memberikan kesempatan bagi 
muda-mudi Desa Adat Kedonganan yang memiliki keterampilan 
menari tradisional Bali untuk memperoleh penghasilan. Para 
penari tampil menghibur pengunjung yang sedang makan dan 
memperoleh penghasilan dari penampilannya. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa selain berkontribusi dalam pelestarian 
kesenian tradisional Bali, penerapan prinsip konservasi 
budaya berimplikasi terhadap penyediaan sumber pendapatan 
tambahan bagi warga Desa Adat Kedonganan. Hal tersebut 
juga menunjukkan adanya keterkaitan di antara empat 
prinsip pariwisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan 
kepariwisataan Pantai Kedonganan.

7. Faktor Pendukung dan Penghambat
Implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat di 

Pantai Kedonganan didukung oleh lima faktor. Faktor pertama 
adalah potensi wisata yang dimiliki oleh Pantai Kedonganan, 
faktor pendukung selanjutnya adalah adanya aspirasi warga 
Desa Adat Kedonganan, sinergi antara pemangku kepentingan 
kepariwisataan di Pantai Kedonganan, dukungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Badung, dan modal sosial yang dimiliki warga 
Desa Adat Kedonganan. Faktor yang menghambat implementasi 
pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Kedonganan adalah 
penolakan sekelompok kecil warga dan ketidakpahaman warga 
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terhadap status legalitas lahan Pantai Kedonganan.
Masalah yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat di Pantai Kedonganan adalah pelanggaran 
terhadap perarem (aturan atau kesepakatan tambahan) 
dan pelanggaran terhadap rencana penataan (blue print). 
Pelanggaran terhadap perarem terindikasi dari adanya perang 
harga di antara 24 kafe, pemberian komisi yang melebihi 
ketentuan dalam perarem yaitu maksimum 25% dari harga 
makanan, dan timbangan ikan yang tidak menunjukkan bobot 
yang sebenarnya. Pelanggaran terhadap rencana penataan 
terlihat dari adanya beberapa bangunan yang seharusnya tidak 
ada, seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan 
pembangunan dermaga yang didahului dengan pemasangan 
struktur penahan ombak di perairan Pantai Kedonganan 
(Wawancara, I Wayan Mertha, 29 Desember 2014). Masalah-
masalah tersebut harus segera diatasi sehingga dampaknya 
tidak semakin buruk bagi kepariwisataan Pantai Kedonganan.

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi 
secara rutin kepada seluruh stakeholders kepariwisataan 
Pantai Kedonganan oleh Desa Adat Kedonganan, Kelurahan 
Kedonganan, LPM Kedonganan dan BPKP2K. Materi sosialisasi 
dapat berupa isi dari perarem sehingga stakeholders semakin 
memahami dan mau mengikuti aturan-aturan tata kelola kafe 
dan kawasan Pantai Kedonganan. Selain itu, tujuan penataan 
dan pengelolaan kafe dan Pantai Kedonganan, masalah yang 
mendasari penataan ulang dan manfaat yang telah dirasakan 
setelah penataan ulang juga perlu terus disosialisasikan kepada 
seluruh stakeholder sehingga kesamaan persepsi di antara 
mereka tetap terjaga.

Solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan terus 
melakukan pendekatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten 
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Badung untuk tetap memberikan dukungan terhadap Desa Adat 
Kedonganan sebagai pengelola Pantai Kedonganan. Desa Adat 
Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, LPM Kedonganan dan 
BPKP2K perlu melakukan advokasi untuk memastikan penataan 
Pantai Kedonganan dapat menjadi bagian integral dari program 
pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten 
Badung. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan 
kepariwisataan di Pantai Kedonganan. Advokasi dilakukan 
melalui lobby terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 
maupun DPRD Badung. 

8. Model CBT dalam Pengelolaan Pantai Kedonganan 
Inisiatif pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 

dalam pengelolaan Pantai Kedonganan sebagai daya tarik wisata 
muncul dari para pemuda Desa Adat Kedonganan. Inisiatif 
tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh warga, sehingga 
menjadi aspirasi seluruh warga Desa Adat Kedonganan. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa penataan kepariwisataan di 
Pantai Kedonganan bukanlah sebuah kebijakan yang digariskan 
oleh pemerintah (top-down), melainkan bentuk inisiatif yang 
muncul dari warga (bottom-up). Inisiatif warga merupakan 
karakteristik utama pariwisata berbasis masyarakat (Asker et 
al, 2010; Tasci et al, 2013), karena aspirasi warga menunjukkan 
adanya partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan 
(Hausler & Strasdas, 2002).

Inisiatif warga memperoleh dukungan dari tiga Lembaga di 
Kedonganan, yaitu Desa Adat, Kelurahan dan LPM Kedonganan. 
Tiga Lembaga selanjutnya membentuk panitia penataan yang 
tugasnya adalah membuat rencana penataan. Informasi dasar 
untuk pembuatan rencana diperoleh dari hasil penelitian yang 
dilakukan melalui kerjasama dengan dua lembaga pendidikan 
tinggi pariwisata. Hal tersebut menunjukkan adanya usaha 
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kolaborasi dengan kalangan dunia pendidikan. Menurut Tasci 
et al (2013) kolaborasi tersebut adalah sangat penting untuk 
memberikan dukungan berupa hasil penelitian, membangun 
kesadaran warga dan meningkatkan kapasitas warga.

Setelah rencana penataan diselesaikan, dilakukan sosialisasi 
untuk mendapat tanggapan seluruh warga yang tersebar di enam 
banjar di Desa Adat Kedonganan. Sosialisasi menunjukkan 
dukungan warga Desa Adat Kedonganan terhadap rencana 
penataan, dengan catatan agar dilakukan perubahan. Rencana 
penataan menyatakan akan membangun 12 kafe, namun warga 
meminta agar dibangun 24 buah, yang nantinya dimiliki oleh 
seluruh warga Desa Adat Kedonganan yang tersebar di enam 
banjar.

Hausler dan Strasdas (2002:26) menyatakan bahwa model 
keterlibatan masyarakat dalam pariwisata berbasis masyarakat 
dapat berupa menjual produk langsung kepada wisatawan 
ataupun melalui perantara, mengundang investor untuk 
membuka usaha di daerahnya, warga lokal mendirikan bisnis-
bisnis pariwisata, warga memiliki dan menjalankan usaha 
pariwisata secara komunal dan warga bekerjasama dengan 
investor untuk mendirikan usaha. Dalam konteks Kedonganan, 
keinginan warga untuk memiliki 24 kafe secara bersama-
sama sesuai dengan model nomor empat yang disampaikan 
oleh Hausler & Strasdas (2002), yaitu warga memiliki dan 
menjalankan usaha pariwisata secara komunal.

Keinginan warga tersebut menjadi dasar untuk memperbaiki 
rencana penataan. Rencana penataan yang telah diperbaiki 
disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Badung untuk 
memperoleh persetujuan. Pemerintah Kabupaten Badung 
menyetujui rencana yang disusun. Persetujuan tersebut ditandai 
dengan diterbitkannya Rekomendasi Bupati Badung Nomor 
603 Tahun 2006 yang isinya menunjuk Desa Adat Kedonganan 
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untuk melakukan penataan terhadap Pantai Kedonganan. 
Rekomendasi Nomor 603 Tahun 2006 diperkuat lagi 

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 
1238/I/HK/2008 yang isinya memberikan izin kepada Desa 
Adat Kedonganan untuk melakukan penataan terhadap Pantai 
Kedonganan. Dukungan Pemerintah Kabupaten Badung sangat 
penting bagi penataan Pantai Kedonganan, karena pemerintah 
merupakan pihak yang mampu menyediakan dukungan dalam 
bentuk kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan pariwisata 
berbasis masyarakat (Tasci et al, 2013). Dukungan dana untuk 
penataan ulang diperoleh dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 
Kedonganan dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa jaminan 
(Wawancara, I Ketut Mudra, 1 Juli 2014; I Ketut Madra, 14 Juli 
2014).

Inisiatif warga, serta dukungan tiga Lembaga, Pemerintah 
Kabupaten Badung dan LPD Kedonganan terhadap inisiatif 
tersebut mengindikasikan adanya sinergi yang baik antara 
stakeholder kepariwisataan di Pantai Kedonganan. Tasci 
et al (2013) menyatakan bahwa sinergi tersebut sangat 
dibutuhkan agar konsep pariwisata berbasis masyarakat dapat 
diimplementasikan dengan baik.

Selain melakukan penataan ulang terhadap kafe, Desa 
Adat Kedonganan bersama Kelurahan dan LPM Kedonganan 
membentuk Badan Pengelola Kawasan Pariwisata Pantai 
Kedonganan (BPKP2K). Organisasi tersebut bertugas sebagai 
pengelola kepariwisataan di Pantai Kedonganan termasuk 24 
kafe yang dibangun setelah penataan ulang. BPKP2K melakukan 
tata-kelola terhadap Kawasan Pantai Kedonganan berdasarkan 
perarem, yaitu peraturan yang hanya berlaku di Desa Adat 
Kedonganan yang mengatur Pantai Kedonganan dan kafe yang 
ada.

Pembentukan BPKP2K sebagai lembaga pengelola kawasan 
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Pantai Kedonganan sesungguhnya merupakan upaya untuk 
menyediakan kepemimpinan (leadership) yang diistilahkan 
sebagai destination leadership/organization. (Gunn, 1994). 
Pendapat Gunn (1994:279) tentang perlunya menyediakan 
kepemimpinan dalam mengelola kawasan wisata sejalan dengan 
pendapat Morrison (2013:5). Morrison menyatakan bahwa 
sebuah kawasan pariwisata memerlukan upaya-upaya yang 
terkoordinir dalam hal perencanaan, pengembangan maupun 
pemasarannya. 

Morrison lebih lanjut menyatakan bahwa koordinasi yang baik 
dapat dicapai melalui pembentukan Destination Management 
Organization (DMO), yang merupakan merupakan organisasi/
lembaga pengelola yang melaksanakan empat peran penting 
bagi sebuah kawasan, yaitu sebagai pemimpin dan koordinator, 
melaksanakan kegiatan pemasaran, menciptakan lingkungan 
fisik maupun non-fisik yang mendukung pencapaian tujuan, 
serta sebagai pelaksana. Dalam konteks pariwisata berbasis 
masyarakat, Hausler & Strasdas (2002:28) menyatakan bahwa 
pembentukan organisasi/lembaga pengelola tersebut diarahkan 
agar berbentuk lembaga perwakilan, terdiri atas perwakilan 
warga, pemerintah setempat dan institusi lokal. 

Perarem yang dijalankan oleh BPKP2K dalam mengelola 
kepariwisataan di Pantai Kedonganan merupakan cerminan 
dari empat prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang 
diimplementasikan. Empat prinsip tersebut adalah prinsip 
partisipasi masyarakat, prinsip konservasi alam, prinsip 
konservasi sosial-budaya dan prinsip ekonomi lokal. Prinsip-
prinsip tersebut berkesesuaian dengan pencapaian tiga 
pilar pariwisata berbasis masyarakat (Asker et al, 2010). 
Melalui penerapan perarem secara konsisten, diharapkan 
kepariwisataan di Pantai Kedonganan dapat berjalan dalam 
kaidah-kaidah keberlanjutan, sehingga keberadaannya dapat 
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berkontribusi positif terhadap lingkungan, sosial-budaya dan 
perekonomian warga Desa Adat Kedonganan (Foto 3).

Implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam 
pengelolaan Pantai Kedonganan sangat dimudahkan oleh 
modal sosial (social capital) yang dimiliki oleh warga Desa 
Adat Kedonganan. Modal sosial tersebut berupa kepemimpinan 
(leadership), dan kepercayaan warga terhadap para tokoh adat, 
nilai (value) dan norma-norma (norms) tentang menyama-
braya (berkeluarga) dan suka-duka serta paruman/sangkep. 
Modal sosial tersebut menumbuhkan sense of community 
(Aref, 2011), dan mengakibatkan warga mampu mewujudkan 
keinginan mereka bersama untuk mengelola kepariwisataan 
di Pantai Kedonganan.  Dari uraian tersebut, berdasarkan 
pengalaman penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat 
dalam pengelolaan kepariwisataan di Pantai Kedonganan, dapat 
dirumuskan sebuah model hipotetis sebagai berikut:

ANOM HERY SUASAPHA 

Foto 3. Sebuah cafe di Kedonganan mementaskan tari Bali sebagai 
hiburan.
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Empat prinsip pariwisata berbasis masyarakat dalam 
pengelolaan kepariwisataan Pantai Kedonganan terkristalisasi 
dalam perarem yaitu peraturan desa adat yang berlaku di 
Desa Adat Kedonganan mengenai Pantai Kedonganan dan 24 
kafe. Perarem disusun oleh Desa Adat Kedonganan sebagai 
pihak yang memperoleh izin untuk menata dan mengelola 
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Pantai Kedonganan dari Pemerintah Kabupaten Badung. Selain 
menyusun perarem, Desa Adat Kedonganan bersama Kelurahan 
Kedonganan dan LPM Kedonganan (tiga lembaga) membentuk 
BPKP2K untuk menegakkan aturan-aturan dalam perarem. 
Model hipotetis tersebut dapat diimplementasikan di tempat lain 
dengan syarat masyarakat yang ingin mengimplementasikan 
harus cohesive atau memiliki kesamaan persepsi dan harapan 
mengenai pengembangan pariwisata yang akan dilakukan. 
Beberapa penyesuaian yang perlu dipertimbangkan adalah 
prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang perlu 
diimplementasikan, pemangku kepentingan yang terlibat dan 
jenis atraksi wisatanya (Foto 4).

9. Penutup
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

implementasi konsep pariwisata berbasis masyarakat di Pantai 
Kedonganan dilakukan dalam dua tahap. Tahap I terdiri atas 
delapan langkah sedangkan Tahap II terdiri atas tiga langkah. 

ARITIANA PRATIWI

Foto 4.  Wisatawan lokal juga senang menikmati makan malam di Pantai 
Kedonganan.
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Dalam dua tahap penataan tersebut diimplementasikan empat 
prinsip pariwisata berbasis masyarakat yaitu prinsip partisipasi 
masyarakat, konservasi lingkungan, konservasi sosial-budaya, 
dan ekonomi lokal.

Implementasi didukung oleh lima faktor, sedangkan faktor 
penghambatnya ada dua. Model CBT yang diimplementasikan 
menunjukkan hubungan keterkaitan antara Pemerintah dengan 
Desa Adat sebagai pihak yang diizinkan oleh Pemerintah untuk 
mengelola kepariwisataan Pantai Kedonganan, dalam bentuk 
pengelolaan kawasan Pantai Kedonganan dan 24 kafe yang 
ada. Model hipotetis tersebut menunjukkan penerapan empat 
prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang diawasi oleh 
BPKP2K, yaitu badan pengelola Kawasan Pantai Kedonganan. 
Model hipotetis tersebut dapat dijadikan inspirasi bagi 
pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di tempat lain, 
dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan.
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Pengelolaan Daya Tarik Wisata 
Berbasis Masyarakat di Desa Pecatu

I KETUT YUDASUARA 

1. Pendahuluan
Pecatu merupakan desa di ujung selatan Bali yang memiliki 

potensi wisata alam dan budaya yang terkenal, tetapi terlambat 
masuk ke dalam peta dinamika perkembangan industri 
pariwisata dibandingkan desa tetangganya. Di desa ini terdapat 
ikon wisata budaya berupa Pura Luhur Uluwatu yang terletak 
di bukit karang tepi Samudera Hindia yang sangat indah, dan 
juga terdapat banyak pantai indah seperti Suluban dan Padang 
Padang yang sudah sejak 1970-an diincar wisatawan Australia 
untuk berselancar. Meski daya tarik wisata ini demikian populer, 
yang terkenal adalah nama pura dan pantainya saja, bukan 
nama Desa Pecatu sendiri. Daerah tetangganya, seperti Kuta-
Jimbaran di sebelah Utara dan Nusa Dua di sebelah Timur, 
sudah berkembang dan populer mulai 1980-an, sedangkan 
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Desa Pecatu baru mulai menggeliat dan dikenal sebagai daerah 
tujuan wisata 1990-an. 

Perkembangan pariwisata Desa Pecatu terjadi karena imbas 
langsung dari kawasan Nusa Dua dan Kuta-Jimbaran. Karea 
Kuta terlalu ramai dan Nusa Dua terlalu ekseklusif, wisatawan 
mencari tempat rekreasi alternatif yang tidak jauh dari kedua 
tempat itu. Pantai-pantai di kawasan Pecatu yang semula 
hanya dikunjungi peselancar, mulai dikunjungi turis-turis 
pada umumnya. Tahun 1995, kelompok band legendaris dari 
Denmark Michael Learns to Rock (MLTR) datang ke Padang 
Padang untuk syuting video clip lagunyanya berjudul “Someday”, 
yang membuat pantai ini kian populer. Tahun 2010, film “Eat 
Pray Love” juga syuting di pantai Padang Padang, menambah 
tingkat popularitas pantai ini di mata dunia. Pada saat yang 
sama, investor mulai banyak membangun fasilitas pariwisata 
di kawasan Pecatu seperti hotel, villa, dan restoran. Dari sini, 
potensi wisata Pecatu mulai meroket, mengejar popularitas 
Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, dan Sanur.

Merespon perkembangan pariwisata yang demikian pesat, 
masyarakat Pecatu bangkit mengelola potensi-potensi yang ada 
di wilayah desanya. Mereka mulai melakukan perberdayaan 
atas SDM lokal untuk diajak mengelola potensi yang ada di 
bawah payung desa pakraman. Pemberdayaan ini diperkuat 
oleh dorongan dari Pemerintah Kabupaten Badung melalui 
regulasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung 
Nomor 20 tahun 1994 tentang Pengusahaan dan Retribusi Objek 
Wisata, yang kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan 
Bupati Badung Nomor 854 Tahun 1996 tentang Penunjukan 
Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura 
Uluwatu, maka Desa Pakraman Pecatu diizinkan untuk terlibat 
secara langsung dalam pengelolaan daya tarik wisata khususnya 
Kawasan Luar Pura Uluwatu. Istilah ‘Luar Pura’ di sini mengacu 
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pada kawasan di luar pura untuk menghindari kesan pengelolaan 
Pura Luhur Uluwatu sendiri sebagai objek pariwisata. 

Tulisan ini membahas aktivitas Desa Pakraman Pecatu 
dalam mengelola daya tarik wisata di desanya secara kelem-
bagaan dan manfaat yang dinikmati masyarakat setempat. Se-
lain itu juga dibahas aspek pemberdayaan masyarakat dalam 
pengelolaan daya tarik wisata di Pecatu, kendala yang dihadapi, 
dan jalan ke luar yang ditempuh oleh masyarakat. Tampilnya 
masyarakat secara kelembagaan mengelola daya tarik wisata di 
daerahnya dan pemberdayaan warga desa untuk mengelola po-
tensi wisata adalah bentuk-bentuk pelaksanaan konsep commu-
nity based tourism (Moscardo 2008). Dalam kajian di bawah, 
peran pemerintah dan anggota masyarakat juga dibahas karena 
mereka ikut memainkan peranan penting dalam menentukan 
arah dan kesuksesan pengelolaan pariwisata berbasis masyara-
kat. Data yang dianalisis diperoleh dari riset lapangan termasuk 
wawancara dengan tokoh masyarakat yang terlibat dalam per-
encanaan, pengelolaan, dan pengembangan daya tarik wisata di 
Pecatu.

2. DTW Berbasis Masyarakat di Desa Pecatu 
Wilayah Desa Pakraman Pecatu sebagian besar dikelilingi oleh 

pantai yang merupakan daya tarik bagi wisatawan. Pantai-pantai 
tersebut sudah berkembang sebagai daya tarik wisata walaupun 
belum dikelola dengan baik. Menurut Peraturan Bupati Badung 
Nomor 07 Tahun 2005 tentang Objek dan Daya Tarik Wisata 
di Kabupaten Badung, dari 33 daya tarik wisata di Kabupaten 
Badung, lima di antaranya berlokasi di Desa Pecatu, yaitu (i) 
Kawasan Luar Pura Uluwatu, (ii) Pantai Suluban, (iii) Pantai 
Padang Padang, (iv) Pantai Labuhan Sait, dan (v) Pantai Nyang 
Nyang. Selain itu, ada dua pantai yang dapat dikembangkan 
sebagai diversifikasi produk wisata, seperti Pantai Bingin dan 
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Pantai Dream Land. Pengelolaan dengan manajemen yang lebih 
baik menjadi sebuah keharusan agar memberikan nilai atau 
manfaat bagi masyarakat Desa Pakraman.

Ketentuan awig-awig Desa Pakraman Pecatu menegaskan 
bahwa kekeran tanah ngampan, yaitu hutan dari tanah miring 
atau sempadan pantai yang ada di wilayah Desa Pakraman 
Pecatu merupakan milik dari Desa Pakraman Pecatu. Ketentuan 
ini memiliki arti yang positif untuk mempertahankan pantai 
agar tidak beralih fungsi dan kepemilikan, serta menjaga akses 
masyarakat agar tetap bisa menggunakan pantai untuk berbagai 
kegiatan adat, agama, dan kepentingan masyarakat umum. 
Desa Pakraman Pecatu memiliki tanggung jawab, hak dan 
kewajiban untuk memelihara, mempertahankan dan mengelola 
pantai yang ada dalam upaya untuk menjaga kelestarian alam, 
adat, budaya dan agama serta meningkatkan kesejahteraan 
masyarakatnya. 

Berikut ini diuraikan aktivitas Desa Pecatu mengelola daya 
tarik wisata di daerahnya, yang dibagi menjadi dua bagian. Per-
tama, pengelolaan daya tarik wisata kawasan luar Pura Ulu-
watu. Kedua, pengelolaan daya tarik pantai-pantai. Perbedaan 
pembahasan ini dilakukan bukan saja karena karakter daya 
tarik berbeda, di mana yang satu adalah objek wisata alam dan 
budaya, sedangkan yang lain objek wisata alam pantai, tetapi 
juga karena perbedaan kondisi, akses kepemilikan, dan tingkat 
perkembangan dan penghasilannya.

2.1  Pengelolaan DTW Kawasan Luar Pura Uluwatu
Daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu selama ini 

sudah dikelola dengan baik oleh Desa Pakraman Pecatu (Foto 
1). Pengelolaannya bekerja sama dengan Pemerintah Desa 
Pecatu dan memberdayakan masyarakat setempat. Secara 
struktur pengelola, diketuai oleh Kepala (Kelihan) Desa Adat 
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Pecatu, I Ketut Murdana, dibantu oleh pengurus adat yang 
lain. Pengelola memberdayakan warga Desa Pakraman Pecatu 
untuk dipekerjakan sebagai petugas pengelolaan. Para petugas 
pengelola kawasan ini juga dibantu oleh para pedagang di kios-
kios dan anggota dari dua sekaa kecak. Masing-masing sekaa 
kecak ini beranggotakan 90 warga Desa Pakraman Pecatu.
Warga Desa Pakraman Pecatu yang bertugas dan mencari 
penghidupan di daya tarik Kawasan Luar Pura Uluwatu ini 
tergabung dalam satu kelompok yaitu kelompok Sadar Wisata 
Kawasan Luar Pura Uluwatu. Selain itu, petugas pengelolaan 
daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu melibatkan para 
pecalang dari Desa Pakraman Pecatu dan petugas Hansip dari 
Pemerintah Desa Pecatu. Pecalang dan Hansip ini ditugaskan 
secara bergiliran.

Tanggung jawab pengelolaan mencakup pemeliharaan, 
pelestarian, penataan, keamanan dan hak melakukan pungutan 
retribusi masuk bagi wisatawan yang berkunjung (Foto 1). 
Walaupun kepercayaan dalam pengelolaan daya tarik wisata 
Kawasan Luar Pura Uluwatu diberikan oleh pemerintah kepada 
Desa Pakraman Pecatu, sebenarnya ada beberapa pihak yang 
juga bertanggung jawab dan berperan dalam pengelolaan, yaitu 
Pemerintah Kabupaten Badung sebagai penanggung jawab 
kewilayahan, fasilitator, pembina dan pengawas pengelolaan, 
Pemerintah Desa Pecatu, pihak keluarga Puri Jro Kuta dan 
keluarga Puri Celagi Gendong Denpasar sebagai pengempon 
yaitu yang berperan pada pelaksanaan upacara keagamaan.

 Petugas yang ada diorganisir sesuai dengan kompetensi 
yang dimiliki setelah melalui proses pembinaan dan pelatihan. 
Mekanisme penempatan personil didasarkan atas kompetensi 
yang dimiliki oleh personil tersebut sesuai dengan pos yang 
ada, serta tetap berpedoman pada pemanfaatan sumber daya 
manusia yang sudah ada. Komposisi petugas yang dimiliki oleh 
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pengelola daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu seperti 
pada Tabel 1:

Menurut Kelihan Desa Adat Pecatu, I Ketut Murdana, 
adapun kekuatan yang merupakan modal dalam pengelolaan 
daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu adalah tiga 
hal berikut. Pertama, adanya semangat dan tekad bersama di 
tingkat kelembagaan adat dan dinas serta berbagai komponen 
masyarakat di Desa Pecatu untuk mengembangkan dan 
mengelola semua potensi ekonomi dan potensi wisata yang 
mampu memberikan manfaat dalam kontek menghasilkan 
kontribusi pendapatan bagi desa dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Kedua, daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu 
merupakan salah satu daya tarik wisata primadona dengan daya 
tarik yang dimilikinya termasuk Pura Uluwatu, pemandangan 
laut, sunset, serta pementasan tari kecak. Di luar halaman 
pura, juga terdapat satwa kera yang ‘jinak’ menarik wisatawan. 
Kekuatan daya tarik wisata ini bisa dibuktikan dari jumlah 
kunjungan dan pendapatan yang stabil bahkan cenderung 

KETUT YUDASUARA 

Foto 1. Sunset di Uluwatu dan seekor kera di tembok pura.
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Tabel 1  Komposisi Petugas Pengelola Daya Tarik Wisata Ka-
wasan Luar Pura Uluwatu.

Posisi Jumlah Tempat

Petugas Pecalang Pura 6 area dalam Pura
Petugas Kebersihan Pura 3 area dalam Pura
Petugas Loket Parkir 5 gate 1
Petugas Parkir 2 area parkir
Petugas Loket Tiket 4 gate 2 (gapura selatan)
Petugas Loket Tiket 4 gate 3 (gapura utara)
Petugas Pecalang 4 gate 2
Petugas Pecalang 4 gate 3
Petugas Kebersihan Area A 3 parkir mobil
Petugas Kebersihan Area B 3 parkir sepeda motor
Petugas Kebersihan Area C 3 area lain
Petugas Kebersihan Toilet 2 toilet utara, toilet selatan
Petugas Bala Wanara 3
Pemandu Wisata 20

Jumlah 66
Sumber: Pengelola Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu

meningkat dari tahun ke tahun.
Ketiga, tenaga yang sudah berpengalaman dan terlatih 

selama beberapa tahun mengelola daya tarik wisata Kawasan 
Luar Pura Uluwatu, ketika saat itu belum terbentuk manajemen 
yang profesional.

Langkah melibatkan berbagai unsur masyarakat setempat 
dalam pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Ulu-
watu, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan penga-
wasan. Pihak pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaku-
kan pengembangan fisik dan non-fisik. Setiap perencanaan dan 
pengembangan pembangunan harus dimasukkan dalam pro-
gram kerja pengurus (prajuru) Desa Pakraman dan Pemerintah 
Desa Pecatu.

Tahap pengorganisasian dan pelaksanaan dengan member-
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da  yakan masyarakat asli warga Desa Pakraman Pecatu. Petugas 
pengelola mendapatkan berbagai pembinaan dan pelatihan, 
seperti kursus bahasa asing, pemandu wisata, adat dan budaya 
serta sistem pengelolaan daya tarik wisata. Menurut Kelihan 
Desa Adat Pecatu, kekuatan  dalam  pengelolaan daya tarik 
wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu adalah adanya semangat dan 
tekad bersama di tingkat kelembagaan di desa, daya tarik yang 
dimilikinya, dan tenaga pengelola yang sudah berpengalaman. 
Mekanisme penempatan personil didasarkan atas kompetensi 
sesuai dengan pos yang ada. 

Tampilnya masyarakat mengelola daya tarik wisatanya 
menunjukkan keberhasilan. Salah satu indikator kesuksesan 
pengelola dalam melaksanakan tugasnya adalah pada 
peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan dari 
retribusi masuk seperti pada Tabel 1.

Tabel 1.  Kunjungan dan Pendapatan Pengelolaan Kawasan Luar 
Pura Uluwatu 2006 -2011.

No. Tahun Kunjungan Wisatawan 
(orang) Pendapatan (Rp)

1 2006 290.790    629.370.000
2 2007 315.652    946.956.000
3 2008 380.116 1.140.348.000
4 2009 380.224 1.142.455.500
5 2010 402.351 1.208.940.000
6 2011 378.175 1.134.525.000

Sumber: Pengelola Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu, 2014

Sejak berlakunya Perda Kabupaten Badung Nomor 25 
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
besarnya tarif retribusi meningkat dari Rp. 3.000 menjadi 
Rp. 15.000 untuk dewasa domestik, dari Rp. 5.000 menjadi 
Rp. 20.000 untuk dewasa asing. Hal ini menuntut pengelola 
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untuk melakukan upaya-upaya antara lain membenahi sistem 
penjualan tiket, meningkatkan kebersihan, menertibkan kera-
kera yang agak nakal, memberdayakan petugas keamanan, 
mengadakan pelatihan dan meningkatkan promosi. 

Pembenahan yang dilakukan pengelola telah berhasil 
menunjukkan kinerjanya dengan meningkatnya jumlah kun-
jungan wisatawan dan hasil retribusi masuk secara signifikan 
(Lihat Tabel 2). Tahun 2012, jumlah kunjungan masih di bawah 
satu juta orang, sedangkan tahun 2015 sudah mencapai 1,5 juta 
lebih. Artinya, dalam rentang waktu tiga tahun terjadi pening-
katan hampir dua kali lipat. Hal yang sama juga terjadi dalam 
hal pendapatan. Tahun 201, jumlah pendapatan mencapai Rp 
14,8 milyar, sedangkan tahun 2015 mencapai Rp 27,9 milyar, 
atau hampir mencapai dua kali lipat dalam rentang waktu tiga 
tahun.

Tabel 2 Jumlah Kunjungan dan Pendapatan Pengelolaan Ka-
wasan Luar Pura Uluwatu 2012 -2015.

No. Tahun Kunjungan Wisatawan 
(orang) Pendapatan (Rp)

1 2012 843.876 14.874.930.000
2 2013 884.086 15.278.315.000
3 2014 1.195.170 21.283.205.000
4 2015 1.548.080 27.900.910.000

Magnet Pura Luhur Uluwatu juga diperkuat oleh adanya pe-
mentasan kecak senja hari di sana. Kecak dipentaskan dengan 
latar belakang pura dan sunset yang magis. Pementasan kecak 
ini juga meningkatkan pendapatan badan pengelola. Setiap pe-
mentasan tari kecak dikenakan pungutan kepada sekaa sebesar 
Rp. 200.000. Pendapatan dari penyewaan kios pedagang dan 
retribusi parkir harian semuanya masuk ke kas Pemerintah 
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Desa Pecatu. Rincian pendapatan dari penyewaan kios peda-
gang, retribusi parkir. dan pungutan pementasan tari kecak sep-
erti terlihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3 Pendapatan dari Sewa Kios, Parkir, dan Tari Kecak di Kawasan 
Luar Pura Uluwatu 2011-2014.

No Pungutan
Tahun

2011(Rp) 2012(Rp) 2013(Rp) 2014(Rp)
1 Kios 42.300.000 42.300.000 21.150.000 21.150.000
2 Parkir Harian 49.946.300 139.181.000 254.829.000 222.451.000
3 Parkir Piodalan 42.602.000 40.251.000 9.729.000 -
4 Parkir Hari Khusus 11.502.000 16.000.000 34.482.500 67.844.400
5 Pementasan Kecak 72.600.000 72.600.000 72.400.000 72.900.000

Sumber: Pengelola Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu

Berkembangnya daya tarik wisata Kawasan Luar Pura 
Uluwatu berdampak pada perkembangan pantai-pantai yang ada 
di sekitarnya seperti Pantai Suluban, Padang Padang, Labuhan 
Sait, Nyang Nyang, dan kawasan Desa Pecatu secara umum. Akses 
jalan yang semakin baik untuk menuju ke masing-masing pantai 
membuat kunjungan wisatawan semakin meningkat. Usaha-
usaha di bidang pariwisata pun mulai bermunculan seperti 
jasa akomodasi, restoran, mini market, warung, transportasi 
dan usaha lain yang ada di sekitar daya tarik wisata. Hal ini 
berdampak positif pada pendapatan masyarakat, Pemerintah 
Desa dan Desa Pakraman Pecatu. Pemerintah Desa Pecatu 
sebagai penanggung jawab kewilayahan karena memberikan 
pelayanan di bidang administrasi, secara formal melalui 
Peraturan Desa (Perdes) telah menetapkan besarnya pungutan 
dan sumbangan pihak ketiga seperti pemilik hotel, restoran, 
spa, surat rekomendasi keramaian, perijinan dan lain-lain yang 
harus dibayarkan ke Pemerintah Desa Pecatu. Misalnya, untuk 
hotel berbintang dipungut Rp. 12.000.000 per tahun, hotel 
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melati bagi pengusaha lokal dipungut Rp. 1.500.000 per tahun 
dan surat permohonan penyelenggaraan pesta/wedding party 
dipungut Rp. 2.000.000 Pendapatan asli desa yang berasal 
dari pungutan tersebut digunakan untuk membiayai berbagai 
program pembangunan. Pihak Desa Pakraman Pecatu secara 
langsung tidak melakukan pungutan terhadap keberadaan usaha 
pariwisata. Walaupun demikian tidak jarang para pengusaha 
dimintakan sumbangan yang sifatnya tidak memaksa terutama 
untuk kegiatan pembangunan bale banjar atau pura, upacara, 
lomba-lomba, dan kegiatan adat lainnya.

Pengawasan terhadap pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata dengan monitoring 
dan evaluasi setiap akhir bulan. Pengawasan juga dilakukan 
melalui mekanisme lembaga-lembaga yang ada di desa, seperti 
desa pakraman dan pemerintah desa (desa dinas). Hasil dari 
pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu 
telah dapat dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat yang 
bekerja di kawasan ini. Pendapatan itu digunakan oleh prajuru 
Desa Pakraman Pecatu untuk membiayai berbagai program 
pembangunan serta membiayai berbagai kegiatan upacara 
keagamaan, sehingga warga masyarakat tidak terbebani dengan 
biaya-biaya untuk pembangunan dan upacara keagamaan di 
lingkungan Desa Pakraman Pecatu.

Pola pembagian bulanan dari hasil retribusi masuk adalah 
25% disetorkan kepada Pemerintah Kabupaten Badung dan 75% 
untuk Desa Pakraman Pecatu sebagai pengelola. Pembagian 
untuk Desa Pakraman diatur kesepakatannya dengan pihak 
Pemerintah Desa. Pendapatan lainnya adalah dari penyewaan 
kios, retribusi parkir dan pungutan pementasan tari kecak 
(Foto 2). Pihak keluarga Puri Jro Kuta dan Puri Celagi Gendong 
Denpasar tidak mendapatkan pembagian dari hasil pendapatan 
pengelolaan daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu. 
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Sebagai pengempon pihak keluarga Puri Jro Kuta dan Puri 
Celagi Gendong Denpasar sudah mendapatkan manfaat dari 
hasil pengelolaan aset atau laba Pura Uluwatu.

Tabel 4 Pola Pembagian Hasil Pengelolaan DTW Kawasan Luar 
Pura Uluwatu.

No Pihak Persentase
1 Pemerintah Kabupaten Badung 25
2 Pura Uluwatu   5
3 Desa Pakraman Pecatu 50
4 Manajemen Uluwatu 15
5 Cadangan Operasional   5

Sumber: Pengelola Daya Tarik Wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu

2.2 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Pantai 
Desa Pecatu memiliki lima objek wisata pantai. Perkembangan 

pantai-pantai tersebut berbeda-beda karakteristik, kondisi, dan 
belum semuanya memiliki badan pengelola. Pantai Suluban 

KETUT YUDASUARA 

Foto 2. Pentas kecak setiap sore di samping Pura Uluwatu.
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yang terletak 1,5 km dari Pura Uluwatu, misalnya, belum belum 
memiliki badan pengelola. Pantai Suluban memiliki ombak 
laut yang tinggi dan pemandangan matahari terbenam dari 
ketinggian tebing (Foto 3). Atas kesepakatan para warga di 
sekitar yang berjumlah 31 orang merelakan lahannya dijadikan 
sebagai jalan menuju ke Pantai Suluban dari arah Pura Uluwatu. 
Pantai Suluban sampai saat ini dikelola oleh para pemilik lahan 
yang dijadikan jalan dalam satu wadah yang disebut sekaha 
jalan. Pemasukan yang diperoleh dari kelompok ini adalah dari 
retribusi parkir wisatawan yang berkunjung ke Pantai Suluban. 
Kawasan ini telah mampu memberikan manfaat ekonomi 
khususnya bagi warga masyarakat di sekitarnya, walaupun 
belum terbentuk badan pengelola oleh Desa Pakraman. 

Bentuk perhatian pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan 
Pemerintah Desa Pecatu antara lain  pembangunan jalan setapak 
yang lebih lebar dan aman bagi wisatawan yang ingin ke pantai, 
pengaspalan jalan, melengkapi fasilitas lampu penerangan 
jalan, fasilitas air bersih dan penyediaan tenaga penyelamat 
pantai serta pembinaan sapta pesona bagi masyarakat sekitar.

KETUT YUDASUARA 

Foto 3. Pemandangan Pantai Suluban.
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Pantai Padang Padang berlokasi di sebelah utara dari 
Pantai Suluban. Pantai ini dikenal oleh wisatawan, karena 
sering diselenggarakan kegiatan berselancar tingkat dunia, 
dan dijadikan tempat syuting grup band Michael Learns to 
Rock tahun 1995 dan syuting film “Eat Pray Love” tahun 2010. 
Kunjungan wisatawan ke pantai ini merangsang pemilik-
pemilik lahan yang berada di sekitar pantai untuk membangun 
beberapa usaha pariwisata. Belum terbentuk manajemen 
pengelolaan oleh Desa Pakraman Pecatu di ini. Walaupun 
demikian, perkembangan Pantai Padang Padang telah mampu 
memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitarnya. 

Daya tarik wisata Pantai Labuhan Sait lokasinya bersebelahan 
dengan Pantai Padang Padang. Pantai Labuhan Sait merupakan 
tempat yang digunakan untuk upacara keagamaan yaitu 
melasti (Foto 4). Pantai Labuhan Sait dikelola oleh kelompok 
masyarakat di sekitarnya yang mencari kehidupan di pantai 
ini, seperti kelompok pedagang, nelayan, petugas parkir dan 
penyedia jasa wisata yang tergabung dalam kelompok sadar 
wisata. Belum terbentuk badan pengelola oleh Desa Pakraman. 

Wisatawan tidak dipungut retribusi masuk ke area pantai. 
Pungutan yang dilakukan bagi wisatawan yang berkunjung 
adalah dari sewa parkir. Besarnya sewa parkir untuk sepeda 
motor Rp. 1.000, kendaraan roda empat sebesar Rp. 5.000 dan 
untuk bus dan truk sebesar Rp. 10.000. Pendapatan desa yang 
berasal dari sewa parkir, sewa toilet dan penyewaan kios desa 
disetorkan ke bendahara pemerintah desa yang selanjutnya 
dibuatkan kesepakatan pembagian dengan pihak Desa Pakraman 
Pecatu. Pendapatan lainnya yang masuk ke Pemerintah Desa 
adalah dari pungutan dan sumbangan pihak pengusaha yang 
bergerak di bidang jasa pariwisata yang ada di kawasan Pantai 
Labuhan Sait seperti jasa akomodasi, restoran, bar dan surat izin 
mengadakan keramaian atau kegiatan tertentu seperti  kegiatan 
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pesta,  pra-wedding dan kegiatan lain. Pendapatan desa dari 
hasil pengelolaan daya tarik wisata Pantai Labuhan Sait selama 
5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Pendapatan Desa dari Pengelolaan Daya Tarik Wisata 
Pantai Labuhan Sait.

No Tahun Sewa Kios
(Rp)

Sewa Toilet 
(Rp)

Karcis Parkir 
(Rp)

1 2010 4.000.000 15.000.000 13.000.000
2 2011 4.000.000 15.000.000 14.500.000
3 2012 4.000.000 15.000.000 20.535.000
4 2013 4.500.000 15.000.000 16.000.000
5 2014 5.000.000 17.525.000 27.910.000

Sumber: Bendahara Pemerintah Desa Pecatu

Hasil pendapatan desa ini digunakan untuk membiayai 
program-progam pembangunan baik di pemerintah desa 
maupun di Desa Pakraman Pecatu. Pengawasan atas pengelolaan 
daya tarik wisata Pantai Labuhan Sait dilakukan melalui 
mekanisme lembaga-lembaga yang ada seperti Desa Pakraman 
dan Pemerintah Desa

Perkembangan Pantai Bingin sampai dikenal oleh wisatawan 
adalah berkat rintisan dari masyarakat yang ada di sekitarnya 
yang berjumlah 25 orang. Dengan memanfaatkan sempadan 
pantai yang merupakan tanah negara, mereka membangun ber-
bagai usaha jasa wisata. Belum terbentuk badan  pengelola oleh 
pihak Desa Pakraman.  Pantai Bingin dikelola oleh warga ma-
syarakat sekitar terutama yang merintis pengembangan awal.

Daya tarik dari Pantai Nyang Nyang adalah pemandangan 
laut yang luas dan tebing dengan ketinggian sekitar 500 meter. 
Pantai Nyang Nyang selama ini dikelola oleh pihak swasta yaitu 
PT Puri Bali. Pihak swasta ini mengelola vila dan restoran yang 
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berada di atas tebing dari Pantai Nyang Nyang. Wisatawan 
yang datang umumnya mereka yang membeli paket wisata dan 
singgah untuk coffee break sambil menikmati keindahan pantai 
dari ketinggian. 

Pihak Desa Pakraman Pecatu sampai saat ini belum ada 
upaya untuk pengembangan dan pengelolaan Pantai Nyang 
Nyang. Manfaat ekonomi yang langsung dirasakan bagi warga 
Desa Pecatu adalah sebagai staf dan manajemen dari Puri Bali 
Villas and Restaurant

Pantai Dream Land mulai dikenal oleh wisatawan setelah 

KETUT YUDASUARA 

Foto 4. Suasana melasti di Pantai Labuhan Sait.
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dibukanya kawasan wisata Bali Pecatu Graha. Fasilitas jalan 
menuju ke pantai dan fasilitas parkir adalah milik dari PT. 
Bali Pecatu Graha sebagai pengelola kawasan. Sampai saat ini, 
belum terbentuk badan pengelola oleh Desa Pakraman Pecatu. 
Pengelolaan baru pada tahap penyewaan 30 unit kios milik Desa 
Pakraman Pecatu yang disewakan kepada kelompok pedagang 
warga sekitarnya. Selama ini Pantai Dream Land dikelola oleh 
kelompok pedagang penyewa kios, penyewaan payung pantai, 
penyedia jasa panti pijat, penyewaan papan selancar dan petugas 
penyelamat pantai.

Sampai saat ini daya tarik wisata Pantai Dream Land 
belum dikelola dengan manajemen yang baik dalam bentuk 
badan pengelola yang dibentuk oleh Desa Pakraman Pecatu. 
Pengelolaan Pantai Dream Land oleh Desa Pakraman Pecatu 
baru pada tahap menyewakan 30 unit kios milik Desa Pakraman 
Pecatu. Kios-kios tersebut disewakan pada kelompok pedagang 
yang semuanya adalah warga asli Desa Pakraman Pecatu yang 
sudah berdagang sejak dibukanya Pantai Dream Land. Sewa 
kontrak  untuk satu unit kios adalah Rp. 1.000.000 per tahun. 
Retribusi parkir dikelola oleh PT Bali Pecatu Graha. Pantai 
Dream Land belum dilengkapi dengan fasilitas umum yang 
seharus ada pada sebuah daya tarik wisata seperti toilet, bak 
sampah yang memadai, informasi bagi wisatawan, fasilitas 
air bersih dan keamanan. Fasilitas yang sudah ada adalah 
penyelamat pantai. Dengan perkembangan yang cukup pesat, 
Pantai Dream Land berpotensi untuk dikelola dengan baik 
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta 
sebagai salah satu sumber pendapatan asli Desa Pakraman 
Pecatu. Menurut salah satu penyedia jasa penyewaan papan 
selancar I Wayan Kondre, Pantai Dream Land telah mampu 
memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha kepada 
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warga Pecatu. Mereka ini ada yang sebagai pedagang penyewa 
kios milik desa yang berjumlah 30 orang, penyedia jasa pijat 
berjumlah 100 orang, dan kelompok yang menyewakan papan 
selancar dan payung pantai berjumlah 33 orang. Mereka inilah 
yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dari Pantai Dream 
Land. Selama ini Pantai Dream Land dikelola oleh kelompok 
masyarakat Desa Pakraman Pecatu yang mencari kehidupan 
di pantai ini seperti kelompok pedagang yang menyewa kios 
milik Desa Pakraman, penyewaan payung pantai, penyedia jasa 
panti pijat, penyewaan papan selancar dan petugas penyelamat 
pantai.

Belum terbentuknya pengelolaan daya tarik wisata Pantai 
Dream Land menurut Kelihan Desa Adat Pecatu, I Ketut Murdana 
antara lain disebabkan belum tersedianya fasilitas umum untuk 
wisatawan seperti toilet, bak sampah yang memadai, fasilitas air 
bersih dan informasi bagi wisatawan. Yang juga karena belum 
adanya produk hukum tentang pengelolaan dan pungutan daya 
tarik wisata Pantai Dream Land,  baik di tingkat kabupaten 
berupa Peraturan Daerah maupun di tingkat desa berupa 
Peraturan Desa. Akses masuk menuju Pantai Dream Land 
adalah milik dan dikelola oleh PT Bali Pecatu Graha sehingga 
perlu kesepakatan dengan pengelola kawasan tersebut.

3. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat Pecatu dilaksanakan dalam 

tiga bidang yatiu ekonomi, sosial, dan pendidikan. Program-
program perberdayaan berkait erat dengan sektor pariwisata.

3.1 Pemberdayaan Bidang Ekonomi
Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi diarahkan 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa program 
pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Pakraman Pecatu 
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terkait dengan pengelolaan daya tarik wisata adalah sebagai 
berikut.

a. Mengadakan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat 
Pecatu, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar 
daya tarik wisata. Materi yang diberikan adalah tentang 
bagaimana mengelola usaha kecil menengah termasuk 
usaha pariwisata seperti warung makan, penginapan, 
jasa transportasi dan jasa wisata yang lain. Kegiatan 
pelatihan ini dilaksanakan oleh Desa Pakraman Pecatu 
bekerja sama dengan LPD Pecatu. Untuk mengevaluasi 
dan menindaklanjuti hasil pelatihan telah dibentuk tim 
pendampingan.

b. Melalui lembaga keuangan milik Desa Pakraman yaitu 
LPD, desa memberikan kredit modal kerja dengan bunga 
yang ringan dan proses administrasi yang muda bagi 
masyarakat Pecatu yang ingin membangun suatu usaha 
produktif atau menambah modal kerja bagi usaha yang 
telah dijalankan.

c.  Mengadakan pelatihan usaha produktif bagi kelompok 
pengrajin, penyedia jasa pijat dan kelompok pengolahan 
hasil pertanian. Kelompok ini merupakan potensi 
ekonomi yang dapat mendukung aktifitas kepariwisataan 
di Desa Pecatu. Hasil produksi dari kelompok ini dapat 
dijual di kios-kios di sekitar daya tarik wisata.

d.  Pemberdayaan masyarakat yang tergolong rumah tangga 
sasaran (RTS) agar memiliki ketrampilan untuk dapat 
memenuhi kebutuhan hidupnya dan merekrut mereka 
agar bisa bekerja pada daya tarik wisata yang ada. Pada 
tahun 2014 Di Desa Pecatu sudah tidak ada lagi keluarga 
yang tergolong rumah tangga sasaran.

Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi telah 
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Pa-



I KETUT YUDASUARA       109

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PECATU

kra man Pecatu. Sebagai salah satu indikatornya adalah ke-
mampuan Lembaga Perkreditan Desa Pecatu menghimpun 
dana masyarakat. Pada tahun 2014 LPD Pecatu memiliki aset 
Rp.334.558.633.279 dan laba bersih yang berhasil diperoleh 
pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 12.990.334.864.

3.2 Pemberdayaan Bidang Sosial Budaya
Melestarikan kebudayaan Bali yang dijiwai oleh nilai-nilai 

Agama Hindu merupakan salah satu tujuan kepariwisataan 
budaya Bali seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012. Bentuk kebudayaan Bali 
seperti kesenian merupakan salah satu daya tarik yang sangat 
mendukung aktifitas pariwisata. Berbagai upaya pemberdayaan 
sosial budaya yang dilakukan oleh Desa Pakraman Pecatu 
adalah sebagai berikut.

a. Mengalokasikan dana sosial LPD yang besarnya 5%  
dari keuntungan LPD. Dana sosial ini untuk tiga hal 
yaitu pelestarian adat, budaya dan agama, pendidikan 
dan pembinaan olah raga kesehatan. Tindak lanjut 
dari pengalokasian dana sosial ini adalah kewajiban 
masing-masing banjar membuat program rutin untuk 
pelestarian adat, budaya dan agama seperti pelatihan 
berbagai bentuk kesenian tradisional, pembinaan adat 
dan pelatihan tukang banten. Di tingkat Desa Pakraman 
adalah mengadakan berbagai lomba seperti utsawa 
dharma gita, gong kebyar, balaganjur, penjor dan 
membuat berbagai sarana upacara. Selain dana sosial 
LPD, Desa Pakraman Pecatu juga memberikan dana ke 
masing-masing banjar untuk pembinaan adat dan seni 
budaya.

b.  Pelaksanaan ngaben dan nyekah masal yang kepanitiaan 
dan pembiayaannya ditangani oleh Desa Pakraman 
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Pecatu bersama LPD Pecatu.
Tindak lanjut dari pembinaan kesenian yang dilakukan 

salah satunya adalah diberikannya kesempatan untuk pentas di 
beberapa hotel dan daya tarik wisata yang ada di Desa Pecatu.

3.3 Pemberdayaan Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan dan 

pelatihan terus dilakukan oleh Desa Pakraman Pecatu, bekerja 
sama dengan pihak-pihak yang lain. Pemberdayaan ini dilaku-
kan dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang kom-
peten dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Upa-
ya-upaya pemberdayaan pendidikan dan pelatihan yang telah 
dilakukan antara lain adalah :

a.  Mengadakan pelatihan kecakapan hidup. Pelatihan ini 
dilakukan secara rutin yang pendanaannya berasal dari 
dana sosial Lembaga Perkreditan Desa Pecatu, pemerintah 
desa dan anggaran dari Desa Pakraman Pecatu. Pelatihan 
yang sudah pernah dilakukan antara lain adalah spa, 
mengukir buah dan es (fruit and ice carving), pembuatan 
topeng ogoh-ogoh dan bahasa asing.

b.  Pembinaan kelompok sadar wisata dan pemandu wisata 
lokal yang ada di daya tarik wisata Kawasan Luar Pura 
Uluwatu, Pantai Suluban, Pantai Labuhan Sait dan Pantai 
Dream Land. Pembinaan dilakukan oleh Dinas Pariwisata 
bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, 
Universitas Udayana, Himpunan Pramuwisata Indonesia 
(HPI) Bali dan Majelis Madia Desa Pakraman.

c.  Pelatihan pengelolaan dan penanganan sampah, kese-
hatan masyarakat dan ketrampilan di bidang perhotelan. 
Pelatihan ini dilakukan bekerja sama denga hotel-hotel 
yang ada di wilayah Desa Pecatu seperti Allila Uluwatu 
Villas dan Bulgary Hotel.
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d.  Pelatihan bagi para pecalang yang ada di Desa Pakraman 
Pecatu oleh Kepolisian Sektor Kuta Selatan. Pelatihan 
ini bertujuan agar para pecalang memiliki ketrampilan 
dalam mengatur ketertiban berlalu lintas terutama pada 
saat kegiatan upacara adat, agama dan kegiatan lainnya 
baik di pura maupun pada daya tarik wisata sehingga 
mampu memberikan ketertiban dan kenyamanan bagi 
warga masyarakat yang sembahyang maupun bagi 
wisatawan yang menikmati keindahan daya tarik wisata 
tersebut.

e.  Kegiatan pasraman bagi anak-anak Sekolah Dasar yang 
ada di Desa Pecatu. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap 
hari minggu dengan pembiayaan dari Desa Pakraman. 
Kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan seni tari, 
gamelan, membuat sarana upacara dan pesantian.

f.  Pemberian beasiswa bagi siswa yang berprestasi di 
bidang akademik mulai tingkat Sekolah Dasar sampai 
Sekolah Menengah Atas. Program ini dibiayai dari dana 
sosial LPD Pecatu bekerja sama dengan Desa Pakraman. 
Program ini sudah berjalan selama 10 tahun. Tahun-
tahun berikutnya, beasiswa juga diberikan sampai ke 
tingkat perguruan tinggi. Program beasiswa bertujuan 
menyiapkan kader-kader terbaik desa agar mampu 
berkiprah diberbagai bidang pembangunan termasuk 
pariwisata.

4. Kendala dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata di Desa 
Pecatu 
Beberapa program yang telah dibuat oleh Desa Pakraman 

Pecatu dalam pengelolaan daya tarik wisata belum dapat 
terlaksana karena beberapa kendala sebagai berikut.
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4.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia 
Pengelolaan daya tarik wisata yang lebih profesional, 

membutuhkan kemampuan manajerial dari pengelolanya. Hal 
ini merupakan kendala utama. Hampir sebagian besar daya 
tarik wisata yang dimiliki belum didukung oleh sumber daya 
manusia yang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. 

Keterbatasan sumber daya manusia salah satunya disebab-
kan oleh kondisi demografis, seperti tingkat pendidikan dan 
minimnya pengalaman dalam bidang manajemen. Pengelolaan 
daya tarik wisata yang ada di Desa Pakraman Pecatu diprioritas-
kan kepada warga asli dari Desa Pakraman Pecatu. Dari bebera-
pa daya tarik wisata, baru Kawasan Luar Pura Uluwatu yang su-
dah memiliki tenaga pengelola berpengalaman. 

4.2  Keterbatasan Fasilitas Wisata
Sebagian besar daya tarik wisata yang ada di Desa Pecatu 

belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dari tujuh 
daya tarik wisata yang ada di Desa Pakraman Pecatu hanya daya 
tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu yang sudah memiliki 
fasilitas dan infrastruktur yang memadai. 

Belum tersedianya sarana prasarana yang layak untuk 
wisatawan, membuat pihak Desa Pakraman belum berani untuk 
melakukan pungutan retribusi masuk. Pantai yang lain belum 
dilengkapi dengan infrastruktur jalan yang representatif khusus 
untuk akses jalan masuk dari jalan utama menuju area pantai. 
Selama ini, wisatawan yang ingin menuju ke pantai harus 
melewati jalan setapak yang kondisinya belum bagus. 

4.3  Keterbatasan Dana
Masalah keterbatasan dana, terutama untuk menyiapkan 

fasilitas fisik dan sumber daya manusia yang profesional. 
Pembangunan sarana dan prasarana wisata pada daya tarik 
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wisata di Desa Pecatu merupakan tanggung jawab dari Desa 
Pakraman Pecatu. Walaupun daya tarik wisata tersebut 
merupakan aset dari Desa Pakraman Pecatu, pembangunannya 
juga merupakan tanggung jawab dari pihak pemerintahan. 
Pengalokasian anggaran untuk program pembangunan fisik 
harus mendapatkan persetujuan dari warga masyarakat Desa 
Pakraman dan tidak membebani anggaran untuk kebutuhan 
biaya rutin, seperti biaya berbagai upacara agama dan adat.

4.4 Sosial Kemasyarakatan
Faktor sosial kemasyarakatan merupakan kendala yang 

memerlukan proses untuk mengatasinya. Ada beberapa 
faktor  yang melatarbelakanginya, seperti faktor kepentingan, 
ekonomi, pendidikan dan budaya. Beberapa kasus yang muncul 
antara lain penolakan warga atas program penataan pantai dari 
usaha wisata yang berada di sempadan pantai dan pedagang  di 
pantai, munculnya penguasa-penguasa wilayah yang baru dan 
pementasan tari kecak di sisi luar bagian selatan Pura Uluwatu 
yang tidak adil bagi sebagian warga Desa Pakraman Pecatu.  
Kendala sosial kemasyarakatan ini tidak dapat dihindari karena 
ada konflik kepentingan dalam pengelolaan daya tarik wisata.

4.5  Regulasi Pengelolaan
Dari tujuh daya tarik wisata yang ada di Desa Pakraman 

Pecatu, hanya daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu 
yang sudah memiliki dasar hukum pengelolaan. Belum adanya 
regulasi membuat Desa Pakraman Pecatu, belum berani 
melakukan langkah-langkah pengelolaan termasuk melakukan 
pungutan, baik retribusi masuk bagi wisatawan maupun parkir 
kendaraan. Pantai yang merupakan fasilitas umum di mana 
setiap orang bebas masuk tanpa dikenai pungutan sehingga 
untuk melakukan pungutan harus ada aturan yang jelas yang 



114       PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT MODEL BALI

PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PECATU, KUTA SELATAN

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.

 
4.6 Koordinasi Antarlembaga dan Unsur Masyarakat

Antara Desa Pakraman dan Pemerintah Desa terkadang saling 
mengakui bahwa dalam bidang tertentu bukan menjadi tanggung 
jawabnya, demikian juga sebaliknya. Secara kewilayahan antara 
Desa Pakraman Pecatu dengan Pemerintah Desa Pecatu memi-
liki wilayah yang sama. Hasil pengamatan di area parkir Kawasan 
Luar Pura Uluwatu di mana kendaraan para wisatawan tidak ada 
petugas dari pengelola kawasan yang mengatur. Hal ini dikare-
nakan pungutan retribusi parkir merupakan pendapatan Peme-
rintah Desa, sedangkan petugas yang ada di kawasan merupakan 
petugas pengelola yang dibayar oleh Desa Pakraman Pecatu.

4.7  Kepemilikan Lahan
Lahan-lahan yang ada di sekitar daya tarik wisata termasuk 

akses jalan dimiliki oleh perseorangan baik warga Desa 
Pakraman Pecatu maupun orang luar yang umumnya adalah 
investor. Lahan yang dimiliki oleh Desa Pakraman Pecatu adalah 
lahan pada daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu dan 
Pantai Labuhan Sait. Pada Pantai Dream Land, akses jalan dan 
lahan di sekitarnya dimiliki oleh pihak PT Bali Pecatu Graha. 
Lahan di sekitar daya tarik wisata tersebut sudah difungsikan 
untuk membangun berbagai sarana dan usaha pariwisata. 
Mengakomodasikan berbagai kepentingan dari para pemilik 
lahan sehingga daya tarik wisata tersebut dapat dikelola dengan 
baik. 

5. Upaya-Upaya dalam Pengelolaan DTW di Desa Pecatu 
Dengan mengidentifikasikan berbagai potensi wisata yang 

ada dan kendala-kendala yang dihadapi saat ini Desa Pakraman 
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Pecatu sudah, sedang dan akan dilakukan beberapa upaya 
sebagai berikut.

5.1 Pembentukan Tim Manajemen 
Pada tahap awal, daya tarik wisata Kawasan Luar Pura 

Uluwatu dijadikan sebagai skala prioritas. Pembentukan 
manajemen daya tarik wisata Kawasan Luar Pura Uluwatu 
diawali dengan pembentukan Tim Pengkajian pada akhir 
tahun 2011. Tim Pengkajian terdiri atas unsur Desa Pakraman, 
pemerintah desa, tokoh masyarakat, profesional dan akademisi. 
Berdasarkan hasil kajian tersebut, Desa Pakraman Pecatu sudah 
membentuk manajemen pengelolaan daya tarik wisata Kawasan 
Luar Pura Uluwatu. Manajemen mulai bertugas bulan Juni 2014. 
Pembentukan manajemen daya tarik wisata dilakukan secara 
bertahap sambil menyiapkan sarana dan fasilitas pendukung 
serta menyiapkan regulasi yang akan menjadi dasar hukum 
pengelolaan.

5.2 Penataan Daya Tarik Wisata
Sebagian besar daya tarik wisata yang ada belum dilengkapi 

dengan fasilitas yang memadai. Daya tarik wisata Kawasan Luar 
Pura Uluwatu sudah melakukan pembenahan dengan membangun 
dan menata fasilitas-fasilitas seperti tempat parkir, menambah 
fasilitas toilet, melengkapi petunjuk atau papan informasi. 

Program penataan terhadap daya tarik wisata Pantai 
Labuhan Sait adalah perluasan parkir, pembangunan tempat 
penambatan perahu, kios pedagang, membangun toilet, 
terowongan, membangun candi bentar dan penyediaan fasilitas 
air dan listrik. Membangun jalan setapak di Pantai Suluban dan 
melengkapi masing-masing daya tarik wisata dengan papan 
informasi.
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5.3 Menyiapkan Regulasi Pengelolaan dan Retribusi
Sebagai prioritas pengembangan dan pengelolaan untuk 

tahap kedua adalah Pantai Labuhan Sait. Desa Pakraman Pecatu 
segera akan berkonsultasi dan mengajukan usulan kepada 
Pemerintah Kabupaten Badung tentang dasar hukum yang 
dapat digunakan dalam pengelolaan dan pungutan retribusi 
daya tarik wisata Pantai Labuhan Sait, sehingga pungutan yang 
dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa Pakraman Pecatu
Pemberdayaan dalam jangka pendek lebih ditekankan pada 

aspek peningkatan ketrampilan, sesuai dengan potensi ekonomi 
dari pariwisata yang secara langsung dapat dirasakan oleh 
masyarakat, dan untuk jangka panjang bertujuan menyiapkan 
sumber daya manusia yang memiliki kompetensi agar nantinya 
dapat berperan dalam pembangunan kepariwisataan.

Pemberdayaan masyarakat pada bidang ekonomi diarahkan 
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi 
pelatihan kewirausahaan, pelatihan usaha produktif dan  
pelatihan ketrampilan bagi rumah tangga sasaran. Bidang sosial 
budaya meliputi pelaksanaan ngaben dan nyekah masal dan  
pengalokasikan dana sosial LPD untuk program pelatihan seni, 
adat dan upakara. Bidang pendidikan dan pelatihan meliputi 
pelatihan kecakapan hidup, pembinaan kelompok sadar 
wisata, pemandu wisata lokal, pecalang, pengelolaan sampah, 
kesehatan masyarakat, ketrampilan di bidang perhotelan, 
kegiatan pasraman dan pemberian beasiswa.

5.5 Meningkatkan Kerja Sama Antar-lembaga
Keterpaduan antar lembaga selama ini masih belum optimal. 

Masing-masing lembaga membuat program sendiri-sendiri 
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atau saling menunggu satu sama lain. Upaya yang segera akan 
dilakukan adalah duduk bersama dan mencari solusi agar 
lembaga-lembaga yang ada dapat bersinergi terutama dalam 
merancang pembangunan di Desa Pecatu. Beberapa pengusaha 
di bidang pariwisata dan lembaga sosial turut peduli pada 
pengembangan pariwisata di Desa Pecatu antara lain dengan 
memberikan bantuan sarana kebersihan, menyisihkan dana 
corporate sosial responsibilities (CSR), pengabdian masyarakat 
berupa penyuluhan kesehatan. 

6. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan. Pertama bentuk pengelolaan daya tarik wisata 
di Desa Pakraman Pecatu untuk Kawasan Luar Pura Uluwatu 
adalah pengelolaan yang langsung dilakukan oleh prajuru Desa 
Pakraman Pecatu bekerja sama dengan Pemerintah Desa Pecatu 
melalui pemberdayaan masyarakat warga Desa Pakraman 
Pecatu. Ini adalah model pariwisata berbasis masyarakat 
dengan potensi dan daya tarik yang banyak dan tersebar 
dengan tingkat perkembangan yang berbeda. Pengelolaan 
DTW Luar Pura Uluwatu tampak paling banyak dan potensial 
memberikan pemasukan finansial bagi desa.  Yang lain, masih 
minim, dan bahkan badan pengelola saja belum terbentuk. 
Pengelolaan dilakukan oleh warga masyarakat yang berada di 
sekitarnya dengan memanfaatkan berbagai peluang di bidang 
jasa pariwisata. Ke depannya, pembentukan badan juga akan 
menjadi cita-cita mengikuti yang sudah ada dan sudah berhasil.

Kedua, dalam pengelolaan daya tarik wisata oleh Desa Pa-
kraman Pecatu menghadapi beberapa kendala berupa keterba-
tasan sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas wisata, keter-
batasan dana, sosial kemasyarakatan, belum adanya regulasi, 
kurangnya koordinasi antar lembaga dan unsur masyarakat dan 
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kepemilikan lahan. 
Ketiga, mengacu pada beberapa kendala yang dihadapi, Desa 

Pakraman Pecatu melakukan upaya-upaya seperti pembentukan 
manajemen daya tarik wisata, pembangunan dan penataan 
daya tarik wisata, menyiapkan regulasi pengelolaan daya tarik 
wisata, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kerja 
sama antar lembaga. Upaya pengelolaan sudah mulai dilakukan 
dengan pembentukan manajemen pengelolaan daya tarik wisata 
Kawasan Luar Pura Uluwatu dan pembangunan serta penataan 
fasilitas wisata di Kawasan Luar Pura Uluwatu , Pantai Labuhan 
Sait dan Pantai Suluban. 

Dengan adanya sejumlah kendala yang dihadapi, bukan 
berarti Desa Pecatu belum berhasil menerapkan prinsip 
community based tourism dalam pengelola potensi wisata di 
daerahnya. Justru dengan adanya identifikasi sejumlah kendala 
dan rencana solusinya itu bisa dilihat sebagai fakta bahwa Desa 
Pecatu menyadari tanggung jawabnya dan merasa siap untuk 
memegang sepenuhnya kontrol atau kendali untuk mengelola 
potensi wisata di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Badung 
tetap memberikan bantuan dan dukungan, namun tanggung 
jawab sepenuhnya ada di pundak Desa Pakraman Pecatu. 

Fakta bahwa manfaat ekonomi dari pendapatan retribusi 
dari DTW Luar Pura Uluwatu yang mencapai milayaran rupiah 
merupakan insentif bagi masyarakat untuk bersemangat me-
ngem bangkan secara optimal potensi wisata desanya. Dari sana, 
penerapan prinsip-prinsip community based tourism di Desa 
Pakraman Pecatu tampaknya akan berkelanjutan.
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Partisipasi Masyarakat dalam 
Pengelolaan Daya Tarik Wisata 

Ceking
 

FATRISIA YULIANIE
DAN WIDIASTUTI

1. Pendahuluan
Pengelolaan daya tarik wisata rice terrace (sawah berundak) 

Ceking, Kecamatan Tegallalang, Gianyar, memberikan model 
community based tourism yang agak lain. Kelainan ini terjadi 
karena eksistensi daya tarik ini berada di antara dua desa. 
Terasering Ceking sebagai daya tarik berada di wilayah Desa 
Kedisan, sedangkan tempat terbaik untuk menikmati keindahan 
pemandangan terasering berada di tebing sisi barat yakni 
wilayah Desa Tegallalang. Artinya, objek dan yang merawatnya 
ada di Kedisan, sedangkan yang mengelola atau ‘menjualnya’ 
adalah Desa Tegallalang. 

Agar tidak terjadi konflik kepentingan dan tidak ada yang 
dirugikan, maka partisipasi dan pemberdayaan dilakukan 
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dengan adil oleh Badan Pengelola Objek Wisata Ceking 
(BPOWC) yang baru dibentuk tahun 2011 oleh Desa Pakraman 
Tegallalang. Yang mengelola di depan adalah BPOWC, sedangkan 
pemerintah bersifat tut wuri handayani artinya mendorong 
dari belakang, misalnya menyiapkan pelatihan SDM. Artikel ini 
membahas bentuk partisipasi dan pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata 
Ceking. Uraian juga dilengkapi dengan tanggapan wisatawan 
terhadap daya tarik wisata Ceking untuk memberikan gambaran 
bagaimana kualitas pengelolaan daya tarik tersebut oleh badan 
yang dibentuk oleh masyarakat. 

Artikel ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang 
berusaha mendeskripsikan fenomena atau hubungan antar 
fenomena yang diteliti dengan sistematis, faktual, dan akurat 
(Kusmayadi, 2000:29). Data diperoleh melalui observasi, 
wawancara mendalam, studi kepustakaan, studi dokumentasi, 
dan angket. Penentuan informan dilakukan dengan cara 
purposive sampling dan untuk responden wisatawan dilakukan 
dengan teknik accidental sampling.

Beberapa penelitian sebelumnya mengenai daya tarik 
wisata Ceking di antaranya dilakukan oleh Adikampana (2012), 
Hartati dan kawan-kawan (2014). Penelitian Adikampana 
(2012) dengan judul “Optimalisasi Kontribusi Pariwisata Ceking 
terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal” membahas kontribusi 
pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Ceking yang 
diukur dari lama tinggal (length of stay) wisatawan di Ceking, 
dengan asumsi semakin lama length of stay-nya, maka semakin 
banyak pengeluaran wisatawan yang berarti pula semakin tinggi 
kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya. 
Dari hasil penelitian disebutkan kontribusi pariwisata Ceking 
terhadap ekonomi masyarakat di sekitarnya belum optimal 
karena dari total kunjungan wisatawan hanya 3% yang menginap 
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dengan length of stay rata-rata 10 hari. 
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hartati dan 

kawan-kawan (2014) dengan judul “Pemanfaatan Objek Wisata 
Ceking terhadap Pendapatan Masyarakat di Kawasan Ceking 
Rice Terrace Tahun 2013” mengkaji pendapatan masyarakat 
sebelum bekerja di kawasan Ceking Rice Terrace, pendapatan 
setelah bekerja di kawasan Ceking Rice Terrace dan manfaat 
objek wisata Ceking Terrace terhadap pendapatan masyarakat. 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan masya-
rakat sebelum bekerja di kawasan Ceking Rice Terrace 
masih di bawah Upah Minimum Kabupaten Gianyar karena 
pekerjaan sebelumnya adalah petani dan buruh; pendapatan 
masyarakat setelah bekerja di kawasan Ceking Rice Terrace, 
rata-rata meningkat menjadi di atas Upah Minimum Kabupaten 
Gianyar karena adanya pengembangan objek wisata oleh Desa 
Pakraman Tegallalang sehingga dapat memberikan peluang 
bagi masyarakat untuk membuka usaha serta adanya lapangan 
kerja bagi masyarakat setempat; manfaat objek wisata Ceking 
Terrace adalah meningkatnya pendapatan masyarakat dan 
pendapatan desa dari pengembangan dan pengelolaan daya 
tarik wisata Ceking. 

Dari kedua penelitian tersebut dapat diketahui bahwa 
keberadaan daya tarik wisata Ceking berkontribusi terhadap 
perekonomian masyarakat setempat, terlebih lagi sejak dikelola 
oleh Desa Adat Tegallang dengan membentuk badan pengelola. 
Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian ini 
dilakukan setelah adanya Badan Pengelola Objek Wisata Ceking 
(BPOWC). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan daya 
tarik wisata Ceking sangat berpengaruh terhadap kontribusi 
ekonomi (pendapatan)  masyarakat setempat.

Daya tarik wisata Ceking sudah ada sejak lama, namun 
tidak terkelola dengan baik sampai akhirnya dibentuk BPOWC. 
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Melalui BPOWC, terjadi proses pemberdayaan sumber daya 
alam dan manusia untuk menata daya tarik guna mendapatkan 
potensi keuntungan material. Pemberdayaan adalah proses 
untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, 
atau kemampuan untuk mengambil keputusan dan tindakan, 
termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial di dalam 
mengambil keputusan dan tindakan tersebut (Payne dalam 
Pitana, 2011:2). Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan 
pariwisata dapat diterapkan berbentuk pengembangan 
pariwisata berbasis kerakyatan dan dikelola dengan manajemen 
komunitas yaitu masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan pariwisata diartikan sebagai keterlibatan 
secara aktif dalam setiap proses pengembangan dari industri 
pariwisata, yaitu mulai dari perencanaan, penentuan rancangan, 
pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan pengevaluasian, 
dan penikmatan hasilnya (Pitana, 1999:78).

Pariwisata berbasis masyarakat tidak saja menitikberatkan 
pemanfaatan sumber daya alam dan budaya masyarakat tetapi 
juga memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat 
untuk mengelola potensi tersebut. Jika mereka mendapatkan 
manfaat dari usaha tersebut, mereka akan merawat potensi yang 
ada sehingga terwujud usaha yang berkelanjutan. Pengelolaan 
oleh komunitas mengacu kepada tiga alasan mendasar yang 
dikemukakan oleh Korten (1986:5), yaitu local variety, local 
resource, dan local accountability. Yang dimaksud dengan local 
variety adalah variasi kehidupan masyarakat lokal ataupun 
kehidupan yang berbeda menuntut sistem pengelolaan yang 
berbeda, tidak dapat diberikan perlakuan sama dan masyarakat 
lokallah yang paling akrab dengan situasinya; local resource, 
artinya sumber daya secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh 
masyarakat setempat; local accountability atau tanggungjawab 
lokal, yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat 
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setempat biasanya lebih bertanggung jawab karena kegiatan 
yang dilakukan secara langsung akan mempengaruhi hidupnya. 
Konsep-konsep ini digunakan untuk memahami bagaimana 
model pengelolaan daya tarik wisata terasering Ceking.

2. Konsep Partisipasi 
Partisipasi dan pemberdayaan merupakan konsep pen-

ting dalam community based tourism. Mikkelsen (2003:64) 
mendefinisikan partisipasi sebagai proses yang aktif, yang men-
gandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, meng-
ambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melaku-
kan hal itu. Partisipasi juga diartikan sebagai keterlibatan ma-
syarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan 
mereka.  

Pendekatan-pendekatan dalam partisipasi yaitu: “partisipasi 
pasif”, suatu pendekatan yang menyatakan “kami lebih tahu 
apa yang baik bagimu” ini merupakan komunikasi satu arah, 
di mana informasi diberikan pada masyarakat untuk meneri-
manya. “Partisipasi aktif” merupakan pendekatan pelatihan 
dan kunjungan di mana dialog dan komunikasi dua arah ket-
erikatan, suatu pendekatan “kontrak tugas yang dibayar” yang 
berpandangan bila anda melakukan ini, maka proyek akan 
melakukan itu. Partisipasi atas permintaan setempat, merupak-
an pendekatan yang didorong oleh permintaan, dan dilakukan  
untuk menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat, 
bukan kebutuhan perancang (Mikkelsen, 2003:65-70).

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan 
Uphoff (1977:58), membedakan partisipasi menjadi empat jenis 
yaitu: participation in decision making, participation in imple-
mentation, participation in benefits, participation in evaluation. 
Participation in decision making adalah partisipasi masyarakat 
dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. 
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Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan ke-
pada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk me-
nilai suatu rencana atau program yang akan diterapkan. Masyara-
kat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan 
atau kebijakan yang sedang berjalan. Participation in implemen-
tation adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam 
kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang 
telah ditetapkan.  Participation in benefits adalah partisipasi ma-
syarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pem-
bangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Jenis 
partisipasi yang terakhir yaitu participation in evaluation adalah 
partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta 
mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Konsep-
konsep partisipasi ini digunakan untuk menganalisis karakteris-
tik masyarakat dan partisipasinya dalam pengelolaan daya tarik 
wisata Ceking baik partisipasi dalam pembuatan keputusan, par-
tisipasi dalam melaksanakan hasil keputusan, partisipasi dalam 
memperoleh manfaat, maupun partisipasi dalam evaluasi.

Pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma al-
ternatif terhadap kegagalan paradigma birokratis yang dianggap 
menciptakan ketergantungan masyarakat perdesaan terhadap 
birokrasi. Atas dasar itulah, Korten (1986), memperkenalkan 
paradigma kerakyatan (people centered development). Korten 
mengungkapkan bahwa pembangunan kerakyatan adalah seb-
agai produk dan prakarsa kreatif masyarakat dengan tujuan un-
tuk mewujudkan pemberdayaan. Moeljarto (1993:26), pengelo-
laan sumber daya yang bertumpu pada komunitas merupakan 
pendekatan yang dikemukakan oleh David Korten. Teori mana-
jemen komunitas digunakan untuk menganalisis pemberdayaan 
masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan di daya tarik 
wisata Ceking. 
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3. Kedatangan Wisatawan dan Pendapatan
Terasering Ceking merupakan daya tarik yang banyak 

dikunjungi wisatawan selain karena keindahannya, juga karena 
lokasinya yang tidak jauh dari kantong pariwisata Ubud dan 
searah dengan daya tarik wisata lainnya seperti Tampaksiring dan 
Kintamani. Daya tarik wisata ini dikelola oleh Badan Pengelola 
Objek Wisata Ceking (BPOWC) mulai tahun 2011. Badan ini 

FATRISIA 

Foto 1.  Teras sawah di Ceking yang indah dan unik menjadi daya tarik 
wisata.
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dibentuk oleh Desa Pakraman Tegallalang. Pendapatan Badan 
ini berasal dari penjualan tiket masuk dan sumber lain seperti 
dana pacingkrem (pungutan) dari para pengusaha pariwisata 
yang ada di sekitar daya tarik  wisata Ceking. Namun, sumber 
utama pendapatan BPOWC adalah dari penjualan tiket masuk. 
Tahun 2014, jumlah kunjungan adalah 305.375 orang, rata-rata 
20 ribu orang per bulan (Tabel 1). Jumlah kunjungan wisatawan 
tertinggi terdapat pada bulan Agustus 30.800 dan kunjungan 
wisatawan terendah pada bulan April sebesar 22.500.  Angka 
kunjungan meningkat pada musim liburan tengah dan akhir 
tahun seperti bulan Juli, Agustus, pertengahan bulan Desember. 
Pada saat sibuk, petugas biasanya kewalahan mengatur parkir 
karena fasilitas untuk itu sangat terbatas (Foto 2).

Tabel 1.   Jumlah Kunjungan ke Daya Tarik Wisata Ceking Tahun 
2014.

No. Bulan Jumlah Pertumbuhan (%)
1. Januari 2014 23.000 -
2. Februari 2014 23.500 2,17
3. Maret 2014 23.600 0,43
4. April 2014 22.500 -4,66
5. Mei 2014 24.100 7,11 
6. Juni 2014 24.175 0,31 
7. Juli 2014 29.200 20,79 
8. Agustus 2014 30.800 5,48 
9. September 2014 29.100 -5,52
10. Oktober 2014 27.400 -5,84
11. November 2014 23.700 -13,50
12. Desember 2014 24.300 2,53 
Total Kunjungan dan rata-rata 
pertumbuhan 305.375 1,02 %

Sumber: BPOWC 2015
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Jumlah kunjungan menentukan jumlah pendapatan yang 
diperoleh dari hasil penjualan tiket. Tahun 2014, total pendapatan 
mencapai Rp 1,5 milyar (Tabel 2). Pendapatan ini didistribusikan 
ke dalam berbagai pihak untuk biaya pengelolaan. Pembagian 
tersebut meliputi biaya operasional (32,34%); Desa Pakraman 
Tegallalang (35%); investasi (30%), dan asuransi kesehatan 
(2,66%). Pendapatan yang digunakan untuk biaya operasional 
sebagian didistribusikan kepada masyarakat Desa Kedisan 
selaku pemilik lahan, untuk sumbangan Piodalan di Pura Desa 
setempat dan kegiatan pembangunan pura. Biaya operasional 
ini juga digunakan untuk gaji karyawan, dan pemeliharaan 
fasilitas.

Desa Pakraman Tegallalang menerima bagian pendapatan 
daya tarik wisata Ceking dalam jumlah yang paling banyak 
(35%) karena Desa Pakraman Tegallalang merupakan desa 
yang bertindak sebagai pengelola daya tarik wisata Ceking. 
Pendapatan ini digunakan untuk keperluan pembangunan desa 
dan memperbaiki fasilitas yang rusak. Pendapatan sebesar 
30% digunakan untuk investasi seperti pembelian lahan parkir, 

FATRISIA 

Foto 2.  Anggota badan pengelola mengatur parkir di daya tarik wisata 
Ceking.
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perbaikan fasilitas di daya tarik wisata yang rusak. Untuk 
asuransi kesehatan dianggarkan sebesar 2,66% dari pendapatan 
yang diperoleh oleh BPOWC. Dari distribusi itu, untuk tahun 
2014, misalnya, pihak desa mendapat pemasukan Rp 534,4 juta 
atau setengah milyar lebih.

Angka kunjungan wisatawan tahun 2015 meningkat 
dibandingkan 2014, dan peningkatan ini juga menambah 
pendapatan badan pengelola. Total kunjungan tahun 2015 
adalah 328,850 orang (Tabel 3), dengan pendapatan Rp 2,8 
milyar (Tabel 3). Pendapatan BPOWC tahun 2015 meningkat 
karena mulai bulan Mei 2015 tiket masuk ke DTW Ceking naik 
dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 10.000. Pendapatan ini dihitung 
berdasarkan tiket masuk yang terjual, belum termasuk sumber 
pendapatan yang lain.

Menariknya, dari pembagian pendapatan pengelolaan daya 
tarik wisata Ceking, pihak Pemerintah Daerah Kabupaten 
Gianyar khususnya Dinas Pariwisata tidak mendapatkan bagian 
dari pendapatan BPOWC. BPOWC diberikan hak sepenuhnya 
dalam mengelola dan memanfaatkan hasil dari pendapatannya 
karena daya tarik Ceking masih dalam tahap pengembangan 
dan penataan. Jika nanti pengelolaan sudah mapan, kontribusi 

Tabel 2 .Pendapatan dan Distribusi Pendapatan Tahun 2014
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Tabel 3.  Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Daya Tarik Wisata 
Ceking Tahun 2015.

No. Bulan Jumlah Pertumbuhan (%)
1. Januari 2015 25.059 -
2. Februari 2015 24.784 -1,09
3. Maret 2015 22.466 -9,35
4. April 2015 23.058 2,64
5. Mei 2015 29.919 29,76
6. Juni 2015 26.579 -11,17
7. Juli 2015 30.284 13,94
8. Agustus 2015 35.720 17,95
9. September 2015 33.273 -6,85
10. Oktober 2015 30.468 -8,43
11. November 2015 22.468 -26,26
12. Desember 2015 24.772 10,26

Total Kunjungan dan rata-
rata pertumbuhan 328.850 0,95 %

Sumber: BPOWC 2016

Tabel 4. Pendapatan Berdasarkan Tiket Masuk dengan Jumlah 
Kunjungan Wisaatwan ke Ceking 2015
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kepada Pemerintah Kabupaten Gianyar akan diwujudkan, 
seperti disampaikan Wayan Suardana (Jero Penyarikan Desa 
Pakraman Tegallalang) berikut.

BPOWC baru dibentuk tahun 2011 dan pengelolaan Ceking 
memerlukan banyak penataan, masih dalam tahap uji coba. 
Pemda mempercayakan kami untuk mengelola sendiri 
pendapatan BPOWC dari penjualan tiket masuk. Nanti apabila 
penataan sudah bagus, tarif tiket masuk akan kami naikkan, 
dan Pemda akan mendapat bagian dari pendapatan BPOWC 
(Wawancara, 22 Desember 2014).

Kerelaan pemerintah menyerahkan sepenuhnya dana 
kepada BPOWC juga karena pertimbangan bahwa Ceking masih 
memerlukan banyak dana untuk penataan. Bahkan, pemerintah 
masih mengalokasikan dana untuk pembangunan beberapa 
prasarana untuk membuat Ceking semakin nyaman dikunjungi 
wisatawan.

Selain itu, pendapatan dari BPOWC juga diberikan sebagai 
kompensasi kepada petani pemilik sawah. Pemilik sawahlah 
yang memiliki objek yang dinikmati oleh wisatawan. Mereka 
merasa berhak untuk mendapat hasil dari pengelolaan terasering 
Ceking. Pada awalnya BPOWC membuat surat perjanjian 
dengan petani pemilik lahan untuk jangka waktu sepuluh tahun 
dengan konribusi Rp 500.000/bulan per petani. Namun, karena 
ketidakpuasan para petani pada saat menerima kompensasi 
yang terlalu kecil (pada awalnya berjumlah Rp 500.000/ bulan), 
maka perjanjian tersebut diubah berdasarkan kesepakatan 
bersama dengan  jangka waktu perpanjangan tiap dua tahun. 
Hal ini dikarenakan petani yang tidak ingin lahan sawahnya 
”dikontrak” dalam waktu yang lama dengan kompensasi yang 
kecil. Petani pemilik lahan memiliki asumsi bahwa kompensasi 
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bisa dinaikkan setiap dua tahun sekali yang disesuaikan dengan 
pemasukan BPOWC dan harga kontrak tanah yang berlaku 
di Bali. Kompensasi yang diminta semula oleh petani adalah 
Rp 3.000.000/ bulan. Para petani memiliki nilai tawar yang 
tinggi dalam negosiasi karena merekalah yang ’memiliki’ objek 
yang ’dijual’ oleh pengelola. Protes petani pernah disampaikan 
dengan cara memasang seng di sawah mereka sehingga 
terpantul cahaya, wisatawan pun merasa silau untuk menatap 
sawah yang indah. Pada lain kesempatan, petani mengizinkan 
sawahnya dipasangi instalasi seni yang menampilkan ungkapan 
ironis yaitu ’Not for Sale’, yang dilakukan oleh seniman muda 
Ubud Gde Suanda Sayur dkk. Protes-protes itu membuat 
aspirasi petani didengarkan sehingga kesepakatan kompensasi 
disetujui. Karena Rp 3.000.00 per bulan per petani dinilai 
terlalu besar, berdasarkan kesepakatan bersama disetujui Rp 
2.000.000. Kompensasi ini merupakan solusi agar petani tidak 
merasa dimanfaatkan, tetapi ikut menikmati manfaat dari 
kegiatan pariwisata.

4. Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat Tegallalang sesuai dengan yang 

dinyatakan oleh Mikkelsen di mana masyarakat secara aktif dan 
mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pengembangan 
dan pengelolaan daya tarik wisata Ceking. Partisipasi masyarakat 
tersebut didorong oleh perkembangan daya tarik wisata Ceking 
dari sebelum ditetapkan sampai setelah ditetapkan sebagai daya 
tarik wisata oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar kondisi daya 
tarik wisata Ceking tidak menunjukkan perbaikan dan kurang 
memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat. 

Sifat partisipasi masyarakat Desa Pakraman Tegallalang 
adalah partisipasi transformasional yaitu partisipasi yang ter-
jadi ketika partisipasi itu pada dirinya sendiri dipandang seba-
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gai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang 
lebih tinggi, misalnya menjadi swadaya dan berkelanjutan. 
Masyarakat melakukan swadaya untuk melakukan pengelolaan 
dan penataan daya tarik wisata Ceking untuk memperluas la-
pangan pekerjaan dan memperoleh manfaat ekonomi sehingga 
daya tarik wisata Ceking akan berkembang secara berkelanju-
tan. Pengembangan daya tarik wisata Ceking sudah dilaksana-
kan dengan menggunakan kekuatan masyarakat setempat. Ma-
syarakat Desa Pakraman Tegallalang telah berpartisipasi dalam 
pembangunan pariwisata di daya tarik wisata Ceking. 

Bentuk partisipasi tersebut meliputi: Pertama, partisipasi 
dalam membuat keputusan yaitu masyarakat ikut serta dalm 
sangkep banjar (rapat komunitas) untuk membahas penataan 
daya tarik wisata Ceking. Dalam sangkep banjar tersebut 
terbentuk BPOWC. 

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan keputusan yaitu 
melaksanakan segala hal yang telah diputuskan dalam sangkep 
banjar untuk menata dan mengelola daya tarik wisata Ceking 
diantaranya ikut berpartisipasi dalam menjaga kebersihan, 
menjaga keamanan, menata bangunan, dan menyediakan 
fasilitas penunjang. 

Ketiga, partisipasi dalam memperoleh manfaat yaitu masya-
rakat membuka artshop, warung, cafe maupun restoran. 

Keempat, partisipasi dalam evaluasi yaitu BPOWC dan 
aparat Desa Pakraman Tegallalang mengadakan rapat evaluasi 
yang dilakukan sebulan sekali untuk membahas masalah yang 
terjadi di daya tarik wisata Ceking dan seberapa jauh penataan 
yang sudah dilakukan.

Manfaat dari partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu 
penciptaan lapangan kerja yang lebih luas untuk masyarakat, 
pendukung pelestarian budaya, adanya keyakinan yang lebih 
menjamin bagi upaya pelestarian sumber daya masyarakat 
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setempat, dan adanya keuntungan ekonomi yang secara lang-
sung dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat Desa Pakraman 
Tegallalang diberikan lapangan kerja untuk menjadi karyawan 
BPOWC, pelayan restoran, penjaga artshop, dan bisa juga men-
jadi guide lokal bagi wisatawan selama berada di daya tarik 
wisata Ceking. 

Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan daya 
tarik wisata Ceking memberikan dukungan dalam pelestarian 
budaya pertanian yang ada di daya tarik wisata Ceking, dan 
juga budaya lainnya yaitu budaya dalam membuat kerajinan 
kayu yang ada di sekitar daya tarik wisata Ceking. Budaya-
budaya tersebut tidak akan hilang karena justru budaya itulah 
yang dikembangkan dan dijadikan sebagai daya tarik wisata 
di Ceking. Budaya pertanian berupa pengolahan lahan sawah 
berundak-undak merupakan daya tarik utama, ditambah lagi 
dengan dikenalnya Desa Tegallalang sebagai sentra kerajinan 
kayu membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.

Pelestarian sumber daya masyarakat setempat juga bisa 
terjamin karena sumber daya tersebut dilaksanakan secara 
terus-menerus dalam kehidupan masyarakat setempat. Budaya 
pertanian yang dilakukan para petani (masyarakat Desa Kedisan) 
membuat sawah-sawah tetap eksis di tengah-tengah konversi 
lahan yang marak terjadi di Bali di mana aktivitas pertanian 
tersebut di samping dilakukan untuk menjalankan amanah para 
leluhur juga untuk kelestarian alam sekitar. Desa Tegallalang 
juga dikenal sebagai pusat kerajinan seni juga berusaha untuk 
mempertahankan keahliannya dalam membuat kerajinan kayu 
karena kerajinan tersebut dapat dijadikan sebagai cinderamata 
bagi wisatawan yang berkunjung ke Desa Tegallalang pada 
umumnya dan daya tarik wisata Ceking pada khususnya.

Keuntungan ekonomi yang diterima oleh masyarakat dari 
partisipasinya melalui BPOWC (Desa Pakraman Tegallalang) 
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adalah memperoleh pendapatan dari penjualan tiket masuk dan 
dana pacingkrem dari pengusaha pariwisata. Masyarakat sendiri 
mendapatkan keuntungan ekonomi dengan membuka artshop, 
restoran, café dan warung. Ada juga masyarakat Tegallalang 
yang menyewakan tokonya untuk orang lain sehingga dari 
sewa tersebut masyarakat juga memperoleh pemasukan. Sewa 
tersebut bervariasi dari harga Rp 15.000.000 sampai Rp. 
25.000.000 per tahun tergantung dari besar toko dan akses 
untuk melihat view sawah berundak. Hal ini juga diakui oleh 
Nyoman Wiranata selaku salah satu pedagang cinderamata di 
daya tarik wisata Ceking sebagai berikut.

 Tyang (saya) sudah lama berjualan di sini. Sudah hampir 20 
tahun. Kios ini bukan milik tiang, tiang sewa dari orang desa sini 
seharga Rp.15.000.000 per tahun. Sewa masing-masing kios 
di sini tidak sama. Untuk retribusi kami bayar Rp. 50.000 per 
bulan, Rp 25.000 untuk pengelola dan Rp 25.000 lagi untuk 
kebersihan. Biar petani tidak ngambul, tidak pasang seng lagi, 
tidak pasang-pasang tulisan, kami bayar Rp 60.000 untuk view 
sawah ke petani. Ya…walaupun begitu, tiang masih bersyukur 
berkat ada yang mengelola lingkungan jadi bersih, bebas 
dari dari pedagang acung. Pendapatan tiang juga meningkat” 
(Wawancara 4 Februari 2015).

Dari pernyataan tersebut diketahui bahwa masyarakat Desa 
Pakraman Tegallalang berpartisipasi dalam menyediakan 
fasilitas kepariwisataan di daya tarik wisata Ceking. Walaupun 
masyarakat tersebut sebagian besar tidak terjun langsung untuk 
berdagang, tetapi dari hasil penyewaan bangunan masyarakat 
mendapatkan manfaat secara ekonomi dari kegiatan pariwisata 
yang berlangsung di sekitar daya tarik wisata Ceking. Apalagi 
setelah kunjungan wisatawan ke daya tarik wisata Ceking 
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meningkat, maka sewa bangunan tersebut juga meningkat.
Partisipasi masyarakat di daya tarik wisata Ceking memberi-

kan keuntungan ekonomi yang secara langsung diterima oleh 
masyarakat. Desa Pakraman Tegallalang memperoleh pendapa-
tan dari penjualan tiket masuk ke daya tarik wisata Ceking. 
Pendapatan tersebut selain untuk kegiatan operasional juga 
digunakan untuk pembangunan Desa Tegallalang. Masyarakat-
nya pun memperoleh keuntungan ekonomi dengan membuka 
restoran, warung, café dan artshop baik yang dikelola sen diri 
maupun disewakan kepada pihak lain. Besarnya nilai sewa 
tersebut berkisar Rp 6.000.000 – Rp 25.000.000 tergantung 
lokasi dan view sawah yang didapat. 

Di pihak petani pemilik lahan yaitu masyarakat Desa 
Kedisan juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung 
yaitu menerima kompensasi sebesar Rp 2.000.000/bulan dari 
BPOWC, donasi dari wisatawan dan pendapatan lainnya dari 
penjualan buah kelapa muda, kartu pos, kerajinan topi petani 
dan juga jasa menjadi objek foto. Hal tersebut dibenarkan oleh 
salah satu pemilik lahan Made Sutha sebagai berikut.

Sejak dikelola Desa Pakraman, tyang mendapat pendapatan yang 
lumayan. Tiap bulan sekarang dapat uang Rp 2.000.000 dari 
pengelola, ditambah lagi dari hasil jualan kelapa muda dan donasi. 
Bandingkan dengan pendapatan dari hasil panen sih jauh. Sekali 
panen per 3 bulan hanya dapat 3 karung beras, itu pun sudah 
dikurangi dengan biaya buruh Rp 85.000 per hari dan tanggungan 
kopi dan makannya. Jadi, kalau dihitung-hitung Tiang hanya 
dapat 1 karung beras, sedangkan 2 karungnya lagi anggap untuk 
menutupi upah buruh (Wawancara, 11 Januari 2015).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui baik berpartisipasi 
secara aktif maupun pasif, masyarakat di sekitar daya tarik wisata 
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Ceking memperoleh manfaat secara ekonomi dari kegiatan 
pariwisata yang berlangsung di daya tarik wisata Ceking. Petani 
mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari hasil sawahnya 
sehingga dengan demikian petani memperoleh manfaat ganda 
dari partisipasi yang dilakukannya dalam kegiatan pariwisata 
Ceking yaitu pendapatan meningkat dan sawahnya tetap lestari 
keberadaannya karena terus diolah dan dijadikan daya tarik 
wisata (Foto 3).

5. Pemberdayaan Masyarakat
Daya tarik wisata Ceking secara geografis berada di wilayah 

perbatasan dua desa yaitu Desa Tegallalang dan Desa Kedisan. 
Daya tarik utama Ceking yang berupa sawah berundak 
merupakan wilayah Desa Kedisan tepatnya Banjar Kebon. 
Sedangkan wilayah sebelah barat jurang yang selama ini 
menjadi tempat perhentian dan tempat terbaik untuk menikmati 
panorama terrasering Ceking berada di wilayah administrasi 
Desa Tegallalang tepatnya Banjar Tegallalang. Kondisi wilayah 
administrasi daya tarik wisata Ceking tersebut merupakan 
sebuah tantangan dalam pengelolaan daya tarik wisata yang 

FATRISIA 

Foto 3. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Ceking, senang 
berfoto di sawah.
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berbasiskan masyarakat melalui pembukaan ruang partisipasi 
bagi masyarakat lokal. Kedua komunitas tersebut memiliki 
inisiatif dan keinginan untuk terlibat dalam pengelolaan atas 
dasar hak wilayah guna memperoleh manfaat ekonomi dari 
perkembangan wisata Ceking untuk membangun komunitasnya 
masing-masing. 

Keinginan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan 
potensi wisata yang ada di wilayahnya tidak terlepas dari 
pergeseran paradigma pembangunan khususnya pembangunan 
pariwisata di Bali. Dewasa ini paradigma pembangunan 
pariwisata oleh pemerintah mengarah pada pembangunan yang 
bersifat bottom up. Pemerintah membuka ruang yang lebih 
luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
khususnya pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan pariwisata di Bali dengan memberikan 
kesempatan masyarakat untuk mengembangkan dan mengelola 
potensi wisata yang ada telah banyak yang berhasil dalam 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan rasa 
tanggung jawab dalam menjaga potensi wisata yang ada seperti 
halnya Desa Beraban Tabanan yang mengelola daya tarik 
wisata Tanah Lot. Keberhasilan masyarakat daerah lain dalam 
mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata yang ada 
telah mendorong masyarakat Desa Tegallalang sebagai sebuah 
komunitas untuk mengelola dan mengembangkan daya tarik 
wisata Ceking dengan harapan untuk menjaga keberlangsungan 
daya tarik dan mengoptimalkan manfaat ekonomi pariwisata 
bagi masyarakat setempat. 

Pembangunan berbasis komunitas merupakan paradigma 
alternatif terhadap kegagalan paradigma birokratis yang 
dianggap menciptakan ketergantungan masyarakat perdesaan 
terhadap pemerintah. Demikian juga dengan pengelolaan 
dan pengembangan daya tarik wisata Ceking dikelola dengan 
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menerapkan manajemen komunitas yaitu Desa Pakraman 
Tegallalang melalui BPOWC. Sebelum ditetapkan sebagai 
salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gianyar daya tarik 
wisata Ceking tidak dikelola secara profesional, begitu pun 
ketika ditetapkan sebagai daya tarik wisata pada tahun 2008 
oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar keadaan daya tarik wisata 
Ceking tidak menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik. 
Daya tarik wisata Ceking dinilai semakin semrawut dan terlihat 
kumuh. Melihat keadaan yang demikian, maka Desa Pakraman 
Tegallalang sebagai sebuah komunitas masyarakat adat 
berinisiatif untuk membentuk badan pengelola yang disebut 
BPOWC sebagai pengelola. Pembentukan badan pengelola 
ini dilakukan oleh Desa Pakraman Tegallalang sebagai salah 
satu komunitas yang ada di daya tarik wisata Ceking, tanpa 
melibatkan Desa Kedisan sebagai sebuah komunitas, melainkan 
hanya melibatkan masyarakat pemilik lahan terrasering saja. 
Masyarakat Tegallalang beranggapan mereka lebih berhak 
mengelola karena jalur utama dan tempat wisatawan untuk 
melihat view Ceking berada di wilayah Desa Tegallalang. 

5.1 Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah
Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 

pemerintah Kabupaten Gianyar adalah: Pendidikan dan pembi-
naan masyarakat tentang pariwisata. Program pendidikan dan 
pelatihan diberikan oleh pemerintah dalam rangka meningkat-
kan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepari-
wisataan. Memberi ruang dan kesempatan pada masyarakat 
untuk mengembangkan dan mengelola daya tarik wisata Cek-
ing dengan membentuk badan pengelola. Badan pengelola yang 
melibatkan masyarakat Desa Pakraman Tegallalang dibentuk 
untuk melakukan pengelolaan dan penataan daya tarik wisata 
Ceking. 



FATRISIA YULIANIE DAN WIDIASTUTI      141

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA CEKING

Sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Bendesa Desa 
Pakraman Tegallalang Nomor: 055/VI/DPT/2011 tentang 
Penataan Wilayah Ceking maka secara resmi daya tarik wisata 
Ceking dikelola oleh Desa Pakraman Tegallalang dalam sebuah 
badan pengelola yang dinamakan Badan Pengelola Objek 
Wisata Ceking (BPOWC). Badan pengelola ini tidak melibatkan 
unsur dari pemerintah dalam pengelolaan. Memberikan hak 
secara penuh bagi masyarakat dalam mengembangkan dan 
memanfaatkan hasil pengelolaan daya tarik wisata Ceking. 
Bentuk pemberdayaan yang lain adalah dengan memberikan 
keleluasaan pada masyarakat Tegallalang untuk memanfaatkan 
secara penuh hasil perolehan dari pengelolaan daya tarik wisata 
Ceking untuk kepentingan masyarakat, pengembangan dan 
pengelolaan daya tarik Ceking.

5.2 Program Penataan Daya Tarik Wisata Ceking
Daya tarik wisata Ceking yang saat ini dikelola oleh Desa 

Pakraman Tegallalang melalui Badan Pengelola Objek Wisata 
Ceking (BPOWC) dalam pengembangannya telah menunjukkan 
kemajuan baik dalam kenyamanan wisatawan, penataan daya 
tarik dan distribusi manfaat ekonomi. Keadaan ini jauh berbeda 
dengan kondisi sebelum daya tarik wisata Ceking dikelola oleh 
Desa Pakraman Tegallalang. Saat itu, tahun 2011 ke belakang, 
keadaan Ceking tidak tertata, tidak ada pengelola, dibelenggu 
berbagai macam permasalahan. Pembentukan BPOWC adalah 
jawabannya. Badan ini membuat rencana penataan agar daya 
tarik wisata Ceking menjadi semakin menarik dan memberikan 
kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung. 

Rencana penataan yang dilakukan oleh BPOWC meliputi 
hal berikut. Pertama, merencanakan tempat parkir beserta 
perlengkapannya seperti kantor (information center dan ruang 
jaga), toilet, dan tempat tunggu sopir. Kedua, pembuatam dua 
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buah gate way (pintu masuk utara dan selatan, dilengkapi loket 
karcis masuk dan parkir. Ketiga, pembuatan trotoar di sebelah 
kanan dan kiri sepanjang Jalan Raya Ceking (untuk pejalan 
kaki dan tempat menikmati pemandangan yang di sebelah 
timur. Keempat, membuat jalan untuk pejalan kaki (trekking) 
beberapa jalur di dalam kawasan. Juga, membuat tempat 
istirahat sementara (rest area) dan stop over di beberapa tempat 
di dalam kawasan, merencanakan tempat-tempat sampah yang 
fleksibel untuk sampah jenis organik dan anorganik. Yang 
juga penting adalah mengatur dan menjaga kenyamanan dan 
keamanan wisatawan.

Sebagian dari rencana penataan tersebut sudah terealisasi 
seperti tempat parkir dan perlengkapannya, gate way, sebagian 
trotoar dan pembuatan jalur trekking. Sementara untuk toilet 
di beberapa tempat, rest area, stop over dan tempat-tempat 
sampah yang fleksibel sedang diusahakan keberadaannya.

5.3 Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat 
Masyarakat Desa Pakraman Tegallang diberikan ruang 

dan kesempatan untuk berpartisipasi baik  terlibat secara 
langsung dalam BPOWC maupun melakukan kegiatan usaha 
di sekitar daya tarik wisata Ceking. Lahan persawahan yang 
dijadikan sebagai daya tarik wisata utama di Ceking merupakan 
milik masyarakat Desa Kedisan. Petani pemilik lahan juga 
diberdayakan dengan diberikan ruang dan kesempatan untuk 
berpartisipasi dengan menggarap sawahnya seperti biasa, 
menjual kerajinan tangan berupa topi petani, dan menjual buah 
kelapa muda kepada wisatawan. Selain itu, petani pemilik lahan 
diberikan kesempatan untuk meminta donasi kepada wisatawan 
asalkan jangan dengan cara yang memaksa.

Untuk memantapkan program pengelolaan dan pengem-
bangan di daya tarik wisata Ceking, masyarakat Desa Pakra-
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man Tegallalang pada umumnya dan BPOWC pada khususnya 
diberikan pendidikan dan pembinaan berupa penyuluhan yang 
diberikan Dinas  Pariwisata Kabupaten Gianyar. Selanjutnya 
pihak BPOWC memberikan pendidikan dan pelatihan kepada 
para pemilik usaha wisata yang ada di sekitar daya tarik wisata 
Ceking dan petani pemilik lahan.

Di dalam daya tarik wisata Ceking terdapat dua komunitas 
besar yaitu masyarakat Desa Pakraman Tegallalang selaku 
pengelola dan masyarakat Desa Kedisan selaku pemilik lahan 
persawahan (Foto 4). Di antara kedua komunitas ini sering 
terjadi konflik terkait pengembangan dan pengelolaan daya tarik 
wisata Ceking karena masyarakat Desa Kedisan merasa belum 
mendapatkan manfaat yang maksimal dari kegiatan pariwisata 
yang berlangsung di daerahnya. Perbedaan karakteristik kedua 
komunitas juga menjadikannya kendala dalam pemberdayaan 
masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan daya tarik 
wisata Ceking.

5.4 Program Pemberdayaan yang perlu Dilakukan 
Banyaknya kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan 

masyarakat maka perlu adanya program untuk memberdayakan 
masyarakat Desa Kedisan lebih optimal. Pemberdayaan 
tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu: Dengan 
melibatkan masyarakat Desa Kedisan dalam BPOWC, petani 
selain diberikan kompensasi karena sawahnya digunakan 
sebagai daya tarik wisata juga diberikan gaji per bulan untuk 
pemeliharaan sawahnya. Pembentukan Badan pengelola dengan 
melibatkan Desa Pakraman Tegallalang dan Desa Kedisan yang 
didukung oleh pemerintah dan pelaku wisata dalam melakukan 
pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Ceking. Tidak 
hanya Desa Pakraman Tegallalang yang selalu dominan dalam 
pengelolaan, tetapi pengelolaan daya tarik wisata Ceking juga 
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memerlukan dukungan dari komunitas lainnya yaitu Desa 
Kedisan yang merupakan pemilik view daya tarik wisata Ceking.

 Program pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan 
bagi pengelola dan masyarakat setempat khususnya para petani 
pemilik lahan. Program pemberdayaan masyarakat lokal untuk 
menjadi pemandu bagi wisatawan yang akan melakukan aktivi-
tas wisata trekking di Ceking. Masyarakat lokal khususnya para 
petani pemilik lahan pertanian di Ceking selain sebagai pekerja 
badan pengelola yang bertugas merawat sawahnya juga bisa 
menjadi pemandu bagi wisatawan yang melakukan trekking. 

Program dalam mengatasi permasalahan kemacetan di areal 
jalan daya tarik wisata Ceking. Program yang telah dilakukan 

FATRISIA 

Foto 4. Wisatawan mancanegara menikmati pemandangan sawah 
berundak dan petani menggarap sawah di Ceking. Setelah 
berkeliling, wisatawan menikmati air kelapa muda.
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oleh badan pengelola adalah pengadaan tempat parkir yang 
telah dioperasionalkan sejak Desember 2014. Namun, tempat 
parkir ini jarang dimanfaatkan oleh sopir karena jaraknya yang 
cukup jauh dari view daya tarik wisata Ceking. Beberapa pro-
gram yang bisa dilakukan yaitu: Mewajibkan seluruh penge-
mudi (kecuali bus) setelah menurunkan wisatawan di stop over 
untuk kembali memarkirkan kendaraannya di lahan parkir yang 
telah disediakan, dan saat wisatawan telah selesai melakukan 
kunjungan, maka petugas pengelola akan memanggil pengemu-
di untuk menjemput wisatawan di stop over. Alternatif selanjut-
nya, semua kendaraan pengantar wisatawan diwajibkan masuk 
ke areal parkir (kecuali bus) dan wisatawan akan diturunkan 
di parkir yang selanjutnya diangkut dengan kendaraan khusus 
pengangkut wisatawan ke stop over yang disediakan oleh badan 
pengelola dengan didampingi petugas (pemandu lokal).

6. Tanggapan Wisatawan terhadap DTW Ceking
Dalam penelitian yang dilakukan, untuk mengetahui 

respon atau tanggapan wisatawan terhadap daya tarik wisata 
Ceking maka dilakukan penyebaran angket yang ditujukan 
kepada 30 orang wisatawan yang berkunjung ke daya tarik 
tersebut. Berdasarkan angket yang disebarkan dapat diketahui 
wisatawan memperoleh informasi mengenai daya tarik wisata 
Ceking dari teman dan keluarganya (36,67%) dan ada juga 
yang mendapatkan informasi dari brosur (26,67%). Wisatawan 
mengorganisir sendiri perjalanannya ke daya tarik wisata 
Ceking (53,33%) dan ada wisatawan menggunakan jasa agen 
perjalanan untuk mengorganisir perjalanannya (10%).

Wisatawan mengaku pernah mengunjungi daya tarik 
wisata Ceking sebelumnya (40%), dan sisanya belum pernah 
berkunjung sebelumnya (60%). Hal ini menunjukkan bahwa 
daya tarik wisata Ceking menarik untuk dikunjungi baik karena 
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keindahan, keamanan, maupun kenyamanannya, sehingga 
ada wisatawan yang datang berulangkali dan berniat untuk 
berkunjung lagi di kemudian hari (70%).

Sebagian besar wisatawan yang berkunjung ke daya tarik 
wisata Ceking untuk menikmati suasana alam Ceking (90%). 
Atraksi wisata alam yang paling menarik bagi wisatawan 
adalah sawah berundak (80%) dan atraksi budaya berupa cara 
mengolah sawah yang dilakukan petani (16,67%). Ada juga 
yang menjadikan daya tarik wisata Ceking sebagai stop over 
pada waktu makan siang, sehingga wisatawan bisa menikmati 
hidangannya sambil melihat pemandangan sawah Ceking 
(16,67%).

Durasi kunjungan wisatawan beranekaragam mulai dari yang 
berkunjung hanya selama 15 menit, bahkan ada yang sampai 
4 jam. Semua ini tergantung dari aktivitas yang dilakukan 
wisatawan selama berada di daya tarik wisata Ceking.

Informasi yang didapat dari angket menyebutkan bahwa 
wisatawan menilai fasilitas yang tersedia di daya tarik wisata 
Ceking dinilai baik (53,33%), wisatawan merasa aman (56,67%) 
dan merasa sangat aman (40%). Kenyamanan selama berada di 
daya tarik wisata Ceking tersebut bervariasi, wisatawan merasa 
nyaman (80%), merasa sangat nyaman (16,67%) dan merasa 
tidak nyaman (3,33%).

Hanya saja yang banyak mendapat sorotan dari wisatawan 
adalah area parkir, artshop, warung dan toilet dinilai buruk 
dalam hal penataan dan penyediaannya. Sebanyak 33,33% 
wisatawan menilai area lahan parkir buruk. Fasilitas yang dini-
lai buruk lainnya adalah artshop dan warung (30%) dan toilet 
(26,67%). Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar wisa-
tawan tersebut tidak mengetahui bahwa BPOWC sudah menye-
diakan sentral parkir yang luas dan dilengkapi dengan 6 unit 
toilet bersih, ruang tunggu sopir dan disediakan payung untuk 
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wisatawan apabila terjadi hujan ketika berkunjung ke daya tarik 
wisata Ceking. Banyak sopir dan pramuwisata enggan untuk 
memarkir kendaraannya di areal parkir tersebut, membuat lalu-
lintas di jalan satu-satunya dan sempit itu sering macet.

Wisatawan mendukung daya tarik wisata Ceking dikem-
bangkan dengan mengutamakan pelestarian lingkungan alam 
(sangat sependapat 80% dan sependapat 20%), ekonomi 
masyarakat lokal (sangat sependapat 53,33% dan sependapat 
46,67%), dan perlindungan sosial budaya setempat (sangat 
sependapat 70% dan sependapat 30%). Pengembangan daya 
tarik wisata Ceking dapat dilakukan asalkan tidak merusak 
lingkungan baik lingkungan alam, ekonomi, maupun budaya. 
Wisatawan juga berharap agar pengembangan daya tarik wisata 
Ceking memberikan pendapatan yang lebih kepada petani dan 
memberikan peluang berusaha serta kesempatan kerja bagi 
masyarakat lokal.

7. Model Pengelolaan yang Tepat untuk DTW Ceking
Berdasarkan permasalahan pengelolaan yang telah disam-

paikan sebelumnya, maka model pengelolaan yang tepat untuk 
daya tarik wisata Ceking adalah pengelolaan oleh badan penge-
lola. Jadi, untuk pengelolaan daya tarik wisata Ceking yang seka-
rang sudah jauh lebih bagus dibandingkan sebelum BPOWC ter-
bentuk. Hanya saja untuk ke depannya model pengelolaan oleh 
badan pengelola ini diharapkan dapat mengetengahkan konsep 
keterpaduan antara unsur-unsur yang terlibat dalam daya tarik 
wisata, seperti desa adat, subak, pemerintah, pelaku pariwisata, 
dan tentu saja masyarakat Desa Kedisan. Semua komponen yang 
terlibat secara bersama-sama mengelola daya tarik wisata den-
gan perannya masing-masing yang disepakati bersama. Model 
ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi dalam pengelolaan selama ini.
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Dari hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan sebagai beri-
kut: Masyarakat Desa Pakraman Tegallalang ikut berpartisipasi 
dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata Ce-
king. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Pakraman Tegallal-
ang tersebut yaitu partisipasi dalam membuat keputusan, par-
tisipasi dalam pelaksanaan keputusan, partisipasi dalam mem-
peroleh manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Pemberdayaan 
masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata Ceking belum 
optimal karena tidak semua komunitas terlibat di dalamnya. 
Tanggapan wisatawan terhadap daya tarik wisata Ceking me-
narik untuk dikunjungi, sementara sarana dan fasilitas wisata 
perlu ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diajukan 
saran yaitu: Pemberdayaan dan peran masing-masing stake-
holder ditentukan secara jelas dengan panduan perencanaan 
pemberdayaan dengan melibatkan stakeholder yang ada yaitu 
pemerintah, masyarakat Desa Pakraman Tegallalang dan ma-
syarakat petani pemilik lahan (masyarakat Desa Kedisan) den-
gan penyatuan visi dan misi melalui kemitraan untuk menjaga 
keberlanjutan daya tarik wisata itu sendiri. Perlu dibentuk se-
buah manajemen untuk memungut donasi dari wisatawan yang 
dilakukan oleh petani pemilik lahan. 

Mengingat selama ini wisatawan yang berkunjung di daya 
tarik wisata Ceking selain membayar tiket masuk juga banyak 
terdapat pungutan donasi yang dipungut oleh petani yang 
berbeda. Hal ini tentu membuat wisatawan merasa kurang 
nyaman ketika melakukan trekking di areal persawahan 
Ceking. Apalagi para petani tersebut masih memiliki hubungan 
keluarga, sehingga disarankan untuk memungut donasi hanya 
satu kali saja untuk selanjutnya hasil dari donasi tersebut 
dibagi-bagikan ke petani pemilik lahan yang lain. Dalam 
pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata Ceking ke 
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depannya hendaknya juga melibatkan masyarakat Desa Kedisan 
sebagai sebuah komunitas mengingat sebagian daya tarik 
secara administrasi berada di wilayah Desa Kedisan. Insentif 
ekonomi dan kebutuhan menjaga tradisi budaya pertanian 
dan lingkungan hijau merupakan landasan yang kuat untuk 
mengelola daya tarik wisata Ceking dengan model community 
based tourism. Dari sini, cita-cita ideal untuk mengembangkan 
pariwisata yang berkelanjutan akan lebih terjamin.
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Wisata Ekologi Berbasis Desa Adat  
di Tenganan Dauh Tukad

I KETUT SARDIANA  
DAN NI LUH RAMASWATI PURNAWAN

1. Pendahuluan
Dalam beberapa dekade terakhir, kian banyak masyarakat 

desa yang tampil mengelola potensi wisata di daerahnya. Hal 
ini tidak mengherankan karena dua alasan. Pertama, banyak 
desa memiliki potensi alam dan budaya yang indah dan menarik 
yang sudah dinikmati wisatawan tetapi belum dikelola dengan 
profesional. Kedua, dorongan dari pengalaman desa lain di 
Bali yang memperoleh keuntungan ekonomi yang cukup besar 
dari kesungguhan mengelola sumber daya alam dan budayanya 
untuk daya tarik wisata.

Tulisan ini membahas inisiatif pengembangan wisata ekologi 
yang dilakukan oleh masyarakat Desa Adat Tenganan Dauh 
Tukad, Karangasem, Bali. Wisata ekologi berbasis masyarakat 
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(community-based ecotourism) adalah jenis wisata berbasis 
alam yang dikelola oleh masyarakat setempat, dan ditujukan 
untuk meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat. 
Dengan memberdayakan masyarakat untuk mengelola industri 
di daerah mereka sendiri, diharapkan dapat memberi manfaat 
yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Wisata Ekologi 
Wisata ekologi adalah bagian dari wisata alam (nature tour-

ism) yang biasanya dilakukan di hutan atau dimana saja den-
gan memanfaatkan lingkungan alam sebagai daya tarik. Namun 
berbeda dengan atraksi wisata alam biasa, wisata ekologi beru-
paya untuk memadukan antara kepentingan bisnis dan upaya 
pelestarian lingkungan (melalui pembelajaran/pendidikan bagi 
kedua belah pihak, yakni wisatawan dan masyarakat lokal) serta 
pengembangan sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Perkembangan wisata ekologi sebagai wisata alternative 
(alternative tourism/special interest tourism) tidak terlepas 
dari munculnya berbagai dampak negatif yang dirasakan 
berbagai kalangan akibat pesatnya pertumbuhan sektor 
pariwisata. Pada awal perkembangan industri ini, pariwisata 
dipercaya telah memberikan dampak positif yang signifikan, 
khususnya dibidang ekonomi di hampir seluruh negara di dunia.  
Sektor pariwisata dikatakan sebagai salah satu penyumbang 
devisa dan nilai tukar asing bagi negara penyedia jasa wisata, 
menumbuhkan industry kreatif  serta  dipandang sebagai salah 
satu industri penyedia tenaga kerja terbesar (UNWTO, 2015). 

Namun, seiring perjalanan waktu, sektor pariwisata juga 
dipandang menimbulkan berbagai dampak negatif terutama 
bagi daerah tujuan wisata. Dampak tersebut terutama dira-
sakan pada penurunan kualitas lingkungan serta kehidupan 
sosial budaya masyarakat setempat. Sebagaimana dinyatakan 
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oleh Fridgen (1996) bahwa “tourism is often the cause of en-
vironmental degradation”. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pari-
wisata telah menyebabkan adanya polusi udara, air, suara dan 
visual, masalah pengolahan limbah, alih fungsi lahan untuk me-
nyediakan fasilitas wisata, serta kerusakan lain termasuk situs 
arkeologi dan sejarah. Hal ini timbul karena tidak seimbangnya 
penggunaan sumber daya alam dengan jumlah wisatawan yang 
memanfaatkannya. Sementara itu, dalam bidang sosial-budaya, 
pariwisata dikatakan mendorong hilangnya autentisitas dan 
karakter suatu budaya, kurang bisa menghargai budaya sendiri 
yang berakibat kepada kehilangan keseluruhan identitas sosial 
sebagai suatu budaya (Inskeep, 1991).

Untuk mengatasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan 
sebagaimana tersebut diatas, maka banyak negara kemudian 
berinisiatif untuk mengembangkan ecotourism atau wisata 
ekologi. Kawasan Asia Pasific sebagai destinasi yang paling 
diminati tour operator asal Amerika Serikat yang menawarkan 
eco-tours, dan Indonesia merupakan destinasi favorit, selain 
negara-negara sepanjang pegunungan Himalaya di kawasan 
Asia Selatan. Lebih lanjut dikatakan bahwa, berdasarkan studi 
yang dilakukan oleh Pacific Asia Travel Association (PATA) 
tahun 1992, wisatawan tertarik untuk melakukan aktivitas eco-
tours di kawasan hutan tropis (62%), selebihnya memilih untuk 
mengunjungi kepulauan dan pegunungan (Lew , 2001). 

Istilah ecotourism pertama kali diperkenalkan secara formal 
oleh Ceballos-Lascurain yang menyatakan bahwa:

... travelling to relatively undisturbed or uncontaminated 
natural areas with the specific objective of studying, admiring, 
and enjoying the scenery and its wild plants and animals, as 
well as any existing cultural manifestations, both past and 
present, found in these areas (Blamey, 2001:5).  
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Pernyataan di atas mengandung pengertian bahwa wisata 
ekologi menekankan pada perjalanan ke destinasi yang 
menawarkan atraksi alam, termasuk menikmati keragaman 
tumbuhan dan hewan, serta budaya setempat. Istilah wisata 
ekologi ini pada awalnya lebih merupakan taktik pemasaran 
untuk menunjukkan kepedulian kepada lingkungan dan 
menjadi salah satu keunggulan bisnis dalam industri pariwisata 
yang sangat kompetitif. Namun, menimbang telah terjadi 
perubahan keinginan wisatawan untuk menikmati alam sebagai 
bagian dari kegiatan wisata, sehingga strategi untuk menjaga 
dan melindungi lingkungan menjadi sangat penting.

Definisi di atas kemudian diadopsi oleh The World 
Conservation Union yang menyatakan bahwa wisata ekologi 
adalah:  

environmentally responsible travel and visitation to relatively 
undisturbed natural areas, in order to enjoy and appreciate 
nature (and any accompanying cultural features – both past 
and present) that promotes conservation, has low visitor 
impact, and provides for beneficially active socio-economic 
involvement of local populations (Ceballos-Lascurain, 1996)

Definisi serupa juga dinyatakan oleh The Ecotourism Society, 
ecotourism adalah “responsible travel to natural areas that 
conserves the environment, sustains the well-being of the local 
people, and involves interpretation and education” (TIES, 2015). 

Kedua definisi tersebut menekankan bahwa wisata ekologi 
merupakan responsible travel (wisata bertanggung jawab), 
dalam hal ini mengajak wisatawan yang berkunjung ke suatu 
destinasi tidak hanya untuk kesenangan pribadi menikmati 
alam semata, namun juga memiliki kesadaran dan secara aktif 
berkontribusi atau ikut bertanggung jawab untuk keberlanjutan 



I KETUT SARDIANA DAN NI LUH RAMASWATI PURNAWAN       155

WISATA EKOLOGI BERBASIS DESA ADAT DI TENGANAN DAUH TUKAD

lingkungan di daerah yang dituju (contribute to the health of host 
environment), dengan turut menjaga alam dan lingkungan dan 
berupaya mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan, 
termasuk turut mendorong kesejahteraan masyarakat lokal 
(misalnya, dengan berbelanja produk buatan masyarakat 
setempat, daripada membeli pada retailer besar), serta turut 
berkontribusi dalam proses pengenalan dan pemahaman budaya 
melalui pendidikan dan interpretasi sehingga aktivitas wisata 
dapat mendorong adanya saling pengertian atas persamaan dan 
perbedaan budaya yang ada di dunia.  

Dari beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa 
wisata ekologi mengandung tiga aspek penting (Blamey, 2001), 
yakni (1) aktivitas wisata berbasis alam (nature-based); (2) 
wisata ekologi merupakan pengalaman, sehingga aktivitas 
yang dilakukan mengandung unsur pendidikan/interpretasi, 
mencakup kekayaan biota hayati dan manifestasi budaya 
(environmentally and culturally educative); dan (3) wisata 
ekologi merupakan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan 
(sustainably managed), melalui dua prinsip utama. Pertama, 
aktivitas wisata hendaknya mendukung perekonomian lokal, 
yang dapat berupa peningkatan pendapatan, penyediaan 
lapangan pekerjaan, pengembangan infrastruktur, stabilitas 
dan diversifikasi ekonomi (Lindberg, 1991; dikutip oleh Weaver, 
2001). Prinsip kedua adalah aktivitas wisata mendukung 
upaya konservasi, melalui kegiatan rehabilitasi, monitoring 
(pemantauan), dan membersihkan sampah di sekitar daya tarik 
wisata (Honey, 1999; dikutip oleh Weaver, 2001). Ross dan 
Wall (1999a) menambahkan fungsi pengelolaan mewujudkan 
keberlanjutan (sustainably managed) juga mensyaratkan 
adanya partisipasi masyakat lokal dalam aktivitas wisata yang 
dilakukan. Sehingga dikatakan bahwa wisata ekologi “….is 
about uniting conservation, communities, and sustainable 
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travel (TIES, 2015; Dasgupta, 2011), dengan kata lain  wisata 
ekologi adalah ‘memadukan konservasi, komunitas, dan wisata 
berkelanjutan’.  

Gambar 1.  Wisata Ekologi sebagai upaya pelestarian lingkungan, seka
ligus pengembangan sosialeknomi masyarakat setempat, 
menuju terwujudnya pembangunan berkelanjutan (Sumber: 
Ross and Wall, 1999a)

Dari Gambar 1 dapat dikatakan bahwa wisata ekologi berba-
sis masyarakat merupakan langkah yang dapat dilakukan guna 
mewujudkan adanya keberlanjutan (sustainability). Dengan 
melakukan perlindungan alam, akan memberi dampak positif 
bagi suatu destinasi, seperti menjadi sumber pendapatan bagi 
masyarakat, adanya proses pembelajaran tentang lingkungan 
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sekitar serta menumbuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. 
Ketiga elemen tersebut dapat mendorong upaya-upaya konser-
vasi keragaman hayati dan lingkungan alam serta meningkatkan 
pembangunan perekonomian masyakat dan/atau infrastruktur. 
Selain itu, untuk menjamin pelaksanaan konservasi dan pem-
bangunan yang berkelanjutan diperlukan adanya manajemen/
pengelola dan kontrol dari masyarakat lokal.

Salah satu model pengembangan kepariwisataan yang men-
arik untuk diketahui adalah model yang dikembangkan di Desa 
Tenganan Dauh Tukad, dimana industri pariwisata di wilayah 
desa tersebut dimiliki, dikelola dan dikontrol oleh desa adat. Hal 
ini berbeda dengan pengelolaan di destinasi lain di Bali yang 
sebagian besar dimiliki oleh pemerintah/pihak industri, yang 
bukan merupakan bagian dari masyarakat setempat sehingga 
masyarakat lokal tidak mendapatkan manfaat langsung akan 
aktivitas yang terjadi di wilayah mereka dan hanya diperlaku-
kan sebagai penonton pasif. Hal inilah yang kemudian dapat 
menyebabkan kegagalan di banyak tempat dalam mewujudkan 
pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan. 

3. Profil Masyarakat Adat Tenganan Dauh Tukad 
Desa Adat Tenganan Dauh Tukad merupakan bagian dari 

Desa Adat Tenganan, dengan jumlah penduduk sekitar 784 jiwa 
atau sekitar 125 kepala keluarga. Secara geografis, desa adat ini 
dikelilingi oleh perbukitan. Sumber mata pencaharian utama 
masyarakat adalah sektor pertanian dan perkebunan – dengan 
produk pertanian utama adalah kelapa, pisang, dan jenis 
buah-buahan lain. Selain itu, penduduk juga menggantungkan 
hidupnya dengan bekerja pada industri rumah tangga, yakni 
pembuatan kain geringsing dan kerajinan anyaman ate sebagai 
souvenir khas desa ini. Selebihnya, penduduk desa ini bekerja 
sebagai pegawai negeri maupun swasta.
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Desa Tenganan Dauh Tukad mulai dikunjungi oleh wisatawan 
sejak awal tahun 1980-an, masyarakat mulai membuka diri untuk 
menerima kedatangan wisatawan yang tertarik dengan kehidupan 
tradisional yang masih diterapkan oleh masyarakat. Keunggulan 
desa ini terletak pada keunikan lansekap, struktur dan arsitektur 
bangunan desa, termasuk material rumah tinggal yang terbuat 
dari tanah liat dan beratap ilalang. Selain itu tradisi unik yang 
dikenal dengan nama mekare-kare (ditandai dengan perang 
pandan, merupakan simbul perubahan tahapan kehidupan 
bagi anak lelaki menjadi remaja) telah menjadi agenda tahunan 
kepariwisataan Bali. Disamping itu, Desa Adat Tenganan Dauh 
Tukad juga dikelilingi oleh hutan yang mencapai 583.035 ha, 
dengan beragam tanaman tropis, burung dan lebah madu.

Strategi yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karangas-
em dalam memacu pembangunan adalah dengan menetapkan 
Desa Tenganan sebagai Desa Wisata Budaya. Inisiatif pengem-
bangan wisata ekologi dimulai pada tahun 2013 dengan mencoba 
menyusun suatu paket wisata ekologi, yang memadukan antara 
pengenalan ekologi dan budaya. Aktivitas yang dilakukan yakni 
berjalan kali (trekking) menyaksikan kehidupan tradisional pede-
saan. Selain itu, wisatawan akan diajak untuk melihat keragaman 
biota alam yang berada di sekitar hutan dan perbukitan, sep-
erti kemiri (aleurites moluccana), kepundung (baccaurea rac-
emosa), dan sunti (morinda citrifolia) yang banyak digunakan 
dalam pembuatan kain tenun geringsing–kemudian mengamati 
budidaya lebah, serta menikmati keindahan alam dari atas Bukit 
Pengilihan dengan latar belakang pelabuhan Padangbai (Foto 1).    

4. Pengembangan Wisata Ekologi berbasis Desa Adat
Mengembangkan ecotourism membutuhkan hubungan yang 

harmonis antara lingkungan alam dengan masyarakat lokal, 
masyarakat dengan pariwisata, pariwisata dengan alam, yang 
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difasilitasi oleh manajemen (Ross dan Wall, 199b), sebagaimana 
ditampilkan dalam Gambar 2 berikut ini.

Masyarakat adat Tenganan Dauh Tukad dikenal sebagai 
masyarakat asli (indigenous) Bali Aga, yakni mereka dipercaya 
sebagai masyarakat pertama yang mendiami pulau Bali, sebelum 
kedatangan imigran Hindu-Jawa ke Bali. Yang dimaksud dengan 
indigenous people adalah :

…. peoples who have lived on and from their lands for many 
generations and who have developed their own culture, history, 
ways of life, and identities grounded in these places, inhabit vast 
areas of Asia, Africa, the Americas, and the Pacific…… (Steven, 
1997, hal.1; Hinch, 2001, hal.345)

Dalam wisata ekologi, etnik/indigenous grup memiliki 
hubungan yang saling berkaitan, karena sebagian besar masih 
memiliki dan menjaga keragaman lingkungan alam sekitar mereka 

RAMASWATI PURNAWAN

Foto 1.  Panorama hutan dan perbukitan yang mengelilingi Desa Adat 
Tenganan Dauh Tukad, dengan pemandangan pelabuhan 
Padangbai di kejauhan.
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In many parts of the world, these homelands of indigenous 
peoples are the best – and often the last – remaining places of 
rich wildness and biological diversity (Stevens, 1997, hal.1)

Di Desa Adat Tenganan Dauh Tukad prinsip-prinsip 
wisata ekologi telah diterapkan di mana kegiatan konservasi 
melalui prinsip-prinsip non-consumptive dan non-exploitative 
tetap diberlakukan, sehingga kelestarian alam hayati tetap 
terjaga (Foto 2). Hal ini terlihat dari mata pencaharian utama 
masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, sektor 
pariwisata   merupakan complement (pelengkap) dari aktivitas 
utama masyarakat setempat. Dengan pendekatan ini, diyakini 
pola kehidupan masyarakat tidak akan mengalami perubahan 
besar demi memuaskan kepentingan wisatawan. Malah dengan 

 
Gambar 2.  Paradigma Wisata Ekologi; perlu adanya kontribusi positif 

dari berbagai elemen, yakni masyarakat, sumber daya alam 
dan lingkungan, industri pariwisata, yang difasilitasi oleh 
pengelolaan dan manajemen destinasi (Sumber: Ross and 
Wall, 1999b)



I KETUT SARDIANA DAN NI LUH RAMASWATI PURNAWAN       161

WISATA EKOLOGI BERBASIS DESA ADAT DI TENGANAN DAUH TUKAD

terjaganya tatanan sosial masyarakat seperti semula, dapat 
mejadi competitive advantages bagi desa adat ini. 

Dalam hal konservasi lingkungan, masyarakat di Desa 
Adat Tenganan Dauh Tukad  memiliki sikap dan persepsi 
masyarakat yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya 
kesadaran masyarakat untuk menjaga alam lingkungan sekitar 
mereka. Mereka menyadari bahwa alam dan lingkungan yang 
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Foto 2.  Menyaksikan kehidupan seharihari masyarakat di desa tradi
sional Tenganan Dauh Tukad.
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alami dan asri merupakan daya tarik utama wisatawan datang 
berkunjung. Masyarakat juga memiliki komitmen untuk 
menjaga fungsi lahan pertanian dan perkebunan seperti sedia 
kala dan memastikan tidak ada alih fungsi lahan pertanian dan 
perkebunan digunakan sebagai fasilitas pariwisata seperti hotel 
dan restoran  (Sardiana dan Purnawan, 2015). 

Tingkat keterikatan pada alam yang tinggi pada masyarakat 
indigenous dapat dijelaskan menurut Hollonshead (1993; 
dikutip oleh Hinch, 2001), masyarakat indigenous percaya 
bahwa mereka adalah bagian dari alam, dimana alam dipandang 
sebagai ‘ibu’/mother. Perspektif ini akan tercermin dalam 
nilai-nilai kehidupan bahwa mereka memandang alam bukan 
sebagai kepemilikan (possession), namun lebih sebagai identitas 
diri yang mengandung dimensi ekologi (menjaga alam berarti 
menjaga kehidupan dan eksistensi etnik grup); dimensi budaya 
(lahan merupakan area yang berasosiasi dengan identitas sebagai 
satu kesatuan dan akan diwariskan kepada generasi mendatang), 
termasuk pula dimensi spiritual di dalamnya (Foto 3).

Dalam kaitannya dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat, 
aktivitas wisata yang dilakukan di Desa Tenganan Dauh 
Tukad telah mampu memberikan lapangan kerja baru dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat (observasi lapangan, 
2015). Masyarakat Desa Tenganan Dauh Tukad, menjadikan 
pariwisata sebagai pekerjaan sambilan. Pendapatan dari sektor 
wisata di desa ini dapat bersumber dari empat aktivitas terkait 
yaitu (1) donasi wisatawan, (2) tip dari jasa pemandu, (3) hasil 
penjualan pada toko suvenir (artshop), dan   (4) hasil kerajinan 
masyarakat yang dijual kepada wisatawan. Tidak seperti 
destinasi wisata lainnya di Bali, wisatawan yang berkunjung ke 
Desa Tenganan Dauh Tukad tidak dipunggut biaya tiket masuk 
melainkan hanya berupa donasi sukarela yang tidak dibatasi 
besarannya.  
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Donasi wisatawan merupakan sumber pendapatan utama 
dan dengan jumlah yang paling besar. Pendapatan tersebut 
terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir seperti 
tercantum pada Gambar 3. Hasil donasi tersebut, didistribusikan 
kepada pihak terkait, dengan pembagian alokasi  sebesar 80% 
untuk Desa Adat dan 20% untuk pengelola/pemandu lokal. 
Alokasi untuk desa adat tersebut sebanyak 50% dikembalikan 
lagi ke masyarakat dalam bentuk alokasi dana untuk (1) 
keperluan ritual dan upacara keagamaan (sehingga masyarakat 
tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk keperluan upacara 
adat dan agama di desa); (2) pengembangan infrastruktur desa 
adat;  (3) pendidikan dan seni, termasuk alokasi untuk sekaa 
truna-truni (perkumpulan remaja), sedangkan 20% sisanya 
digunakan untuk pemerataan hasil pariwisata kepada dusun 
lain sekitarnya, melalui desa dinas.  

Gambar 3 menunjukkan bahwa pendapatan desa adat 
dari pengelolaan ekowisata pada periode tahun 2011 – 2015 
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu meningkat 
rata-rata mencapai 11,46% per tahun. Tahun 2011, jumlah 
pendapatan adalah Rp 74,7 juta, meningkat tajam pada tahun 
2015 menjadi Rp 123,1 juta. Peningkatan tersebut sejalan 
dengan semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan 
ke Desa Tenganan Dauh Tukad. 
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Foto 3.  Tradisi budaya perang pandan (makare-kare) yang dilaksanakan 
setiap tahun sebagai salah satu daya tarik wisata.
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Hasil survei manfaat ekonomi yang dilakukan melalui 
pengisian kuesioner dan Focused Group Discussion (FGD) 
menunjukkan bahwa, pengembangan wisata Desa Tenganan 
telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 
pendapatan masyarakat setempat. Masyarakat yang terlibat 
sebagai pemandu lokal menghasilkan rata-rata sebanyak Rp. 
56.500,00/hari dari pemberian tip oleh wisatawan. Jumlah 
anggota masyarakat yang terlibat dalam kelompok pemandu 
lokal sebanyak 28 orang. Di desa ini terdapat 8 artshop yang 
semuanya dimiliki oleh masyarakat lokal, menjual berbagai 
jenis souvenir hasil kerajinan khas Tenganan seperti kain 
pegringsingan, songket, kerajinan ate dan prasi (lukisan pada 
daun lontar). Artshop tersebut mampu menghasilkan omzet 
rata-rata Rp. 500.000/hari setiap hari dengan nilai  keuntungan 
rata-rata Rp. 169,500/hari. Ibu-ibu rumah tangga di desa 
Tenganan Dauh Tukad, sebagian besar memiliki keterampilan 

Gambar 3. Pendapatan Aktivitas Wisata di Desa Tenganan Dauh Tukad 
Tahun 20112015
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mengerjakan berbagai kerajinan khas desa tersebut seperti 
kain tenun pegringsingan, anyaman ate, perasi, dan lain-
lain. Kerajinan tersebut dikerjakan setelah selesai melakukan 
kegiatan utama yaitu sebagai petani. Dari aktivitas kerajinan 
tersebut diperoleh penghasilan rata-rata mencapai Rp. 25.000/
hari. Sementara itu, pendapatan utama masyarakat berasal 
dari kegiatan bertani yang mencapai rata-rata  Rp. 34.000/hari 
(Gambar 4).

Gambar 4. Pendapatan masingmasing sektor terkait dengan aktivitas 
ekowisata  di Desa Tenganan Dauh Tukad

Keunikan lain yang terlihat dari wisata ekologi di Desa Adat 
Tenganan Dauh Tukad terletak pada fungsi manajemen yang 
dilakukan oleh lembaga adat. Desa adat berperan aktif dalam 
mengatur dan mengontrol aktivitas wisata yang dilakukan 
di wilayah mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Boo (1993 
dalam Ross dan Wall, 1999a), “ecotourism will not be successful 
without effective management” (ekowisata tidak akan sukses 
tanpa manajemen yang efektif).  
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Pengaturan termasuk membentuk kelompok pemandu wisata 
yang diambil dari warga setempat sebanyak 28 orang untuk 
melaksanakan operasional kegiatan wisata (Foto 4). Mekanisme 
pembagian tugas dan waktu tugas diserahkan kepada kelompok. 
Selain itu, desa adat juga mengatur 8 artshops yang membuat 
sekaligus menjual kain geringsing dan kerajinan terbuat dari ate 
dan lontar. 

Dalam operasional wisata, pelaksanaan diatur sedemikian 
rupa sehingga manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan oleh 
masyarakat setempat. Pola yang digunakan berbeda dengan 
pengaturan yang dilakukan di desa wisata/destinasi lainnya 
di Bali, yakni dengan pembagian tugas yang jelas antara travel 
agen/biro perjalanan wisata dengan pemandu wisata lokal, 
yang dilakukan sejak wisatawan tiba di wilayah desa adat. Biro 
perjalanan wisata hanya diperkenankan untuk mengantarkan 
wisatawan hingga di gerbang desa adat saja, selanjutnya 
pemandu wisata lokal yang akan mengantarkan wisatawan 
berkeliling dan memberikan informasi seputar tradisi dan 
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Foto 4.  Pemandu wisata lokal mengantar wisatawan melakukan trekking 
di sekitar Desa Tenganan Dauh Tukad.



I KETUT SARDIANA DAN NI LUH RAMASWATI PURNAWAN       167

WISATA EKOLOGI BERBASIS DESA ADAT DI TENGANAN DAUH TUKAD

budaya di desa tersebut. Wisatawan hanya dikenakan donasi 
yang sifatnya sukarela, tidak ada tiket masuk diberlakukan.
Wisatawan juga tidak diwajibkan untuk membayar pemandu 
wisata lokal, namun dapat memberikan tip sebagai imbalannya.

Dalam fungsi kontrol, lembaga adat mengambil peran penting 
dalam menjamin kelestarian lingkungan sekitar. Komitmen 
ini dituangkan dalam beberapa pasal dalam awig-awig desa 
adat yang mengatur secara ketat perihal larangan dan sanksi 
terkait konservasi alam dan lingkungan. Seperti contoh, Pasal 
37 menyatakan bahwa masyarakat desa dilarang untuk menjual 
tanah kepada mereka yang bukan tergabung sebagai warga desa 
adat Tenganan Dauh Tukad.  Pasal 73 menyatakan penggunaan 
konsep Asta Bumi dan Asta Kosala Kosali dalam arsitektur 
rumah tinggal dalam wilayah desa adat Tenganan Dauh Tukad. 
Selain itu, Pasal 77 menyatakan larangan untuk melakukan 
penebangan pohon tanpa mendapat izin dari prajuru/pengurus 
desa adat. Dan jika sudah mendapat izin penebangan pohon, 
dikenakan kewajiban untuk menanam pohon sebagai pengganti 
pohon yang telah ditebang tersebut.

5. Tantangan Pengembangan Wisata Ekologi
Wisata ekologi hendaknya dipandang tidak saja sebagai 

aktivitas wisata yang menikmati alam, namun lebih sebagai upaya 
sinergisme antara konservasi lingkungan dan pengembangan 
ekonomi masyarakat lokal melalui aktivitas pariwisata.

Implementasi wisata ekologis berbasis desa adat di Desa 
Tenganan Dauh Tukad telah membawa manfaat bagi kelestarian 
lingkungan, tetapi juga membawa manfaat secara sosial-budaya 
dan ekonomi. Manfaat sosial budaya dapat dilihat dari peran 
aktivitas wisata telah mampu melestarikan adat dan budaya 
masyarakat setempat melalui senergisme event tradisi menjadi 
paket wisata yang akan membawa dampak ekonomi bagi 
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masyarakat sekaligus wahana pelestarian bagi tradisi itu sendiri. 
Aspek ekonomi ditunjukkan oleh signifikansi dari aktivitas 
wisata dalam memberi pekerjaan dan sumber pendapatan bagi 
masyarakat dan juga desa adat melalui donasi wisatawan, guide 
lokal, dagang cindera mata, dan kerajinan. Dengan demikian, 
model pengembangan wisata ekologis di Desa Tenganan Dauh 
Tukad dapat sangat relevan bagi pengembangan pariwisata 
berkelanjutan.

Namun demikian, pengembangan wisata di Tenganan Dauh 
Tukad mengalami beberapa tantangan yang dapat mengancam 
keberlangsungan wisata tersebut. Di antaranya:    (1) mulainya 
kerasnya ancaman kapitalisasi yang menggoda keteguhan 
masyarakat seperti penyewaan tanah desa untuk tujuan wisata 
oleh investor; (2) mulainya komodifikasi adat dan budaya,  serta 
(3) munculnya indikasi ketidakpatuhan oknum warga Tenganan 
terhadap aturan yang ada untuk tujuan ekonomi. 

Tantangan tersebut sudah disadari oleh warga khusunya para 
pengurus adat, beberapa langkah antisipasif telah dilakukan di 
antaranya melalui revisi awig-awig (aturan adat) desa adat 
khususnya larangan pengalihan hak atas tanah di wilayah Desa 
Adat Tenganan Dauh Tukad .kepada warga di luar desa serta 
pengaturan tata cara pembangunan fasilitas wisata di desa 
tersebut. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia sebagai 
tenaga terampil dalam bidang pariwisata juga perlu dilakukan 
melalui pelatihan bahasa, hospitality (pelayanan) termasuk 
pula intercultural competence (kompetensi lintas budaya). 
Pencantuman sanksi yang jelas dan tegas bagi warga desa 
adat yang melanggar aturan adat,  keterampilan warga dalam 
pengelolaan ekowisata yang semakin meningkat dan pemahaman 
warga mengenai dampak positif dan negatif dari pengembangan 
pariwisata akan sangat membantu berlangsungnya pariwisata 
secara berkelanjutan di Desa Tenganan Dauh Tukad.
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Masyarakat Adat di Pantai Pandawa

I NYOMAN TINGKAT  
DAN I NYOMAN DARMA PUTRA

1. Pengantar
Tidak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa Pantai 

Pandawa, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, tiba-tiba 
mencuat sebagai destinasi wisata baru yang sangat populer 
di Bali. Pantai berpasir putih yang berada di balik tebing ini 
semula dikenal dengan nama Secret Beach, hanya dikunjungi 
wisatawan asing yang suka berrekreasi dalam sunyi sepi, hening 
tenang. Sejak dikembangkan oleh masyarakat tahun 2012, 
pantai ini diberikan nama baru Pantai Pandawa. Tak lama 
setelah itu, pantai yang indah ini pun dengan cepat terkenal 
dan dalam kurang dari tiga tahun sudah dibanjiri wisatawan. 
Catatan tahun 2015 menunjukkan, lebih dari satu juta turis 
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asing dan domestik berkunjung ke tempat itu. Ada yang datang 
untuk berenang, santai di pantai, atau hanya untuk berwisata 
menikmati keindahan alam tanpa menyentuh hangatnya air laut. 
Dari kunjungan tersebut dan pengelolaan sumber daya pantai 
yang lain, masyarakat desa selaku pengelola bisa mengantongi 
pendapatan sampai Rp 9 milyar lebih (bersih Rp 5 milyar lebih). 
Dana ini dimanfaatkan untuk pembangunan sosial budaya 
dan pelestarian lingkungan menuju Pantai Pandawa sebagai 
destinasi wisata berkelanjutan. 

Menariknya, kehadiran Pantai Pandawa sebagai destinasi 
wisata baru di Bali Selatan ini sepenuhnya hasil inisiatif ma-
syarakat desa setempat. Perencanaan, penataan, pengelolaan, 
pengembangannya pun dilakukan oleh masyarakat. Pemerin-
tah Kabupaten Badung yang mewilayahi desa ini memberikan 
bantuan pembinaan, regulasi, dan bantuan dana untuk pening-
katan infrastruktur yang diperlukan. Selain pengembangan dan 
pengelolaan Pantai Pandawa sepenuhnya berada dalam kontrol 
masyarakat setempat, pemanfaatan hasil finansial dari hasil 
pengelolaannya pun sepenuhnya berada di tangan masyarakat. 

Secara teoritis, seperti dinyatakan oleh Iorioa and Andrea 
Corsale (2014), “it is widely accepted that in community-
based tourism (CBT) a high degree of control and a significant 
proportion of benefits must be in the handsof local residents” 
(2014:234). Artinya, telah disepakati secara luas bahwa dalam 
pariwisata berbasis masyarakat (PBM), derajat kontrol yang 
tinggi dan proporsi manfaat yang signifikan harus ada di tangan 
masyarakat lokal. Batasan teoritis CBT/PBM ini memungkinkan 
untuk mengatakan bahwa pengembangan dan pengelolaan 
Pantai Pandawa sebagai destinasi wisata sesuai dengan prinsip-
prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Lebih dari itu, ada 
kekhasan kultural dalam pengelolaannya karena dilakukan 
dengan berbasis adat.
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Tulisan ini mengkaji pelaksanaan pengembangan dan penge-
lolaan pariwisata berbasis masyarakat di Pandai Pandawa (Foto 
1). Pembahasan difokuskan kepada empat persoalan berikut: 
Bagaimanakah model pengelolaan Pantai Pandawa sebagai des-
tinasi wisata?; Bagaimanakah manfaatnya terhadap  masyara-
kat Desa Adat Kutuh?; Bagaimanakah respon masyarakat  ter-
kait dengan pengelolaan Pantai Pandawa?; Apakah upaya yang 
dilakukan untuk menambah daya tarik wisata Pantai Pandawa?

 Sebelum itu, uraian berikut diawali dengan deskripsi ringkas 
kilas balik lahirnya Pantai Pandawa sebagai destinasi wisata.

2. Awalnya adalah Membelah Tebing 
Destinasi wisata Pantai Pandawa di Desa Adat Kutuh, 

Kecamatan Kuta Selatan yang dibuka secara resmi pada 27 
Desember 2012 murni dari inisiatif penduduk setempat melalui 
pemerintahan desa. Pada awalnya, pemerintah desa (adat dan 
dinas) tidak ada maksud menjadikan kawasan ini sebagai objek 
wisata. Lima belas tahun sebelumnya, pada tahun 1997, ketika 

I NYOMAN TINGKAT 

Foto 1.  Pandai Pandawa dalam usia pendek sudah populer di mata 
wisatawan.
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tebing bebukitan dibelah, pemerintah desa hanya bermaksud 
untuk membuat akses jalan iring-iringan ritualmelasti ke pantai 
sehingga upacaraadat-agama berjalan lancar. Sebelumnya, 
akses menuju Pantai Pandawa adalah jalan setapak yang sulit 
berpapasansaat berjalan kaki, lebih-lebih ketika upacara melasti 
digelar setiap dua tahun sekali, setiap tahun ganjil Masehi. Pada 
saat melasti, masyarakat melakukan prosesi ritual ke pantai 
Pandawa. 

Pantai Pandawa awalnya bernama Pantai Penyekjekan Kutuh, 
sebuah pantai tempat nyekjek sekapa (menginjak-injak gadung) 
agar bisa dimanfaatkan untuk makanan penduduk pada masa 
lalu, sebelum pariwisata maju seperti sekarang. Di pantai ini 
pula penduduk Desa Adat Kutuh melaksanakan berbagai ritual 
keagamaan Hindu dari upacara butha yadnya hingga dewa 
yadnya. Upacara butha yadnya antara lain setiap tilem sasih 
keenam (bulan mati sekitar Desember) dilaksanakan upacara 
mohon hujan (mendak hujan) yang belakangan ditafsirkan 
sebagai upacara menaklukkan ancaman bencana (nangluk 
merana). Upacaramohon hujan di Desa Adat Kutuh dimulai 
dari Pura Desa Kutuh, Pura Puseh dan Pura Pengubengan, 
Pura Dang Kahyangan Gunung Payung, dan terakhir di Segara 
Penyekjekan. Banyak jenis ritual adat-keagamaan dilaksanakan 
di pantai untuk penyucian sampai menghanyutkan abu sisa 
kremasi.

Beranjak dari banyaknya aktivitas upacara adat keagamaan 
inilah dan agar akses lebih leluasa, pemerintah desa bersepakat 
membelah tebing Pantai Penyekjekan pada 1997. Protes dari 
masyarakat terhadap pembelahan tebing juga banyak, tetapi 
perlahan-lahan masyarakat sadar. Protes itu lebih disebabkan 
oleh kurangnya pemahaman masyarakat awam terhadap 
pentingnya infrastruktur jalan sebagai urat nadi perekonomian. 
Mereka hanya tahu mulo keto (memang begitu) dan sing dadi 
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keto (tidak boleh begitu) sebuah sifat sehingga takut berubah. 
Membelah tebing untuk badan jalan lalu menatanya, pada 
awalnya memang tampak semrawut sehingga masyarakat tidak 
sabar menyaksikannya, melihatnya sebagai usaha negatif. 
Suara-suara miring pun terdengar sampai ke telinga pengurus 
desa. Hanya saja, suara-suara itu tidak sampai membatalkan 
program desa sehingga pembelahan tebing berhasil sampai ke 
mulut pantai. 

Dengan adanya akses jalan menuju pantai, kegiatan pen-
duduk dalam membudidayakan rumput laut kala itu menjadi 
lancar. Masyarakat menjual hasil rumput lautnya langsung di 
pantai, tidak perlu lagi susah-susah mengangkutnya ke rumah 
masing-masing. Dengan akses jalan beraspal menuju pantai, 
masyarakat dimudahkan. Urat nadi perekonomian dilancarkan. 
Kesejahteraan penduduk meningkat sebagai indikator keber-
hasilan pemerintahan desa. Hal ini pula yang mengantarkan 
Desa Kutuh meraih juara II lomba Desa Tingkat Nasional pada 
2011, dalam usia 9 tahun sebagai desa dinas. Pemerintahan Desa 
Kutuh resmi berdiri 12 Maret 2002, sebelumnya selama 3 tahun 
(1999-2002) berstatus sebagai Desa Persiapan. Sebelum 1999, 
Desa Kutuh merupakan bagian dari Desa Ungasan. Akan tetapi, 
Desa Adat Kutuh sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka.

Sadar bahwa pengunjung yang datang makin hari makin 
banyak, maka pada Purnama 27 Desember 2012 Pantai 
Penyekjekan Desa Adat Kutuh resmi diganti namanya menjadi 
Pantai Pandawa dan  diproklamasikan sebagai objek wisata 
baru yang diinisiasi oleh perbekel Desa Kutuh (1999-2013), 
Drs. I Nyoman Mesir. Menurut Nyoman Mesir, penamaan 
Pantai Pandawa dilatari oleh rasa jengah atas penyebutan secret 
beach oleh para bule. Terinspirasi dari kegigihan kelima Putra 
Pandu dari Kerajaan Hastina Pura dalam Mahabhrata untuk 
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran melalui jalan 
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dharma, maka disebutlah Pantai Pandawa. “Nama ini bukan 
buatan saya. Ini adalah skenario Tuhan untuk masyarakat 
Kutuh setelah bertahun-tahun menderita”, demikian Mesir 
merendah didukung oleh Bendesa Adat Kutuh. “Nama Pantai 
Pandawa adalah skenario by God.Secara kebetulan pula masa 
pembelahan tebing menuju Pantai Pandawa memakan waktu 
12 tahun yang identik dengan masa pengasingan putra Pandu”, 
kata Bendesa Adat Desa Kutuh, I Made Wena.  

Perlu pula dicatat bahwa sebelum Pantai Pandawa diperke-
nalkan sebagai objek wisata,krama Desa Adat Kutuh selama 
bertahun-tahun berjuang dengan gigih mempertahankan hidup. 
Kesulitan demi kesulitan menimpanya. Namun, mereka rata-
rata tahu diri(metilesang raga) saat masih melakukan praktik 
barter (pengalu maurup-urup) ke desa-desa di pegunungan Ta-
banan dan di seputar Kuta, Legian, Seminyak, Sesetan, Sanglah, 
dan Denpasar. Oleh karena itu, sangatlah tepat Panca Pandawa 
sebagai cermin masyarakat Kutuh sebagaimana ditulis Kadek 
Widnyana dalam brosur Pantai Pandawa.

 Sejak Pantai Pandawa diperkenalkan banyak mendapat apre-
siasi dari pengunjung, tidak hanya dari wisatawan mancanegara 
tetapi juga wisatawan domestik. Presiden RI ke-6 (2004-2014) 
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono pernah 
berkunjung ke tempat ini (2015), begitu juga sejumlah menteri 
seperti Menteri Kelautan Fredi Number (2011) dan Cecep Su-
tardjo (2012), dan Menteri Sosial Kabinet Kerja Jokowi, Kofifah 
Indar Parawangsa (2016) dan Menteri PU Mochamad Basoeki 
Hadimoeljono. Tidak ketinggalan pula artis nasional seperti Ayu 
Ashari, Jupe, Syahrudin, dan Dewi Persik telah menginjakkan 
kaki di Pantai Pandawa. Selain itu, Pantai Pandawa juga sering 
menjadi tempat shooting bagi para bintang iklan pada 2015, an-
tara lain Boyen dan Jordi Onsu shotting selebrity on vacation 
Trans TV, Syahrini dari rombongan Lamborgini, Aliando, Apri-
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li, Kevin Julio yang tergabung dalam group GGS, Esa Geonino 
shooting FTV, Citacitata, dan Romi Rafael. Aktivitas dan kun-
jungan mereka turut mengangkat dan mempromosikan Pantai 
Pandawa.

Wisatawan mancanegara umumnya senang bermain surfing 
dan atraksi olahraga paralayang di Pantai Timbis (timur Pantai 
Pandawa). Tokoh Nasional yang pernah di-tandem I Ketut 
Manda dalam atraksi paralayang antara lain Sigit Soeharto dan 
Bucek Depp (artis sinetron). Sementara itu, wisatawan domestik 
lebih suka bermain kano, mandi ramai-ramai di samping selfie 
atau sekadar jalan-jalan menikmati pasir dan buih ombak putih 
dengan laut biru menawarkan kedamaian (Foto 2). 

3. Model Pengelolaan Pantai Pandawa
Pengelolaan destinasi pariwisata Pantai Pandawa meng-

gunakan model pariwisata berkelanjutan berbasis Desa Adat.  
Model ini berpijak pada prinsip: dari oleh krama dan untuk 
krama (warga). Begitu pula Pantai Pandawa diinisiasi berdasar-
kan konsep dari desa, oleh desa, untuk desa. Konsep pemban-

I NYOMAN TINGKAT 

Foto 2. Wisatawan berdatangan menikmati keindahhan Pantai Pandawa.
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guan ini berpijak pada konsep bottom up (dari bawah) yakni 
dari pemerintahan desa, bukan dari top down (dari atas) dari 
pemerintahan kabupaten. Dasar pemikirannya adalah Pan-
tai Pandawa yang terletak di bawah tebing dengan ketinggian 
kurang lebih 80 meter dari permukaan laut adalah kawasan 
produktif yang menghasilkan (pamupon) bagi Desa Adat Kutuh 
yang disebut tebing (tanah ngampan) dan tertuang dalam ke-
tentuan adat (awig-awig) Desa Adat Kutuh 1995 Bab VI Pasal 
33. Seluruh hamparan tebing di Desa Adat Kutuh(tanah ngam-
pan)  membentang dari barat sampai ke timur dari Pura Batu 
Pageh (kawasan bekas hotel Bali Cliff) sampai Pura Gunung 
Payung (membentang sekitar 3 km) berstatus sebagai karang 
pamupon desa sehingga hak kelola dan pemanfaatnya menjadi 
kewenangan Desa Adat Kutuh. 

Pada 2013, pengelolaan Pantai Pandawa menjadi kewenangan 
pemerintahan Desa Dinas Kutuh di bawah kendali perbekel, 
tetapi sejak 2014 berdasarkan hasil musyawarah mufakat para 
tokoh masyarakat, pengelolaannya di bawah kendali bendesa 
yaitu Kepala   Desa Adat Kutuh. Dasar pertimbangannya, desa 
adat memiliki hukum adat (awig-awig) yang mengikat secara 
otonom. Selain itu, juga memenuhi hak-hak desa adat untuk 
memproteksi lingkungan alam (palemahan) dari serbuan 
investor. 

Oleh karena itu, pengelolaan destinasi pariwisatadi Pantai 
Pandawa dilaksanakan dengan berbasis masyarakat adat, de-
ngan cara ini diharapkan pengelolaannya bisa dilakukan secara 
berkelanjutan. Dengan model ini, desa adat dituntut memiliki 
manajemen modern dalam mengelola kawasan termasuk men-
gelola ritual keagamaan. Terkait dengan hal itu, sejak pengelo-
laan Pantai Pandawa menjadi kewenangan Desa Adat, prajuru 
Desa Adat Kutuh diposisikan sebagai badan pembina kawasan 
di bawah manajemen BUMDA (Bhaga Utsaha Manunggal 
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Desa Adat) berdasarkan Pararem Desa Adat Kutuh Nomor 01 
Tahun 2014 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Bendesa 
Adat Kutuh Nomor 12/KEP-DAK/XII/2014 tertanggal 12 De-
sember 2014. BUMDA Desa Adat Kutuh membawahi enam unit 
usaha, yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kutuh, Penge-
lola Kawasan Pantai Pandawa, Pengelola Paragliding, Pengelola 
Kawasan Wisata Gunung PayungCultural Park,Pengelola Unit 
Barang dan Jasa, sertaPengelola Unit Piranti Yadnya. Masing-
masing unit tersebut dikepalai oleh seorang manajer, dengan 
Bendesa Adat Kutuh sebagai Direktur Utama. 

Pengurus Desa Adat Kutuh (2014—2019) yang berjumlah 21 
orang, semuanya berstatus sebagai badan pembina di masing-
masing unit usahaBUMDA (Lihat Tabel 1). Semua manajer di 
bawah kendali Bendesa Adat Kutuh (2014-2019) yang dijabat 
oleh Dr. Drs. I Made Wena, M.Si. sebagai direktur utama. 
Jabatan rangkap prajuru sebagai manajer dan direktur utama 
karena ketika dibuka lowongan untuk pengisian jabatan itu 
tidak ada satu pun krama Desa Adat Kutuh yang melamarnya. 
Selain itu, penunjukkan kepada prajuru sebagai manajer juga 
dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman 
di bidangnya masing-masing dengan kompetensi yang tidak 
terlalu mengecewakan. “Daripada gagasan ini kandas, lebih 
baik prajuru diberdayakan sekaligus menjadi benteng utama 
pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi desa 
sehingga pengawasan dan kontrolnya lebih mudah”, kata 
Bendesa adat Kutuh, I Made Wena setiap kali rapat koordinasi 
BUMDA setiap awal bulan.

Dari enam unit usaha di bawah manajemen BUMDA, telah 
banyak menyerap tenaga kerja lokal dari krama Desa Adat 
Kutuh.Manajemen BUMDA ini terdiri atas manajemen pusat di 
bawah kendali direktur utama dan manajemen unit di bawah 
kendali manajer di masing-masing unit. Dari enam unit usaha 



180       PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT MODEL BALI

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT ADAT DI PANTAI PANDAWA

Tabel 1 Manajer Tiap-tiap Usaha BUMDA Desa Kutuh
No Nama Jabatan di Desa Jabatan BUMDA
1 I Wayan Kasim Ketua LPM Desa Kutuh, 

1999-2013
Manajer Pantai Pandawa

2 Drs. I Made Sunantra Mantan prajuru Banjar 
Petangan, 1999-2004

Manajer LPD

3 I Ketut Manda Wakil Ketua LPM 
(2015-2020)

Manajer Paragliding

4 I Nyoman Sumawa Ketua Widyasabha Desa 
Adat Kutuh, 2014-2019

Manajer Unit Piranti 
Yadnya

5 I Ketut Suwita Wakil Bendesa Bidang 
Pawongan, 2014-2019

Manajer Unit Barang dan 
Jasa

6 I Nyoman Darkayasa, 
S.Ag.

Wakil Bendesa Bidang 
Parhyangan,2014-2019

Manajer Gunung Payung 
Cultural Park

di bawah manajemen BUMDA, hanya LPD dan Pengelola Pantai 
Pandawa yang telah berjalan stabil secara manajemen.  Empat 
usaha lain masih bersifat rintisan sejak 2015, yaitu Pengelola 
Unit Paragliding, Pengelola Unit KawasanCultural Park Gunung 
Payung, Pengelola Unit Barang dan Jasa, serta Pengelola Unit 
Piranti Yadnya. Enam unit usaha di bawah manajemen BUMDA 
telah menyerap 345 orang tenaga kerja (45,81%) dari krama 
Desa Adat Kutuh yang seluruhnya berjumlah 753 KK, seperti 
tergambar dalam Tabel 2.

Tabel 2 menunjukkan usaha Pantai Pandawa memberikan 
kontribusi paling banyak dalam menyerap tenaga kerja lokal 
(adat) dibandingkan unit usaha lainnya. Mereka terserap 
sebagai pegawai tetap, petugas keamanan, tenaga kebersihan, 
pedagang, dan terafis spa. Mereka sebagai tenaga kerja tanpa 
persyaratan khusus berdasarkan kualifikasi pendidikan 
tertentu. Hal ini tidak mungkin terjadi kalau destinasi wisata 
dikelola oleh investor yang dalam penerimaan karyawan selalu 
mempersyaratkan kualifikasi minimal pendidikan dengan 
birokrasi yang sering tidak dipahami oleh krama desa. 

Walaupun Pantai Pandawa paling banyak  menyerap tenaga 
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kerja, rintisan  pariwisata di Desa Kutuh bukanlah dimulai 
dari kawasan wisata Pantai Pandawa melainkan melaluiatraksi 
Paragliding di Pantai Timbis (sebelah timur Pantai Pandawa) 
yang sudah berkembang sejak akhir 1980-an. Pantai Timbis 
sebagai tempat atraksi wisata paragliding dinilai paling eksotis 
di antara tempat-tempat di dunia (Foto 3). Hal itu diakui oleh 
Bernard Fode dari Prancis yang berhasil mendidik masyarakat 
lokal antara lain I Ketut Manda menjadi instruktur paralayang 
yang bersertifikat nasional yang kini menjabat manajerunit 
paragliding. Bernard Fode sudah meninggal 2011, namun 
jasanya bagi pengenalan dan pengembangan Timbis Paragliding 
di tingkat internasional diapresiasi oleh masyarakat lokal. 
Timbis Paragliding sudah mendunia sejak tahun 1990-an dan 
promosinya semakin gencar pada 1999 melalui website yang 
dibuat I Ketut Manda dibantu oleh warga Australia bernama Ata 
Kivilcim di alamat www.flybali.info atau  www.timbis.com. 

Tabel 2  Jumlah Tenaga Kerja yang terserap dalam BUMDA Tahun 
2015

No. Jenis BUMDA Pegawai Keterangan
1. Pengelola Unit LPD Desa Adat 

Kutuh
27 Termasuk 1 orang pemangku 

(pendeta)
2. Pengelola Unit Pantai Pandawa 275 Tenaga tetap 70, pedagang 150, 

pengusaha kano 45, spa 10 orang
3. Pengelola Unit Barang dan Jasa 5 Penyedia barang dan jasa ke 

masing-masing unit usaha
4. Pengola Unit Kawasan Gunung 

Payung Cultural Park
7 Termasuk 2 orang tenaga 

kebersihan Pura Gunung Payung
5. Pengelola Unit Paragliding 20 Perintis pertama pengenalan 

Desa Kutuh ke Mancanegara 
melalui atraksi olahraga 
paralayang di Pantai Timbis.

6. Pengelola Unit Piranti yadnya 11 Mereka berasal dari lembaga 
Pasraman dan serati bantenDesa 
Adat Kutuh

Jumlah 345
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Menurut penuturan I Ketut Manda, biaya pembukaan website 
ini sebesar USD 400. Melalui web inilah wisatawan mancanegara 
mengenal Timbis Paragliding yang telah beberapa kali berhasil 
mengelar atraksi paralayang tingkat nasional (1996, 1998, 
1999) dan kejuaraan paragliding tingkat dunia melaluiAsean 
Beach Game (ABG, 2008) dan Paragliding Accuracy World 
Cup (PGAWC, 2014). Menarik pula dicatat formasi paralayang 
memecahkan Rekor MURI yang menampilkan penerbang 
terbanyak dalam sejarah paralayang nasional dengan formasi 
88 dan 99 penerbang pada 2008 dan 2009.

 Area terbang layang dengan posisi take off  di Pantai Timbis 
dan Gunung Payung dapat menempuh jarak sekitar 12 km dari 
atas hotel Nikko Bali sampai Uluwatu. Penerbang menyusuri 
seluruh angkasa di atas tebing Pantai Selatan Pulau Bali yang 
eksotik kalau cuaca dan angin bagus. Tarip yang dikenakan 
untuk belajar terbang paralayang bagi wisatawan domestik 
selama 7 hari adalah Rp 8 juta dan  untuk mancanegara USD 
850 sedangkan untuk sekali tendem domestik Rp 900.000 
dan manacanegara USD 110. Umumnya para wisaatwan asing 

I KETUT MANDA 

Foto 3. Bermain paragliding di atas kawasan Pantai Pandawa.
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yang terbang di Pantai Timbis merasa istimewa yang susah 
diungkapkan dengan kata-kata. Mereka menyebut “amazing” 
sebagaimana diungkapkan Max Ammann (Swiss) dan Deringer 
(USA) ketika didampingi instruktur I Ketut Manda.

Sebagai bagian dari manajemen BUMDA, pengelola unit 
Paragliding tunduk dengan aturan yang ditetapkan Desa Adat 
Kutuh, termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja. Keseluruhan 
tenaga kerja yang terserap dalam manajemen BUMDA berstatus 
sebagai krama Desa Adat Kutuh, yang terdiri atas empat banjar 
(Petangan, Jaba Pura, Kaja Jati, dan Pantigiri) dengan 753 KK  
seperti terlihat dalam Tabel 3.

Tabel 3 Jumlah Krama Desa Adat Kutuh 2015
No. Banjar Jumlah Krama
1. Petangan 183 KK
2. Jaba Pura 225 KK
3. Kaja Jati 172 KK
4. Pantigiri 173 KK

Jumlah 753 KK
Sumber: Sekretariat Desa Adat Kutuh (2015)

Pihak manajemen BUMDA dalam penerimaan karyawan 
selalu berkoordinasi dengan Bendesa Desa Adat Kutuh dan 
mengumumkan kebutuhan tenaga kerja ke banjar-banjar sesuai 
dengan posisi yang lowong melalui kelihan banjar. Pemerataan 
tenaga kerja dari masing-masing banjar juga menjadi bahan 
pertimbangan selain keahlian yang diperlukan sesuai dengan 
posisi yang lowong.

Untuk menguatkan posisi manajemen BUMDA dalam 
mengembangkan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat 
adat di Pantai Pandawa dibuat kesepakatan (MoU) antara Desa 
Adat Kutuhdan para investor. MoU ini menjadi dasar hukum 
yang bersifat mengikat antara para pihak untuk melangkah 
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bersama menuju kesejahteraan sesuai dengan visi dan misi 
bendesa, I Made Wena. MoU ini tidak diputuskan sendiri oleh 
bendesa, tetapi selalu dimintai persetujuan melalui forum 
rapat prajuru sehingga partisipasi masyarakat telah dimulai 
sejak perencanaan “Marilah kita bergandengan tangan untuk 
saling berkontribusi dalam pengembangan Pariwisata Pantai 
Pandawa. Jaga kepercayaan wisatawan untuk terus berkunjung 
ke Pantai Pandawa. Tunjukkan citra positip karena mereka 
akan mempromosikan kepada teman-temannya”, kata Bendesa 
I Made Wena pada perayaan Hari Raya Saraswati di Pura Desa 
Kutuh (28/11/2015).

Sebagai bentuk saling berkontribusi antara Desa Adat Ku-
tuh dan investor adalah membangun pemahaman bersama 
dalam pengembangan kawasan Pantai Pandawa. Hal ini telah 
terwujud sejak pembelahan tebing menuju  pantai pada 1997 
dan berlanjut hingga penataan dan pembuatan patung Panca 
Pandawa di tebing yang dibiayai oleh para donator, baik dari 
investor, pengusaha, maupun pihak pejabat pemerintah. 
Patung-patung di tebing itu dibuat oleh pematung dari Taro 
Gianyar dan biayanya berasal dari sumbangan para donator, 
dengan harga rata-rata berkisar 100 juta sampai 150 juta rupiah 
per patung. Nama para penyumbang patung ditatah dalam 
bentuk prasasti di masing-masing patung antara lain Erwin 
Tanuwidjaja (patung Dharmawangsa), Vigor dan Drs. I Ketut 
Sudikerta (patung Bima), Cicip S. Sutardjo, Menteri Perikanan 
dan Kelautan era SBY (patung Arjuna), Villa Gavura Vista dan 
Eddy Pribadi (patung Nakula), PT Bali Raga Wisata (patung 
Sahadewa), Perusahaan Honda (patung Dewi Kunti). Patung 
keluarga Pandawa ini melengkapi makna nama Pantai Pandawa. 
Patung dan nama Pandawa menjadi branding yang populer, 
buktinya media massa sering menulis seperti “Berjumpa dengan 
Tokoh Mahabharata di Pantai Pandawa”.
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Pengusaha dari Surabaya James Budi bersama istri, Lucia 
juga berkomitmen untuk membuat taman di depan pintu masuk 
Pantai Pandawa. Komitmen itu dipresentasikan di hadapan rapat 
prajuru Desa Adat Kutuh, pada Minggu, 31 Januari 2016, di kantor 
Sekretariat Desa Adat Kutuh. “Sebagai orang yang menyukai 
tanaman, tentu saya senang pintu masuk Pantai Pandawa sejuk 
yang sekaligus menjadi daya tarik kawasan di sekitarnya,” kata 
James Budi di forum rapat prajuru. Jika gagasan ini benar-benar 
terealisasi, Taman Pandawa akan memberikan vibrasi positifbagi 
pengunjung dan memberikan citra positif pula bagi pengusaha 
karena namanya diabadikan di taman tersebut. Hal ini akan 
menjadi kenangan terindah bagi keluarga investor yang dicatat 
dalam sejarah pariwisata Pantai Pandawa.

Keuntungan Pantai Pandawa dilaporkan secara bersama 
dalam manajemen BUMDA setiap akhir tahun, seperti tersaji 
dalam Tabel 4. 

Tabel 4.  Rekapitulasi Keuntungan BUMDA Kutuh 2015
No. Unit Usaha Pendapatan Pembiayaan Laba
1. LPD  Kutuh 10.227.708.981 6.727.658.784 3.500.050.197
2. Wisata Pantai Pandawa 9.102.460.665 4.041.528.168 5.060.932.497
3, Wisata Gunung Payung 161.842.911 133.000.203 28.842.708
4. Pengelola Barang Jasa 726.141.094 496.816.763 229.324.331
5. Paragliding 347.642.429 296.266.471 51.375.958
6. Piranti Yadnya 207.174.998 101.540.040 105.634.958

Total 20.772.971.078 11.796.810.429 8.976.160.649

Sumber: Laporan BUMDA Kutuh 2015

Keuntungan BUMDA Kutuh 2015 didistribusikan untuk 
cadangan modal pengembangan unit usaha, cadangan khusus 
pengembangan LPD, cadangan tujuan pengembangan BUMDA, 
Pembangunan Desa Adat, Jasa Produksi, Dana Sosial, Dana 
Pembinaan. Rincian distribusinya ditampilkan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Alokasi Pembagian Keuntungan BUMDA Tahun 2015
No Peruntukan Jumlah
1. Cadangan Modal Pengembangan Unit Usaha 3.590.464.260
2. Cadangan Khusus Pengembangan LPD    700.010.039
3. Cadangan Tujuan Pengembangan BUMDA 1.095.222.090
4. Dana Pembangunan Desa Adat 2.069.037.652
5. Jasa Produksi    623.810.542
6. Dana Pembinaan    448.808.032
7. Dana Sosial    448.808.032

Total 8.976.160.649

Tabel 5 mengonfirmasi bahwa Keuntungan BUMDA untuk 
keberlanjutan dan penguatan perusahaan milik desa adat. 
Oleh karena itu, desa adat dituntut memahami prinsif-prinsif 
manajemen modern yang memerlukan SDM yang menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi informasi sehingga laporan 
keuangannya dapat dipertanggungjawabkan secara kredibel 
dan akurat. 

4. Manfaat untuk Masyarakat Desa Adat
Sebelum Pantai Pandawa diproklamasikan sebagai destinasi 

pariwisata, kawasan ini adalah tempat pembudidayaan 
rumput laut sejak akhir 1980-an. Sebelum budi daya rumput 
laut dikembangkan di Desa Kutuh, mata pencaharian utama 
masyarakatnya adalah petani dalam arti luas termasuk menjadi 
petani lahan kering, peternak, dan nelayan.  Sampai dengan 
2012, jumlah petani pembudi daya rumput laut sebanyak 250 
orang terbagi dalam empat kelompokyaitu Sari Segara, Merta 
Segara Jati, Merta Sari, dan Arta Segara Jati. 

Niat untuk mempertahankan kelompok tani pembudi daya 
rumput laut ini terus digelorakan oleh bendesa adat Kutuh, 
tetapi belum direspon optimal oleh petani.Hal ini untuk mem-
berikan kesempatan kepada petani tetap menekuni pekerjaan-
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nya sekaligus sebagai daya tarik atraksi wisata. Selain itu, seb-
agai  pengingat bahwa ketenaran Pantai Pandawa tidak dapat 
dilepaskan dari kawasan budi daya rumput laut yang telah men-
gantarkan Desa Kutuh menjadi juara ke-2 tingkat Nasional pada 
2011, dan juara pertama kelompok pembudidaya rumput laut 
pada 2009. Dengan memproteksi kelompok pembudidaya rum-
put laut, Pantai Pandawa dapat memberikan sumbangan lebih 
dalam menyerap tenaga kerja sekaligus mengawinkan tradisi 
bertani rumput laut (petani) dengan modernisasi pariwisata 
yang mengandalkan sector jasa dan pelayanan. Dengan demiki-
an pariwisata di Pantai Pandawa adalah katalisator dalam men-
transformasi tradisi agraris ke industri jasa pariwisata, yang di-
awali dengan membelah tebing mengais dolar.

 Sejumlah petani dari golongan tua sebenarnya memberikan 
respon, tetapi patah semangatkarena hasil panennya tidak 
direspon pasar. “Rugi memula bulung, sing ada nak meli” 
(Rugi menanam rumput laut tidak ada pembeli), kata I Ngoning 
petani rumput laut di Pantai Pandawa. Sementara itu, golongan 
muda cenderung meninggalkan pembudidayaan rumput laut, 
dan beralih ke sektor jasa pariwisata, baik sebagai pedagang, 
sopir taksi, pegawai spa, maupun porter.

Sejak dibukanya destinasi pariwisata Pantai Pandawa, 
kesenian lokal mulai bangkit melalui sekaa-sekaa di banjar-
banjar antara lain Sekaa Kecak Suara Giri Kencana dari Banjar 
Pantigiri,Sekaa Janger dari Banjar Kaja Jati, Sekaa Barong 
Nglawang anak-anak dari Banjar Petangan, Sekaa Angklung 
dari Banjar Jaba Pura. Sekaa bleganjur di masing-masing 
banjar juga bangkit. Mereka diberikan ruang berapresiasi secara 
proporsional dalam event tahunan Pantai Pandawa. Dengan 
demikian, Pantai Pandawa yang menyerap tenaga kerja, juga 
berhasil membangkitkan kesenian masyarakat setempat untuk 
memperhalus cipta, karsa, dan rasa dengan etos kerja yang etis 
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dan estetis sehingga hidup menjadi lebih indah.
Setelah tiga tahun Pantai Pandawa dikelola sebagai objek 

wisata, tenaga kerja lokal terserap makin banyak,  kesejahteraan 
krama makin meningkat, beban iuran krama terkait ritual 
keagamaan di Pura Kahyangan Desa yang berjumlah 14 pura 
digratiskan. Walaupun demikian, Bendesa Adat Kutuh selalu 
mendorong partisipasi krama untuk memberikan donasi (dana 
punia) dalam setiap kegiatan ritual keagamaan.

Selain itu, lembaga-lembaga di bawah naungan desa adat 
makin berdaya mengikuti napas zaman modern. Modernisasi 
lembaga-lembaga di bawah naungan Desa Adat Kutuh 
bertujuan memperkuat desa adat seiring dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang kian pesat agar terhindar dari 
anasir-anasir yang menyesatkan.  Lembaga-lembaga di bawah 
Desa Adat Kutuh antara lain Perkumpulan Pemangku (Paiketan 
Pemangku), Perkumpulan Tukang Banten (Paiketan Serati 
Banten), Perkumpulan Pemuda Tingkat Desa (Sabha Yowana), 
Perkumpulan Wakill Banjar Tingkat Desa (Sabha Desa), 
Petugas keamanan desa adat  (Pecalang), Lembaga Pendidikan 
Nonformal Hindu (Pasraman), Perkumpulan Rapat Seni Sastra 
Hindu (Widya Sabha),Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI 
Tingkat Desa), dan Perkumpulan Pemuda Tingkat Banjar (Sekaa 
Teruna). Dana untuk pemberdayaan lembaga-lembaga tersebut 
diperoleh dari keuntungan BUMDA dan kerjasama mutualistik 
dengan para pihak, termasuk dari bantuan Pemda Kabupaten 
Badung dan Provinsi Bali.

Sasaran akhir dari penguatan lembaga-lembaga adat adalah 
menjaga adat dan tradisi beragama dengan kearifan lokal di 
dalamnya agar mampu memilah yang kurang baik dan memilih 
secara selektif perubahan yang baik dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan dan keharmonisan antarunsur sesuai dengan 
filosofi trihita karana. Demikian pula sasaran akhir pengem-
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bangan kawasan pariwisata Pantai Pandawa adalah untuk ke-
sejahteraandan kebahagiaan hidup krama (warga) Desa Adat 
Kutuh secara nyata (sekala) dan tidak nyata (niskala). 

5. Angka Kunjungan dan Pendapatan
Popularitas Pantai Pandawa meroket begitu cepat. Di media-

media on-line sering terungkap berita yang mengatakan bahwa 
“belum ke Bali namanya kalau belum ke Pantai Pandawa”. 
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai ini meningkat 
drastis dari waktu ke waktu. Peningkatan jumlah kunjungan 
itu berkorelasi dengan peningkatan jumlah pendapatan untuk 
kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. Jumlah Kunjungan Wisatawan  ke Pantai Pandawa 2013 
- 2015

No. Wisatawan 2013 2014 2015
1. Domestik 355.097 1.260.996 1.530.140
2. Mancanegara  45.943   113.363   122.654

Total 401.040 1.374.359 1.652.794
Sumber : Laporan Pengelola Pantai Pandawa  (2015) 

Tabel 6 menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah 
kunjungan wisatawan ke Pantai Pandawa dari tahun 2013 – 
2015. Peningkatan secara signifikan terjadi pada kunjungan 
wisatawan domestik pada bulan Desember saat musim libur 
Natal dan Tahun Baru. Dari laporan Kementerian Pariwisata 
akhir tahun 2015, Pantai Pandawa termasuk peringkat ke-8 
Nasional dalam jumlah kunjungan wisatawan domestik, Tanah 
Lot peringkat 6, sedangkan peringkat 1 dan 2 adalah Taman 
Impian Jaya Ancol dan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. 
Oleh karena itu, pengelola Pantai Pandawa diwakili Bendesa 
Adat Kutuh diundang dalam Bimtek Pariwisata dari Kementerian 
Pariwisata pada 29-30 Januari 2016 di Palembang.
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Sementara kunjungan wisman, sulit diramalkan karena 
kawasan ini lebih dimassalkan untuk domestik. Wisman 
umumnya menyukai surfing dan atraksi paragliding yang 
aktivitasnya tidak bisa setiap hari. Surfing dapat dilakukan saat 
cuaca dan ombak bagus, demikiam juga paragliding dilakukan 
kalau angin bersahabat. Umumnya paragliding dapat dilakukan 
pada musim kemarau (April-Oktober) setiap tahun.

Untuk menjaring wisatawan mancanegara, pihak Desa 
Adat Kutuh berencana membuka kawasan eksklusif bagi para 
wisatawan mancanegara di Pantai Timbis sampai Gunung 
Payung. Kawasan ini berada di sebelah timur Pantai Pandawa. 
Sebagai langkah awal (2015-2016) sedang dikerjakan jalan di 
atas tebing yang disebut “Pura Walk” yang menghubungkan 
tiga pura yaitu Pura Gunung Payung, Pura Melang Kelod, dan 
Pura Penyarikan. Ketiga pura tersebut berada di atas tebing 
membentang dari timur ke Barat (dari Gunung Payung ke 
Penyarikan) yang aksesnya tembus ke Pantai Pandawa.

Pengerjaan Pura Walk ini adalah hasil kerja sama 
mutualistik antara PT Bali Raga Wisata dengan pihak Desa Adat 
Kutuh. Hal ini juga menunjukkan komitmen Desa Adat Kutuh 
mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berporos pada 
kreativitas. Kreativitas pengembangan kawasan memerlukan 
keberanian dan visi yang melampaui batas zaman. Sejumlah 
pengunjung mengapresiasi langkah ini seraya mengingatkan 
untuk tetap menjaga keasrian dan kelestarian lingkungan. 

Dengan dibukanya jalur Pura Walk, diharapkan pendapatan 
Desa Adat Kutuh melalui pengembangan kawasan pariwisata 
makin meningkat, tidak saja dari pengelolaan Pantai Pandawa 
tetapi juga dari pengelolaan Pura Walk dan pengembangan 
Pantai Timbis dan Pantai Gunung Payung.   Berikut ini disajikan 
data pendapatan Pantai Pandawa 2013-2015.
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Tabel 7. Pendapatan Pantai Pandawa Tahun 2013-2015
No. Tahun Pendapatan (Rp) Tiket
1. 2013 739.390.500 Rp 2.000
2. 2014 2.287.575.718 Rp 2.000
3. 2015 5.060.932.497 Rp 4.000

Sumber: Laporan Pengelola Pantai Pandawa  (2015) 

Tabel 7 menunjukkan peningkatan pendapatan Pantai 
Pandawa yang sangat signifikan dari tahun ke tahun sejak 
2013 - 2015. Peningkatan pendapatan itu juga karena kenaikan 
harga karcis masuk kawasan. Sejak dibuka, perkembangan 
harga karcis masuk kawasan Pantai Pandawa juga mengalami 
kenaikan dari Rp 2000, 4.000, 8.000. Harga karcis Rp 8000 
mulai diberlakukan pada tahun 2016. Dibandingkan dengan 
kawasan pariwisata lain di Kuta Selatan, harga karcis masuk 
kawasan Pantai Pandawa tergolong paling murah, Rp 8000 
untuk wisdom dan Rp 15.000 untuk wisatawan mancanegara 
sedangkan Uluwatu Rp 15.000 untuk wisdom dan Rp 
20.000untuk wisatawan mancanegara. 

Pendapatan sangat rendah terjadi pada 2013 (tahun pertama) 
Pantai Pandawa dikomersialkan kemungkinan disebabkan 
oleh sejumlah faktor, antara lain minimnya pengalaman pihak 
pengelola, belum gencarnya promosi, yang kalau dirangkum 
sebagai bentuk kualitas SDM yang masih rendah. 

Dari 2014-2015 terjadi peningkatan yang cukup signifikan 
dapat ditafsirkan sebagai bentuk keberhasilan pihak manaje-
men menjalankan tugas untuk meyakinkan para biro perjalanan 
mengarahkan tamunya ke Pantai Pandawa. Hal ini juga menjadi 
indikator bahwa masyarakat adat punya kemampuan mengelola 
kawasan pariwisata dan mampu menyejahterakan krama, wa-
laupun sebagian besar pengelola tidak berlatar belakang pen-
didikan pariwisata. Dengan belajar secara otodidak, ditambah 
pengalaman lapangan berkecimpung di sektor pariwiasata, pi-
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hak pengelola secara bertahap telah berhasil membuat sistem 
pelaporan keuangan dan jumlah kunjungan setiap hari.

Tertib administrasi memudahkan untuk mengecek penda-
patan dan jumlah kunjungan ke Pantai Pandawa.  Peningkatan  
pendapatan Pantai Pandawadari tahun ke tahun diperoleh dari  
tujuh sumber, yaitu (1) tiket masuk dan parkir, (2) dana partisi-
pasi kegiatan pihak ketiga, (3) dana pungutan dagang, (4) hasil 
penyewaan kamar mandi dan loker, (5) donasi, (6) penjualan air 
sumur, dan (7) jasa Bank.

Selain itu, perlu pula dicatat dengan dibukanya Pantai 
Pandawa sebagai destinasi pariwisata, berbagai dampak negatif  
juga muncul, antara lain makin banyaknya penduduk pendatang 
ke Desa Kutuh, kerawanan sosial makin kompleks, sampah 
makin banyak, daya saing pekerja lokal dengan  kualitas SDM 
yang masih rendah. Dampak negatif ini menjadi tugas berat bagi 
pihak pengelola untuk mencarikan solusi. Masalah banyaknya 
penduduk pendatang dan kerawanan sosial diatasi dengan 
pengamanan wilayah terpadu melalui lembaga pecalang, polisi, 
dan linmas di bawah kendali Bendesa Adat Kutuh. Masalah 
sampah ditangani oleh tenaga kebersihan desa, tetapi belum 
optimal dalam pengelolaan. Kualitas SDM yang rendah terus 
dibina dengan mendatangkan narasumber dari dinas terkait.

Selain itu, kualitas SDM juga ditingkatkan melalui pemberian 
beasiswa kepada krama Desa Adat Kutuh untuk melanjutkan 
pendidikan setinggi-tingginya. Dalam dua tahun (2014-2015), 
Desa Adat Kutuh telah memberikan beasiswa kepada 88 siswa 
dari SD, SMP, SMP, SMA, S-1 dan S-2 dengan total beasiswa 
sebesar Rp 145.000.000. Besarnya beasiswa per tahun bervariasi 
sesuai dengan tingkatan pendidikan, yaitu SD Rp 750.000, SMP 
Rp 1.000.000, SMA Rp 1.250.000, dan Perguruan Tingggi Rp 
2.000.000. 

Di samping itu, desa adat di bawah manajemen BUMDA 
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juga memberikan layanan kesehatan dan keamanan kepada 
warga didukung dengan mobil ambulans milik Desa Adat 
Kutuh, mobil patroli dan sepeda motor patroli. Kerja sama Desa 
Adat Kutuh dengan RS Surya Usadha Nusa Dua digunakan 
untuk memberikan layanan kesehatan kepada krama yang 
membutuhkan. Semua itu dilakukan untuk memenuhi standar 
pelayanan kesehatan dan keamanan minimal bagi krama 
sehingga nyaman dalam bekerja.

6.  Respon Wisatawan
Secara umum ada perbedaan respon antara wisatawan 

domestik dan mancanegara atas pengelolaan Pantai Pandawa. 
Respon wisatawan domestik umumnya positif, tetapi bagi 
wisatawan mancanegara kurang positif. Bagi wisatawan 
domestik, Pantai Pandawa dipersepsikan sebagai kawasan 
yang masih asri, terbuka, memikat, dan eksotik dengan paduan 
tebing yang masih alami. Hal ini misalnya dikemukakan oleh 
Lina Siregar pengunjung dari Medan yang berkunjung ke Pantai 
Pandawa pada awal Juli 2015. Lina Siregar ingin berpaling 
kembali ke Pantai Pandawa setelah mengunjungi objek lain di 
Bali bersama keluarga. “Saya malah ingin kembali ke Pantai 
Pandawa bersama keluarga setelah sampai di hotel tempat 
menginap di kawasan Kuta,” demikian Lina Siregar ketika 
penulis secara kebetulan berbincang di Bandara Husein Sastra 
Negara Bandung (21/11/2015). 

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Eka Adnyaswari 
dari dream tour and travel. Tamu-tamu yang diantar ke 
Pantai Pandawa umumnya berasal dari Jawa baik pelajar 
maupun rombongan dari pemerintah daerah. “Mereka 
umumnya berkesan dan salut dengan langkah pemerintah desa 
mengembangkan objek wisata baru. Kesalutan mereka juga 
makin positif setelah memasuki gerbang Pantai Pandawa di 
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antara tebing yang dilengkapi dengan lima patung sebagai simbol 
Panca Pandawa dari kisah Mahabharata,” kata Eka Adnyasuari 
ketika mengantar rombongan dari Boyolali ke Pantai Pandawa 
(23/11/2015). 

Lanang Puji dan IB Pawana Sutha dari Klungkung yang 
beberapa kali datang ke Pantai Pandawa juga menyampaikan 
kesan positip. “Pokoknya wah. Pemandangannya indah. Cuma 
para pedagang perlu ditata,” kata mereka berdua (26/11/2015).

Respon positif wisatawan domesik ke Pantai Pandawa 
juga diapresiasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 
melalui Dinas Pariwisata dengan menggelontorkan dana pada 
2015 untuk penataan infrastruktur jalan sebesar Rp 15 milyar. 
Dana itu digunakan untuk penataan parkir dan perbaikan 
serta pelebaran jalan menuju kawasan Pantai Pandawa. Dari 
proses itu, tentu saja ke depan, Pemda Badung berkepentingan 
untuk mengutip pajak hasil pengelolaan Pantai Pandawa untuk 
menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. 

Walaupun Pemda Badung memberikan bantuan, partisi-
pasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan proyek dan 
evaluasi pekerjaan tetap dikedepankan sehingga bantuan terse-
but sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kerja sama mutualistik 
dikedepankan untuk melangkah bersama membangun Badung 
yang damai sejahtera.

Respon postif juga ditunjukkan oleh lembaga pendidikan 
tinggi. Tercatat UGM Yogyakarta (2012-2014) melaksanakan 
KKN di Desa Kutuh, dengan fokus kegiatan di Pantai Pandawa 
untuk mengedukasi masyarakat adat pesisir.  Universitas Negeri 
Jakarta (UNJ) dan Universitas Bandar Lampung pada 2015 juga 
menandatangani nota kesepahaman untuk menjadikan Pantai 
Pandawa sebagai objek penelitian sekaligus memperkenalkan 
dan  mengembangkannya di ranah akademik. Program Studi 
Biologi Fakultas MIPA Unud juga berpartisipasi aktif dalam 
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pembudidayaan terumbu karang di Pantai Pandawa untuk 
menambah daya tarik kawasan dan pelestarian (konservasi) 
lingkungan. Program Studi Magister (S-2) Kajian Pariwisata 
Universitas Udayana membahas perkembangan Pantai Pandawa 
dalam seminar community-based tourism di Bali, November 
2015. Dengan diversifikasi kegiatan di Pantai Pandawa nyata 
telah menambah daya tarik wisata sehingga angka kunjungan 
dapat meningkat setiap tahun. 

Respon berbeda disampaikan oleh wisatawan mancanegara 
yang umumnya sudah sering berkunjung ke Pantai Timbis untuk 
bermain paralayang (paragliding maupun gantole). “Mereka 
kecewa karena keasrian tebing semakin tidak alami akibat 
penataan. Bule ingin tebing-tebing tetap alami. Natural. Namun, 
mereka bersyukur karena masih dapat terbang di antara tebing-
tebing dengan paduan ombak putih di antara butir-butir pasir 
putih yang khas,” kata I Ketut Manda yang menjadi instruktur 
Paragliding lebih dari 20 tahun dan kini menjabat manajer unit 
pengelola Paragliding di bawah naungan BUMDA Kutuh.

Kunjungan wisatawan ke Pantai Pandawa juga membuat 
masyarakat Desa Kutuh kaget dengan perubahan yang begitu 
cepat. Kekagetan itu direspon oleh para pedagang yang semula 
sebagai petani rumput laut yang biasa sewenang-wenang 
memperlakukan rumput laut tanpa perlawanan. Kebiasaan 
tersebut sedikit banyak juga memengaruhi cara mereka 
menghadapi pengunjung dengan aneka karakteriktiknya. 
Mereka lupa bahwa posisinya sebagai pelayan vegetatif 
(pembudidaya rumput laut) sudah berubah ke pelayan human 
yang melayani manusia dengan dinamikanya dan protes kalau 
tidak berkenan. Para pedagang juga lupa bahwa pengunjung 
yang melilacita (berlibur) adalah raja yang perlu dimanjakan 
agar mereka betah berlama-lama di Pantai Pandawa.  

Hal ini menjadi catatan penting bagi pengelola kawasan 
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Pantai Pandawa sebagaimana disampaikan I Wayan Kasim, 
manajer Pengelola Pantai Pandawa. “Pedagang yang umumnya 
berasal dari Desa Adat Kutuh masih perlu dibenahi mentalnya 
dalam menghadapi pengunjung. Mereka sulit diatur untuk 
kebersamaan. Mereka ingin mendapat keuntungan sebesar-
besarnya, tanpa peduli reputasi kawasan walaupun sudah sering 
dibina,” kata I Wayan Kasim ketika ditemui di Pantai Pandawa 
(22/11/2015).  

Mengedukasi masyarakat dari petani ke jasa pariwisata 
bukanlah pekerjaan mudah. Perubahan di mana pun sering 
mengundang ketidaksiapan untuk bergerak.  Lebih parah lagi 
kalau perubahan malah memancing polemik berkepanjangan 
sehingga lupa dengan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan 
kesadaran dan saling pengertian antara pengelola, masyarakat, 
pedagang, dan wisatawan untuk bersama-sama mengembangkan 
keseimbangan horisontal dan vertikal di kawasan wisata Pantai 
Pandawa sesuai dengan konsep trihita karana.

Terlepas dari kekurangan itu, Pantai Pandawa layak diacungi 
jempol karena bentang pantainya panjang, pasirnya putih, 
airnya jernih, bentangan tebingnya menakjubkan, fasilitas 
parkir yang luas. Di tengah-tengah ketersesakan ruang publik 
di kawasan Kuta Selatan, Pantai Pandawa bisa menjadi pilihan 
baru ruang rekreasi bagi publik dan wisatawan dengan aneka 
atraksi yang ada seperti bermain kano, surfing, memancing atau 
hanya sekadar mandi. Kondisi demikian tidak ada di kawasan 
lain di Kuta Selatan. Pantai Labuan Sait di Pecatu juga indah, 
tetapi parkir dan pantainya terbatas. Nusa Dua juga indah minus 
tebing. Balangan di Cengiling indah sempit parkir. Dream land 
di Pecatu juga bagus tetapi tidak seluas Pantai Pandawa.

7. Festival Pantai Pandawa
Festival Pantai Pandawa adalah usaha dalam memperke-
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nalkan dan mengembangkan Pantai Pandawa sebagai destinasi 
pariwisata Desa Kutuh. Pantai Pandawa resmi dibuka sebagai 
destinasi pariwisata melalui acara Festival IPantai Pandawa, 
yang dibuka bertepatan dengan bulan Purnama, 27 Desember 
2012 oleh Wakil Bupati Badung Drs. I Ketut Sudikerta. FestivalI 
Pantai Pandawa mengusung tema “Vasudewa Kutum Bakam” 
(Semua Makhluk Bersaudara). Tema ini mengandung maksud 
menjadikan kawasan Pantai Pandawa sebagai tempat perte-
muan aneka budaya dari berbagai belahan dunia. Di samping 
itu, untuk menghormati semua makhluk hidup dengan aneka 
kearifan lokal yang nyata dan tak nyata di kawasan Pantai Pan-
dawa sebagai kawasan yang mengandung nilai-nilai spiritual 
dan telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke 
generasi. 

Pembukaan Festival I Pantai Pandawa dimeriahkan dengan 
Tari Sekar Jepun massal (tari maskot Kabupaten Badung) yang 
ditarikan oleh para siswa SMA Negeri 1 Kuta Selatan diiringi 
para penabuh dari Sanggar Sancita Werdhi Banjar Pantigiri 
Kutuh. Acara pembukaan juga diisi dengan defile: mengarak 
simbol Pantai Pandawa, mengarak tokoh-tokoh Panca Pandawa 
yang telah dipatungkan di tebing dibuat dalam bentuk ogoh-
ogoh, parade gebogan dari ibu-ibu PKK, parade menjunjung 
tempayan, dan parade memikul rumput laut. Semua parade 
melibatkan warga desa adat melalui banjar didukung oleh SMA 
Negeri 1 Kuta Selatan, yang tanahnya masih merupakan tanah 
pelaba Pura Puseh Desa Adat Kutuh.

Festival I Pantai Pandawa ini juga menampilkan pentas 
seni hiburan bagi masyarakat setiap malam, dari 27 sampai 31 
Desember 2012. Ada sendratari Mahabhrata kolaborasi antara 
Sanggar Sancita Werdhi Banjar Pantigiri dengan ISI Denpasar; 
ada balet Ramayana; ada pentas tari kecak dari Sekaa Kecak 
Suara Giri Kencana dari Banjar Pantigiri, ada juga Bondres, 
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artis pop Bali, dan Janger dari Banjar Kaja Jati. Pentas seni 
selama Festival I—III belum optimal memberdayakan kesenian 
masyarakat lokal sehingga biaya pentas seni lebih banyak 
dinikmati oleh seniman luar desa Kutuh. Optimalisasi kesenian 
lokal baru menemukan format mendekati ideal pada festival IV 
Pantai Pandawa (2015) yang diperluas dengan kegiatan Sabha 
Kerta Lango. Lebih dari Rp 250 juta biaya pentas seni dalam 
Festival IV Pantai Pandawa didistribusikan oleh seniman lokal 
Desa Adat Kutuh, dari keseluruhan biaya kesenian sebesar Rp 
306 juta. Festival IV ini memberikan apresiasi, penghargaan 
dan pemberdayaan bagi seniman dan khasanah kesenian Desa 
Adat Kutuh (Foto 4).

Kegiatan Festival IV Pantai Pandawa dirangkaikan dengan 
kegiatan Sabha Kerta Lango Desa Adat Kutuh berlangsung 
selama tiga minggu (13 Desember 2015 sampai 3 Januari 
2016). Selain acara rapat-rapat administrasi dan evaluasi 
pembangunan desa, puncak dari Sabha Kerta Lango adalah 
Festival ke-4 Pantai Pandawa berlangsung 10 hari (25 Desember 
2015 hingga 3 Januari 2016), dibuka secara resmi oleh Kepala 
Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Cok Raka Darmawan, 

I NYOMAN TINGKAT

Foto 4. Tari kecak saat Festival Pantai Pandawa.
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S.H. Dalam festival ini ditampilkan aneka kesenian garapan 
masing-masing banjar: kecak, tari telek, tari  barong ngelawang, 
topeng monyer, tari janger, tari sekar jepun. Tarian tersebut 
dipentaskan secara bergilir dan terjadwal setiap hari selama 10 
hari untuk menghibur para pengunjung Pantai Pandawa. Tarian 
ini mendapat sambutan hangat dari pengunjung.

Kegiatan Festival ke-4 Pantai Pandawa juga diisi oleh part-
sipan dari Kalimantan Tengah (Suku Dayak) dengan Tari Bu-
rung Enggang. Tari Burung Enggang mengisahkan kekuasaan 
Para Dewata yang bersifat maskulin untuk menjaga keseimban-
gan alam lingkungan agar tetap harmonis. Tari ini dibawakan 
oleh enam gadis dari Suku Dayak di bawah pimpinan Raut Pisga 
Siregar. Mereka sesungguhnya tidak ada maksud menari, tetapi 
melihat aura tari kecak terbersit hatinya untuk mempersembah-
kan tari Burung Enggang. “Kami datang untuk berkunjung men-
genal Pantai Pandawa. Namun, kebetulan membawa pa kaian 
tari, oke juga menari di Pantai Pandawa. Anak-anak senang 
dapat menari di Pantai Pandwa,” kata Raut Pisga Siregar. 

Sambutan terhadap pementasan Tari Burung Enggang 
Dayak ini mendapat apreasiasi positip dari para pengunjung. 
Menariknya lagi, para penarinya benar-benar ngayah (tanpa 
dibayar). “Panitia tidak membayar penari Burung Enggang 
dari Suku Dayak karena acara mereka tidak terdaftar dalam 
rangkaian acara festival,” kata I Wayan Kasim, pengelola 
Pantai Pandawa. Walaupun demikian, para penari senang dan 
berterima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan 
pentas di Pantai Pandawa seperti disampaikan oleh Raut Pisga 
Siregar seraya menyampaikan keinginannya datang kembali 
pada festival berikutnya.

Pendapatan Pantai Pandawa selama 10 hari pelaksanaan 
Festival IV (25 Desember 2015 sampai 3 Januari 2016) satu 
milyar rupiah lebih, tepatnya Rp 1.059.264.000. Pendapatan itu 
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utamanya berasal dari karcis masuk pengunjung, disusul sewa 
tempat pameran dan sponsorship.  Total pengunjung Pantai 
Pandawa selama Festival IV adalah 146.927 orang terdiri atas 
wisatawan domestik 143.111 orang dan mancanegara 3.816 
orang. Pendapatan tertinggi pada 1 Januari 2016 sebesar Rp 
187.878.000 dan terendah pada 3 Januari 2016 sebesar Rp 
54.828.000 dengan rata-rata kunjungan perhari selama festival 
adalah 14.693 orang.

Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan 
berbasis desa adat, kegiatan Sabha Kerta Lango dikelola 
langsung oleh panitia yang dibentuk Bendesa Adat Kutuh. Panitia 
dituntut mandiri dalam bekerja termasuk mengoptimalkan 
segala potensi untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka 
menyukseskan semua acara, baik kegiatan sabha, kertha, 
maupun lango-nya. Tuntutan itu dijawab dengan kerja keras 
oleh panitia sehingga sejumlah sponsor dapat diyakinkan untuk 
menyukseskan kegiatan Sabha Kertha Lango, yang puncak 
kegiatannya pada Festival ke-4 Pantai Pandawa. Selain itu, 
pemasukan dari karcis selama Festival ke-4 berlangsung selama 
10 hari juga diarahkan untuk menyukseskan acara. Sisa biaya-
biaya keseluruhan kegiatan festival dialokasikan kepada panitia 
secara proporsional dalam rangka melahirkan SDM yang lebih 
profesional dalam bidang event organizer. Kata kuncinya adalah 
meningkatkan SDM Desa Adat Kutuh dalam mengelola kegiatan 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tidak lanjut 
untuk melakukan refleksi terhadap semua kegiatan. 

Mencermati kegiatan Sabha Kerta Lango, terimplisit tiga 
maksud yang hendak dikembangkan. Pertama, mendorong 
krama melaksanakan ajaran trikaya parisudha dengan 
memikirkan, mengatakan dan melaksanakan hasil rapat dalam 
ranah kehidupan di masyarakat. Berpikir (manacika), berkata 
(wacika), berbuat (kayika) yang baik untuk menentukan 
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nasib masa depan Desa Adat Kutuh melalui kegiatan Sabha. 
Kedua, menertibkan dan memproteksi penduduk pendatang 
dan penduduk setempat sebagai aset yang menjadi bagian dari 
bonus demografi melalui kegiatan Kertha. Ketiga, mengajak 
masyarakat bersuka cita (bersenang-senang) dengan tetap 
mengedepankan ketenangan melalui kegiatan Lango. .Dengan 
demikian, destinasi pariwisata Pantai Pandawa menjanjikan 
kelangwan atas dasar etos dan heros masyarakatnya melalui 
pembelajaran dan pencerahan untuk menjawab tantangan desa 
adat ke depan. 

8.  Penutup
Pantai Pandawa di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, 

merupakan destinasi wisata yang fenomenal di Bali tahun 2010-
an karena dalam waktu supersingkat namanya meroket. Hal 
ini dibuktikan dari jumlah pengunjung yang meningkat drastis 
dari tahun ke tahun. Tahun 2015, misalnya, jumlah pengunjung 
Pantai Pandawa sudah melampaui satu juta orang. Angka kun-
jungan yang meningkat membuat pendapatan pengelolaan juga 
berlipat, dan menariknya lagi, dana yang diperoleh dari penge-
lolaan destinasi ini dan dana dari unit usaha Desa Kutuh lain-
nya digunakan untuk pembangunan desa, pemberian beasiswa 
kepada warga, pembinaan seni budaya, dan membiayai aktivitas 
adat-keagamaan yang dulu ditanggung oleh masyarakat.

Manajemen pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh ma-
syarakat Desa Kutuh sehingga destinasi wisata yang baru be-
rumur tiga tahun ini bisa dilihat sebagai salah satu model pen-
gelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Pengelolaan Pantai 
Pandawa oleh masyarakat Desa Kutuh diintegrasikan dengan 
usaha-usaha desa lainnya dalam payung BUMDA sehingga pen-
gelolaan pariwisata ini bisa dianggap berbasis masyarakat plus, 
plus adat, maksudnya dikelola berbasis adat mirip dengan apa 
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yang dilakukan di Desa Pemuteran (Lihat Bab 1). Pengelolaan 
yang dilakukan tidak kalah profesionalnya dengan pengelolaan 
destinasi lainnya, buktinya wisatawan terus berdatangan, pena-
taan alam dan lanskap bagus, dan mulai dilaksanakan festival 
akhir tahun untuk membuat objek wisata ini benar-benar hidup 
dan memikat. Dalam  usia yang masih ‘bayi’, Pantai Pandawa 
sudah masuk 10 besar destinasi wisata di Indonesia dari segi 
kunjungan, menduduki urutan ke-8, sementara peringkat 1, 2, 
dan 6 masing-masing diduduki oleh Taman Impian Jaya Ancol, 
Taman Mini Indonesia Indah, dan Tanah Lot (Bali).

Fenomena kelahiran Pantai Pandawa tidak saja memberikan 
model pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat (CBT) 
berdasarkan adat, tetapi juga membuktikan bahwa pariwisata 
bisa memberikan banyak manfaat bagi masyarakat jika tepat 
mengelola potensi yang ada.
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Sejak awal perjalanan sejarah kepariwisataan Bali, peran masyarakat sudah 

sangat menonjol, baik langsung maupun tidak langsung. Apa yang ditemukan di 

Bali, yang begitu kental dengan partisipasi aktif masyarakat, sesungguhnya sangat 

sesuai dengan konsep community-based tourism yang belakangan diperkenalkan 

oleh para ahli pariwisata. 

Berbagai variasi model yang ditemukan di Bali ini, niscaya akan memberi inspirasi 

bagi pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan di daerah lain di Nusantara.

I Gde Pitana 

Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana, Deputi Menteri 
Bidang Pemasaran Mancanegara, Kementerian Pariwisata RI.

op

The relationship between village community and tourism in Bali has been the 

subject of academic scrutiny since the 1980s. Clearly the local village and its 

rituals and entertainments are a draw for tourists and it is something that makes 

Bali special as a destination. However, the costs of administering these villages 

are rising and considerable sums need to be invested if the quality of rituals and 

performances  is to be maintained. One way of resolving this dilemma could be 

Community Baed Tourism, the subject of this volume.

Michael Hitchcock 

Professor in Cultural Policy and Tourism, Institute for Creative and Cultural 
Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London; the co-author of Tourism 

Development and Terrorism in Bali (2007).
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Kajian-kajian pada buku ini tidak saja menunjukkan berbagai model partisipasi 

masyarakat, tetapi juga membuktikan bahwa masyarakat lokal mampu 

mengelola potensi pariwisata daerahnya di bawah payung lembaga tradisional, 

tetapi juga membuktikan bahwa pariwisata adalah salah satu wahana yang baik 

untuk melakukan pelestarian budaya dan alam sesuai dengan adigium “semakin 

dilestarikan, semakin menyejahterakan”.


