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Abstract : The increasing of dernand and rapid developftent of of tourism
in Bali charge to form altemative forms of tourism jevelopment model.
Village tourism is one of the developments formed by provincial
gov€mment of Bali to meet the post-tourism needs. Jatiluwih ViUage
Tourisrn object has been nominated as one of the wc*'ld's nattnal heritage
site" While, its development stifi has a number of obstacles which
automatically result positive impacts in the form of environmental and
social-cultural sustainabilities and negative impacts in the form of slow
economic growth. Preventive efforts to minimize the negative impacts of
tourism development in this region have been undergone. However they
are not successfully done since c.stain negative impacts still exsist and
found. These impacts show clearly that &e tourism development at
Jatiluwih village Tourism has not been completely developed based on
the sustainable tourism development concept.

Keywords : liillage tourkm, qkernative tourism, toarism impacts, and.
sustainable tourism.
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FT\}.{TLLUAI{
Pari*'isata merupakan industri non m_igas .vang dijadikan sebagai sektorm,'laian (leading sectgl) dalam menghasilkan ,i"ril" li u.u-.rp" negara di:-iia seperri: Amerika, Ausrralia, Thailand. Si";;;; ilataysia, da'indonesia. pariwisata merupakan sarah satu jenis daii ipau.t i v*g mampurenin gkatkan perrumbuhan ekonomi yang.c.e.pa! menye{iakan lapangan kerja,nenrngkatkan pengirasilan dan standar"hidup, r"d ;;ilrnuHsi sektor-

-.ekor produklivitas lainnya seperti; industri kerajinan *"d;;;;il.;;;,
penginapan dan transportasi (pendit 1994:4).

falatn kegiatanya, in{u1tri pariwisata meribatkan beberapa sektor.eperti: sektcr ekonomi, sosial, buia5ra, gilitik" k"u*unun, 
-dJn 

t;ngkungan
) ang secara bersama-sama menghaiilkan produk 

'p.iuyunun 
jasa

\?arlwisalaan yang dibutuhkan olJrr para wisatdwan. sehingga dapardikatakan bahwa pariwisata merupakan penomena sosiar, ekonomi, budaya,psikologi, dan geografi (Karyono, 1997 :7_13).
Tiga potensi pariwisata yang ada di Rari seperti keindahan aram,kelnikan budaya, dan masyarai<atjang ramah terah menjJkan daerah inisebagai salah satu daerah tujuan wisata internasional y*g ;""g"t terkenar didunia. sektor kepariwisataan.terah menjadi rnotor oJr;;-#&ekonomian

lun pembangunan di Baii sejak iahun 1970-an. oreh karena itu
lto."Tyt*trlmerupakan bagian y*g *ngur erar dan tidak dapat dipisahkanIagi dalam kehidupa' rnasyarakat-oaJp*roiungun"n di B.l. & ana, tr992 :

Keindahan aram dan kebudayaan Bali yang unik dan beranekaragamyang dituntun atau berpedoman pada lblsafah Hindu dan keindahan alammenjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara, wisatawan domestik dan wisatawan nusantara. untuk menjagakeberla4iutan pariwisata di Bali. Pernbangunan pariwisata di Bali selaiuberdasarkan pada penerapan konsep Tri Hita Ksrana. Konsep ini bertujuanuntuk pe-nreimbangakan hubungan antatamanusia dengan TuL; hubunganmanusia dengan manusia,. dan h:ubungan manusia oenglan uiu*'oit 
"rapkandengan keharmonisan ini" manusia lorung yang tinggal di Bali) dapat

Semperoleh kesejastraan,.kemakmuran, kebahagiian aii r"Ju*uian daramhidupnya (Darmayuda, dkk. l99l :6_g).
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Konsep pembangunan berkelanj"tP p:*f""ll]:,.*-*Ti:Y:t?iT
dalanr konfrensi di Siockholm pada Inhun 1972' Selanjutnya

Secara
iit"nuf O"n gan Stockholm Coryference.on Huyal,"4 !::':Y:::*
;il--;; ;;ffii ;;;;d""" u er1eg"ru.atan "** : :o^t::T:yt l

;;;;;;;;;-;;;;p;;t is definld as tt process of meTting.!: ::':::i-',,;;;;;r;; 
,iiti,y of rhe furure guter*tions ta meet their

own needs (WCED,1987 : 8)'

DarikutipanO;utar,duputdijelaskanbahwapembangunanberkelanjutan
nnerupakan suatu proses pembangunan .yang 

benlsaha untuk memenuhi

kebutuhan (segala ;;;r,i,;"E "tit" oii.1'i"til sekarang .dan 
selanjutnya

diwariskan kepada s;Juri'*"I'dutung. Jadi. dengan pola pembangunan

berkelaqiutang"rr.r*isekarangdangenerasiyangakandatangmempunyai
;;i;G ;;ntuk menikmati alam beserta isinva ini'

Sehubungan d";;; ;";;va perkembangan pariwislg di Bali' pola

pembangunan o"rr."ruiptul igrr.1"1.oi atas sangat cocok diterapkan dalam

pengembangan pariwisata di Bali' Ini bertujuan untuk melestarikan

keberadaan pu.i*irutu V*g ada sekarang ini kepada. s3nerali yang akan

datang. Secara ti"sk"i d;at dijelaskan bahwa td:::,:i:-lerkelanjutan
merupakan sebuah proses dan siitem pengembangan_ pariwisata yang bisa

menjamin t*"rrungr,ing""-"", teueradaan sumberdaya alam, kehidupan

sosial dan ekonomi, dan budaya ke generasi yang akan datang (Ardika,2003 :

e).
Salah satu upaya penerapan pola qen91balgln pariwisata

berkelanjutan adatatL iengan'pemilihan Percontohan Desa Wisata' Ada tiga

;;;;t;it"" Desa Wisata?i gufi yaitu; Desa Adat Pangelipura' di Kabupaten

Bangli, l)esa Adat S;t; di Kabupaten Gianyar dan !e.1a 
Adat Jatiluwih di

Kabupaten 1ufuour"-i"nubungan dengan Aipititinya Jatiluwih sebagai salah

satu Desa Wisata di Bali.
Penelitian ini C"rtojuun untuk mengkaji dlmlf pengembangan

puri*irutu Oi Objek Desa Wisata Jatiluwih tirhadap lingkungan' kehidupan

sosial-budaya dan eko,,omi masyarakat 1okal dengan menggunakan

pendekatan-pembangunan pariwisata berkelanjutan
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rI.{JIfu\ PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI
Kajian Pustaka

Secara umum jurph studi tentang pengembangan pariwisata alternatif)ang merupakan perarihan. dari p*ogi*uuigu" p;,ili*;l;',nusrut 
{massrourism\ sudah cukup 

fanvak. rrtupi rLdi t"niung i".*";;;;n pariwisataahernatif yang membahas secara khoru. tentarg pengembangan Desa vfisata
-iumlahnya masih relatif sedikit. swarsi eiga)hanya rnembuha. rrcu.a umumtentang dampak pengembangan berbagai jenis pariwisata rerhadap kehidupansosial dan budaya masyarakat dan tufsannya tidak mer4bahas secara khusustentang 

fampirk pengembangan pariwisara t*.t ucup ri,rgi;;;;dan ekonomimasyarakat. peneritian rain yang dirakukan or"r,' uutirun-Jiiqgql hanyamembahas tentang perans€rta pendidikan p"niioitun lingkungandalam membangun dan.mengembangkan p?.iyt.."r" drk";;jr; khususnyadalam perrgembangan Ekowisata yuig ru;drlingkungan.
Melihat beberapa 

. 
kajian dan penelitian di atas, dan sepanjangpengetahuan peneliti barrwa berum ada y"rt ;;g# mengenaipengemhangan pariwisata berkelanjutan yang membahas secara khusustentang Desa wisata yang menggunakan pendekatan p".i*i*ut" alternatifdengan perspektif dampah- oleh"farena itu 

11ata penelitian yang berjudul"Dampak sosial-Budaya, Lingkungano dan Er<onomi pengembangan f)esawisata di Jatiluwih-Tabanan""y-anf mengamuil studi kasuJ di Desa wisataJatiluwih akan bisa berperan aaiu*.n"nairuah kekahsanail iil pariwisatakhususnya pariwisata alternatif y"ng yung mengkaji tentang dampakpengembangan Desa Wisata

Landasan Teori
Pariwisata Berkelanj utan

,Pariwisata rtagai,sarah satu sektor pembangunan dan penggerak rodaperekonomian tidak 
, 
dapat direpaskan Lrtu*yu dengan pembangunanberkelanjutan yang terah di".nungkun oreh pemerintah ,eiuui d*ngun tujuanpembangunan nasionar.. pariwisata yang bersifat murtir"tiorar- m"rupakuofenomena yang sangat kompreks dan su"rit didefinisikan secara baku untukditerima secara universar. sehingga menimburkan berbagai persepsi
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pemahaman terhadap pariwisat4 baik sebagai industri. sebagai aktivitas, atiau

sebagai sistem.
Pariwisata yang melibatkan antara lain; pelaku, proses penyelenggaraarq

kebijakan, penyediaan (supply) dan permintaan (deman@, politik dan sosial
budaya yang saling berinteraksi dengan perantara satu dengan yang lainnya.
Ini akan nampak lebih realistis bila dilihat sebagai sistem dengan berbagai
subsistem yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Dalam kerangka
kesisteman tersebut, pendekatan terhadap fungsi dan peran pelaku, dampak
lingkungan, peningkatan pengetahuan dan kesejasteraan masyarakat, seria
kesetaraan dalarn proses pembangunan pariwisata menjadi hal yang saflgat
penting.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata, pembangunan
pariwisata rnengadopsi pola pembangunan berkelanjutan. Pembangunan
pariwi sata berkelanjutan didifi n isi kan sebaga i :

Sustainable tourism is a tourism which concerns with management of the
sustainable development of the natural, built" social and cultural tourisrn
resources of the host community in order to meet the fundamental criteria of
promoting their economic well-being preserving their nature, culturg social
life, intra and inter-generational equlty of costs and benefits, securing their
life sufficiency and satisfuing the tourists' needs.(Butler, l99l)

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah proses dan
sistem pengembangan pariwisata yang bisa rnenjamin keberlangsungan atau
keberadaan sumber daya alam dan kehidupan sosial-budaya serta memberikan
manfaat ekonomi hingga generasi yang akan datang. Secara garis besar,
indikator yang dapat diiabarkan dari karakteristik berkelanjutan antara iain
adalah lingkungan. Artinya, industri pariwisata harus peka terhadap kerusakan
lingkungan seperfi; pencemaran limball sampah yang bertumpuk, dan
kerusakan pemandangan yang diakibatkan pembabatan hutarl gedung yang
letak dan arsitekturnya tidak sesuai, serta sikap penduduk yang tidak ramah.
Dengan kata lain aspek lingkungan lebih menekankan pada kelestarian
ekosistem dan biodiversitas, pengelolaan limbah, penggunaan lahan,
konservasi sumber daya air. proteksi atmosfer, dan minimalisasi kebisingan
dan gangguan visual.

Selain lingkungan, sosial-budaya juga menjadi aspek yang penting
diperhatikan dalam pembangunan pariwisata. Interaksi dan mobilitas
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:,as'arakat yang seqal,<in tinggi menyebabkan persentuhan antar budaya
s-','nakin intensif. Pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang memberi
i'':ntribusi persentuhan budaya dan antar etnik serfa anta. bungra. oleh karena
r:u penekanan dalam sosial budaya lebih kepada ketahanan b:udaya, integrasi
sosial. kepuasan penduduk lokal" keamanan dan keselamatan. kesehatan
publik

Aspek terakhir adalah ekonomi. penekanan aspek ekonomi lebih kepada
-nemerataan usaha dan kesempatan keria. keberlanjutan usaha, persaingan
usaha, keuntungan usaha dan pajah untung-rugi pertukaran internasioia!
troporsi kepemilikan lokal, akuntabilitas.

Pariwisata merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pariwisata
dan seluruh rangkaian aktivitasnya berkaitan dengan perpindahii o*ng d"b;
*'al'tu singkat dan sementara di tempat tujuan di luar tempat dan mereka
biasanya beker-fa dengan aktivitas yang berboda di tempat tujuan tersebut dan
bukal untuk bekerja dan mencari nafkah (Tourism society, r"979 :70).
. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah proses dan

1is]em pengembangan pariwisata yang bi.u menjarnin keberlangsungan atau
keberadaa' sumber daya alam dan kehidupan sosial-budaya serta' memberikan
manfaat ekonomi kepada generasi sekarang hingga generasi yang akan datang
guna memberantas atau mengentasakan kemiskinan (wro, -zoo+ , :-ol
Gortazu {1999} menambahkan bahwa pariwisata berkelanjutan mempunyai
penekanan khusus pada tiga hal yaitu;
1. Pelestarian warisan alam dan budaya serta tradisi masyarakat lokal

d91san mengurangi konteks yang intensif dan massal t".i*o"p objek-
objek wisata budaya:

2. Pengurangan dampak-dampak negatif yang ditimburkan sehubungan
dengan pengembangan pariwisata;

3. Pemberdayaan masyarakat lokal unfuk mempertinggi kehidupan sosial
dan budalanya guna meningkatkan kualitas dan stanoar hidup masvarakat
lokal.
world Tourism organization (2000) memperkirakan akan ada

peningkatan jumlah kedatangan wisatawan internasional yang sangat tinggi
liryea mencapai 937 iutawisatawan pada tahun 2010. Kedatarigan wisatawan '

9ulry jumlah yang banyak akan mengakibatkan dampak n;gatif terhadap
lingkungan seperti degradasi lingkungan dan pencemaran au, udara dan tanah.
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Meningkatnya kedatangan wisatawan di suatu daerah tujuan wisata
disebabkan oleh berbagai motivasi perjalanan wisatawan.

Menurut Harssel (1994), pariwisata dibagi menjadi sepuluh jenis yaitu;
pariwisata alam(ecotourism), pariwisata budaya (cultural tourism),pariwisata
sosial {social tourism). pariwisata aktif/petualangan (active/adventure
taurism), pariwisata rekreasi (recrectional tourism), pariwisata olahraga
(sport tourism). pariwisata minat khusus (specialized tourism), pariwisata
kegamaan {religioar toznism), pariwisata kesehatan (heatth totrism\ dan
pariwisata etnis (ethnic tourism). Pengklasifikasi tersebut berdasarkan atas
motivasi perjalanan wisatawan.

Pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk pengembangan pariwisata
yang merupakan perlalihan dari perrgembangan pariwisata massal. Parirwisata
alternatif merupakan pariwisata yang trerupaya untuk memberikan situasi
saling pengertian, solidaritas dan keadilan di antara wisatawan, pelaku
pariwisata dan masyarakat lokal dan lingkungannya (sumarwoto, 1gg5:314)"

Pariwisata Alternatif dalam Pariwisata Berkelanjutan
seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan dan dibangunnya

berbagai sarana dan prasarana pendukung pariwisata, perkembangan
pariwisata mengarah ke pariwisata massal (mass tourisrn) dan bukan
mengarah ke pariwisata berkualitas (quality tourism).Ini terjadi sekitar tahun
1969 yang ditandai dengan kedatangan wisatawan yang sangat banyak dan
mernbanjiri objek-objek wisata (Taggarl i980 :457).

Mass tourism merupakan kegiatan pariwisata yang meliputi kunjungan
wisatawan dalam jumlah banyak yang datang secara bersamaan atau
rombongan pada waktu yang sama pula. Dilihat dari karakteristik dari mass
tourism ini, dapat diketahui bahwa pangsa pasar (market sh*e) dari mass
tourism berasal dari berbagai kelas sosial-ekonomi masyarakat yang pada
umumnya berasal dari kalangan pekerja industri-industri kecil dan menengah
yang memungkinkan untuk mendapatkan libur dan melakukan perjalanan
wisata secara bersama*sama dan hanya memiliki waktu yang singkai untuk
berwisata (Urry, 1991 : 16).

Pengembangan pariwisata massal sering kali tidak memperdurikan daya
tampung (carrying capcity) dan daya dukung {suppoming capacity) yang ada



Subadra & Mastioni, Dampak Ekanomi, Sasiai_Buriaya, Dan Linghungan 53

sehingga memuncurkan berbagai dampak negatif dan hanya memberikan
sedikit kontribusi rerhadap masyarakat Ltat oiEanai"eil" d;'";-n hasir yangdiperoleh dari eksproitasi para pengusaha penyedia pi"t;;j;sa pariwisataseperti hotel restoran_ 

_biro perjatanan- wisatu iuo 
-ruin-riin. 

sehingga,
kedatangan wisatawan darlm.iumran banyak tersebut uutunn_rru r"nernberikan

P.*p"\ positif terapi menimbufkan dampak negatif d;;;h6; mengancam
keberadaan sumberdaya aram di da'erah tujuan i'ir"t". nr"ryr"tat rokar juga
tidak memiliki kemampuan unfuk mengawasi p".untur*iounruru tersebut
secara langsung. Masyarakat lokar hanya r.n"ri*u negitu ,uiu n* bahkanmenganggap bahwa itu adalah cara terbaik untuk miniogdtkun kualitashidupnya' Karena, 

. 
mergka umumnya terpendapat iJ*u denganmeningkatnya jumrah wisatawan yang datang ut* *.ningk"t pula

kesejastraannya.

Dalam penerapanny a, mass 
- 
tourism juga memerlukan beberapa fasiritasatau komponen-komp_oren 

_pariwisata yang bersifat *urrur pura sepertiakomodasi (horer, vilta, iornu stoy, 
-dari 

rosme'), 
:;;;; 

transportasi(penyewaan mobil, kendaraan umum), temp-artempat perberanjaa n {art shop,mini marleet, pasar toadisionar), biro perjaraaan *irit" tiirt agent, taurcounter), sarana hiburan y3lag @af6, pib, bar) dan p;d"j;k;" svri (tari-tarian,, drama, dll.). Selain itu, pengimbangan *u., toJrir* juga akanmengakibatkan meningkatannya j umlah pelayanan kebutuhan seperti; laharl
,ti, enlrsr listrih bahan bakar-minyak, ioh*trur.t*, p"luyunun kesehatan danlain-lain.

unfuk memenuhi semua sarana dan prasarana yang dibufuhkan
wisatawan di daerah tujuan wisara dalam jumratr y*g d;i, maka tidaktqtutuq kemungkinkan akan menimbulkan iur"-put-ou*p*t negatif
sebagaimana Sudarto (r?_99) menyatakan bahwa mus, iou.is* Jebagai salah
satu produk pariwisata tidak bisa terbebas dari .,noda rr;tu*". iiJouplt dilihatdari banyaknya dampak negatif yang ditimbuttunnyu ,"pJi p"nggururun
atau pembebasan tahan masyarakat untuk kepentingun *".uargun hotel_hotel berbi'tang, lapangal sor! wng dapat mingakibatkan pence,naran ai.maupul..udara dan perusakan ringkungan hidupl Mass **lr*juga dapat
yeneak]batkan degradasi moral dan budaya upuLih tia.r..u*f" mengelora
dengan baik.
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Pengembangan pariwisata massal yang memunculkan.berbagai dampak

negatif fing bisa mengancam keberlanjutan patiwisata.khususnYa di Bali

me-latarbelakangi munculnya pengembangan pariwisata altematif' Pariwisata

alternatif merupakan pariwisata yang berupaya untuk memberikan situasi

saling pengertian, roiidu.itur dan keadilan diantara wisatawanr pelaku

pariiisata Jan masyarakat lokal dan lingkungannya (Sumarwoto,.1995 : 314)'

bo;uao dikembangtannya pariwisata akemattf adalah: (1) Untuk memenuhi

dai memuaskan kebutuhan wisatawan; {2} Untuk memberikan peluang

kepada pengusaha penyedia jasa pariwisata untuk mendapatkan kzuntungan

Vuitg f.fiift i'anyat;i:)-Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal dengan

cara- melibatkan langsung dalam pengembangan pariwisata elternatif; (4)

Untuk melestarikan ofijek-IoUjet pariwisata rep".ti kebudayaan qq 
"ldry

Bali yang telah p[puler dengan keunikan budayanya. keindahan alamnya

dan keiamah-tamahan masyarakatnya sangat ber'potensi untuk

mengembangkan pariwisata alternatif. Bentuk produk pariwisata alternatif

yanf dapat"dikembangkan seperti; pariw-isata budaya (cultural taurism\,

puriiUtutu bahari {m-arne tourism}, pariwisata ptualangan {adventure

tourism),pmiwisata agro (agrotoorism),pariwisata pedesaan (vitlage tourtsm),

pariwisata gastrononi 1c'uhtnary tourism), ekowisata {ecotourism), wisata

perdesaan {village towism} dan lain-lain.' 
Keberhasilan pengembangan pariwisata alternatif dapat dilihat dari

beberapa indikator r"p".ti, qtf fingkat partisipasi masyaryk$ lokal dalam

perencanaan, p"n*.upun dan pengawasan pembangunan pariwisata alternatit

iz) eeningkatan produlcifitas usaha masyarakat lokal guna mendukung dan

meningkatkan pirtr*b,rhan ekonomi; (3) Perbaikan dan peningkata'

kemaripuan dan keahlian masyarakat lokal dalam bidang pariwisata baik

secara kuanfitas maupun kualitas; (4) Pengurangan eksploitasi dan degradasi

terhadap lingkungan dan budaYa.

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

Penelitian tentang pengembangan Desa Wisata dan pengembangan

pariwisata alternatif l* tranya dilakukan di Objek Desa Wisata Jatiluwih'

kecamatan Penebef Kabupaten Tabanan, Provinsi tsali'
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Data dan Sumber Data
Data yang dikumpurkan..daram peneritian ini berupa jawaban ataspertanyaaq peristiwa yang dilihat seiara rangsung, ouri*u"u"rapa jenisdokumen sep_erti; gambar, 

-*u* 
dan tulisan. n"t- ?Lr"u"t iiperoreh darimasyarakat f)esa Jatiruwih khususnya di- ary eu";*-uiuu' purun yangberdekatan dengan objek Desa wisata yaitu Banjar ]"*"*it dan BadarGunung Sari; dan instansi pemerinlah (plrangkat oes, oinasi dan rembaganon pemerintah (perangkat Desa Adat) desa Jatiluwih.

Metode Pengumpulan Data
Data poreritian ini dikumpurkan rnerarui beberapa cara antala raih; (1)obervasio yaitu dengan melakukan pengamatan tangsun!;;il;p subjek danobjek Desa wisata dan komponen iniustr; pu.i.irut"itiiilL"u.u, yuitumengumpulkan informasi rnelalui wawancara 

_terstrukfur dengan respondenyang dipilih secara acak yaitu srrbvek dan objek oo, 
-wiutu, 

#;;;;industri pariwisata dan masyaraitat'setempat; ian (:) dokurnentasi, yaitu
{:ry1n mengabadikan dokumen-dokumen dan foto-foto dari subyek danobjek Desa Wisata rvlv usrr

AIat Pengumpulan Data
Dalam peneritian ini penuris menggunakan beberapa arat bantu berupaeft?r pertanya'n {u ue s 

liahny.ir 
e) seba{a:i f edoman wawancar4 alat perekamgambar dan suara dan alat tulis menuliJfui**.

Analisis Data
Anal isis yang digunakan 

_daram pener itian ini menggunakan pendekatananalisis kualitatif desraiptif.. D-ata yang terkumpur dd;il; ;;"gan moderkualitatif alur, yaitu reiuksi data.- vei"ifircas i data d;; ;;&#n data danselanlutnya ditarik kesimpuran. Data yang disqiikan kemudiandiinterpretasikan secara deskipir sehingla mampu menjawab kaiga pokokpermasalahan penelitian ini.

I
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PEMBAHASAN
Gambaran Umum Desa Wisata Jatiluwih

Desa Jatiluwih adalah salah satu Desa yang berad,l d{am wilayah

kecamatanPenebel,KabupatenTabanan,PropinsiBali'RentukDesa
JatiluwihadalahmemanjangdenganarahTimurBaralsepanjang3,5krn
O"ngao lebar Utara-Selatan Lpanjang 2- km atau tepatnya dari 

-kota 
Tabanan

26 km ke arah Utara. larak iemputt Ou.i Kota Kabupaten Tabartan kurang

lebih 45 menit perjalanan' Berikut ini adalah batas-.- 1at1s. |rltaVah 
Desa

Jatiluwih : di sebelah Utara adalah hutan Negara' di sebela!.Trytt"*bl
o*,us.ngunan.disebelahSelatanadalahDesaBabahan,dandisebelahBarat
adalah Desa WongaYa Gede-

DesaJatiluwihmewilayahi2{dua)DesaPakrarnarryaitu:Desa
pakraman Jatiluwih dan Desa Pakraman Gunungsari. Dl!u* pembagian

*tf"V"fr 
"a*inistrasi 

ieiutt Oitetapkan bahwa Desa Jatiluwih terditi dari 7

(fudh) Banjar Dinas yang terdiri dari :-Banjar Dln1t 5":u{r, Bajar Dlnas

iio"*Uunu"" rala, n4aiDinas Kesambahan Kelod, Bajar Dinas Jatiluwih

Kawan, Bajar dinas t-atiluwih Kangin, Bajar Dinas Gunungsari Desa' dan

Bajar Dinas Gunungsari UmakaYu.

Di wilayah Desa Jatiluwiir terdapat beberapa subak valg di wilayahi

oleh 1 (satu) Pekaseh yaitu Pekaseh Jatiiuwih -vang meliputi : Subak

Kedamairl Subak Besikaiung, subak Kesambi, subak Kesambahan" subak

Cunungsari, danSubak Gunungsari Unrakayu l
Disa Jafiluwih memiliki wilayah 22,33 kmz. Penggunaan tanah pada

wilayah Desa Jatiluwih menurut data adalah : tanah sawah seluas 303 Ha"

tanair tegalan seluas 8l3.9gq Ha, tanah pekarangan seluas 24 Ha, dan tanah

untuk keperluan lain seluas 1,5 Ha.

Pengembangan Pariwisata di Objek Ilesa lVisata Jatiluwih

DesaWisataJatiluwihdengankeindahanlahanpertanian{sawah
berundag) telah dinominasi dan akan dijadikan sgbryai.salah satu warisan

alam duiiia (world natural hetitage). Desa wisata Jatiluwih merupakan salah

satu objek wisata alam buatan yang ban,vak dikunjungi oleh wisatawan asing

nnaupun lnanca negara. Meningkatnya jumlah kunjungan wis_atlwan ke objek

Desa Wisata Jatiluwih perlu aisitapi cermat oleh para stakeholder pariwisata
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ffi;ffili,ff"jl^::1[r",. :Ty*"k* industri pariwisata,mas;arakat) untuk n
iec:r: Irh,,o,'" *^..^^-1*:*pkan konsep pemtrangunan

dan

lang berkelanjutan.:*t"ii :::" ;d;il;l' ffi'ffil ffffiffi;,H*lxyff"xl*pariwisata alternatii
pembangunai 

yri*r*r", di objek Desa virisata Jatiruwih difokuskanpada keberlaniutan tiga aspek utaml ya{u; gtonoml;Tal_ budaya danlingkungan- pembanguiran d*; 
'i;; 

iar'uwih"""#;;ffi"kan baik orehanggota desa dan perangkat oesa oinas maupun Desa Adaf. usaha_usahapengembangan Desa wisata Jat'uwih ryr,! t".u, 
-aiupulituo 

agar bisarerwuju dnva nariwl1tl u"*"r"".iut*' or"r, n"ru ;,";:" rilahva denganpenataan kawasan objek,wisata r*tupidaram p*g;b*gu;;a, Desa Dinasmasih mengarami ba.nvak kendara r;;*: #;u*.jil"#"*rang ridak
i#1;,fffilllffiJ;;e r*;; ut;;;i.uo,po*,i y*g ._*pi, a",, p"njugaan

Desa Adat iuqa_ berperan aktif daram pembangunan pariwisata di Desawisara rat'uwih. ill:l t**lr,on # ol;;F;ffi;[;L 
ouou konsepTri Hita Karana. nuf"*"f."itu'rr-r]u"Xngun keagamaan-atau ketuhananQtarany\angan), lesl________________fOa1i;;;;"11n m"*p*rbaiki pura_purayang ada

f:'.[:lr#;T. y.""" ratiluwih ain 
'.ngua** ,p;";i;l;s"maan yans

##"H:*r'#:ffi l,{i3Ji:d:"t"::r;:;n*,y**I;
kairannyao.,efi li"et"!"";i;h;,;,":;#*f i:ffffi J;ffih*1ffitanah-tanah Desa Adat y*g ri"ru i"i u"i"* bersertifikat.Aspek-aspek ekonorii, ro.iut_UrAuyu,,.dun f;r,gkungan sehubungandengan dijadikannya Jatiluwih *u"*"ioX; wisata adaiah sebagai berikut.

AspekEkonomi
Pembangunan pariwisata berkelanjutan di Desa wisata Jatiluwih belummemberikan manfaat ekonomi..""* ruirgr*g d"" *";;-rU;a masyarakattokat (host communitv) o"l4 r*r;;"-rir..ir ,n*v"r]iliioou, oruoludi sektor pariwisata y:rtj, ;ilffi;.lL 0"" resroran. Tetapi secara ridakIangsung masyarakat ror.u t"rur', rilaupiLn n*nfaat ekonomi, manfaat inidiperoleh merarui Desa Dinas 

""" ol*'alrt dimana mereka berada.
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Tiket masuk objek wisata di Desa wisata Jatiluwih sebesar Rp. 5.000

untuk wisatawan asing dan Rp. 2.000 untuk wisatawan lokal. Pendapatan

Desa Wisata Jatiluwih yang diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk- Hasil

penjualan tiket tersebut dibagr lima yaitu: (1) untuk petugas pernungut tiket

maiuk, (2) untuk pe,rnerintah daerah Kabupaten Tabanan, (3) untuk Desa Adat

Gunungsari, (4) untuk Desa Adat Jatiluwih, dan (5) untuk Desa Dinas.

Cira pembagian pendapatan tefsebut adalah; 2AYo dari total pendapatan

perbulan diberikan kepada petugas penjaga tiket masuk, sisanya yang sebesar

bOoZo diiudituo 100% kembali kemudian dibagl tiga yaitu ufol pemerintah

daerahkabupaten Tabanan, Desa Adat Gunungsari, Desa Adat Jatiluwih dan

Desa Dinas yang berfurut-turut mendapatkan bagian sebesar 15Ya,26Yo,24Yo,

dan 35%o. Pembagian tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Tabanan. Dalam pimungutan tiket masuk, Desa Wisata Jatiluwih mengalami

beberapa kendala seperti banyaknya gerbang masuk yang menuju objek

wisata, tidak semua pengunjung dikenakan tiket masuk karena jalan yang

melintas di objek wisata rnerupakan jalan umum yang bisa dilewati oleh

setiap orang tanpa harus membayar tiket masuk (free watch stop).

Ditemukan juga bahwa hanya sedikit usaha perekonomian masyarakat

lokal yang berhubungan langsung dengan industri pariwisata. Warung-warung

yang ada disekitar daerah objek wisata hanya diperuntukan untuk masyarakat

lokal dan wisatawan domestik dan bukan untuk wisatawan manca negara

karena warung-warung tersebut tidak merniliki standar internasional.

Kebanyakan masyafakat lokal masih tetap bergelut dalam bidang pertaninan

sehingga penghasilan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari saja. Sekarang ini, hasil pertanian sangat tidak sesuai dengan

harapan masyarakat lokal dan bahkan cendrung merugi apabila dihitung

antarabiaya yang dikeluarkan oleh petani untuk mengolah lahannya sehingga

mendapatkan hasil dengan hasil penjualan hasil pertaniannya.

Melihat kenyataan bahwa penghasilan yang diperoleh dari hasil

pertanian relatif kecil, maka sebagian masyarakat lokal telah mulai

mengalihkan usahanya ke bidang peternakan yaitu peternakan babi dan ayam

petelur. bidang peternakan ini dianggap lebih menguntungkan daripada

bidang pertanian. Tetapi peralihan usaha masyarakat lokal dari pertanian ke

peternakan akan mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian (ladang dan
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persawahan) dan juga akan mengakibatkan adanya polusi khususnya polusi
udara yang ditimbulkan oleh kotoran-kotoran ternak.

Aspek Sosial-budaya
Kehidupan sosial-budaya masyarakat di Desa Wisata Jatiluwih masih

sangat kental" ini dibuktikan masih antosiasnya masyarakdt lokal untuk
melakukan berbagai rnacam upacara keagamaan seperti; pioddlarl pecaruan,
pamungkahan dan lain-lain. I)alam hal upacara keagamaan di pura
pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh anggota (fuama) desa adat dan
biayanya diperoleh dari desa adat setempat dm sumbangan dari pengusaha
jasa pariwisata yang ada disana dan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan.

Masyarakat tokal tidak mempennasalahkan apabila tempat suci (pura)
yang ada di kawasan wisata juga dijadikan objek wisata sejauh masih
memenuhi atau sesuai dengan peraturan {awig-awig) yang berlaku.
Masyarakat lokal sebenarnya tidak mengharapkan uang atau sumbangan atas
diiadikannya mereka sebagai pertunjukan wisata pada saat upacara
keagamaan berlangsung. Tetapi apabila ada wisahwan yang ingin
menyumbang, sumbangan tersebut dimasukan atau diterima oleh Desa Adat.

Kehidupan sosial warga masyarakat lokal berjalan dengan baik dan tidak
ada indikasi terjadinya konflik kepentingan antar warga. Namun ada sedikit
perdebatan antara perangkat Desa Adat dengan Desa Dinas tentang status
kepemilikan desa Wisata Jatiluwih. Sampai sekarang porsi pembagian
pendapatan -vang diperoleh dari hasil penjualan tiket masuk lebih banyak
diberikan kepada Desa Dinas dibandingkan dengan Desa Adat. Karena tak
seorang warga lokalpun mengetahui tentang status kepemilikan Desa Wisata
Jatiluwih. Sehubungan dengan perdebatan tersebut, dalam pertemuan antara
perangkat Desa Dinas dan Desa Adat dan mahasiswa 52 Kajian Pariwisata
Universitas Udayana pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2004
dijelaskanlah asal usul dari Desa Wisata Jatiluwih oleh dosen pembimbing
Bapak Pitana yang kebetulan sebagai pencetus ide dari Desa Wisata Jatiluwih.
Sehingga dengan penjelasan ini diharapkan tidak terjadi lagi perdebatan
mengenai status kepemilikan Desa Wisata Jatiluwih.

Selain masalah tersebut, pembangunan rumah dan sarana pariwisata
yang dekat dengan kawasan tempat suci dan daerah resapan air dan
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penggunaan sumur-sumur bor oleh para investor menjadi keluhan para
masyarakat lokal karena dapat mengakibatkan tercemarnya kawasan suci dan
kerirr$nya atau men;rusutnya air sumur-sumur biasa disekitarnya.

Pada dasarnya masyarakat lokal rnenerima dengan baik dan merasa
bangga sehubungan dengan desanya dijadikan sebagai salah satu Desa wisata
di Bali" Masyarakat berpendapat bahwa dengan dijadikannya sebagai Desa
wisata setidaknya memberikan kontribusi kepada desanya walaupun secara
langsung mereka belum menikmatinya. selain itu. pembangunan Desa wisata
juga memberikan peluang kerja kepada bebaapa masyarakat lokal yang
berkompetensi dalam bidang kepariwisataan.

Harapan utama masyarakat lokal adalah diadakannya upaya-upaya
pelestarian aset wisata sehingga tetap alarni, asri dan mempunyai kekhasan
yang membedakan dengan objek-objek wisata lainnya. Dengan kekhasan ini
diharapkan mampu menarik wisatawan untuk mengunjungi objek wisata ini.
Masyarakat lokal juga mengharapkan perbaikan-perbaikan infrastukfur seperti
jalan, tempat pafkir, penerangan jalarl pengadaan tempat-tempat sarnpah dan
pembuatan jalur-jalur trekking serta pembuatan Museum Subak sehingga
masyarakat lokal bisa terlibat langsung dan mempunyai peran yang lebih
banyak dalam pernbangunan Desa Wisata Jatiluwih.

Aspek tr,.ingkungan
Pembangunan pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih tidak mengakibatkan

dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan penumnan kualitas tanah
atau lahan pertaninan baik lahan perladangan maupun persawahan.
Kelestarian hutannya masih tetap terjaga dengan baik. Mas-varakat secara
bersama-sama dan sepakat untuk melestarikan hutanmya dan tanpa harus
ketergantungan terhadap hutan tersebut. Pada dasarnya masyarakat lokal telah
sadar terhadap perlunya pelestarian hutan karena itu merupakan daerah
resapan air yang bisa dipergunakan untuk kepentingan hidupnya maupun
mahluk hidup yang lainnya.

Ada dua jenis padi yang ditanam pada wilayah persawahan Desa Wisata
Jatiluwih yaitu; padi merah tahunan dan padi hibrida (tR 64) yang
masing-masing jenis padi tersebut ditanam setahun sekali. Kedua
tersebut ditanam secara bergiliran, enam bulan pertama ditanam jenis

mana
padi
padi
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merah kemudian enam bulan berikutnya padi hibrida. Tanaman padi merah
mempun.vai beberapa keuntungan atau keunggulan seperti; lebih tahan dari
serangan penyakit da1 harga jual gabah 

Lt1u berasnya lebih mahar, tetapipakru panennya lebih lama sedangkan padi hibrida juga memiliki keutungan
atay \eunggulan yaitu; lebih_cepatnya panen, tetapi fadi hibrida kurang tahan
terha{ar serangan pen3akit dan hargajual gabah atau berasnya lebih murah.

Pengalihan fungsi lahan persawahan dan perladangan ke peternakan akan
membawa dampak negatif apabila tidak dicermati dengan baik. Dengan
pengalihan fungsi lahan ini akan menimbulkan prngurungrn lahan pertanian
fun polusi udara. oleh sebab itu pertu uduoyu keiijakan yang bisa
nengurangi pengalihan lahan tersebut.

Tidak ditemukan adanya sistem pengolahan limbah yang berasal dari
k,toran hewan ternak seperti; sapi, babi, dutr uyu*. rotoiuo:h"*un ternak
sari dan babi digunakan langsung oreh masyarakat lokal sebagai bahan puput
or;anik. Se.dangakan kotoran ternak ayam dijual keluar daeiah karena tidak
cotok untuk tanaman padi. Keberadaan sarana dan prasaran pengolahan
linbah khususnya limbah yang berasar dari kotoran ternat< sangat dihirapkan
mayarakat lokal. Dengan sarana pengolahan limbah ini, limbah'tersebut akan
dant dimanfaatkan secara optiomal oleh masyarakat lokal untuk digunakan
lglagai pupuk organik dan mengurangi biaya pembelian p'puk dari bahan
kinia

Keindahan dan keunikan alam yang dimiliki oleh Desa wisata Jatiluwih
teilh menarik perhatian uNEsco (united Nations Educational. Scientific and

ldtural organization) untuk menjadikan Desa wisata Jatiluwih sebagai
Puaka Alarn Dunia (wortd Natulal Herirage). sebagian masyarakat lokal
teldr mengetahui tentang rencana ini. Masyarakat lokil juga mLsa bangga
karma dgap'a diiadikan pusaka alam dunia. Mereka juga birpendapat bahwa
dengan drjadikannya Desa wisata Jatiluwih sebagai po.u't* alam dunia, s@ara

9totn1{s kelestariannya_ alan dapat dijaga sehingga generasi yang akan datang
juga bin menikmati keindahan alam ini.
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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KesimPulangunan 
pariwisata berkelan'iutan merupakan. pembangunan

pariwisara run* *"*f lrili#; ;;"-*4i,; tnelestarikan selurult kehidupan

sosial-buday" *"rr#;;;bk"l;;; ltngk*g* hi{up ryns 
ada di daerah

tuiuan wisata ,"* -"J"itu" muofaal eto?o*i kepada -nrasyarakat 
lokal

,""ara berkelanjutanffd;;;"i;; "tptt itotiul-budlva' lingturgan h idup

dan ekonomr) dapat diwarilian ke inter geherasi dan antar generasl'

pembanguananil;; Uotrfuo]utun di Desa Wisata Jatiluwih belum

sepenuhnya *"'''"iittj"'"u'p"tt-u*ptrt pora pernbangunan pari'rvisata

berkelanjutan. Ouu"'iri"f. 
-tLUertanjutan '!ui* 

-atpu\ . 
sosial-budaya dan

lingkungan telah terpffi' r<e1ia'g".i 
-sosial 

budaya khususnya pertanian'

gotong royong, Oui- t"giutan-kegiatan keagamaan masih telap ter3aga

kelestarianya watarfrun'-r|*put ini Unuyut dikunjungi wisatawan' Sumber

dava alam (sawah ,# ,f,t';'V""g Ai:lOikan sebagai objgk.dan dava tarik

wisata utama ,"",ih;;"g" fJr"t:tutii*v* oleh masyarakat lokal yang secara

langsung melestarikari iudaya pertanianoya Sedangkan 1tp"k 
pemberian

manfaat ekonomi 6;d";;;"rhi lokal belum terpenuhi karena kurangaa

peransertamasyarakatdalamprosese","n*u*'pembal8unan,pelestarian
dan penilaian terhadap pembangunan pariwisata di desa Wisata Jatiluwih'

""u"*-"1lilip**bungonun pariwisara berkelaniuatan merupakan kopeq

pembangunan yang .;angat .idfl- untut 
- 
Jitoupk- dalam berbagai

pembangunanoatam-uidangpariwisata.'Tetapi,realisasikonseppembangunan
pariwisara u"*"runiu"t i*;r,F ,orit oit"tuor.an- Penelitian ini niembuktikan

bahwa p"n1uunguli11]*;JJ;;--oi g*u' wisata Jatilur,v'ih belum sesuar

dengan konsep p**:Cu'igu"un pariwisata berkeianjutan' Oleh- karena fir' ada

beberapahalyangharusdilakut.anot*l,n*suwisataJatiluwihagarbisa
sesuai dengan konsep pembargunan nti*lt"ti ler]<'elanjutan 

yaitu; (1)

melakukan usaha-usaha yang bisa *"ffiio kelestarian s_osial-budaya dan

lingkungan hidrp ;;;; ua" L" **rinJ'*gi;vu 9:.i berbagai hal vang bisa

mensancamt"u".Jai"?til';[j-f9*ikJnpendidt$luPopelatihantetans
kepariwisat*n ,o*iffiLsy"rutut i"f"r h." melibatkan mereka dalam
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rrL-Fses perencanaan, pembangunan pelestarian dan penilaian terhadap

rembangunan pariwisata; (3) menggunalcan konsep daya tamprrng (,cartving
'capaA{}dan 

bukan konsep permintaan (demand} dalam menerima wisatawan

nlan membangun pariwisata, artinya tidak boleh rnenerima wisatawan yang

melebihi daya tampung dari objek wisata dan tidak menerima seluruh

rvisatewan berdasarkan fermintaan dari pengelola jasa pariwisata seperti hotel,

biro perjalanan wisata dan perusahaan yang bergglak lalam aktivitas

p"toutuniun karena kedatangan wisatawan yang berlebihan akan berdampak

lepada irasyarakat lokat dan lingkungan; {4) memberikan informasi dan

p"noiaimo kepada wisatawan dao masyarakat lokal 
- 
tentang perlunya

pelestarian poruku atau warisan; dan {5) melakukan penelitian secara berkala

untuk mengetahui perkembangan dan penyimpangan yang terjadi sehubungan

dengan p"tiouputt kon."p pembangunan pariwisata berkelanjutan.
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