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ABSTRAK 

I Dewa Made Werdi G.P. 2018. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang. Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Berbasis Tri Hita Karana. 

Tim Pembimbing Dr. Dra. Hj. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si dan Ruth 

Agnesia Sembiring, S.Sos., MA   

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu langkah dalam pengembangan 

masyarakat. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, pemerintah melaksanakan pemberdayaan melalu pembangunan desa. Desa 

Jatiluwih salah satu desa yang sedang melakukan pengembangan menuju desa 

wisata berbasis budaya lokal Tri Hita Karana. Untuk melihat bagaimana proses 

pemberdayaan masyarakat yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata 

tersebut yakni menggunakan konsep tahapan pemberdayaan masyarakat oleh 

Sulistyana yang menyebutkan ada tiga tahapan yaitu, tahap penyadaran, kemudian 

tahap tranformasi kemampuan, dan yang tahap peningkatan kemampuan 

intelektual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan desa wisata di Desa jatiluwih belum berjalan maksimal. Dilihat 

dari tahapan pertama, yaitu tahap penyadaran, pada tahap ini dibentuk sebuah 

badan pengelola yang dipercaya dapat megerakkan masyarakat untuk membangun 

pariwisatanya. Tahap kedua yakni tranformasi kemampuan, dalam hal ini pihak 

pengelelola selalu mengadakan pelatihan-pelatihan baik untuk anggota maupun 

untuk masyarakat guna meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan potensi yang ada untuk menunjang pariwisata. Tahap ketiga tahap 

peningkatan intelektual tahap ini sangat sulit diterapkan karena inofasi dan kreasi 

dari masyarakat masih rendah. Ketiga tahapan pemberdayan ini sulit terlaksana 

dengan maksimal karena rendahnya partisipasi masyarakat.  

Kata Kunci : Pemberdayaan masyarakat, Pengembangan Desa wisata, Desa 

Jatiluwih 
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ABSTRACT 

I Dewa Made Werdi G.P. 2018. Governance Studies Program, Faculty Of 

Social and Political, Brawijaya University. Community Empowerment Through 

The Development Of Tourism Villages Based to Tri Hita Karana. Advisor 

Team: Dr. Dra. Hj. Alifiulahtin Utaminingsih, M.Si and Ruth Agnesia 

Sembiring, S.Sos., MA   

Community empowerment is one step in community development. With the 

foundation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the government 

implements empowerment through village development. Jatiluwih village is one of 

the villages that is developing the local cultural tourism village based Tri Hita 

Karana. To see how the community empowerment process that took place in the 

development of the Tourism Village was to use the concept of the stages of 

community empowerment by Sulistyana which stated that there were three stages, 

namely, the awareness stage, then the transformation of abilities, and the stage of 

intellectual capacity building. The method used in this study is qualitative. The 

results of this study indicate that community empowerment through tourism 

village development in Jatiluwih Village has not run optimally. Judging from the 

first stage, namely the awareness stage, at this stage a management body was 

formed which was believed to be able to mobilize the community to build its 

tourism. The second stage is the transformation of capabilities, in this case the 

management always holds trainings for both members and the community in 

order to improve their ability to manage and utilize the existing potential to 

support tourism. The third stage of the intellectual enhancement stage of this 

stage is very difficult to implement because the innovations and creations of the 

community are still low. These three stages of empowerment are difficult to 

achieve optimally because of the low participation of the community. 

 

Keywords: Community Empowerment, Tourism Village Development, Jatiluwih 

Village 
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PBB) 

Wisata adat dan budaya  Salah satu jenis kepariwisataan di mana 

menggunakan adat budaya sebagai 

objeknya.  

Wisata Konvensional  Jenis wisata yang terhubung ke pelacakan 

konvensi, pameran dll pariwisata 

konvensional merupakan pasar yang 

penting di tingkat internasional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Otomoni daerah memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah untuk 

mengelola daerahnya secara mandiri. Adanya otonomi ini juga memberikan ruang 

untuk pemimpin daerah  untuk berlomba membangun daerahnya. Salah satunya 

dibidang pariwisata, Indonesia memang terkenal memiliki banyak pesona 

keindahan alam dan budaya, sehingga tidak heran jika pemerintah daerah 

berlomba lomba melakukan kerjasama dalam pengembagan pariwisata di 

daerahnya, juga  mempromosikan pontensi alam dan budayanya sehingga dunia 

internasional mengetahuinya. Namun mirisnya dari kebanyakan daerah wisata 

tersebut hanya berdampak kepada pemerintah dan pihak investor yang meraup 

keuntungan dengan adanya pariwisata tersebut, hal inilah yang menyebabkan 

perlu adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan  wisata didaerah 

sehingga tidak ada lagi kaum terpinggirkan yang tiada lain adalah kelompok 

rentan dari berbagai strata ekonomi dan sosial dalam wisata daerah tersebut.  

Permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan pariwisata di 

daerah tersebut memerlukan suatu perencanaan yang matang dalam  

penanganannya, keterlibatan masyarakat juga sangat di perlukan sehingga 

pengembangan pariwisata dapat berjalan secara terarah dan tepat sasaran serta 

berdampak kepada masyarakat. Pengembangan pariwisata di daerah seperti 

pengembangan desa wisata selama ini masih banyak yang belum didasari oleh 
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langkah –langkah  yang sistematis dan terencana, hal ini menyebabkan banyak 

terjadi tumpang tindih kewenangan, ketidak jelasan dasar hukum sehingga 

pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat didalamnya menjadi 

terabaikan bahkan ada yang dikesampingkan.   

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang tertulis dalam BAB I, Pasal 1 

Penjelasan 12, adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan 

masyarakat dengan meningkatlan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 

kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan 

kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
1
 Dalam Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam BAB XIV, pasal 112 ayat 3  juga 

menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
2
 

1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi 

dan pertanian masyarakat Desa; 

2. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; 

3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/yang sudah ada di 

masyarakat Desa.   

                                                           
1
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

2
 Ibid  

3
 National Geographic Indonesia, “Plakat UNESCO, Pengakuan Subak sebagai Warisan Dunia 

2012”, diakses dari http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/09/plakat-unesco-pengakuan-

2
 Ibid  
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Dari pemaparan undang-undang tersebut tersirat bahwa upaya 

pemberdayaan masyarakat menjadi tanggung jawab bersama semua unsur, yaitu 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Lembaga Non Pemerintah, Lembaga desa, dan Lembaga Adat. Peraturan 

mengenai pemberdayaan masyarakat ini tidak akan menemukan hasilnya jika 

tidak ada tindakan secara nyata yang ditujukan kepada masyarakat. Maka dari itu, 

pemerintah semestinya memikirkan langkah yang tepat bagaimana cara 

mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat ini. apabila peraturannya hanya di 

RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) maka sudah 

dipastikan akan serasa sulit menjanggau daerah daerah hingga ke pelosok negeri. 

Alangkah lebih baiknya jika peraturan peraturan mengenai pemberdayaan 

masyarakat masuk kedalam peraturan peraturan dan rencana pada RPJMD 

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ) kemudian masuk lebih jauh 

lagi sampai RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa). 

Skripsi ini dapat dikatakan membahas hal yang baru dikarenakan 

penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembagan desa wisata, banyak penelitian sebelumnya yang berfokus kepada 

pemberdayaan masyarakat dan kaitannya dengan kesejahtraan, kemudian ada juga 

penelitian yang berfokus terhadap pastisipasi masyarakat dalam pengembangan 

desa wisata bukan pada peberdayaannya, selain itu penelitian ini juga nantinya 

berusaha mengangkat budaya adat lokal yang disebut Tri Hita Karana. Dalam 

penelitian ini akan dibahas secara detail mengenai proses pemberdayaan 
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masyarakat melalui pengembangan desa wisata bebasis budaya adat lokal Tri Hita 

karana.  

Sering sekali kita melihat iklan mengenai pesona Indonesia terutama 

mengenai wisata alam serta budaya adatnya yang tersebar dari Sabang sampai 

Merauke. Pulau Bali merupakan salah satu pulau  yang ramai dikunjungi 

wisatawan, hal ini tidak terlepas dari adanya pemandangan alam yang masih asri 

seperti pantai-pantainya serta adat budayanya yag masih terjaga, contohnya 

penataan bangunan pedesaan seperti di Desa Wisata Penglipuran, pemakaman 

yang meletakkan jasad di atas tanah di Desa Wisata Trunyan, dan salah satunya 

yang terkenal adalah sistem irigasi pertanian yang dikelola oleh organisasi lokal 

Subak yang terdapat di Desa Wisata Jatiluwih.      

Desa Jatiluwih merupakan desa yang memiliki subak yang kuat, selain 

sistem pertanian yang tradisional yang berpotensi sebagai agrowisata, Jatiluwih 

juga memiliki kondisi alam yag memiliki terasering begitu rapih yang memuat 

wisatawan tertarik untuk melihat pemandangan tersebut. Subak merupakan salah 

satu lembaga yang berlandaskan Tri Hita Karana (THK) sehingga 

kelembagaannya bersifat sosio-agraris-religius  hal inilah yang mendorong subak 

sangat penting untuk dipertahankan sebagai warisan budaya yang sangat berharga 

hal ini juga yang membuat penelitian ini menarik karna membahas sebuah 

kearifan lokal. Subak Jatiluwih merupakan subak hulu dan sekaligus sebagai 

tempat yang ramai dikunjungi karena memiliki keindahan terasering persawahan 

yang berada di Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali. Subak ini pun telah dihargai 

dan diakui dunia melalu disahkannya Subak Jatiluwih sebagai warisan budaya 

dunia pada tanggal 29 Juni 2012 oleh UNESCO.
3
 Hal ini tentu berdampak baik 

                                                           
3
 National Geographic Indonesia, “Plakat UNESCO, Pengakuan Subak sebagai Warisan Dunia 

2012”, diakses dari http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/09/plakat-unesco-pengakuan-

subak-sebagai-warisan-dunia-2012, tanggal 31 Januari 2018 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/09/plakat-unesco-pengakuan-subak-sebagai-warisan-dunia-2012
http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/09/plakat-unesco-pengakuan-subak-sebagai-warisan-dunia-2012
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bagi wisata yang telah dibuka sejak tahun 1990 ini, terlihat dengan meningkatnya 

jumlah wisatawan yang berkunjung setelah ditetapkan sebagai warisan dunia. 

tidak hanya anggota subak, seluruh program yang dikembangkan oleh pemerintah 

desa dengan seluruh lembaga dibawahnya harus berpedoman terhadap nilai-nilai 

dari Tri Hita Karana, seperti yang tertera dalam Misi nomor satu dari Desa 

Jatiluwih  di dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 

Desa Jatiluwih, disebutkan sebagai berikut: 

“Mewujudkan Desa Jatiluwih yang Asri, melalui peningkatan smber daya 

manusia, pengembangan kepariwisataan, pelestarian lingkungan yang 

berpegang teguh kepada konsep Tri Hita Karana.”  

 

Tabel 1.1  

Jumlah Kunjungan Wisatawan DTW Jatiluwih dari Tahun 2014-2017 

Tahun  Jumlah Wisatawan  

2014 165.144 orang  

2015 164.366 orang 

2016 213.509 orang 

2017 250.975 orang 

Sumber : Hasil olahan penulis dari LPJ Bandan Pengelola DTW 

Jatiluwih 2014-2017   

Pada awalnya wisatawan yang berkunjung ke Subak Jatiluwih merupakan 

wisatawan yang hanya sekedar berkunjung dan menikmati wisata alamnya yang 

asri, mereka tidak tinggal untuk menginap di sekitar subak padahal sudah tersedia 

penginapan, sehingga masyarakat kurang merasakan dampak dari pariwisata yang 

ada. Hal ini tentunya dikarenakan oleh belum adanya kegiatan yang melibatkan 

masyarakat langsung yang dilakukan oleh pengelola pariwisata di Jatiluwih, 
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sehingga muncullah idea untuk mengembangkan Desa Wisata yang berbasis 

partisipasi masyarakat di Subak Jatiluwih, masyarakat diikutkan berperan aktif 

dan sebagai pelaku wisata dengan adanya desa wisata yang menyediakan fasilitas 

wisatawan untuk menginap bersama dengan masyarakat subak. Nantinya 

pengembangan desa wisata tidak cukup dengan itu saja, akan dilakukan 

pemanfaatan lebih lanjut mengenai potensi alam dan budaya yang terdapat 

dikawasan Desa Wisata Jatiluwih tersebut yang dapat dijadikan atraksi wisata di 

Desa Wisata Jatiluwih. Pengembangan Desa Wisata merupakan langkah-langkah 

yang dilakukan untuk melengkapi memperbaiki serta meningkatkan fasilitas 

penunjang desa wisata yang tentunya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. 

Dalam pengembangan desa wisata ini banyak terdapat hambatan atau 

permasalahn yang dihadapi baik oleh masyarakat, pihak pengelola maupun 

pemerintah desa. Permasalahan tersebut antara lain; 

1. Masalah akses jalan yang kurang memadai 

2. Masalah pendanaan yang kurang untuk membangun fasilitas 

penunjang pariwisata 

3. Tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan desa wisata 

4. Masalah perijinan pembangunan restoran, villa dan akomodasi 

wisata lainnya yang melanggar ketentuan sawah abadi dan jalur 

hijau (alih fungsi lahan) 

5. Pembagian hasil dari pariwisata dirasa kurang adil oleh Subak.   

6. Pastisipasi masyarakat masih rendah dalam upaya pengembangan 

desa wisata  
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Dari permasalahan tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang 

pemberdayaan masyarakat melaluli pengembangan Desa Wisata yang 

berlandaskan Tri Hita Karana.  

1.2 Rumusan Malasah 

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah:  

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

desa wisata berbasis Tri Hita Karana (Di Desa Jatiluwih, Kecamatan 

Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali) ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan utama  

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam 

pengembangan Desa Wisata Jatiluwih sesuai dengan Konsep Tri Hita Karana, 

tujuan utama ini nantinya akan dijawab melalui tujuan khusus dari penelitian, 

sebagai berikut:  

1. Menganalisis Pemberdayaan Masyarakat melalu pengembangan Desa 

Wisata Berbasis Tri Hita Karana di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, 

Kabupaten Tabanan, Bali.   

1.4 Manfaat Penelitian  

Peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat dan 

kegunaan baik secara teoritik maupun praktis terhadap berbagai pihak, yaitu; 

a. Manfaat Akademis  

1) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi atau rujukan 

dalam melakukan penelitian-penelitian terkait dengan 
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pemberdayaan masyarakat melalu pengembangan desa wisata. 

Serta memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran kepada 

praktisi pengembangan masyarakat (community development) 

yang memiliki focus dalam mencari potensi dan pemberdayaan 

masyarakat berbasis potensi budaya dan adat lokal. 

b. Manfaat Praktis  

1) Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat meberikan 

wawasan berbasis adat budaya mengenai pengembangan desa 

wisata dan pemberdayaan masyarakat lokal. 

2) Bagi kelompok desa wisata, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi mengenai pengembangan desa wisata 

yang sesui dengan Tri Hita Karana serta pentingnya 

pemberdayaan masyarakat didalamnya.  

3) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan kepada pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan, 

agar dapat berperan aktif dan turut serta dalam pengembangan 

Desa Wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, 

Bali. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai studi-studi yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang berhubungan dengan tema pemberdayaan masyarakat 

maupun desa wisata. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pembanding dengan 

beberapa hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan dengan penelitian yang 

akan dilaksanakan peneliti.  

Dalam bab ini peneliti membahas tiga hal pokok yang menjadi acuan 

dalam melakukan penelitian. Pertama, penelitian terdahulu yang menjadi refreensi 

sekaligus batasan bagi peneliti. Kedua, teori atau konsep teori yang akan menjadi 

pemikiran utama dalam menganalisa permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

ini.  Ketiga, adalah Alur Pikir sebagai acuan berfikir untuk mempermudah 

pembaca dan peneliti dalam memahami hasil penelitian.  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan hasil literatur review yang dilakukan oleh peneliti terdapat 

beberapa tulisan atau penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang 

mengambil tema mengenai Pemberdayaan masyarakat dan desa wisata. Penelitian 

terdahulu ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai letak persamaan maupun 

perbedaan dari penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian sebelumnya 

sekaligus untuk mengetahui posisi penelitian yang peneliti akan lakukan tersebut. 

hal ini berguna untuk melihat keaslian dari penelitian peneliti lakukan dan sebagai 

acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Persamaan dan perbedaan yang akan 
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dibahas dalam penelitian terdahulu ialah terkait dengan teori, metode, dan 

pembahasan/ hasil. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

I Putu Gede Parma, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengamalan 

Konsep Tri Hita Karana di Hotal  (Sebuah Studi Kasus Pengembangan Hotel 

Berwawasan Budaya di Matahari Beach Resort and Spa),”
4
 berusaha 

mendiskripsikan pola penerapan dari konsep Tri Hita Karana di Hotel Matahari 

Beach Resort And Spa. masalah yang dihadapi, serta tanggapan dari masyarakat 

dan karyawan. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus dengan memanfaatkan 

wawancara, observasi, serta dokumentasi untuk mengumpulkan data dan 

menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.  Didapatkan bahwa konsep Tri 

Hita Karana telah diterapkan dengan sangat baik oleh Matahari Beach Resort And 

Spa. Konsep Tri Hita karana ini merupakan konsep yang dilaksanakan sebagai 

acuan dala kehidupan sehari-hari di hotel. Untuk konsep pawongan, pihak hotel 

selalu memfasilitasi berbagai kesenian dari berbagai suku dan agama dari lokasi 

di sekitar area hotel. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keharmonisan antar 

umat beragama. Upaya menjaga kelestarian terumbu karang dan penyu 

merupakan bentuk penerapan dari konsep palemahan. Selain itu hotel ini juga 

turun berperan aktif dalam pembangunan tempat suci. Pada awalnya penerapan 

konsep Tri Hita Karana yang diterapkan melalui program-program Hotel tersebut 

menemui penolakan dari masyarakat, namun setelah merasakan dampaknya 

masyarakat akhirnya memahami dan mendukung.     

                                                           
4
 I Putu Gede Parma. Pengamalan Konsep Tri Hita Karana di Hotel (Sebuah Studi Kasus 

Pengembangan Hotel Berwawasan Budaya Di Matahari Beach Resort And Spa). Jurnal Bina 

Ilmiah Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani (LPSDI). Vol 4 No. 2, April 2010 . Hlm 1-8 
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Ika Kusuma Permatasari, dalam penelitian tesisnya yang berjudul 

“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Dalam Usaha Peningkatan 

Kesejahtraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah).” penelitian ini mebahas 

terkait dampak yang ditimbulkan dengan adanya Candi Borobudur terhadap desa-

desa sekitarnya, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk pemberdayaan 

masyarkaat melalui desa wisata, serta untuk mengetahui sejauh mana dampak 

pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat. Hasil dari 

penelitian ini ialah, Desa Cadirejo merupakan desa yang berpotensi besar untuk 

dikembangkan menjadi desa wisata, kemudian desa wisata yang dimaksud tidak 

hanya untuk konservasi kawasan Candi Borobudur saja melainkan juga mamu 

mendukung adanya upaya pelestarian niali-nilai tradisi masyarakat lokal juga 

mendorong perekonomian masyarakat desa melalu desa wisata, dengan adanya 

desa wisata tersebut warga desa mendapat keuntungan dengan dijadikannya desa 

mereka sebagai desa wisata. Keuntungan tersebut baik berupa mereka daat 

berinteraksi dengan wisatawan asing maupun lingkungan mereka jadi terawat, 

bersih dan teratur, selain itu menghasilkan penghasilan tambahan.  Terakhir 

temuan dari penelitian berbeda dari pokok utama penelitian yaitu pengentasan 

kemiskinan, yang terjadi  adalah terdapat peningkatan status sosial masyarakat.
5
 

Supartini, dalam jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui 

Pengembangan Desa Wisata Ketingan Kabupaten Sleman,” menjelaskan tentang 

proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Ketingan, kemudian membahas 

tentang bagaimana upaya dan penguatan kelembagaan terhadap pemberdayaan 

                                                           
5
 Ika Kusuma Permanasari. 2011. Pemberdayaan Masyarakat melalui Desa wisata dalam Usaha 

Peningkatan Kesejahtraan (Desa Candirejo, Magelang, Jawa Tengah). Tesis. Fakultas Ekonomi 

,Universitas Indonesia. 
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masyarakat, serta menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat 

tersebut. Penelitian ini bersifat pengamatan terhadap pemberadayaan masyarakat 

dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan pengamatan lapangan. 

Dengan sumber data dari Instansi pemerintah ataupun swasta yang relevan, 

pengolahan data dengan analisis kualitatif dan dengan pendekatan deskriptif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa 

Wisata Ketingan sudah berjalan sebagai mana mestinya, namun belum mencapai 

tarap kemandirian. Pengembangan potensi dilakukan oleh pengelola diterapkan 

dalam bidang atraksi, akomodasi berupa homestay. Terdapat rencana 

pembentukan paket wisata model managemen kluster perlu disikapi denga lebih 

serius, karna dengan adanya paket ini bermanfaat dan dapat meningkatkan, 

melibatkan UKM (Usaha Kecil Menengah) serta warga, dan menjadi daya tarik 

wisata. Warga di Desa Ketingan sebagian besar telah mengerti makna dari 

pemberdayaan, maka dengan itu memudahkan pengelola dalam melaksanakan dan 

mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan, walaupun masih 

ada beberapa hambatan terkait dengan pendanaan dan sumberdaya manusia.
6
  

Made Heny Urmila Dewi dkk, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa 

Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali.”
7
 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji 

keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangat desa wisata dan merumuskan 

                                                           
6
 Supartini. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PengembanganDesa Wisata Desa Ketingan 

Kabupaten Sleman. Jurnal Nasional Pariwisata. Vol 4 No. 1, April 2012 . Hlm 58-72  
7
 Made Heny U. D. Dkk. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di 

Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. Jurnal KWISTARA. Vol 3 No. 2, 17 Agustus 2012. Hlm. 

117-226 
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model pengembangan desa wisata yang mengedepankan pastisipasi masyarakat 

lokal. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan cara studi 

literatur, wawancara mendalam dan observasi non-partisipan. Medote analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata Jatiluwih belum 

melibatkan masyarakat lokal. Peranan pemerintah terlihat dominan. Semestinya 

bila mengacu terhadap pendekatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan 

berkelanjutan, peran pemerintah diharapkan menjadi fasilitator dengan 

memberikan peran dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lokal.  

Abdur Rohim, dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Pemberdayaan 

Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Study di Desa wisata Bejiharjo, 

Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY).” Penelitian ini 

membahas tentang bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui 

pengembangan desa wisata yang berdampak pada lini sosial dan budaya maupun 

peningkatan terhadap kesejahtraan ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan wawancara (indepth interview), obervasi 

dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, yang pertama 

terbentuknya desa wisata di Desa Bejiharjo terrealisasi dengan adanya gagasan 

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta bantuan dari program PNPM Mandiri 

Pariwisata, kemudian bentuk pemberdayaan masyarakat di desa wisata Bejiharjo 

terbagi menjadi beberapa bidang sebagai berikut:  

a. Pertemuan  

b. Pendampingan  

c. Bantuan Modal sebagai stimulan 

d. Pembangunan Sarana dan prasarana 
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e. Pembentukan Pokdarwis Desa Bejo 

f.            Kerja Bakti  

g. Pemasaran 

 

Ketiga, adanya desa wisata Bejiharjo ini membawa dampak perubahan ekonomi 

bagi masyarakatnya, dan yang terakhir peneliti menemukan bahwa pengembangan 

SDM menjadi lebih baik, seperti masyarakat agriculture menjadi masyarakat 

pariwisata, kemudian nilai kearifan lokan dijaga seperti wayang beber.
8
  

 Fariz Zakaria dan Rima Dewi Suprihardji dalam penelitiannya yang 

berjudul “Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan 

Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan,” menjelaskan tentang potensi potensi 

yang dimiliki oleh desa bandungan dari segi sosial dan budayanya. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan rasional, dan menggunakan beberapa teknik analisis 

seperti statistik deskriptif, menggunakan analisa skoring, serta menggunakan 

analisis delphi. Penelitian ini menghasilkan konsep pengembangan secara spasial 

dan non-spasial. Adapun konsep spasial dengan menyediakan rute perjalanan 

wisata, menyediakan sarana transfortasi khusus menuju kawasan desa wisata dan 

menyediakan fasilitas pendukung pariwisata. Sedangkan konsep non-spasial 

dengan menjadikan adat istiadat sebagai peraturan kegiatan wisata, 

mengembangkan kawasan desa wisata berbasis agrowisata, menyediakan fasilitas 

penginapan berkonsep  tanean lanjheng, menyediakan toko souvenir, 

menyediakan fasilitas rumah makan , memberikan pelatihan kepada masyarakat, 

menyediakan tempat rekreasi, membuat web tentang kawasan desa wisata, 

                                                           
8
 Abdur Rohim. 2013.  Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata (Studi  di 

Desa Wisata Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Skripsi. 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga.  
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melibatka masyarakat dalam proses pengembangan dan menerapkan peraturan 

zonasi.   

Dewa Ayu Diyah Sri Widari dalam artikelnya yang berjudul 

“Perkembangan Desa Wisata Jatiluwih Setelah UNESCO Menetapkan Subaknya 

Sebagai Bagian Dari Warisan Budaya Dunia.”
9
 Dalam artikel ini menjelaskan 

tentang bagai mana perkembangan Desa wisata Jatiluwih setelah ditetapkannya 

Subak Jatiluwih berserta Konsep Tri Hita Karananya sebagai warisan budaya 

dunia. perkembangannya dilihat dari dua aspek, ialah aspek Sosial-budaya yang 

didalamnya terdapat Kegotongroyongan, Budaya pertanin, Kesenian Tradisional, 

dan organisasi sosial. Kemudian dari aspek ekonominya yang di dalamnya 

melihat perkembangan  lapangan kerja dan kesempatan berusaha, pendapatan, dan 

investasi. Penelitian ini juga melihat partisipasi masyarakat dalam pengembangan 

desa wisata, serta melihat persepsi atau tanggapan dari wisatawan mengenai 

pengembangan desa wisata berdasarkan pemahaman terhadap konsep Tri Hita 

Karana. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode 

pengumpulan data melalu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data 

yang terkumpul akan di analisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik 

penentuan informan purposive sampling dan accidental sampling. Berdasarkan 

keperluan peneliti dan tujuan penelitian maka informan yang dipilih terdiri dari 

Kepala Desa, Bendesa Adat, Pekaseh, Kelian Dusun, Pengelola Desa Wisata, 

Pengusaha Pariwisata, Masyarakat dan Wisatawan. Hasil dari penelitian ini, dari 

tujuh aspek yang dilihat peneliti dalam dampak yang ditimbulkan ketika 

                                                           
9
 Dewa Ayu D.S.W. Perkembangan Desa Wisata Jatiluwih Setelah UNESCO Menetapkan 

Subaknya Sebagai Bagian Dari Warisan Budaya Dunia. JUMPA. Vol 2 No. 1.  Hlm:61-78.  
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diresmikannya Subak Jatiluwih sebagai warisan budaya dunia, yaitu 

kegotongroyongan, budaya pertanian, kesenian tradisional , organisasi sosial, 

lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan, dan invertasi. Ketujuh aspek 

tersebut mengalami perubahan setelah setelah ditetapkannya Subak Jatiluwih oleh 

UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Bentuk partisipasi masyarakat dalam 

perkembangan Desa Wisata Jatiluwih  dikaji dari  tiga tahap yaitu perencanaan, 

pengembangan, dan pengawasan. Di mana dalam tahap perencanaan dan 

pengawasan partisipasi masyarakat hanyalah bersifat manifulatif dan fungsional. 

Sedangkan pada tahap pengembangan masyarakat berpartisipasi aktif.  

Eko Nur Fatmawati dkk, dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahtraan 

Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten,”
10

 dalam penelitian ini mengkaji 

tentang pengembangan potensi Desa Wisata Ponggok. Adapun beberapa tujuan 

dari penelitian ini ialah, yang pertama, untuk megetahui atraksi wisata yang 

dimiliki oleh Desa Wisata Ponggok, pengaruh dalam mengembangkan potensi 

wisata Desa Wisata Ponggok untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat Desa 

Ponggok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi langsung ke Desa 

Wisata Ponggok serta dengan wawancara terhadap informan. Selain kedua hal itu 

dilakukan pula studi dokumen dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan kemudian akan dilakukan analisis. Adapun hasil dar penelitian ini 

menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Ponggok masih 

                                                           
10

 Eko Nur Fatmawati dkk. 2015.  Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan 

Kesejahtraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten. Hlm 1-19 
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dapat dikembangkan untuk menarik wisatwan berkunjung ke Desa Wisata 

Ponggok. Masyarakat Desa Ponggok juga berperan aktif sebagai pelaku dan 

inisiator. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Ponggok sangat 

berpengaruh terhadap kesejahtraan masyarakat di Desa Ponggok. Walaupun 

terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pendanaan, akses jalan menuju 

obyek  satu menuju obyek lainnya, serta kekurangan fasilitias. Hal itu dapat 

diminimalisir oleh pemerintah yang bekerjasama dengan masyarakat untuk 

membangun fasilitas yang masih dibutuhkan oleh wisatawan.  

Rimas Martiarini dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi 

Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan Masyarakat  Desa Ketenger 

Baturraden”
11

 di mana penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi 

pengembagan desa wisata melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini 

mengambil lokasi di Desa Ketenger Baturraden, penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dari penelitian ini adalah pengelola Desa 

Wisata Ketenger dan tokoh masyarakat Ketenger.  Medote analisis data yang 

digunakan adalah Deskriptif-kuslitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata 

Ketenger Baturraden selama November 2016 sampai Mei 2017. Hasil dari 

penelitian ini adalah strategi pengembangan Desa Wisata melalui pemberdayaan 

masyarakat Desa Ketenger ada 8 strategi yaitu pengkoordinasian antara pengelola 

Desa Wisata dengan masyarakat, fasilitas pemerintah memberikan pendanaan 

untuk mengelola desa wisata, mengembangkan atraksi wisata, mempromosikan 

Desa Wisata Ketenger, penyediaan akomodasi, analisis program kelembagaan, 

                                                           
11

 Rimas Martiarini. 2017.  Strategi Pengembangan Desa Wisata Melalui Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Ketenger Baturraden. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut 

Agama Islan Negeri Purwokerto. 
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pengelolan souvenir, pengadaan fasilitas umum. Sedangkan dalam perspektif 

ekonomi Islam, pengembangan desa wisata berfolus terhadap kesejahtraan, adil, 

memanfaatkan lingkungan tanpa merusak lingkungan.  

Tabel 2.1 

Daftar Penelitian Terdahulu 

No Judul  Hasil Penelitian  Pembeda  

1 Pengamalan Konsep Tri 

Hita Karana Di Hotel  

(Studi Kasus 

Pengembangan Hotel 

Berwawasan Budaya Di 

Matahari Beach Resort 

And Spa)  

 

(Parma, 2010) 

Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui pola 

penerapan konsep Tri 

Hita Karana 

(Parahyangan, Pawongan, 

dan Palemahan) di Hotel 

Matahari Beach Resort 

And Spa, masalah yang 

dihadapi, serta tanggapan 

dari masyarakat dan 

karyawan. Didapatkan 

bahwa konsep Tri Hita 

Karana telah diterapkan 

dengan sangat baik oleh 

Matahari Beach Resort 

And Spa. Konsep Tri Hita 

karana ini merupakan 

konsep yang dilaksanakan 

sebagai acuan dala 

kehidupan sehari-hari di 

hotel. Untuk konsep 

pawongan, pihak hotel 

selalu memfasilitasi 

berbagai kesenian dari 

berbagai suku dan agama 

dari lokasi di sekitar area 

hotel. Hal ini dilakukan 

untuk tetap menjaga 

keharmonisan antar umat 

beragama. Upaya 

menjaga kelestarian 

terumbu karang dan 

penyu merupakan bentuk 

penerapan dari konsep 

palemahan. Selain hitu 

Penelitian ini fokus 

terhadap usaha penerapan 

Tri Hita Karana oleh 

Hotel Matahari Beach 

Resort And Spa  berbeda 

dengan penelitian yang 

sekarang berfokus 

terhadap pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pengembangan desa 

wisata yang berbasis Tri 

Hita Karana  
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hotel ini juga turun 

berperan aktif dalam 

pembangunan tempat 

suci. Pada awalnya 

penerapan konsep Tri 

Hita Karana yang 

diterapkan melalui 

program-program Hotel 

tersebut menemui 

penolakan dari 

masyarakat, namun 

setelah merasakan 

dampaknya masyarakat 

akhirnya memahami dan 

mendukung.  

2 Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Desa Wisata 

Dalam Usaha Peningkatan 

Kesejahtraan (Desa 

Candirejo, Magelang, 

Jawa Tengah)  

 

(Permatasari, 2011) 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

Usaha pengentasan 

kemiskinan dengan 

pemberdayaan 

masyarakat di desa desa 

sekitar Candi Borobudur. 

Konsep yang digunakan 

adalah Kemiskinan, Desa 

Wisata, Pemberdayaan 

Masyarakat,  

Pemberdayaan 

Masyarakat melalui desa 

wisata, dan Kesejahtraan. 

Digunakan Analisis 

SWOT untuk menjawab 

rumusan masalah. Metode 

Penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif 

kualitatif, metode 

kualitatif yang digunakan 

adalah Participatory 

Rular Appraisal (PRA)  

Penelitian ini meneliti 

tentang pemberdayaan 

masyarakat yang terjadi di 

wilayah Borobudur, di 

mana dengan adanya   

desa wisata Candirejo 

bagaimana dampak yang 

ditimbulkan dalam usaha 

pengentasan kemiskinan. 

Sedangkan penelitian 

yang dilakukan peneliti 

berbeda lokasi yaitu di 

Desa wisata Jatiluwih dan 

peneliti berfocus terhadap 

usaha pemberdayaan 

masyarakatnya melaui 

pengembangan desa 

wisata yang sesui dengan 

konsen Tri Hita Karana.   

3 Pemberdayaan Masyarakat 

Melalui Pengembangan 

Desa Wisata Ketingan 

Kabupaten Sleman. 

Penelitian ini mengkaji 

tentang pemberdayaan 

masyarakat dan potensi 

Desa Wisata Ketingan. 

Penelitian terdahulu 

melaksanakan 

penelitiannya di Desa 

wisata Ketingan, dan 
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(Supartini, 2012) 

Dalam penelitian ini 

membahas tiga hal 

penting. Pertama, 

membahas tentang 

bagaimana proses 

pemberdayaan 

masyarakat di Desa 

Wisata Ketingan, kedua 

membahas tentang 

bagaimana upaya dan 

penguatan kelembagaan 

terhadap pemberdayaan 

masyarakat dan yang 

ketiga ialah apakal yang 

menjadi faktor 

pendukung dan 

penghambat dalam 

pelaksanaan 

pemberdayaan 

masyarakat tersebut. Jenis 

penelitian Kualitatif  

dengan pendekatan 

deskriptif dengan teknik 

pengumpulan data berupa 

studi pustaka dan 

pengamatan lapangan.    

berfokus terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilakukan oleh 

LPMD (Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat Desa) serta 

upaya upaya yang 

dilakukan dalam 

penguatan kelembagaan, 

terakhir juga membahas 

tentang potensi 

pendukung desa wisata 

ketingan, sedangkat 

penelitian yang sekarang 

mengambil tempat di 

Desa wisata Subak 

Jatulwih, yang membahas 

proses pengembangan 

desa wisata sesui dengan 

Tri Hita Karana, dan 

menjelaskan tentang 

pemberdyaan masyarakat 

yang terjadi dalam proses 

pengembangan desa 

wisata jatiluwih.     

4 Pengembangan Desa 

Wisata Berbasis Partisipasi 

Masyarakat Lokal Di Desa 

Wisata Jatiluwih Tabanan, 

Bali 

 

(Dewi, 2013)  

Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji 

keterlibatan masyarakat 

lokal dalam 

pengembangan desa 

wisata dan merumuskan 

model pengembangan 

desa wisata yang 

mengedepankan 

partisipasi masyarakat 

lokal. Teknik 

pengumpulan datanya 

dengan studi literatur, 

wawancara mendalam 

dan observasi non-

partisipan. Denga metode 

Penelitian yang dulu 

meneliti tentang 

partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan desa 

wisata, sedangkan 

penelitian yang sekarang 

meneliti tentang 

pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan 

desa wisata.  
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analisis yang digunakan 

adalah analisis deskriptif. 

Tulisan ini menunjukkan 

bahwa pengembangan 

desa wisata di Jatiluwih 

belum melibatkan 

masyarakat.  

5 Pemberdayaan Masyarakat 

melalui Pengembangan 

Desa Wisata (Studi Desa 

Wisata Bejiharjo 

Kabupaten Gunungkidul, 

DIY 

 

(Rohim, 2013) 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk 

mendiskripsikan dan 

menganalisis mengenai 

bentuk bentuk kegiatan 

pemberdayaan melalui 

pengembangan desa 

wisata yang berdamapak 

bagi lini sosial budaya 

maupun peningkatan 

kesejahtraan ekonomi 

masyarakat sekitar. 

Pendekatan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif 

dengan teknik 

pengumpulan data 

wawancara (indepth 

interview), observasi, dan 

studi dokumentasi 

Pada penelitian ini 

mengupas tentang bentuk 

bentuk pemberdayaan 

masyarakat dalam tahapan 

pengembangan desa 

wisata serta dampak 

perkembangan ekonomi 

masyarakat, sedangkan 

penelitian yang sekarang 

lebih berfocus terhadap 

bagai mana proses 

pemberdayaan masyarakat 

di desa wisata Jatiluwih 

dan bagaimana 

pengembangan desa 

wisata yang sesui dengan 

konsep Tri Hita Karana.  

6 Konsep Pengembangan 

Kawasan Desa Wisata di 

Desa Bandungan 

Kecamatan Pakong 

Kabupaten Pamekasan  

 

(Zakaria, 2014)  

Penelitian ini 

menghasilkan konsep 

pengembangan secara 

spasial dan non-spasial. 

Adapun konsep spasial 

dengan menyediakan rute 

perjalanan wisata, 

menyediakan sarana 

transfortasi khusus 

menuju kawasan desa 

wisata dan menyediakan 

fasilitas pendukung 

pariwisata. Sedangkan 

konsep non-spasial 

Fokus penelitian terdahulu 

adalah mengenai konsep 

pengembangan kawasan 

desa wisata. berbeda 

dengan penelitian yang 

sekarang berfokus untuk 

mengalanisa 

pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan 

desa wisata. 

Menggunakan teknik 

analisasis statistik dan 

skoring, kemudian 

dilanjutkan dengan analisa 
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dengan menjadikan adat 

istiadat sebagai peraturan 

kegiatan wisata, 

mengembangkan kawasan 

desa wisata berbasis 

agrowisata, menyediakan 

fasilitas penginapan 

berkonsep  tanean 

lanjheng, menyediakan 

toko souvenir, 

menyediakan fasilitas 

rumah makan , 

memberikan pelatihan 

kepada masyarakat, 

menyediakan tempat 

rekreasi, membuat web 

tentang kawasan desa 

wisata, melibatka 

masyarakat dalam proses 

pengembangan dan 

menerapkan peraturan 

zonasi.   

delphi 

7 Perkembangan Desa 

Wisata Jatiluwih Setelah 

UNESCO Menetapkan 

Subaknya Sebagai Bagian 

Dari Warisan Budaya 

Dunia 

 

(Widari, 2015) 

Penelitian ini 

menjelaskan tentang 

dampak yang ditimbulkan 

setelah ditetapkannya 

Subak Jatiluwih sebagai 

warisan budaya dunia 

oleh UNESCO, Penelitian 

ini menggunakan konsep 

Perkembagan, Desa 

Wisata, Subak, Warisan 

Budaya Dunia, serta Tri 

Hita Karana. 

Pada penelitian ini focus 

terhadap perkembangan 

wisata subak jatiluwih 

setelah diakui UNESCO 

sebagai warisan budaya 

serta persepsi wisatawan 

terhadap pengembangan 

Subak Jatiluwih setelah 

dikembangkan menjadi 

desa wisata dari aspek Tri 

Hita Karana. Sedangkan 

penelitian yang sekarang 

focus terhadap proses 

pembangunan Desa wisata 

jatiluwih melalui kaca 

mata Tri Hita Karana, dan 

proses pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pengembangan desa 

wisata.     

8 Pengembangan Potensi Penelitian ini mengkaji Lokasi penelitian, focus 
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Desa Wisata Untuk 

Meningkatka Kesejahtraan 

Masyarakat Desa 

PonggoK Kabupaten 

Klaten 

 

(Fatmawati dkk, 2015) 

 

tentang pengembaga 

potensi Desa Wisata 

Ponggok. Penelitian ini 

bertujuan untuk 

mengetahui atraksi wisata 

yang dimiliki oleh Desa 

Wisata Ponggok, 

pengaruh dalam 

mengembangkan potensi 

wisata Desa Wisata 

Ponggok untuk 

meningkatkan 

kesejahtraan masyarakat 

Desa Ponggok, serta 

kendala-kendala yang 

dihadapi dalam 

melakukan 

pengembangan desa 

Wisata Ponggok. Hasil 

dari penelitian ini adalah 

menunjukkan bahwa 

potensi yang dimiliki desa 

wisata ponggok masih 

dapat dikembangkan 

untuk menarik wisatawan 

berkunjung ke desa 

wisata ponggok.  

terhadap pengembangan 

atraksi yang dimiliki. 

Sedangkan penelitian 

yang sekarang lebih 

kepada pemberdayaan 

masyarakat melalui 

pengembangan desa 

wisata berbasis Tri Hita 

Karana, dan juga lebih 

melihat proses 

pemberdayaan yang 

terjadi didalamnya  

9 Strategi Pengembangan 

Desa Wisata Melalui 

Pemberdayaan Masyarakat 

Desa Ketengger 

Baturraden 

 

(Martiarini, 2017) 

Penelitian ini berfocus 

terhadap stategi 

pengembangan desa 

wisata dengan 

pemberdayaan 

masyarakat dengan 

konsep Communitiy 

Based Tourism  (CBT),. 

Hasil dari penelitian ini 

adalah strategi 

pengembangan desa 

wisata melalui 

pemberdayaan 

masyarakat Desa 

Ketengger ada 8 strategi 

yaitu pengkoordinasian 

antara pengelola desa 

wisata dengan 

masyarakat, fasilitas 

Penelitian yang dulu 

membahas strategi 

pengembagan desa wisata 

melalui pemberdayaan 

masyarakat, dan 

melihatnya dari perspektif 

ekonomi Islam, serta 

lokasi penelitiannya di 

Desa Ketenger. 

Sedangkan penelitian 

yang sekarang focus 

terhadap proses 

pemberdayaan masyarakat 

melalui desa wisata, 

pengembangan desa 

wisata ini dilihat pula 

dengan konsep Tri Hita 

Karana.  
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pemerintah memberikan 

pendanaan untuk 

mengelola desa wisata, 

mengembangkat atraksi 

wisata, mempromosikan 

Desa Wisata Ketenger, 

penyediaan akomodasi, 

analisis program 

kelembagaan, 

pengelolaan souvenir, 

pengadaan fasilitas 

umum. Sedangkan dalam 

perspektif ekonomi Islam, 

pengembagan desa wisata 

berfokus menuju 

kesejahtraan, adil, 

memanfaatkan 

lingkungan tanpa 

merusak lingkungan.      

Sumber : Hasil olahan Peneliti (2018) 

2.2 Kerangka Teori  

2.2.1 Pembangunan Masyarakat (Community Development) 

Dinamika perspektif pengembangan masyarakat di negara dunia 

ketiga terus mengalami dinamika, bergantinya satu perspektif ke perspektif 

lainnya bukan hanya dikarenakan perspektif lama tidak mampu menjawab 

permasalaahn yang ada saat itu, melainkan juga disebabkan dengan adanya 

persoalan-persoalan baru di samping masalah keterbelakangan dan 

kemiskinan yang identik dengan negara dunia ketiga, berkembangnya 

permasalahan yang muncul di negara dunia ketiga berkaitan dengan 

dinamika internal dan eksternal seperti adanya dampak globalisasi, masalah 

lingkungan hidup, masalah yang berkaitan dengan perkembangan teknologi 

informasi. Hal itulah yang membuat perspektif yang dominan yang sedang 

menjadi arus utama juga selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan. 
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Perkembangan pembangunan masyarakat dari tahun 1950-an sampai saat ini 

perspektif yang menjadi arus utama adalah perspektif pembangunan yang 

berbasis kepada masyarakat. Salah satu teori pembangunan yang menjadi 

rujukan utama perspektif ini adalah people Centered Development. Dalam 

implementasinya, pendekatan utama yang digunakan adalah Pemberdayaan 

Masyarakat.
 12

  

Pada intinya Community Development merupakan usaha atau 

tindakan yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan 

berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan 

kapasitas masyarakat, pastisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan. 

Arthur Dunham seorang pakar Comunity development mendefinisikan 

sebagai berikut “organized efforts to improve the conditions of community 

life, and the capacity for community integration and self-direction. 

Community development seeks to work primarity through teh enlisment and 

organization of sefl-help and coprative efforts on the part of the residents of 

the community, but usually with the technical assistance from goverment or 

voluntary organization.
13

  

Rumusan tersebut di atas menekankan bahwa  pembangunan 

masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasai yang bertujuan 

untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan 

masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. 
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Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari 

organisasi-organisasi swadaya dan usaha bersama dari individu-individu di 

dalam masyarakat. Akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari 

pemerintahan maupun organisasi-organisasi sukarela.  

Arthur Dunham membedakan “Community development” dengan 

“community organization” yaitu “Community development is concerned 

with economic life, roads, buildings, and education, as well health and 

welfare, in the narrower sense. On the other hand, community walfare 

organization is concerned with adjusment of social welfare need and 

resource in cities, states, an nations as rural villagee.”   Jadi Community 

organization identik dengan pembangunan masyarakat kota. 

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, Dunham menjelaskan bahwa 

pengembangan masyarakat mencangkup : 

1. Program terencana yang difokuskan pada seluruh kebutuhan 

masyarakat, 

2. Bantuan teknis,  

3. Berbagai keahlian yang terintegrasi untuk membantu 

masyarakat,  

4. Suatu penekanan utama atas self help dan partisipasi oleh 

masyarakat.  

Lebih lanjut Dunham menjelaskan bahwa dalam usaha 

menggambarkan pengembangan masyarakat, terdapat lima prinsip dasar 

yang sangat penting yaitu:  
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1. Penekanan pada pentingnya kesatuan kehidupan masyarkat 

dan hal yang terkait dengan hal tersebut.  

2. Perlu adanya pendekatan antar tim dalam pengembangan 

masyarakat.  

3. Kebutuhan akan adanya communiti worker yang serba bisa 

(multi purpose) pada wilayah pedesaan. 

4. Pentingnya pemahaman akan pola budaya masyarakat lokal. 

5. Adanya prinsip kemandirian yang menjadi prinsip utama 

dalam pengembangan masyarakat .  

Berdasarkan penelitian terhadapat pelaksanaan program 

pengembangan masyarakat (community development) di beberapa negara, 

Conyers (1984: 179-183) mengemukakan bahwa terdapat dua tipe 

pengembangan masyarakat, yaitu Pertama, Community development yang 

penyelenggaraanya dikoordinasikan oleh suatu departement atau instansi 

pemerintah yang khusus bertanggung jawab atas masalah pembangunan 

masyarakat. Departemen atau lembaga (Dinas) ataupun instansi yang 

bersangkutan memperkerjakan tenaga-tenaga profesional di bidang 

pembangunan masyarakat yang bertanggung jawab dalam mendorong serta 

membantu segala jenis kegiatan masyarakat setempat di seluruh daerah.  

Dari pengertian Community development yang disebut di atas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Community development merupakan suatu proses pembangunan yang 

berkesinambungan. Dalam artian dilaksanakan dengan terorganisis dan 
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bertahap, mulai dari tahap permuaan sampai pada kegiatan tindak lanjut 

dan evaluasi – follow-up activity and evaluation 

2.  Community development bertujuan untuk memperbaiki – to improve – 

kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik.   

3. Community Development memfokuskan kegiatannya melalui 

pemberdayaan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga prinsip to help 

themselve dapat jadi kenyataan. 

4. Community development memberikan penekanan pada prinsip 

kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam bentuk aksi bersama – group 

action – di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang dimiliki 

masyarakat.  

2.2.2 Pemberdayaan Masyarakat   

Pemberdayaan sangat erat kaitannya dengan  program  atau 

kebijakan terutama yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. Hal ini dikarenakan dengan jalan pemberdayaan ini masyarakat 

menjadi peka dan tau terhadap permasalahan yang mereka hadapi, serta 

mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan mandiri sehingga 

masyarakat tidak menggantungkan diri terhadap programya pemerintah. 

Dalam konteks ini, indikator pemberdayaan masyarakat adalah kemampuan 

dan kebebasan dalam menentukan pilihan untuk memperbaiki 
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kehidupannya. Masyarakat merupakan subyek dalam perubahan, sehingga 

diperlukan strategi pemberdayaan yang tepat dan terarah.
14

   

Menurut Merriam Webster dan Oxfort English Dictionary ( Dalam 

Prijono dan Pranaka, 1996), pemberdayaan dan memberdayakan berasal 

dari kata empowerment dan empower yang memiliki pengertian to give 

power or authority to, serta to give ability to or enable.
15

 Di samping itu 

terdapat pengertian yang pertama yang bermakna sebagai upaya untuk 

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas 

kepada pihak lain, kemudian pengertian kedua memiliki makna sebagai 

upaya untuk meberi kemampuan atau keberdayaan.   

Robert Chambers mejelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat 

merupakan sebuah konsep ekonomi yang merangkun nilai-nilai sosial. 

Konsep ini menjadi cerminan bahwa paradigma baru pembangunan telah 

muncul yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering , 

and sustainable.”
16

 Konsep ini jauh lebih luas dari sekedar arti dalam 

memenuhi kebutuhan dasar (basis needs) atau menyediakan mekanisme 

untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut. Lahirnya konsep ini 

merupakan sebuh upaya dalam menerjemahkan maksud dari alternatife 

development yang diutarakan oleh Friedman, yang menghendaki “Inclusive 

democracy, appropriate economic growth, gender equality and 
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intergenerational equity.”
17

 Sedangkan menurut Kartasasmita mengatakan 

bahwa keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan 

suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis 

mengembangkan dari dan mencapai kemajuan.
18

  

Paradigma pemberdayaan adalah paradigma pembangunan manusia, 

yaitu pembangunan yang berpusat pada rakyat merupakan proses 

pembangunan yang mendorong prakarsa rakyat bawah.
19

 Nantinya proses 

perubahan sosial melalui pembangunan sosial adalah merupakan proses 

pemberdayaan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang 

menjadi hal yang sangat diperhatikan adalah upaya untuk memberikan bekal 

terhadap masyarakat sehingga mereka  memiliki kemampuan dan daya, 

maka mereka akan turut berpartisipasi serta mampu menyelesaikan akar 

permasalahan yang ada dengan mandiri.  

Memberdayakan masyarakat merupakan usaha dalam mengentaskan 

kemiskinan dan keterbelakangan yang masih sampai sekarang menjadi 

permasalahan klasik yang terus berulang, sehingga pemberdayan dapat pula 

diartikan memampukan atau memandirikan masyarakat.
20

 Untuk menuju 

pemberdayaan masyarakat maka Ginanjar Kartasasmita mengungkapkan 

tiga hal , yaitu: 
21
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1. Menciptakan Suasana atau Iklim yang Memungkinkan Potensi 

Masyarakat Berkembang (enabling environment). 

Menciptakan suasana atau ilkim ini memiliki makna bahwa 

mennyadarkan masyarakat dan setiap individu manusia memiliki 

sebuah potensi bahkan lebih yang dapat dikembangkan , dalam artian 

semua masyarakat memiliki daya, jika tidak demikian sudah pasti 

manusia sudah punah. Pemberdayaan merupakan upaya untuk 

membangun daya itu, dengan memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki masing-masing dan upaya dalam 

mengembangkannya. 

2. Mempererat Potensi atau Daya yang dimiliki oleh Masyarakat 

(empowering).   

Setelah berhasil menciptakan iklim supaya masyarakat dapat 

mengembangkan potensi yang dia miliki, selanjutnya dibutuhkan 

langkah-langkah nyata. Langkah nyata ini berupa berbagai masukan 

(input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang 

(opportunities) yang akan membuat masyarakat memilii kesempatan 

untuk semakin berdaya. Dalam hal ini pemberdayaan yang dimaksud 

tidak hanya penguatan per individu, melainkan juga termasuk pranta-

pranatanya. Dalam upaya pemberdayaan ini, penanaman nilai-nilai 

seperti kerja keras, hemat, keterbukaan , dan tanggung jawab 

merupakan hal yang pokok. Kemudian pembaharuan lembaga-lembaga 
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sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan beserta 

peranan masyarakat di dalamnya.   

3. Memberdayakan Mengandung Pula Arti Melindungi  

Konsep pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki keinginan 

untuk menghentikan yang lemah semakin lemah karena kurang berdaya 

dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan 

masyarakat mengutamakan perlindungan dan pemihakan kepada yang 

lemah amanlah mendasar sifatnya. Adanya peraturan perundang 

undangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah 

sangatlah diperlukan.  

Pemberdayaan masyarakat bukanlah membuat masyarakat menjadi 

ketergantungan dengan program-program pemberian (charity) karena 

pada dasarnya setiap apa yang dinikmatinya harus dihasilkan dari usaha 

sendiri dan hasilnya dapat dipertukarkan denga pihak lainnya.
22

 

Pemberdayaan masyarakat dapat tercapai dengan menerapkan 

pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P, yang terdiri 

dari; Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan 

pemeliharaan:
23

 

1. Pemungkinan 

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus 
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mampu membebaskan masyarakat dari pemisahan pemisahan 

budaya dan struktural yang menghambat. 

2. Penguatan  

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pemberdayaa harus mampu 

menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan 

diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.     

3. Perlindungan  

Melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang lemah agar 

tidak tertindas oleh kelompok kuat, dalam artian 

menghindarkan masyarakat yang lemah dari persaingan yang 

kurang seimbang apalagi yang tidak sehat, dan juga mencegah 

terjadinya ekploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang 

lemah. Pemberdayan harus diarahkan pada penghapusan segala 

yang berbentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak 

menguntungkan rakyat kecil.   

4. Penyokong  

Memberikan dorongan dan bimbingan agar masyarakat mampu 

menjalankan peranan dan tugas-tugas di kehidupannya. 

Pemberdayaan harus mempu menyokong masyarakat yang 

lemah agar terhindar dari penindasan dan tidak jatuh pada 

keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.     
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5. Pemeliharaan 

Memelihara kondisi yang kondusif agar keseimbangan 

distribusi kekuasaan tetap terjaga atara berbagai kelompok 

dalam masyarakat. Pemberdayaan mampu  menjamin 

keseimbagan dan keselarasan dalam masyarakat sehingga 

memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.  

Dari penjelasan di atas, maka pemberdayaan masyarakat berupaya 

untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat yang 

mengarah kepada kemandirian masyarakat untuk dapat merubah 

masyarakat agar lebih mandiri mengembangkan dirinya. Melihat dari 

pendapat Ginanjar Kartasasmita dan Edi Suharto mengenai konsep 

keberhasilan suatu pemberdayaan masyarakat, maka fenomena 

pemberdayaan masyarakat yang peneliti angkat dalam tulisan yang 

terkait dengan “pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa 

Wisata  berbasis Tri Hita Karana (di Desa wisata jatiluwi)”  sebagai 

unsur yang memungkinkan suatu  masyarakat bertahan maupun 

mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan.   

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan 

Menurut pendapan dari Notoatmojo (1998:11-13)
24

 terdapat beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan adalah sebagai berikut; 

a. Faktor Internal 
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Faktor ini mencangkup keseluruhan kehidupan 

organisasi/masyarakat yang dapat dikendalikan oleh pemimpin 

maupun anggota organisasi/ masyarakat yang bersangkutan. Secara 

lebih rinci faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Misi dan tujuan organisasi 

Setiap organisasi pasti memiliki visi dan misi yang ingin 

dicapai. Maka untuk mencapai tujuan tersebut perlu 

dilaksanakan perancanaan yang baik dan implementasi 

yang tepat sasaran dari planning yang tekah ditetapkan. 

Pelaksanaan dari semua program untuk mencapai tujuan 

tersebut membutuhkan tenaga, dah hanya akan dapat 

terwujud jika diadakan pengembangan SMD dalam 

organisasi tersebut.  

2. Strategi Pencapaian Tujuan 

Dalam visi dan misi sudah tentu terdapat strategi untuk 

meraih tujuan, namun untung mengantisipasi kemungkinan 

terburuk yang terjadi kemampuan pegawai dalam 

memperkirakan dan mengantisipasi keadaan diluar yang 

mempunyai dampak terhadap organisasi. Maka strategi 

yang telah disusun dapat diperkirkan matang-matang 

dampaknya bagi organisasinya.  

3. Sifat dan jenis kegiatan 
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Sifat dan jenis kegiatan sangatlah penting pengaruhnya 

terhadap pengembangan SDM dalam organisai yang 

bersangkutan. Suatu organisasi sebagian besar 

melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan 

SDM akan berbeda dengan organisasi yang melaksanakan 

kegiata bersifat ilmiah.  

4. Jenis Teknologi yang digunakan  

Hak yang perlu diperlihatkan dalam pengembangan SDM 

termasuk baik dalam menyiapkan tenaga guna untuk 

persoalan pengoperasian teknologi itu maupun otomatid 

kegiatan – kegiata yng dilakukan oleh manusia.  

b. Faktor external  

1. Kebijakan pemerintah  

Kebijakan-kebijakan pemerintah baik yang dikeluarkan 

melalui undang-undang, peraturan pemerintah, surat 

keputusan, meteri dan sebagainya, adalah aturan yang harus 

diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan tersebut sudah 

pasti akan berpengaruh terhadap program pengembangan 

SDM dalam organisasi bersangkutan.  

2. Sosial-Budaya masyarakat 

Faktor sosial-budaya masyarakat merupakan salah satu 

faktor yang tidak adapt diabaikan oleh sebuah organisasi. 

Hal ini dapat dipahami karena organisasi apapun didirikian 
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untuk kepentingan masyarkaat  yang di mana terdapat 

masyarakat yang berlatar belakang sosial-budaya yang 

berbeda-beda.  

3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi 

Perkembangan ilmu dan teknologi begitu sangat pesat, 

maka dari itu sebagai organisasi yang baik harus mengikuti 

perkembangan tersebut supaya tidak ketinggalan. Maka 

dari itu organisasi harus mampu memilih teknologi yang 

tepat untuk para anggotanya, serta mengetahui kemampuan 

pegawai, sehingga nantinya mampu beradaptasi dengan 

kondisi tersebut.  

2.2.4 Tahapan Pemberdayaan  

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perlu adanya tahapan-tahapan 

agar semangat, kondisi, dan kemampuan tidak mengalami pengunduran. 

Adapun tahapan dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang telah 

diungkapkan oleh Sulistyani dalam tulisannya Intifada Gempur Yahudi 

(2017:21) adalah:
 25

 

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju 

sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan 

peningkatan kapasitas. Tahap ini merupakan tahap yang awal 

atau tahap persiapan dalam memberdayakan masyarakat, di 

mana tercipta pra kondisi supaya dapat memfasilitasi 

berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.  

2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan 

pengetahuan, kecakapan, keterampilan wawasan terbuka 
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dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat 

mengambil peran dan pengetahuan. Pada tahap ini 

transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan 

berlangsung baik, penuh semangat, dan berjalan efektif jika 

tahap pertama telah terkondisikan dengan baik. Keterbukaan 

wawasan mulai nampak dan mengasai kecakapan keterampilan 

dasar yang dibutuhkan. Tingkat partisipasi masyarakat masih 

rendah, yaitu sekedar pengikut, atau objek pembangun saja , 

belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.  

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan 

keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan 

kemampuan yang inovatif untuk mengantarkan pada 

kemandirian. Kemandirian ini dapat berupa inovasi, kreasi oleh 

masyarakat. Dalam tahap ini pemerintah hanyalah sebagai 

fasilitator karenam masyarakatnya sudah mandiri.  

 

Kartasasmita (1996:75) mengemukakan beberapa pendekatan yang 

mungkin bisa diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu:  

a. Tahap inisiasi, yakni pemberdayaan masyarakat dari 

pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk masyarakat. 

b. Tahap partisipatoris, yakni perberdayaan dari pemerintah 

bersama rakyat, dan untuk rakyat. 

c. Tahap emansipatoris, yakni pemberdayaan dari rakyat, oleh 

rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah.  

Tahap Emansipatoris merupakan tahap terakhir di mana masyarakat 

sudah menemukan eksistensi dirinya sehingga dapat melakukan 

pembaharuan pembangunan.    
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2.3 Kerangka Konseptual 

2.3.1 Konsep Desa Wisata  

Kawasan desa yang biasanya memiliki keunikan tertentu atau pun 

beberapa karakteristik khusus yang layak untuk menjadi daerah tujuan 

wisata merupakan kawasan yang dikenal dengan “Desa Wisata.” Di 

kawasan ini terdapat masyarakat yang masih menjada tradisi dan budaya 

mereka yang relatif masih asli. Selain hal tersebut, desa wisata juga bisa 

didukung oleh faktor faktor lain seperti sistem pertanian, sistem sosial, 

bahkan makanan khas turut memberikan beberapa pilihan dalam sebuah 

kawasan desa wisata.  

Selain adanya keunikan yang terdapat di kawasan tersebut, desa 

wisata juga membutuhkan adanya falisilitas untuk menunjang sebagai 

kawasan tujuan wisata. berbagai fasilitas ini akakn memudahkan para 

pengunjung dalam melakukan kegiatan berwisata. Adapun fasilitas yang 

seyogyanya disetiakan dalam kawasan desa wisata ialah: sarana transfortasi, 

telekomunikasi, kesehatan, dan akomodasi. Akomodasi dalam hal ini yang 

dimaksudkan ialah tempat penginapan bagi para wisatawan yang ingin 

menginap seperti pondok-pondok wisata (home stay) sehingga para 

pengunjung dapat merasakan suasana pedesaan yang masih asli.  

Desa wisata merupakan “Suatu kawasan pedesaan yang 

menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian 

pedesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat 

istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata 

ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan 

menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai 
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komponen kepariwisataan, misalnya : atraksi, akomodasi, makanan-

minuman, cindera-mata, dan kebutuhan wisata lainnya.
26

 

 

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara antraksi, akomodasi 

dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
27

 

Terdapat dua konsep yang utama dalam komponen desa wisata : 

1. Akomodasi: sebagian tempat tinggal penduduk setempat 

dan unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal 

penduduk  

2. Atraksi: Seluruh kehiduoan keseharian pendududk 

setempat beserta setting fisik lokasi desa yag 

memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai 

partisipasi aktif seperti: kursus tari, bahasa dan lain-lain 

yang spesifik.  

Sedangkan Edward Inskeep, dalam Tourism Planning An 

Integrated and Sustainable Development Approach, hlm. 166 

memberikan definisi :
28

 village Tourism, where small groups of tourist 

stay in or near traditional, often remote villages and learn abaut 

village life and th local environment. “ Wisata Pedesaan/ Desa Wisata 

di mana sekelompok kecil wisatawan tinggal dalam atau dekat dengan 
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 Prof Dr Ir Soemarno MS, “Desa Wisata”, pslp-ppsub-2010 
27

 Nuryanti, Wiendu. 1993. Concept, Perspective and Challenges, Pariwisata Budaya. Yogyakarta: 

Gadjah Mada University Press. Hlm. 2-3 
28
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suasana tradisional, sering di desa desa yang terpencil dan belajar 

tentang kehidupan pedesaan dan lingkungan setempat.” 

a. Kriteria Desa Wisata 

Adapun beberapa kriteria desa wisata yaitu : 

1. Atraksi wisata: yaitu semua yang mencangkup alam, 

budaya dan hasil ciptaan manusia. Atraksi yang dipilih 

adalah yang paling menarik dan atratif di desa. 

2. Jarak tempuh: adalah jarak yang harus di tempuh bagi 

wisatawan dari ibu kota provinsi dan jarak tempuh dari 

ibu kota kabupaten, bahkan dari penginapan.  

3. Besaran desa: menyangkut masalah jumlah rumah, 

jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa. 

Kriteria ini berkaitan dengan daya dukung 

kepariwisataan pada suatu desa.  

4. Sistem kepercayaan dan kemasyarakatan: merupakan 

aspek penting mengingat adanya aturan-aturan yang 

khusus pada komunitas sebuah desa. Perlu 

dipertimbangkan adalah agama yang menjadi mayoritas 

dan sistem kemasyarakatan yang ada.  

5. Ketersediaan infrastruktur: meliputi fasilitas dan 

pelayanan transfortasi, fasilitas listrik, air bersih, 

drainase, telepon dan sebagainya.      
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2.3.3 Konsep Tri Hita Karana dalam Subak 

Tri Hita Karana merupakan sebuah konsep yang dijadikan landasan 

oleh masyarakat Bali dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan 

berorganisasi. Dalam artian sempit Tri Hita Karana memiliki arti tiga 

penyebab kesejahtraan di dalam kehidupan manusia. Pengeritian itu diambil 

dari suku katanya yaitu Tri yang berarti tiga, Hita yang artinya sejahtra dan 

Karana memiliki arti penyebab.  

Konsep ini diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat 

bali, salah satunya di aplikasikan di sistem organisasi Subak. Hal tersebut 

bertujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Menurut Wayan P. 

Windia dan Ketut Sudantra konsep Tri Hita Karana dalam subak wujudnya 

dalam tiga unsur yaitu “unsur parhyangan, unsur pawongan, dan unsur 

palemahan.” Ketiga unsur tersebut menurut Ida Bagus Putu Purwita 

merupakan unsur yang nenentukan eksistensi subak, di mana penjabaran 

ketiga unsur tersebut sebagai berikut :  

1. Parhyangan  

Sertiap subak mempunyai pura tersendiri yang disebut Pura 

subak/ Pura Ulun Carik, Pura Bedugul/ Pura Ulun Empelan atau 

sebutan lainnya, sebagai unsur Ketuhanan di dalam subak itu 

sendiri. 
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2. Pawogan 

Subak mempuyai anggota yang disebut krama subak atau di 

beberapa tempat disebut krama carik sebagai unsur 

kemasyarakatannya 

3. Palemahan 

Subak mempunya wilayah/ arela pertanian dengan batas alam 

tertentu seperti sungai, jalan, pematang besar, desa dan lain-lain.
29

  

  

                                                           
29

 Ida Bgs. Pt. Purwita, 1993, “Kajian Sejarah Subak Di Bali” dalam I Gede Pitana (ed); “Subak 
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2.4 Kerangka Pemikiran Peneliti  

Dibuatnya kerangka berfikir ini bertujuan untuk mempermudah proses 

penelitian karena mencangkup tujuan dari penelitian itu sendiri. Di mana tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat 

melalui pengembangan desa wisata berbasis Tri Hita Karana yang ada di Desa 

Jatiluwih serta mengetahui proses pengembangan desa wisata yang sesuai dengan 

Tri Hita Karana.  
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1. Desa Jatiluwih sedang dalam pengembangan menuju desa wisata, potensi 

alam berupa terasering sawahnya yang terjaga oleh konsep Tri Hita Karana 

dirasa perlu dicarikan tambahan atraksi wisata budaya lainnya.  

2. Program pengembangan Desa Jatiluwih menuju desa wisata akan sangat 

terbantu jika masyarakat berperan aktif, sehingga perlu dilaksanakan 

program pemberdayaan.   

3. Permasalahan yang muncul dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwih  

  

 

  

 

 

 

 

 

  

1. Dianalisis menggunakan Teori Community Development Conyers dan 

Tahap Pemberdayaan Masyarakat Sulistyani  

  

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran  

Indikator Community Development Conyers :  

1. To Improve  

2. To help themselve 

3. Group Action  

Tahap Pemberdayaan Masyarakat (oleh Sulistyani) 

1. Tahap Penyadaran  

2. Tahap Transformasi Kemampuan 

3. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual 

Tri Hita Karana Dalam Subak : 

1. Parahyangan  

2. Pawongan  

3. Palemahan  

Hasil: 

 Pengembangan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Jatiluwih  masih dirasa 

perlu ditingkatkan karena dari tiga indikator community Development, belum ada 

indikator yang terlaksana secara maksimal, kemudian pemberdayaan masyarakat 

didalamnya baru berjalan dengan baik hingga tahap kedua yaitu Tahap Transformasi 

kemampuan, namun dalam pelaksanaannya pastisipasi masyarakat dalam kegiatan 

pengembangan belum stabil, terutama dalam pengembangan hasil pelatihan dan 

bimtek. Selain itu permasalahan izin pembangunan masih abu-abu dikarenakan belum 

ada undang undang atau peraturan desa maupun badan pengelola yang jelas.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini peneliti membahas mengenai metode yang akan digunakan 

dalam melaksanakan penelitian. Metode yang digunakan peneliti dalam 

menganalisis Pemberdayaan masyarakat melalui dewa wisata (studi pada desa 

wisata Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Tabanan, Bali). Metode penelitian berkaitan 

dengan jenis penelitian, fokus dan  lokasi, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika penelitian. Jenis data 

pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang didapatkan 

melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. 

3.1 Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, 

sehingga data yang dikumpulkan berupa  gambar, dan bukan angka-angka. 

Dengan demikian pembahasan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data 

(naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, 

dan dokumen resmi lainnya) untuk memberikan gambaran desa wisata berbasis 

Tri Hita Karana. Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis data yang sangat 

kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya
30

   

Penelitian ini berfocus kepada usaha pemberdayaan masyarakat pada desa 

wisata Jatiluwih ini, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitaf 

dengan jenis penelitian deskriptif. Di mana penelitian ini yang mendeskripsikan 

jawaban melalui wawancara yang mendalam (depht interview). Dari wawancara 

                                                           
30

  Wawan, A dan Dewi, M., Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia. 

Nuha Medika, Jakarta, 2009 Hal 45  
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tersebut peneliti akan memperoleh keterangan dengan jalan tanya jawab, serta 

dokumentasi data. Dengan wawancara dan dokumentasi yang terkumpul peneliti 

nantinya dapat menyajikan konsep penelitian.  

Flick mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan keterkaitan spesifik 

pada suatu studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi 

dunia kehidupan.
31

 Sedangkan Bogdan dan Tylor menyatakan bahwa prosedur 

penelitian kualitatif berupa kata-kata tertulis atau ucapan serta dapat mengamati 

perilaku suatu objek yang nentinya menghasilkan data deskriptif
32

. Hal tersebut 

bertujuan agar penelitian ini dapat memperoleh data secara alamiah dan bukan 

merupakan hasil dari rekayasa yang dilakukan peneliti, karena tidak ada variable 

lain yang mengontrol.  Dengan tujuan diterapkan untuk melihat dan memahami 

subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta 

secara apa adanya. Berdasarakan beberapa pengertian mengenai penelitian 

kualitatif di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang mengamati fenomena yang dialami oleh subjek dan objek 

penelitian yang nantinya menghasilkan data deskriptif.  

Hal tersebut menjadikan alasan bagi peneliti untuk menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif, dikarenakan peneliti ingin memperoleh hasil yang 

lebih cermat sesui dengan fakta-fakta yang terdapat dilapangan yang berkaitan 

dengan pemberdayaan masyarakat yang terdapat di desa wisata jatiluwih  

                                                           
31

 Flick dalam Iman Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik, PT. Bumi Aksara, 

jakarta, 2014, Hlm. 81 
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3.2 Focus Penelitian  

Fokus dalam penelitian kualitatif deskriptif pada dasarnya sudah 

dirumuskan sejak studi itu dirancang dan merupakan satu unsur studi yang 

penting. Focus atau bagian dari masalah penelitian ini bertujuan untuk 

mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan suatu pengamatan. Sebuah penelitian 

tidak dimulai dari sesuatu yang vakum atau kosong, hal tersebut mengharuskan 

peneliti membatasi masalah studinya yang bertumpu pada focus penelitian. 

Dengan adanya fokus penelitian, peneliti akan mengetahui data apa saja yang 

perlu dikumpulkan dan yang tidak perlu untuk dikumpulkan. Dalam penelitian ini 

fokus peneliti adalah pada bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang 

terjadi dalam pembangunan Desa Wisata Jatiluwih, Tabanan, Bali.  

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Wisata Jatiluwih yang berada di 

Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Berjarak 26 km dari Kota Tabanan 

dan sekita 47 km dari Kota Provinsi Bali. Desa Wisata Jatiluwih adalah sebuah 

desa dataran tinggi yang terletak di kaki Gunung Batukaru. Desa ini menyajikan 

keindahan alam berupa terasering sawah “Subak” diperbukitan yang menawan, 

sehingga UNESCO menetapkannya sebagai salah satu warisan budaya dunia. 

selain itu peneliti juga akan mengunjungi Dinas Pariwisata Kota Tabanan selaku 

lembaga yag bertanggung jawab atas segala kegiatan wisata di kabupaten Tabanan 

untuk memperoleh data pendukung. Adanya Subak yang dijadikan warisan 

budaya dunia oleh UNESCO menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk 

mengambil lokasi penelitin di Desa Wisata Jatiluwih.          
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Data merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam 

mengulas dan mengkaji seuatu hasil penelitian.  Jenis dan sumber data ini dapat 

dibedakan berdasarkan sumbernya, yaitu data primer dari tangan pertama dan data 

sekunder dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.
33

 Adapun penjelasan dari 

kedua jenis data tersebut sebagai berikut:  

3.4.1 Data Primer  

Data Primer atau data dari sumber pertama atau tangan pertama adalah data 

yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat 

pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber 

informasi yang dicari.   

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh periset 

untuk menjawab masalah  risetnya secara khusus. Data ini tidak tersedia, 

sebab sebelumnya belum pernah ada riset sejenis atau hasil riset sejenis 

sudah kadaluwarsa. Jadi, peneliti perlu melakukan 

pengumpulan/pengadaan data sendiri.
34

  

  

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari para pelaku dan organisasi 

pariwisata di Desa Wisata Jatiluwih dan para petani yang terlibat dalam 

pengelolaan subak di Desa Jatiluwih. Teknik pengambilan data primer dalam 

penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan observasi yakni penelitian 

yang turun langsung kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu 

di lokasi penelitian. Hasil dari wawancara dan observasi dapat berupa catatan dan 

atau rekaman yang selanjutnya dapat dijadikan data dalam pembahasan penelitian 

ini. Wawancara dilakukan dengan menyusun pertanyaan yang bersofat terbuka 
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terlebih dahulu untuk memunculkan opini informan sebagai data pendukung.  

Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara langsung, wawancara 

langsung ialah wawancara  face to face atau bertatap muka dengan informan  jika 

tidak memungkinkan maka dilakukan wawancara tidak langsung, di mana 

wawancara tidak langsung dapat dilakukan  melalui bantuan media telpon dan lain 

sebagainya yang dapat menunjang komunikasi peneliti dan informan.  

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder, merupakan data yang dipilih oleh peneliti untuk melengkapi 

data primer yang mengacu pada data dan sumber sumber informasi yang telah 

dikumpulkan oleh peneliti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelakan 

bahwa makna dari kata “sekunder” ialah “berkenaan dengan yang kedua”, hal ini 

mempertegas bahwa data sekunder bukanlah data yang utama, melainkan data 

yang digunakan untuk melengkapi, mempertegas, serta mendukung data yang 

utama. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang  tidak langsung 

memberikan data pada pengumpul data, misalkan lewat orang lain atau lewat 

dokument yang berhubungan erat dengan permasalan yang diteliti.
35

  

 Sumber data sekunder dapat berupa catatan, atau dokumnetasi perusahaan, 

publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet dan 

seterusnya yang sifatnya mendukung data primer. Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Tabanan serta Dinas Pariwisata Tabanan Menjadi sumber data 

sekunder peneliti, serta studi studi terdahulu, berita dan artikel ayng dipercaya 

keabsahannya.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Kualitas data penelitian dipengaruhi oleh dua hal yaitu, kualitas instrumen 

penelitian dan kualitas pengumpulan data.  Jika kualitas istrumen sudah baik 

namun tidak digunakan dengan tepat. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Untuk mengetahui segala 

kegiatan  yang berhubungan  dengan bagaimana proses berlangsungnya 

pemberdayaan masyarakat, seberapa pentingnya dan bagaimana bentuknya dalam 

pebangunan Desa Wisata Jatiluwih, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu teknik wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka.  

3.5.1 Wawancara 

Untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dapat menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara sebagai studi pendahuluan, selain itu teknik 

ini juga membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih mendalam dari 

responden dalam jumlah responden yang sedikit/kecil. Dalam penelitina ini 

peneliti mengguanakan wawancara tidak terstruktur (terbuka) dan wawancara 

mendalam, wawancara tipe terbuka ini ialah wawancara yang bebas di mana 

peneliti tidak menggunakan wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Peduman wawancara yang digunakan hanya 

garis garis besarnya dari permasalahan yang akan dibahas peneliti.
 36

 Kemudian, 

wawancara mendalam, wawancara mendalam (depth interview) adalah satu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan jalan bertatap muka langsung dengan 

informan agar mendapatkan data yang lengkap secara mendalam. Wawancara ini 
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dilakukan berulang-ulang (frekuensi tinggi) secara intensif.
37

 Dalam 

penerapannya peneliti akan melakukan wawancara mendalam terhadap informan 

dari pengelola Desa wisata maupun masyarakat sekitar desa widasa yang dirasa 

memperoleh dampak pemberdayaan.  

Tabel 3.1 Daftar Informan 

No Informan Alasan 

1 
Unsur Dinas Pariwisata 

Kabupaten Tabanan 

Untuk memperoleh data mengenai desa wisata 

di wilayah Kab. Tabanan, khususnya di Desa 

Jatiluwih sebagai Desa Wisata Berbasis Tri 

Hita Karana  

2 BPMPD 

Mengetahui program pemberdayaan 

masyarakat dan dilakukan di Kabupaten 

Tabanan khususnya di Desa Jatiluwih  

3 

I Nengah Sutirtayasa, SE 

( Manager Pengelola 

Desa Wisata Jatiluwih) 

Mengenali visi misi, kebijakan dan pengelolaan 

Desa Wisata Jatiluwih 

4 
Masyarakat Desa 

Jatiluwih 

Sebagai anggota yang terlibat dalam 

kepariwisataan di Desa Jatiluwih 

5 
I Nengah Kartika (Kepala 

Desa Jatiluwih) 

Mengetahui informasi mengenai kebijakan 

terkait lokasi studi dan keterlibatan masyarakat 

Desa Jatiluwih 

6 Perangkat Desa Jatiluwih  

Mengetahui informasi mengenai kebijakan 

terkait lokasi studi dan keterlibatan masyarakat 

Desa Jatiluwih 

7 Orang Suci/ Penglingsir 

Untuk memperoleh pendapat mereka tentang 

konsep Tri Hita Karana dan aplikasinya dalam 

pengembangan Desa Wisata Jatiluwih. 

8 
Pak Nyoman Sutama 

(Pekaseh Jatiluwih) 

Untuk memperoleh data mengenai Subak di 

Jatiluwih  

9 Anggota Subak Jatiluwih  
Untuk konfirmasi data tentang subak yang 

aktual 

10 
Pihak Swasta (Pemilik 

home stay, villa, restoran, 

Memperoleh keterangan tentang izin 

pembangunan dll.    
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warung, dll)  

11 Wisatawan  
Mendapatkan informasi berupa opini tentang 

perkembangan desa wisata jatiluwih  

 

3.5.2 Dokumentasi  

Dokumentasi ini merupakan salah satu metode pendukung yang akan 

memudahkan peneliti dalam mendapatkan data data yang mendukung penelitian. 

Studi dokumentasi merupakan merupakan salahsatu jalan yang dilakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambaran dasi sudut subjek yang bersangkutan.
 38

 

Dokumen dokumen publik seperti berita berita baik berupa berita dari media 

online maupun berita dari media cetak yang teruji kebenarannya.     

3.5.3 Observasi  

Observasi merupakan kegiatan kegiatan yang berupa pencatatan secara 

sistematik kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang 

diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahapan 

awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau 

informasi sebanyak mungkin. Berikutnya ditahap selanjutnya peneliti harus 

melakukan observasi yang terfocus, yaitu mulai menyempitkan data atau 

informasi yan diperlukan sehingga peneliti dapan menemukan pola-pola perilaku 

dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal tersebut telah ditemukan, maka 

peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti. Perana pokok dalam 
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observasi ini adalah untuk menentukan interaksi yang kompleks dengan latar 

belakang sosial yang dialami.
39

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data data yang diperoleh oleh peneliti akan diolah dan dianalisis untuk 

menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, analisis data ini merupakan 

kegiatan yang bertujuan untuk mengstur, mengurutkan, mengelompokkan, 

memberi tanda, serta mengtegorikan sehingga diperoleh seuatu temuan yang 

berdasarkan focus penelitian.
40

 Dalam menganalisis data peneliti melakukan 

pemilahan data sehingga data yang telah didapat dapat dipahami dengan mudah. 

Dalam Penelitian ini peneliti mengukanan Teknik analisis data model analisis 

Interaktif (Interactive model of analysist) yang dikembangkan oleh Miles dan 

Huberman. Model ini didasarkan pada pandangan paradigma positivisme. Analisis 

data model interkatif Miles dan Huberman adalah sebagai berikut:  

Bagan 3.1 Komponen dalam Analisis Data Model Interaktif (Miles dan 

Huberman, 2014)  

 

   

    

  

   

   

 Sumber : Diolah Oleh Peneliti Tahun 2018 
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 Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga hahapan 

dalam melakukan analisis data  model interaktif yang dilakukan oleh peneliti 

dengan acuan Miles dan Huberman (1992), tiga tahanan yang harus dilakukan 

peneliti  dalam menganalisis data penelitian kualitatif ialah : (1) Reduksi data 

(data reduction); (2) paparan/penyajian data (data display); (3) Penarikan 

Kesimpulan dan Verifikasi (conclusion drawing/verifying).
41

   

 Tahap yang pertama, reduksi data (data reduction) yang merupakan 

kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dengan memfokuskan pada hal-hal 

penting. Dalam tahapan ini peneliti diminta untuk memusatkan perhatian pada 

data yang dianggap paling berhubungan dengan pokok permasalahan/ penelitian 

yang dicari dan merupakan data paling penting.  

Kemudian, pada tahap kedua,penyajian data (data display) di mana pada 

tahapan ini peneliti lebih meningkatkan pemahaman kasus sebagai acuan dalam 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Data data 

yang terkumpul saat dilapangan akan disusun dengan sebaik baiknya sehingga 

nanti mempermudah dalam penarikan kesimpulan, dan pada penelitian kualitatif 

pada umumnya penyajian yang digunakan berbentuk teks naratif.   

Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion 

drawing/verifying) ini merupakan tahapan terakhir yang mana akan menjawab 

focus penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis dengan mendalam. 

Kesimpulan yang belum matang dan belum sempurna serta diragukan akan 

dilakukan proses verifikasi secara terus menerus hingga mendapatkan kesimpulan 
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yang sesuai dengan teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Tahapan ini 

sekaligus mengakhiri proses analisis dari data yang telah didapatkan.  
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BAB IV  

GAMBARAN UMUM 

4.1 Sejarah Desa Jatiluwih  

Desa Jatiluwih menyimpan sejarah yang panjang dibalik nama Jatiluwih 

tersebut.
42

  Nama JATILUWIH berasal dari kata JATON dan LUWIH. Jaton yang 

memiliki arti jimat, dan luwih berarti bagus/ indah. Bertumpu pada kedua suku 

kata tersebut maka Desa Jatiluwih memiliki makna bahwa sebuah desa yang 

mempunyai jimat yang benar benar bagus dan berharga ataupun berwasiat. Dilain 

sumber diceritakaan bahwa di tengah-tengah Desa Jatiluwih terdapat kuburan 

binatang purba yakni seekor burung Jatayu. Dari jatayu ini lama kelamaan 

mengalami perubahan bunyi menjadi JATON AYU  yang berarti luwih dan bagus. 

Jadi JATON AYU sama dengan Jatiluwih. Demikianlah  akhirnya kata Jatiluwih 

sejak dulu diterapkan menjadi nama Desa dan sampai saat ini belum pernah 

mengalami perubahan.  

Oleh karena Desa Jatiluwih sudah dikenal sebagai Desa yang memiliki jimat 

yang memiliki nilai wasiat/ bagus, yang terbukti dengan hasil pertanian yang 

didapat masyarakatnya cukup untuk memenuhi kehidupan hidup para pendatang 

dan terjamin keselamatan kerjanya selama mengembangkan pertanian, maka pada 

jaman dulu sudah banyak Brahmana, Kesatria, Weisya, dan Sudra dari berbagai 

daerah di Kabupaten Tabanan datang berkunjung ke Desa Jatiluwih dengan 

maksud dan harapan memohon keancaran dan keselamatan golongannya masing-

masing. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya pura-pura yang berdiri 
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di kawasan Jatiluwih. Pura-pura terebut antara lain Pura Luhur Petali, Pura Luhur 

Bhujangga, Pura Rshi, Pura Taksu dan banyak lainya. Mengenai asala muasal 

penduduk Desa Jatiluwih, menurut para leluhur masyarakat Jatiluwih, semunya 

merupakan orang-orang pelarian dari berbagai daerah, beberapa diantaranya 

diceritakan sebagai berikut; Pada waktu penyerbuan oleh Pemerintah Puri Kalera 

Karangasem ke klungkung, di mana penyerbuan itu diperinth oleh I Dewa Agung 

Putu Maruti, penyerbuan tersebut membuat situasi klungkung menjadi kacau. 

Banyak rakyat yang tidak kuat bertahan dalam kondisi kacau, sehingga melarikan 

diri mencari tempat yang dianggap aman.  Dalam rombongan tersebut terdapat 

kelompok yang berasal dari Kusamb, mereka melarikan diri sampai ke kaki Bukit 

Batukaru. Mereka kemudian mendirikan perkampungan ditempat tersebut, 

perkampungan itu diberi nama Kesambahan. Sampai saat ini Kesambahan 

tersebut menjadi salah satu banjar di Desa Jatiluwih. Asal muasal Kesambehan 

yaitu dari bahasa Bali “Sambeh” yang memiliki arti terpencar. Hal tersebutlah 

yang membuat tempat pendatang di kaki Bukit Batukaru yang merupakan 

pencaran dri Kusamba wilayah Kabupaten Klungkung diberi nama Kesambahan.  

Di lain kisah pada saat Bendesa Buduk yang bernama Pasek Tohjiwa 

dikalahkan oleh Raja Mengwi. Walaupun telah dikalahkan beberapa rakyatnya 

tidak mau tunduk kepada Raja Mengwi. Mereka malah pergi mengasingkan diri 

ke kaki Bukit Batukaru (Sekarang dikenal dengan Gunung Batukaru), mereka 

kabur kebeberapa desa namun sebagian besar bergabung di Desa Jatiluwih. 

Memang benar sebagaian besar penduduk dari Desa Jatiluwih merupakan warga 

Pasek Buduk. Selain dari Kelungkung, adalagi rombongan yang berasal dari 
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Singaraja yaitu dari desa Gobleg. Diceritakan bahwa ada seseorang dari Desa 

Gobleg kena fitnah dan diancam akan dibunuh atau dihukum mati oleh Raja 

Buleleng, karena ketakutan, mereka melarikan diri hingga ke Desa Jatiluwih 

bersama dengan anak-anaknya dan akhirnya menetap sampai sekarang.  

Dari beberapa cerita di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penduduk 

Desa Jatiluwih sebagaian besar nenek moyangnya merupakan orang-orang 

pelarian yang tidak mau tunduk pada perintah orang-orang yang dianggap 

musuhnya. Mereka membuka lahan persawahan dan ladang pertanian di Desa 

Jatiluwih. Demikianlah sejarah singkat mengenai Desa Jatiluwih, Kecamatan 

Penebel, Kabupaten Tabanan.     

4.2 Kondisi Fisik Desa Jatiluwih 

4.2.1 Letak Geografis 

Desa Jatiluwih berada di ketinggian kurang lebih 685 mdpl dengan 

topografi landai sampai dataran tinggi (jurang). Desa ini memiliki suhu rata-rata 

tahunan 19-21 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 75-90 %. Desa 

Jatiluwih merupakan salah satu desa yang berada dalam lingkup Kecamatan 

Penebel dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit dari Kota Kecamatan Penebel 

sekitar 14 Km dan kabupaten/kota dengan jarak tempuh kurang lebih 50 menit. 

Secara keseluruhan luas dari Desa Jatiluwih adalah 2.233 Ha atau 22,33 km
2
. 

Terdiri dari luas tanah sawah 303 Ha, luas ladang/kebun 707 Ha, luas pekarangan 

24 Ha dan luas lain lainnya 1209 Ha.
 43

 Adapun batas batas dari Desa Jatiluwih 

sebagai berikut:  

                                                           
43

 Ibid. Hlm  12 



60 
 

Sebelah Utara : Hutan lindung 

Sebelah Timur : Desa Senganan 

Sebelah Selatan : Desa Babahan 

Sebelah Barat : Desa Wongaya Gede 

Dari segi geografis, Desa Jatiluwih merupakan daerah pertanian dengan 

pentani padi sebagai mayoritas selain itu daerah Jatiluwih juga menghasilkan 

beberapa bahan pangan seperti sayuran, hasil perkebunan seperti kelapa, kopi, 

pisang dll. Masyarakatnya juga membentuk beberapa kelompok-kelompok tani 

yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Ada kelompok tani 

ikan, kelompok ternak, dan lainnya.     

4.2.2 Kondisi Demografis  

Dilihat dari kependudukan, petani dan buruh masih merupakan pekerjaan 

mayoritas dari penduduk Desa Jatiluwih,  hal itu dikarenakan sarana pendukung 

berupa lahan pertanian yang sangat luas dan sangat bagus sehingga mampu 

menarik tamu-tamu (Turis) dari  mancanegara untuk ber kunjung. Dari segi 

pemerintahan, Desa Jatiluwih berdiri sejak tanggal 1 Juni 1972 dan secara 

administrasi terbagi menjadi 8 Dusun/Banjar Dinas yaitu; Br. Dinas Kesambi, Br. 

Dinas Kesambahan Kaja, Br. Dinas Kesambahan Kelod, Br. Dinas Jatiluwih 

Kangin, Br. Dinas Jatiluwih Kawa, Br. Dinas Gunungsari Desa, Br. Dinas 

Gunungsari Umakayu, Br. Dinas Gunungsari Kelod. 

Desa Jatiluwih memiliki tujuh Subak yang tersebar di delapan dusun di 

Desa Jatiluwih, subak tersebut diantaranya adalah;  

1. Subak Telabahgede, 113 ha dengan 110 anggota  
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2. Subak Besi Kalung, 46 ha dengan 55 anggota   

Sampai saat ini jemlah penduduk Desa Jatiluwih sudah mencapai 2.707 

orang atau sekitar 830 KK dengan perbandingan jumlah laki laki sebanyak 1299 

orang dengan jumlah perempuan 1408 orang. Mayoritas penduduk Desa Jatiluwih 

adalah beragama Hindu sebanyak 2676 orang dan 1orang beragama Kristen. Jika 

digolongkan menurut mata pencaharian sebagai berikut; sebanyak 1727 orang 

sebagai petani, 32 orang sebagai PNS, 21 Orang sebagai TNI/POLRI, dan 

sebanyak 28 orang wiraswasta, sebanyak 45 orang sebagai pegawai swasta, 

sebanyak 28 orang sebagai pedagang, 20 orang sebagai buruh dan 876 orang tidak 

bekerja atau lansia. Fasilitas yang ada sampai saat ini di Desa Jatiluwih berupa 1 

buah Lapangan desa, dengan 3 Sekolah Dasar yang tersebar di beberapa dusun.
 44

   

4.3 Kondisi Religi, Budaya, dan Kesenian  

Dari religius mayoritas penduduk Jatiluwih merupakan masyarakat yang 

beragama Hindu.  Dari segi budaya yang ada di Desa Jatiluwih adalah adanya 

tradisi dalam prosesi pengabenan misalnya di Desa Jatiluwih yang terdiri dari dua 

Desa Pakraman yakni desa pakraman Gunungsari tidak ada prosesi membakar 

mayat tetapi dikubur saja, ini dikuatkan dengan kepercayaan masyarakat tidak 

membakar mayat dikarenakan banyak Pura besar dan termasuk sungsungan jagat 

yang berada tidak jauh dari lokasi desa.  Pura-pura tersebut antara lain: Pura 

Luhur Pucak Petali, Pura Luhur Bhujangga Waisnawa, Pura Rsi, Pura Luhur Sri 

Rambut Sedana, Pura Batu Madeg, Pura Sanghyang Meling, Pura Batur dan Tri 

Kayangan.  
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Dari segi kesenian beberapa tempat di Desa Jatiluwih memiliki kelompok 

kesenian, seperti yang terdapat di Dusun Kesambahan Kaja yang memiliki 

kelompok kesenian joget bumbung yang diberi nama Dharma Susila, yang sudah 

sering tampil dalam event-event wisata. Kelompok joget Dharma Susila ini berdiri 

pada Tahun 2009 dengan jumlah anggota mencapai 35 orang. Kemunculan seka 

(kelompok) joget ini awalnya untuk sarana dalam upacara keagamaan di samping 

itu juga diergunakan untuk menarik minat wisatawan untuk sarana hiburan serta 

untuk daya tarik wisata.
45

    

4.4 Visi dan Misis Desa Jatiluwih
46

 

Penyusunan visi Desa Jatiluwih dilakukan dengan pendekatan 

partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di desa seperti 

Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga masyarakat 

desa dan masyarakat desa pada umumnya. Sebagaimana penyusunan visi, misi 

pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan 

pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Jatiluwih.  

4.4.1 Visi Desa Jatiluwih 

Dengan  pertimbangan potensi dan kebutuhan dominan masyarakat desa 

serta kondisi eksternal di desa, yang mempunyai titik berat di sektor pariwisata, 

maka Desa Jatiluwih tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 menetapkan visi yang 

merupakan cita-cita yang ingin dicapai, yaitu: 
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“TERWUJUDNYA DESA JATILUWIH YANG ASRI, (AMAN, SEJAHTERA, 

RELIGIUS, DAN INDAH) DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

BERDASARKAN TRI HITA KARANA DALAM MENUJU DESA WISATA 

AGRO”  

4.4.2 Misi Desa Jatiluwih 

Sebagaimana proses yang dilakukan maka misi disusun sebagai pedoman 

dalam menyusun rencana pembangunan lebih detail, misi Desa Jatiluwih adalah;  

1. Mewujudkan Desa Jatiluwih yang Asri, melalui peningkatan smber 

daya manusia, pengembangan kepariwisataan, pelestarian 

lingkungan yang berpegang teguh kepada konsep Tri Hita Karana. 

2. Mewujudkan Desa Jatiluwih yang Aman Sejahtera, melalui 

pengembangan sektor pertanian dalam arti luas yaitu dalam sektor 

pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang merupakan 

mata perncaharian masyarakat Desa Jatiluwih.  

3. Mewujudkan Desa Jatiluwih yang Religius dan Indah, melalui 

penataan tempat-tempat ibadah. 

4. Mewujudkan Desa Jatiluwih yang menuju kedalam Desa Wisata 

Agro. 

 

4.5 Strategi dan Arah Kebijakan  

4.5.1 Strategi Pembangunan Desa :
 47

   

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas pemerintahan desa dan 

BPD 

2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan 

dasar masyarakat desa 

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa.  
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4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa 

agar desa menjadi berkembang dan mandiri  

5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari 

6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada 

pemeirintahan yang baik , bersih dan berwibawa. 

 

4.5.2 Arah kebijakan Keuangan Desa : 

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat  

2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat 

3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi 

masyarakat  

4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mendiri 

dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa   

5. Terwujudnya kulaitas pemerintah desa dan BPD dalam 

melaksanakan  

 

4.5.3 Arah kebijakan Pembangunan Desa :  

1. Belanja PERBEKEL dan perangkat desa 

2. Intensif RT dan RW  

3. Operational Lembaga Kemasyarakatan Desa  

4. Tunjangan operational BPD 

5. Program operational pemerintah desa  

6. Program Pelayanan dasar  

7. Program pelayanan dasar infrastruktur  

8. Program kebutuhan primer pangan 

9. Program pelayanan dasar pendidikan  

10. Program pelayanan kesehatan  

11. Program kebutuhan primer sandang  

12. Program penyelenggaraan pemerintahan desa 
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13. Program ekonomi produktif  

14. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa  

15. Program penunjang peringatan hari-hari besar 

16. Program dana bergulir  

4.6 Potensi Desa Jatiluwih  

4.6.1 Atraksi
48

 

1. Atraksi Alam  

Panorama alamnya yang sangat asri membuat para wisatawan yang 

berkunjung ke Desa Jatiluwih sangat terkesan. Desa Jatiluwih juga bisa 

dikatakan sangat jauh dari polusi udara dan riuh rendah bunyi kendaran 

serta ditambah lagi dengan udaranya yang sejuk menambah nikmatnya 

bersantai di desa tersebut. Udara yang sejut tersebut tidak terlepas dari 

keberadaan Hutan pegunungan yang berada di bagian utaraa Desa 

Jatiluwih, pegunungan tersebut membentang dari pegunungan Batukaru, 

Bukit Sanghyang, Bukit Adeng, Bukit Pucuk, Bukit Lesung, Bukit 

Nagaloka, hingga perbatasan Buleleng.  

Suasana alam yang masih asri sejuk nan alami serta air 

pegunungannya yang sangat bersih begitu cocok untuk pengembangan 

wisata alam. Air pegunungan tersebut dimanfaatkan untuk air minum dan 

sebagai sumber air pertanian yang diorganisir dengan sistem irigasi yang 

disebut dengan Subak. dari pantauan letak geografis Desa Jatiluwih dan 

keadaan alam yang agraris maka masyarakat yang ada mayoritas hidup 

sebagai petani sawah dan kebun. Dari Desa Jatiluwih kita bisa melihat 
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hamparan sawah yang sangat luas serta pegunungan yang sangat hijau  

dan hutannya yang masih terjaga asri, seperti yang terlihat pada gambar 

dibawah ini 

Gambar 4.1 

Hamparan sawah di Desa Jatiluwih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Sumber : Google (2018), diakses pada tanggal 2 April 2018 

 

Sawah yang memiliki terasering indah di Desa Jatiluwih memiliki 

luas kurang lebih 322,7 hektar dengan struktur tanah yang berasal dari 

pelapukan Gunung Batukaru yang sangat subur dan sangat subur yang 

tentunya sangat sesui untuk mengembangkan daerah pertanian. Selain 

adanya areal persawahan, di Jatiluwih juga terdapat areal perkebunan. 

Kebun tersebut ditanami beberapa komoditi oleh petani, seperti kopi, 

vanili, cengkeh, kakao dan salak. Selain komoditi tersebut petani juga 

menanam beberapa tananam lokal seperti manggis dan durian.  
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Pengunjung yang datang ke Desa Jatiluwih juga sangat disambut 

dengan ramah oleh warga masyarakatnya sehingga para wisatawan 

merasa sangat nyaman untuk menikmati suguhan wisata yang ada. Selain 

hamparan sawahnya yang sangat menawan, di Desa Jatiluwih juga 

memiliki air terjun kembar yang diberinama air terjun Yeh Ho. Air terjun 

ini berlokasi tidak jauh dari loket pintu masuk Desa Wisata Jatiluwih. Air 

terjun tersebut masih sangat alami dan sangat berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi daya tarik wisata baru di Jatiluwih, seperti 

gambar berikut ini; 

Gambar 4.2 

 Air Terjun Yeh Ho Desa Jatiluwih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi Google (2018) 

 

Adapun beberapa atraksi wisata yang enak dan bisa dinikmati di 

Jatiluwih adalah tracking dan cycling. Jalur traking di Jatiluwih melintasi 
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areal hutan dan persawahan, dilengkapi dengan peta lengkap dengan 

tanda-tanda yang dipasang di sis kiri atau kana jalan sehingga 

memudahkan wisatawan untuk berkeliling dengan aman, seperti yang 

terlihat pada gambar berikut ini; 

 

Gambar 4.3 

Panduan Jalur Traking Jatiluwih  

             Sumber : Dokumentasi Peneliti (2018)  

Untuk kegiatan cycling, masih belum menyediakan sepeda untuk 

wisatawan, namun untuk jalur cycling sudah ada, sehingga wisatawan 

yang ingin bersepeda di areal Jatiluwih dan sekitarnya biasanya 

membawa sepeda pribadinya.  Jalur yang biasa dilewati oleh para 

pesepeda adalah dari Bedugul kemudian menuju Besikalung dan 

akhirnya finish di Jatiluwih. 
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2. Atraksi Budaya  

Desa Jatiluwih merupakan desa dengan potensi pertanian yang 

sangat bagus sehingga sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai 

petani, dalam hal ini petani padi, sehingga adat budaya, serta atraksi 

budaya yang dimiliki Desa Jatiluwih adalah kegiatan upacara yang 

berkaitan dengan pertanian dengan aktifitas petani di sawah seperti dari 

petani menanam padi sampai panen, adapun rincian dari serangkaian 

upacara ataupun aktivitas petani disawah yaitu;  

(1) Upacara Mapag Toya, yaitu upacara menjemput air ke sumber mata 

air. Upacara ini diikuti oleh seluruh anggota subak yang biasanya 

dilaksanakan pada sasih ketiga atau sekitar bulan September.  

(2) Upacara Ngendag Carik, ini adalah upacara moho ijin pada saat 

pertama kali melakukan pengolahan lahan. Hal ini dilakukan pada 

Sasih Ketiga (bulan September) dan bulan Juni.  

(3) Upacara Nguriy, yaitu upacara pembibitan yang dilakuka oleh 

semua anggota subak pada masing-masing garapanyna. Ngurit 

dilakukan pada Sasih Kalima (sekitar bulan November akhir) dan 

bulan Juli. 

(4) Upacara Ngerasakin, yaitu upacara membersihkan kotoran (leteh) 

yang tertinggal ketika melakukan pembajakan sawah dan dilakukan 

setelah membajak sawah selesai di masing-masing tanah 

garapannya. Upacara ini dilaksanakan sekitar Sasih Kapitu (awal 

bulan Januari) dan bulan Agustus. 
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(5) Upacara pengawiwit (Nuwasen), yaitu upacara mencari hari baik 

untuk memulai menanam padi yang dilakukan sekitar Sasih Kepitu 

(awal bulan Januari) dan bulan Agustus. 

(6) Upacara  Ngekambuhin, yaitu upacara meminta keselamatan anak 

padi yang baru tumbuh yang dilakukan pada saat padi berumur 42 

hari dan dilakukan pada Sasih Kewulu (bulan Februari) dan bulan 

September.  

(7) Upacara Nyepi Pemungkah, yaitu upacara memohon keselamatan 

agar padi dapat tumbuh dengan baik, upacara ini biasanya 

dilaksanakan pada Sasih Kewulu (bulan Februari) dan bulan 

September 

(8) Pengerestitian Segara Gunung, yaitu melaksanakan upacara 

nyegara gunung yang dilaksanakan di Pura Luhur Petali, Pura 

Luhur Pekendungan (bulan Maret/April)  

(9) Upacara Mesaba, yaitu upacara sebelum panen yang dilakukan 

pada Sasih Kadasa (bulan April) oleh anggota subak disawahnya 

masing masing dan pada bulan Oktober. 

(10) Ngadegang Bhatara Sri (Bhatara Nini), yaitu upacara secara 

simbolis memvisualisasikan Beliau sebagai Lingga-Yoni pada 

bulan Juni dan bulan Oktober akhir. 

(11)  Upacara Ngayarin, yaitu upacara memulai panen yang dilakukan 

pada Sasih Sada (bulan Juni) oleh anggota subak pada masing 

masing sawahnya pada bulan November. 
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(12) Upacara Mantenin, yaitu upacara menikkan padi ke lumbung atau 

upacara menyimpan padi di lumbung yang dilakukan ada sasih 

Karo (bulan Agustus) dan bulan Januari. 

Selain serangkaian upacara tersebut, Desa Jatiluwih juga memiliki 

sebuah tarian khas, tarian ini diberi naman Tari Baris Memedi (Sang 

Hyang Memedi), tari ini merupakan tarian yang sakral yang 

pelaksanaannya saat acara pitra yadnya (Ngaben) yang tingkatnya madya 

dan utama. Masyarakat Jatiluwih memiliki banyak sekali seni budaya 

yang dapat menjadi potensi budaya seperti; joged, gong wanita, arja, 

topeng, wayang kulit, sekaa santi, sekaa angklung dan banyak lainya.   

4.6.2 Aksesibilitas 

Memerlukan waktu tempuh selama satu jam perjalan dari Kota 

Kabupaten Tabanan menuju Desa Jatiluwih dengan jarak tempuh kurang lebih 25 

km. Jika wisatawan dari Denpasar, maka harus ke Kota Tabanan terlebih dahulu, 

sesampainya di Tabanan wisatawan harus menjaci papan petunjuk jalan yang 

menunjukkan arah menuju Kecamatan Penebel. Terdapat dua jalur yang dapat 

ditempuh untuk menuju Desa Jatiluwih, yaitu jalur barat dan jalur timur. Jika 

melalui jalur barat maka wisatawan akan melalu pura Batukaru sedangkan jika 

melalui jalur timur akan melewati Desa Senganan. Jalanan menuju lokasi wisata 

lumayan bagus hanya sampai batas tertentu selanjutnya terdapat kerusakan dan 

juga kurang lebar. Kondisi jalanan yang rusak parah tersebut dikarenakan 

pengaruh erosi saat musim hujan. Adapun kondisi jalan menuju Desa Jatiluwih 

dapat dilihat seperti gambar 4.4. 
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Gambar 4.4 

Kondisi jalan menuju Desa Jatiluwih 

 

 

 

 

 

 

                     

     Sumber : Dokumentasi peneliti (2018) 

4.6.3 Amenitas  

Amenitas adalah segala sesuatu fasilitas yang disediakan oleh pengelola 

suatu daya tarik pariwisata untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi 

pengunjung.  Baru memasuki Desa Jatiluwih wisatawan sudah tisambut beberapa 

villa, motel, restauran, dan warung, warung makanan, dan terdapat juga tempat 

parkir sekaligus tempat melihat pemandangan sawahnya. Seletah melewati itu, 

terdapat sebuah tempat loket dekat gapura daerah daya tarik wisata Jatiluwih, 

terdapat juga sebuah toilet dan tempat petugas keamanan. Setelah memasuki areal 

wisata kalian akan menemukan cofe di tepi sawah, salah satunya yang terkenal 

adalah Gong Cofe, namun sayang parkiran yang terdapat di areal tersebut 
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sangatlah kecil dan jika musim libur tiba dan wisatawan sangat banyak maka akan 

kesulitan untuk menemukan tempat parkir buat mobil mobil.  

Untuk menikmati indahnya alam Jatiluwih, pengunjung terlebih dahulu 

wajib membeli tiket di loket yang tersedia setelah gapura pintu masuk tempat 

wisata, loket tersebut sudah dibangun dengan sangat baik dan dilengkapi dengan 

papan informasi mengenai biaya masuk dan mengenai daya tarik wisata Jatiluwih. 

Selanjutnya wisatawan tinggal masuk areal persawahan dan sebelumnya akan ada 

petugas yang memeriksa tiket oleh pihak pengelola dan bekerja sama dengan 

pecalang.  

Untuk akomodasi di Jtiluwih tersedia homestay  anda bisa memilih yang 

dekat dengan areal sawah sawah, apa yang lumayan jauh namun tetap bisa melihat 

persawahan. Semua homestay didirikan dengan sangat sederhana dan dengan ciri 

bangunan back to nature.     

4.6.4 Ancillary Service  

Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam hal ini dinas pariwisata dengan 

pemerintah Desa Jatiluwih, membentuk sebuah badan, yang diberi nama Badan 

Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih, badan ini terbentuk dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bupati Tabanan Nomor 84 Tahun 2013. Adapun visi 

dan misi daya tarik wisata Jatiluwih adalah sebagai berikut: 

Visi : 

Peningkatan kesejahtraan masyarakat Jatiluwih melalui pwmbangunan 

yang BALI (Bersih, Aman, Lestari, Indah) dengan menitik beratkan pada 

pertanian.  
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Misi : 

1) Mewujudkan masyarakat Jatiluwih yang sehat, cerdas dan 

berbudaya 

2) Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah 

3) Mewujudkan pertanian yang tangguh dan bersinergi dengan 

pariwisata 

4) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 

Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih terbentuk dengan adanya 

perjanjian dari Pemerintah Kabupaten Tabanan, Pemerintah Desa Jatiluwih, Desa 

Adat Jatiluwih, Desa adat Gunungsari dan Subak Jatiluwih yang berada dibawah 

pimpinan seorang  managemen operational daya tarik wisata Jatiluwih yang 

diketuai oleh seorang manager dan divisi-divisinya. Adapun struktur organisasi 

Badan Pengelola dan organisasi managemen operational daya tarik wisata 

Jatiluwih sebagai berikut :  
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Bagan 3 

 Struktur Managemen Operasional DTW Jatiluwih  

 MANAGER 

  

 

I NENGAH SUTIRTAYASA,SE 

  

 
ASSISTEN MANAGER 

  

 

I KETUT NITIA 

  

 

  

   

 

    SEKRETARIS 

 

  

 

DRA.DRIANA 

RIKA.RONA 

 

  

 

  

 

 

    

DIVISI 

PERENCANAA

N DAN 

KEUANGAN 

DIVISI 

UMUM 

DAN 

KEPEGA

WAIAN 

 

    

I WAYAN 

WINATA 

I NENGAH 

SULATRA 

   

  

I KETUT 

MARSISTA 

JAYA 

 

  

   

DIVISI 

PARKIR 

DIVISI 

KEAMANAN 

DIVISI 

KEBERSIHAN  

DIVISI 

PENGEMBANG

AN   

DAN TIKET 

DAN 

KETERTIBAN 

DAN 

PERTAMANA

N DAN PROMOSI   

DRS. I 

NYOMAN 

WIJAYA 

DANTON 

PECALANG 

JATILUWIH I KDK DWI 

MAHA PUTRA 

DRS.I GD KT 

SUBERATA   

 GD NYM 

SEMARABA

WA 

DANTON 

PECALANG 

GUNUNGSARI 

I GD MD 

SUPARTA   

 

  



77 
 

BAB V 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN DESA 

WISATA BERBASIS TRI HITA KARANA  

Dalam bab ini peneliti akan membahas lebih dalam mengenai proses 

Pemberdayaan masyaraka yang terjadi di desa wisata Jatiluwih melalui 

pengembangan Desa wisata yang berbasis Tri Hita Karana. Konsep 

pengembangan desa wisata di Jatiluwih adalah dengan mengamalkan nilai nilai 

dari falsafah masyarakat Bali yaitu  Tri Hitta Karana. Tri Hitta Karana merupakan 

tiga penyebab keharmonisan, kesejahtraan, kebahagiaan, kedamaian. Filsafah ini 

diimplementasikan kedalam tiga aspek yaitu Parahyangan, Pawongan, dan 

Palemahan, dalam arti sederhananya yaitu hubungan yang harmonis antara 

manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia dan yang terakhir manusia 

dengan lingkungannya.  

5.1 Tahap Penyadaran  

 

Tahap memiliki makna bahwa menyadarkan masyarakat dan setiap 

individu manusia memiliki sebuah potensi bahkan lebih yang dapat 

dikembangkan , dalam artian semua masyarakat memiliki daya, jika tidak 

demikian sudah pasti manusia sudah punah. Pemberdayaan merupakan upaya 

untuk membangun daya itu, dengan memotivasi, dan membangkitkan kesadaran 

akan potensi yang dimiliki masing-masing dan upaya dalam mengembangkannya. 

Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan bagi 

pengembangan suatu wilayah untuk menuju masyarakat yang berdaya. Tahap ini 

merupakan tahapan di mana yang memiliki wewenang atau kuasa berusaha 

memberikan dorongan dan motivasi serta memberingan bimbingan berupa arahan 
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arahan untuk meyakinkan masyarakat dalam menggali skill atau kemampuan yang 

dimiliki, dalam artian masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap dirinya 

sendiri maupun lingkungannya, dengan kepedulian tersebut makan terciptalah 

iklim yang bagus untuk mengembangkan diri.  

Peran pemerintah sangat besar pada tahap ini, karena pemerintah memiliki 

kuasa untuk melakukan pengembangan di suatu daerah, seperti halnya yang 

dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan semenjak tahun 2001 sudah mulai 

melakukan beberapa program untuk meningkatkan potensi yang ada di Tabanan, 

speerti mulai mendata desa-desa yang memiliki potensi, dan salah satunya adalah 

Desa Jatiluwih, seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoman Sutama selaku Pekaseh 

Subak, dan sebelumnya yang memang sebaga BPD Desa Jatiluwih sebagai 

berikut:
49

  

“Subak menjadi daya tarik wisata ini lama perjuangannya mulai dari tahun 

2001 penelitiannya dari dinas terkait, terutama dinas kebudayaan, fakultas 

sastra ikut penelitian disini selama hampir 2 bulan. Setelah itu 2003 baru 

diproses, 2004 masuk nominasi namun arealnya kurang luas karena 

pertama hanya jatiluwih saja satu subak, walaupun kurang luas tetapi 

karena masuk nominasi pasa tahun 2004, pada tahun 2008/2009 diteliti 

kembali. Pada tahun 2014 ditambah beberapa subak, nah setelah ditambah 

sehingga seluruhnya mencapai 14 subak, 9 Desa Dinas, 11 Desa Adat   

setelah diproses dan digodok itu baru diusulkan kepada pihak pemerintah 

nah baru pada tahun 2012 ditetapkanlah menjadi warisan budaya dunia.”  

Pernyataan dari pekaseh ini dpertegas lagi oleh hasil wawancara peneliti dengan 

manager badan pengelola DTW Jatiluwih, Pak Nengah Sutirtayasa, SE, di mana 

beliau menyatakan sebagai berikut:
50

 

                                                           
49

 Hasil wawancara dengan Bapak I Nyoman Sutama,B.Sc, Loc.cit 
 
50

 Hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Sutirtayasa, SE, Op.cit  
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“Jadi desa wisata jatiluwih ini sendiri terbentuk bersamaan dengan desa 

wisata penglipuran waktu itu, desanya Jatiluwih, Penglipuran sama lagi 

satu   desa apa namanya saya lupa, tetapi setelah proses desa wisatanya 

sampek tahun 2006 kalo ndak salah, itu yang berkembang adalah objek 

wisatanya, yaitu persawahan terasering kalau di Jatiluwih. Tetapi berbeda 

hal dengan yang di desa wisata penglipuran, itukan memang murni desa 

wisata yang bisa digarap. Tetapi disini realitanya berbeda, ternyata objek 

wisata persawahan itulah yang lebih menonjol. Nah waktu itu diawali oleh 

Desa Jatiluwih dengan membuka objek wisata tetapi belum melibatkan 

pihak pihak yang lain. Dari proses proses itu maka terbentuklah kerjama 

antara kita dengan pemerintah Kabupaten/Kota, karena dari legalitasnya 

menurut peraturan kementrian kan melalui pemerintah, jadi dibentuk 

restribusi waktu itu dari dinas  Disbud.” 

Dari pernyataan pekaseh dan manager badan pengelola tersebut dapat kita lihat 

bahwa usaha yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah daerah dan desa serta 

dengan pihak yang berperan aktif dan penting dalam pengembangan desa wisata 

Jatiluwih seperti Subak Jatiluwih, Desa Adat Jatiluwih, dan juga pemerhati subak 

di Bali. Usaha mereka dalam pengembangan pariwisata serta menciptakan 

peluang peluang yang dapat meningkatkan potensi yang dimiliki masyarakat 

Jatiluwih mampu tersalurkan, nantinya dengan diakuinya Jatiluwih sebagai 

warisan budaya dunia maka secara tidak langsung Jatiluwih mulai lebih 

menerompetkan dirinya ke kancah internasional walaupun memang sudah 

terdapat beberapa tamu asing yang datang berkunjung sebelum ditetapkan sebagai 

warisan budaya dunia tersebut, dibandingkan dengan setelah mendapat label 

warisan budaya dunia sudah barang tentu promosi menjadi secara otomatis 

terbantu melalui pemberitaan UNESCO dll. Banyaknya pengunjung yang 

berdatangan akan menambah peluang usaha makanan khas, pernak pernik wisata, 

serta penyedia layanan jasa penginapan, dll.  
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Kemudian selama 12 Tahun diperjuangkannya Desa Jatiluwih sebagai 

warisan budaya dunia, pada Tahun 2012 akhir Desa Jatiluwih dalam hal ini Subak 

dengan Tri Hita Karananya resmi menjadi warisan budaya dunia yang di sah kan 

oleh UNESCO. Kemudian pariwisata ini berkembang namun terdapat beberapa 

kendala yang dirasa salah satunya sumber hukum dalam pengelolaan warisan 

budaya dunia, jadi ada tumpang tindih antara pemerintah Provinsi, Kabupaten, 

Desa, serta pihak pihak yang terlibat. Sehingga pada tahun 2012 dibentuklah 

sebuah perjanjian yang disepakati oleh 5 Komponen, yaitu Perjanjian Kerja Sama 

antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, Desa Pakraman 

Jatiluwih dan Gunungsari serta Subak Jatiluwih Desa Jatiluwih Kecamatan 

Penebel Nomor 15 Tahun 2013, Nomor  474/23/2013, Nomor 17/DJ/2013, Nomor 

04/SBKJT/IV/2013, Nomor 15/DPGS/XI/2013 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Kepariwisataan di Kawasan Daya Tarik Wisata Jatiluwih. 

Dengan adaya perjanjian tersebut kemudian melalui pertimbangan kelima 

komponen tersebut perlu rasanya mereka membentuk sebuah badan organisasi 

yang memang khusus mengelola pariwisata di Desa Jatiluwih, selain memang 

sebagai hal yang direkomendasikan oleh pihak UNESCO dalam menjaga label 

warisan budaya dunia tersebut memang memerlukan badan yang profesional 

sehingga mampu mengelola dengan baik dan sesuai seperti harapan bersama. 

Pembentukan badan pengelola ini juga didukung oleh Peraturan Bupati Tabanan 

Nomor 84 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi, Susunan Keanggotaan dan 

Uraian Tugas Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih. Sehingga secara 

resmi Badan Pengelola Tersebut mulai beroperasi pada awal Tahun 2013. 
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Keanggotaan badan pengelola ini dibagi rata melalui tiap banjar (RT) yang 

terdapat di Desa Jatiluwih, dan juga perwakilan dari 5 komponen yang melakukan 

kerjasama. Hal ini tentunya membuka peluang bagi masyarakat dalam 

mengembangkan potensinya, yang nantinya akan dikoordinir oleh badan 

pengelola dalam pengembangan pariwisata di Jatiluwih.  

Badan ini juga memiliki peran untuk terus mengembangkan potensi 

masyarakat maupun potensi alam yang terdapat di Jatiluwih, badan ini juga 

diharapkan mampu melihat memetakan keunggulan dan kekurangan pariwisata di 

desa wisata lainnya, sehingga mampu mengabdopsi hal positifnya dan mampu 

mengidentifikasi kekurangan yang terdapat di pariwisata lain agar tidak terjadi di 

jatiluwih. Hal ini disampaikan oleh manager bandan pengelola sebagai berikut:
 
 

“Kita juga diberikan wewenang oleh Desa dalam upaya penggalian potensi 

seperti air terjun, alamnya dan penunjang pariwisata lainnya, tetapi yang 

pasti dan yang bisa kita lihat dan kekola kan observasi pertanian, lebih ke 

edosi ke tanaman pengelolaan padi, trus budaya yang melibatkan subak, 

seperti ritual ritual di persawahannya, dan itu memang hal hal yang 

menarik wisatawan dan menarik untuk dijadikan daya tarik wisata.” 
51

 

Badan pengelola Daerah Tujuan Wisata Jatiluwih melakukan pemetaan dan 

melihat potensi potensi yang dapat dikembangkan di Jatiluwih, baik potensi dari 

alamnya, maupun masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani, selain itu 

usaha dalam memberikan ruang dalam hal budaya, seperti ritual-ritual, 

pementasan gambelan rindik, dan lain sebagainya diberikan ruang oleh badan 

pengelola dalam perayaan tertentu maupun mengadakan ferstival dalam usaha 

promosi dan mengembangan dalam desa wisata ini.  

                                                           
51

 Hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Sutirtayasa, SE, Op.cit 
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Dengan terbentuknya Badan Pengelola DTW Jatiluwih tersebut, banyak 

perubahan yang dirasa oleh warga masyarakat, Ni Putu ayu Wulandari, yang 

menyatakan banyak perubahan kearah positif di Desanya:
 
 

“Banyak perubahan yang saya liat, dari segi fasilitasnya juga, dari segi 

iuran masyarakatnya, terutama dari segi pendapatan / perekonomian desa 

lebih terangkat. Trus kegiatan bermasyarakat juga sangat ditunjang melalui 

penghasilan dari pariwisata disini.”
 52

   

Dari pernyataan salah satu masyarakat tersebut terlihat bahwa adanya badan 

pengelola ini cukup membantu dalam meningkatkan perekonomian desa, di 

samping itu juga pengeluaran warga masyarakat terutama dalam pengeluaran 

untuk upacara dan bertani sedikit tidaknya terbantu dengan adanya subsidi dari 

badan pengelola, dengan begitu masyarakat dapat berfokus dalam 

mengembangkan potensi, baik dalam bertani, berdagang, maupun usaha lainnya.  

Dari pemetaan yang dilakukan oleh badan pengelola diketahui bahwa 

daerahnya yang sebagaian besar adalah tanah pertanian, yaitu sawah, yang sering 

disebut subak basah, di Jatiluwih juga terdapat kebun atau ladang yang disebut 

subak kering. Dari situ kemudian dikembangkan untuk meliat pontensi apa yang 

dapat dikembangan melalui subak basah dan subak kering tersebut. Kemudian 

dari pengembangan subak basah dan subak kering tersebut hasilnya berupa ada 

produk alamni dan produk buatan. Produk alami yang dimaksud adalah kopi, air 

terjun dan pariwisata spiritual. Untuk air terjun saat ini masih dikelola oleh 

perseorangan, di mana air terjun tersebut dikelola oleh Bapak I Gede Biasa, 

kemudian air terjun lainya yaitu air terjun Twin Waterfall juga masih dikelola oleh 

                                                           
52

 Hasil wawancara dengan Ni Putu Ayu Wulandari, Op.cit   
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perseorangan, kedua potensi dan produk alami itu berada di daerah Gunungsari. 

Kemudian untuk wisata spiritual tersebut diperuntukan bagi wisatawan yang 

berasal dari luar Jatiluwih, di mana dalam wisata tersebut terdapat berbagai paket 

wisata yang menyangkut cerita tentang spiritual subak, pemaparan materi 

spiritual, dan yang terkahir terdapat tirtayatra ke pura yang terdapat di Jatiluwih.  

Kemudian untuk produk buatan merupakan produk hasil subak basah 

antara lain beras merah, teh beras merah, beras hitam (injin), dan beras putih. 

Secara garis besar proses pembuatan dan pemanamannya sama, yang berbeda 

adalah pada pembuatan teh beras merah, di mana beras merah tersebut dijemur 

kemudian di sangrai, setelah itu direbus dan siap untuk disajikan, untuk saat ini 

pemasarannya masih menggunakan kemasan yang sederhana berupa kemasan 

plastik. Dalam pengembangannya produk beras hitam, putih, dan merah, cukup 

baik sampai sejauh ini, di mana pemasarannya sudah mencangkup pasar lokal 

baik itu di kecamatan Penebel, Kota Denpasar, sampai ke Hotel-hotel. Namun 

mengenai perawatan dari produk alami seperti air terjun tersebut masih minim 

bahkan dapat dikatakan sangat kurang, hanya sekedar menjaga kebersihan.    

Tahap ini terjadi di Jatiluwih mulai dari usaha pengajuan label warisan 

budaya dunia, dan sampai Tahun 2018 masih dalam proses pengembangan, agar 

nantinya masyarakat mampu terus mengembangkan pontensi yang ada dalam 

dirinya maupun yang terdapat di sekitarnya. Melulai program program yang 

dirancang oleh Badan Pengelola yang memang sudah disepakati oleh 5 pihak 

yang menjalin kerjasama. 



84 
 

Dalam tahapan ini berdasarkan teori community develompent dari Conyers 

telah dilaksanakan poin yang pertama yaitu community development bertujuan 

untuk memperbaiki (to improve) kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan 

masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.  Dengan dibentuknya 

badan pengelola serta diakuinya Desa Wisata Jatiluwih sebagai warisan budaya 

dunia akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan setiap 

potensi dari dirinya dan juga didukung dengan adanya perbaikan dan penambahan 

fasilitas penunjang pariwisata, hal ini juga mampu mengimplementasikan poin 

ketiga dari indikator community development dari Conyers yang berbunyi 

memberikan penekanan pada prinsip kemandirian. Artinya partisipasi aktif dalam 

bentuk aksi bersama – group action – di dalam memecahkan masalah dan 

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dilakukan berdasarkan potensi-potensi yang 

dimiliki masyarakat. Hal tersebut terlihat dari adanya kesepakatan dari 5 

kelompok yang terdapat dimasyarakat untuk membentuk badan pengelola yang 

profesional dengan harapan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan 

baik.  

5.1.1. Pembentukan Badan Pengelola Destinasi Wisata Jatiluwih 

Setelah ditetapkannya Subak Jatiluwih ini sebagai salah satu warisan 

budaya dunia, tentunya membawa banyak dampat baik bagi pariwisata di Desa 

jatiluwih. Peningkatan kunjungan salah satunya, hal ini memang yang diharapkan 

setelah subak diakui sebagai warisan budaya dunia sebagai ajang promosi yang 

sekaligus dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, yang sudah 

pasti akan membantu peningkatan perekonomian masyarakat Balu khususnya 
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masyarakat di kawasan Wsarisan Budaya Dunia. Pemerintah Kabupaten Tabanan 

juga berniatan untuk menjadikan Desa Jatiluwih ini menjadi Daya Tarik Wisata 

(DTW) dengan membentuk sebuah badan yang nantinya akan berfungsi sebagai 

pengelola DTW tersebut, badan in diberi nama Badan Pengelola Daya Tarik 

Wisata Jatiluwih yang dibentuk melalui perjanjian kerjasama antara pemerintah 

Kabupaten Tabanan dengan Desa Jatiluwih, Desa Pakraman Jatiluwih dan 

Gunungsari serta Subak Jatiluwih Desa jatiluwih Kecamatan Penebel Nomor 15 

Tahun 2013, Nomor 474/23/2013, Nomor 17/DJ/2013, Nomor 

04/SBKJT/IV/2013, Nomor 15/DPGS/XI/2013 tentang Penyelenggaraan dan 

Pengelolaan Kepariwisataan di Kawasan Daya Tarik Wisata Jatiluwih dan juga 

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Struktur Organisasi, 

Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Badan Pengelola Daya Tarik Wisata 

Jatiluwih.
 53

 Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa 

Jatiluwih, Desa Pekraman Jatiluwih dan Gunung Sari serta Subak Jatiluwih 

Kecamatan Penebel ini telah mengalami 3 kali perubahan, di mana perubahan 

yang ketiga disepakati pada tanggal 29 Desember 2017. Badan Pengelola Daya 

Tarik Wisata Jatiluwih ini mulai digagas pada akhir tahun 2013 dan diresmikan 

pada tanggal 13 Februari Tahun 2014, hal inimerupakan hasil dari tuntutan 

masyarakat agar pengelolaan dari DTW ini lebih profesional di samping sebagai 

dampak dari label warisan budaya dunia yang harus dipertanggung jawabkan 
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dengan baik. Hal ini diperkuat juga dari pernyataan dari Bapak I Nengah 

Sutirtayasa:
 54

     

“Nah jadi setelah penetapan itu di 2012, di dua ribu karna pihak 

managemen apa namanya pihak pemerintah ini kan merasa harus 

mempersiapkan segala sesuatunya yang kita dapatkan dari label budaya 

dunia tersebut, sehingga dari kunjungan sudah pasti akan meningkat. Jadi 

ditahun 2013 akhir nah itu dibentuk sebuah managemen dengan mengajak 

semua komponen yang ada di seluruh Desa Jatiluwih yaitu dua adat, adat 

jatiluwih adat gunung sari, desa dinas jatiluwih dan subak jatiluwih, jadi 

empat komponen ini yang diatur oleh pemda, dan juga satu lagi pemda. 

Dari perencanaan ini terbentuklah sebuah wadah yang bernama badan 

pengelola daya tarik wisata Jatijuwih yang diisi oleh 5 komponen tersebut, 

dan dibawah wadah ini membentuk managemen diwakili dari desanya 

masing masing banjarnya masing masing, kalo disini kan ada 8 banjar jadi 

itu diwakili, yang mewadahi atau menaungi dari desa. Jadi yang 

melakukan perjanjian disini yang tugasnya mewadahi menaungi dan 

iastilahnya kan kebijakan dari desa.”
 
 

 

Dari pernyataan di atas jelas membuktikan bahwa terjadi kesepakatan antara 

pemerintah Desa Jatiluwih, Subak Jatiluwih, Adat Jatiluwih dan lain-lainnya ang 

berjumlah 5 komponen tersebut berkomitmen dalam pengembangan wisata di 

Jatiluwih dengan menyiapkan diri membentuk badan pengelola guna 

mempertanggung jawabkan gelar warisan budaya dunia yang didapat. Hal ini 

dikarenakan pada awal sebelum dibentuknya badan pengelola ini, belum terlihat 

aksi  nyata pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan 

dalam mengelola warisan budaya dunia tersebut.  Hal ini membuat UNESCO 

memberikat surat peringatan dari Direktur World Heritage Culture UNESCO 
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kepada Dubes RI di Paris dan wakil tetap Indonesia di UNESCO.
55

  Kondisi 

tersebut tidak terlepas dari belum adanya aturan yang jelas dari pemerintah, 

sehingga terjadi tarik ulur antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten Tabanan hal ini berdampak kepada berbagai rencana aksi 

yang tertera dalam proposal pengajuan Warisan Budaya Dunia tidak dapat 

terlaksana. Adanya kejelasan dalam peraturan akan mempermudah pembagian 

tugas dan wewenang stakeholder , hal ini sangatlah penting karena kawasan 

warisan budaya dunia memiliki nilai-nilai kebudayaan yang wajib unutk 

dilestarikan. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Tabanan berinisiatif 

membentuk sebuah badan pengelola.    

 Mengenai keanggotaan Badan Pengelola ini terpilih sebagai wakil dari 

masing masing Banjar yang tersebar di Desa Jatiluwih, perwakilan adat Jatiluwih, 

maupun Gunung Sari serta dari krama Subak Jatiluwih. Hal ini bertujuan agar 

masyarakat sekitar merasakan dampak yang adil dengan adanya destinasi wisata 

ini.  seperti pernyataan dari manager Badan Pengelola Daya Tarik Wisata 

Jatiluwih, Bapak I Nengah Sutirtayasa, SE sebagai berikut:
56

 

“Dari perencanaan ini terbentuklah sebuah wadah yang bernama Badan 

Pengelola Daya Tarik Wisata Jatijuwih yang diisi oleh 5 komponen 

tersebut, dan dibawah wadah ini membentuk managemen diwakili dari 

desanya masing masing banjarnya masing masing, kalo disini kan ada 8 

banjar jadi itu diwakili, yang mewadahi atau menaungi dari desa. Jadi 

yang melakukan perjanjian disini yang tugasnya mewadahi menaungi dan 

iastilahnya kan kebijakan dari desa.”
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Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keanggotaan dan 

struktur organisasi pengurus dari Badan Pengelola Daya tarik Wisata Jatiluwih 

diisi dari semua unsur yang terlibat dalam perjanjian kerjasama, di mana terdapat 

lima komponen utama, yaitu dari Pemerintah Desa Jatiluwih, Desa Pekraman 

Jatiluwih dan Gunung Sari (Desa Adat), Subak, dan Pemerintah Kabupaten 

Tabanan. Artinya dalam pengelolaannya di kelola secara adil dan profesional.   

5.1.2 Perbaikan Sarana dan Prasarana  

Adanya sarana dan prasarana yang lengkap tentunya dapat menambah 

ketertarikan wisatawan untuk datang untuk mengunjungi suatu objek wisata. 

kemudahan-kemudahan yang didapat dengan adanya fasilitas penunjang, 

pelayanan yang baik, dengan akomodasi dan transportasi sampai dengan 

kesadaran dan keramanah masyarakat. Suasana yang aman dan nyaman sangat 

penting untuk diciptakan, hal ini juga terus diupayakan baik oleh pemerintah 

Kabupaten Tabanan, pemerintah Desa Jatiluwih, dan seluruh pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan wisata di Jatiluwih. 

  Pembangunan sarana dan prasa sebelum Jatiluwih sebelum mendapatkan 

label warisan budaya dunia  sangatlah minim, terdapat beberapa restoran dan 

home stay yang secara sederhana dikelola oleh masyarakat maupun kelompok 

masyarakat. Namun setelah ditetapkannya menjadi sebagai salah satu tempat yang 

menjadi warisan budaya dunia, pengembangan dan pembangunan sarana prasana 

menjadi lebih ketat, dalam artian dalam pengawasan, harus benar benar yang 

diperlukan serta tidak merusak ataupun melanggar dari kriteria warisan budada 
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dunia tersebut.  Pembangunan dan penambahan sarana dan prasarana di Desa 

Jatiluwih bisa terbilang masih cukup dapat terkontrol walaupun tidak seratus 

persen mampu terkontrol. Dukungan sarana dan prasarana yang didirikan 

diusahakan tidak berlebih dan back to nature. Hal ini diperjelas dari pernyatan 

Manager Badan Pengelola DTW Jatiluwih sebagai berikut:
57

  

“Untuk pembangunan kita dari managemen dan pihak badan pengelola di 

desa sudah sepakat bahwa untuk pengembangan pembangunan kita sepakati 

“back to neture” dalam artian semuanya kembali ke alam. Contohnya 

seperti memanfaatkan bambu kayu dan memakai atapnya alang alang  

Namun kita dari pihak managemen tidak dapat memastikan itu berjalan 

100% persen.....” 

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat pengembangan yang dilakukan di Desa 

Jatiluwih  berusaha menjaga social culture yang memang sudah ada sejak lama 

dan yang semestinya terdapat di pedesaan. Hal ini diharapkan dapat membuat 

wisatawan merasa senang aman dan nyaman dalam berkunjung maupun tinggal 

sementara waktu di desa jatiluwih. 

5.2  Tahap Tranformasi Kemampuan 

 Tahapan yang kedua adalah tranformasi kemampuan berupa wawasan 

pengetahuan kecakapan, keterampilan wawasan terbuka dan memberikan 

keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dan pengetahuan. Pada tahap 

ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan berlangsung baik, 

penuh semangat, dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisikan 

dengan baik. Keterbukaan wawasan mulai nampak dan mengasai kecakapan 

keterampilan dasar yang dibutuhkan. Tingkat partisipasi masyarakat masih 
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rendah, yaitu sekedar pengikut, atau objek pembangun saja , belum mampu 

menjadi subjek dalam pembangunan. Pada tahap ini peneliti melihatnya dari 

kegiatan pelatihan pelatihan yang dilakukan baik oleh pemerintah desa, badan 

pengelola maupun dari luar intsansi pemerintahan seperti pihak swasta maupun 

universitas-universitas. Peneliti juga nenbandingkan pendapatan yang diterima 

oleh badan pengelola dari tahun 2014-2017 untuk melihat seberapa besar 

pengaruh dari dua tahap ini.  

  Pada tahap ini dua poin indikator dalam community development Conyers 

terlaksana yaitu poin yang pertama yaitu bertujuan untuk memperbaiki (to 

improve) kondisi sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai 

kualitas hidup yang lebih baik hal ini dilihat dari usaha yang dilaksanakan baik 

oleh pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa beserta lembaga 

pendukungnya dalam melaksanakan pelatihan pelatihan bagi warganya. 

Kemudian juga melaksanakan indikator community development yang ke dua 

yang berbunyi memfokuskan kegiatannya melalui pemberdayaan potensi-potensi 

yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, 

sehingga prinsip to help themselve dapat jadi kenyataan. Hal ini dilihat dari 

penerapan pelatihan pelatihan yang membuka wawasan dan menambah ilmu dari 

potensi yang mereka miliki tersebut. walapun hasilnya masih sangat jauh dari 

harapan. 

5.2.1 Program Pelatihan SDM (Sumber Daya Manusia) 

Keberhasilan dari sebuah objek wisata tidak terlepas dari kemampuan 

SDMnya, karena peran mereka sangtlah besar dalam pengembangan daya tarik 
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wisata itu sendiri. Keahlian dan kemampuan SDM dalam hal ini pengelola serta 

masyarakat sekitar DTW dalam hal menyediakan, melayani, serta menyajikan 

paket paket wisata serta promosi sangat menentungkan dalam menarik minat 

wisatawan. Pelatihan, pembekalan ataupun bimbingan merupakan salah satu 

bentuk dari usaha dalam membantu mengembangkan kualitas SDM. 

Pelatihan memang dirasa penting bagi Badan Pengelola Destinasi Wisata 

Jatiluwih, hal itu karena mereka sadar bahwa mereka masih mengawali, sehingga 

pengalaman-pengalaman di setiap komponan itu masih kurang. Sehingga  

pembekalan/ pelatihan menjadi salah satu usaha sangat penting dalam 

menghadapi kekurangan tersebut.  dari pihak badan pengelola juga memiliki 

jadwal atau plan mengenai pelatihan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Manager 

Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Jatiluwih sebagai berikut: 

“Kalau pembinaan itu kita disini ya paling lambat 3 bulan sekali ya, tetapi 

kalau satu bulan sekali kita juga bisa kan begitu , ya kadang-kadang juga 

inikan kalo produktif rutinnya persatu tahun kan 3 bulan sekali. Tetapi 

banyak juga dari apa namanya, dari pemerintah dari universitas universitas 

yang membantu kita juga didalam melakukan pembinaan.”
58

 

Dari penjelasan di atas terlihat memang pihak managemen pengelola sudah 

berusaha mempasilitasi dalam  rencana jangka pendek badan pengelola persatu 

tahun terdapat empat kali pelatihan minimalnya. Pelatihan pelatihan tersebut 

sangat terbuka baik dari internal maupun dari pihak eksternal yang mau 

membantu berkembangnya pariwisata di Jatiuwih tersebut.  

Pelatihan pelatihan di Desa Jatiluwih biasanya terlaksana dari inisiatif para 

pelaku pariwisata dibantu dengan Pemerintah daerah maupun Universitas lokal 
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maupun manca negara. Pelatihan yang sudah pernah dilaksanakan di Desa 

Jatiluwih antaralain pelatihan bahasa asing, pelatihan menjadi tour guide, 

pelatihan managemen home stay , pelatihan pembuatan handycraft, pelatihan 

pembuatan jajanan khas traditional dan banyak lainnya. Mengenai respon 

masyarakat dengan adanya pelatihan itu sangat baik, akan tetapi pengembangan 

dari apa yang didapat dari pelatihan tersebut kurang bisa dikembangkan oleh 

masyarakat. Permasalahan pola pikir dan keberanian dalam mengembangkan 

masih kurang, hanya orang-orang yang sudah tahu peluang yang menekuni dan 

memangun usahanya, padahal dari segi pelatihan khusus seperti pelatihan 

handycraft dan pelatihan kerajian tangan lainnya sering sekali diadakan, selain itu 

susahnya pangsa basar yang kecil dan hanya mengandalkan kawasan wisata 

menajdi salah satu kendalanya. Jadi kekurangan dari pelatihannya itu hanya pada 

realisasi dan konsistensi penerapanya.
 59

  

Salah satu contohnya pelatihan dan sosialisasi mengenai managemen 

homstay  yang diadakan oleh badan pengelola pada hari senin tanggal 21 Agustus 

2017, di mana pelatihan dilaksanakan di aula kantor Desa Jatilwih yang dihadiri 

oleh 103 orang terdiri dari; 8 orang dari Badan Pengelola, 16 orang Managemen 

Operational, 6 orang dari Adat Gunungsari dan Jatiluwih, kemudian 6 orang dari 

Kepala Dusun Se-Jatiluwih, Masyarakat Jatiluwih 40 orang, serta dari mahasiswa 

KKN sebanyak 25 orang.
60

 Sebelumnya pada tanggal 14 Januari 2017 juga sempat 

diadakan Bintek mengenai pelatihan pengolahan sampah dengan peserta 80 orang  
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dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan 

Hitup, LSM Kunti Bakti dan TPST Desa Adat Seminyak. 

Setiap pelatihan tentunya tidak dapat berjalan mulus begitu saja, banyak 

permasalah yang dirasakan baik dari pengelola, pemberi jasa pelatihan, maupun 

yang mendapat pelatihan. Salah satu contohnya dijelaskan oleh Ayu Wulandari 

sebagai berikut:
 61

  

“Dulu itu kalo dari pihak pengelola desa wisata sudah pernah mengadakan 

pelatihan dalam pembangunan home stay, nah itu kendalanya masyarkaat 

takut kalau misalkan yang berkunjung dan menginap itu apa, kan 

kebanyakan bule dan kita tidak tau mereka sudah menikah ataukah belum, 

ketakutan akan tanah pekarangannya yang menjadi “leteh” (tidak Suci). 

Coba itu yang dapat dikembangkan kan jadi semakin rame. Seperti yang di 

Ubud kan menjadi ramai karena terdapat tempat untuk menginap. Itu dah 

kelemahan disini belum terlalu welcome terhadap villa dan lain 

sebagainya.”  

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat masih belum 

memiliki pengalaman yang matang sehingga belum berani terbuka dalam hal 

pengembangan dan pembangunan home stay. Dilain disi itu merupakan hal yang 

bagus dalam hal berusaha menjaga nilai nila leluhur dalam usaha menjaga 

kesucian tanah kelahirannya.  

  Selain hal tersebut masalah yang dihadapi dalam realisasi hasil pelatihan 

pelatihan khusus lainya juga menuai kendala, seperti pelatihan handycraft, 

pelatihan pembuatan olahan makanan kripik. Permasalahannya ada pada pola 

pikir masyarakat yang mulai kurang yakin dengan ilmu yang didapat, awalnya 
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mereka antusias dan ramai yang datang dalam pelatihan, namun semakin 

berkurang peminatnya. Mungkin kesulitan dalam menerima materi hal ini juga 

terjadi pada pelatihan bahasa asing, pelatihan ini padahal skill yang didapat 

sangatlah penting dalam usaha pengembangan destinasi wisata yang sudah pasti 

skill berbahasa asing sangat mampu menunjang berkembangnya pariwisata 

ditempat tersebut. pada intinya mereka orang luar desa yang memiliki skill dalam 

bahasa asing akhirnya mengambil peluang tersebut, padalah jika mereka mampu 

menguasai bahasa asing mereka dapat menjadi guide lokal yang langsung 

mengetahui sejarah dan seluk beluk desanya dan sudah pasti lebih potensial 

namun itu belum mereka pahami.
 62

      

5.2.2 Perbandingan Pendapatan dan jumlah kunjungan dari Tahun 2014-

2017 

Keberhasilan dari suatu Badan dalam mengelola sebuah destinasi wisata 

dapat dilihat dari perbandingan pendapatan yang diterima di setiap tahunnya serta 

jumlah kunjungannya. Jatiluwih setelah mendapat predikat sebagai warisan 

budaya dunia serta  dibentuknya Badan Pengelola DTW Jatiluwih pada akhir 

tahun 2013 membawa dampak yang cukup signifikan dalam pengelolaan 

pariwisata di Desa Jatiluwih. Hal tersebut dapat terlihat dari terus meningkatnya 

pemasukan yang diterima Badan Pengelola DTW Jatiluwih tersebut demikian 

juga secara tidak langsung turut mempromosikan pariwisata dijatiluwih, sehingga 

jumlah kunjungan semakin meningkat.   
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Pada Tahun 2014, dalam hal ini beberpaa bulan setelah Badan pengelola ini 

berdiri jumlah pendapatan yang diterima dari karcis parkir, tiket, dan lain-lain 

sebesar Rp. 3.293.216.500,- kemudian terjadi peningkatan pendapatan yang 

diterima pada Tahun 2015 sebesar 0,12% dengan jumlah pemasukan total 

sebanyak Rp. 3.297.135.000,- kemudian di Tahun 2016 pendapatan Destinasi 

Wisata Subak Jatiluwih sangat meningkat lumayan drastis yaitu mencapa 54% 

dari pencapaian sebelumnya, di mana meningkat menjadi Rp. 5.088.165.000,-. 

Kemudian terjadi peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2017 di mana 

pendapatan yang diterima badan pengelola DTW Jatiluwih sebanyak Rp. 

9.294.100.000,- pendapatan tersebut meningkat sebesar 82,7% dari pendapatan 

yang diterima tahun sebelumnya.
 63

   

Badan pengelola ini memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 

perkembangan dari pariwisata di Jatiluwih, sehingga setiap tahunnya mereka 

melakukan evaluasi dan mengeluarkan hasilnya dalam sebuah laporan 

pertanggung jawaban.  Adapun rincian dari pendapatan  (melalui tiketing, , karcis 

parkir, dan lain-lain) serta jumlah pengunjung  yang penulis terima dari laporan 

pertanggung jawaban Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata Jatiluwih dari tahun 

2014-2017 sebagai berikut: 
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A. Pendapatan dan Kunjungan ke DTW Jatiluwih Tahun 2014   

Tabel 5.1 

Rekapan Penjualan Tiket Masuk DTW Tahun 2014 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2014   

 Dari Tabel pendapatan tiket pada Tahun 2014 di atas, dapat kita lihat 

bahwa pendapatan yang masuk ke badan pengelola terus mengalami kenaikan dari  

Januari sampai puncak pendapatan pada bulan Agustus, dan sedikit mengalami 

penurunan pada bulan Juni dan bulan-bulan setelah Agustus, di mana pada bulan 

Januari dengan jumlah pemasukan Rp. 98.335.000,00 kemudian pada bulan 

Februari naik menjadi Rp. 114.330.000,00  pada bulan Maret naik menjadi Rp. 

123.810.000,00 kemudian pada bulan April kembali mengalami kenaikan menjadi 

Rp. 210.940.000,00 . kemudian pada bulan Mei naik menjadi Rp. 242.640.000,00 

pada bulan Juni sempat mengalami sedikit penurunan, jumlah pemasukan yang 

diterima sebesar Rp. 236.370.000,00 pada bulan Juli pendapatan melalui tiket 

masuk kembali mengalami kenaikan, di mana jumlah yang terkumpul pada bulan 

BULAN 
JUMLAH TIKET MASUK TERJUAL JUMLA

H 
JUMLAH (Rp) 

WNA D WNA A WNI D WNI A 

Januari 6085 171 535 0 6791 98,335,000 

Februari 7144 133 584 0 7861 114.330,000 

Maret 7714 78 732 0 8524 123,810,000 

April 9821 261 1062 17 11161 210,940,000 

Mei 11298 112 1494 12 12916 242,640,000 

Juni 10874 99 1713 55 12741 236,370,000 

Juli 16132 1010 1727 44 18913 355,280,000 

Agustus 24866 1324 1634 26 27850 533,650,000 

September 17753 132 1119 1 19005 368,235,000 

Oktober  14951 280 1797 14 17042 321,260,000 

November 9655 78 1642 12 11387 210,750,000 

Desember 7391 212 2896 454 10953 182,230,000 

JUMLAH : 143684 3890 16935 635 165144 2,997.830. 000 
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Juli sebesar Rp. 355.280.000,00. Bulan Agustus menjadi bulan yang memiliki 

pendapatan terbanyak, di mana pada bulan tersebut Badan pengelola memperoleh 

pendapatan melalu tiketing sebesar Rp. 533.650.000,00, namun pada bulan 

September penjualan tiket kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 

368.235.000,00 kemudian kembali mengalami penurunan pada bulan Oktober 

mencapai Rp. 321.260.000,00, di bulan November juga mengalami penurunan 

dari bulan sebelumnya pada bulan ini pemasukan mencapai Rp. 210.750.000,00, 

kemudian pada bulan Desember juga mengalami penurunan mencapai Rp. 

182.230.000,00. Total pemasukan yang diterima selama tahun 2014 sebesar Rp. 

2.997.830.000,00.  

 Dari tabel di atas kita juga dapat melihat jumlah pengunjung berdasarkan 

berapa tiket yang habis terjual, di mana dalam tabel di atas pengunjung di bagi 

menjadi 4 kategori, yang pertama ada warga negara asing dewasa (WNA D), 

warga negara asing anak-anak (WNA A), kemudian ada warga negara Indonesia 

dewasa (WNI D), dan yang terakhir warga negara Indonesia anak-anak (WNI A). 

Dari data tabel di atas, warga negara asing tetap mendominasi baik dewasa 

maupun anak anak dalam setiap bulannya. Namun terdapat hal menarik di mana 

sama sekali tidak terdapat pengunjung WNI anak-anak pada bulan Januari- Maret, 

karena bulan tersebut merupakan bulan bulan efektif di sekolah.  Selama tahun 

2014, Jatiluwih dikunjungi sebanyak 165.144 orang, yang terdiri dari 143.684 

orang warga negara asing dewasa, 3.890 orang warga negara asing anak-anak, 

kemudian 16.935 orang warga negara indonesia dewasa, dan terakhir sebanyak 

635 orang warga negara indonesia anak-anak   
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Tabel 5.2 

Rekapan Penjualan Karcis Parkir Tahun 2014 

BULAN 

JUMLAH KARCIS PARKIR 

TERJUAL 

JUMLAH 

PER 

BULAN 

JUMLAH (Rp) 

RODA 2 RODA 4 RODA 6 

Januari 0 2395 0 2395 11,975,000 

Februari 0 2613 0 2613 13,065,000 

Maret 0 2976 0 2976 14,880,000 

April 0 3794 13 3807 19,100,000 

Mei 0 4340 17 4357 21,870,000 

Juni 0 4162 23 4185 21,040,000 

Juli 0 5870 22 5892 29,570,000 

Agustus 0 8586 52 8638 43,450,000 

September 0 6312 53 6365 32,090,000 

Oktober 0 5484 35 5519 27,770,000 

November 0 3589 25 3614 18,195,000 

Desember 0 2816 9 2825 14,170,000 

JUMLAH : 0 52937 249 53186 267,175,000 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2014   

Tabel di atas merupakan tabel pendapatan yang diterima Badan Pengelola 

DTW Jatiluwih melalui karcis parkir selama tahun 2014. Dari tabel di atas terlihat 

bahwa pemasukan dari karcis parkir berbanding lurus dengan pemasukan melalui 

tiket masuk, di mana pemasukan pada bulan Januari sampai Mei terus mengalami 

kenaikan walaupun tidak terlalu banyak, kemudian pada bulan Juni sedikit 

mengalami penurunan,  kemudian mengalami kenaikan lagi pada bulan juli, 

kemudian di bulan Agustus menjadi pendapatan terbesar yang diterima pihak 

pengelola melalu karcis parkir ini, setelah bulan agustus pemasukan kembali 

menurut sedikit demi sedikit dari September hingga Desember. Totap pendapatan 

yang diterima oleh pihak pengelola melalui karcis parkir pada tahun 2014 

sebanyak Rp. 267.175.000,00 itu didapat dari total terdapat 53186 kendaraan yang 
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parkir di kawasan wisata Jatiluwih dengan rincian 52937 unit kendaraan roda 4  

dan 249 unit kendaraan roda 6, namun untuk jumlah kendaraan roda dua 0 untit.  

Tabel 5.3  

Pendapatan lain-lain Tahun 2014 

BULAN KETERANGAN JUMLAH (Rp) 

Januari Tidak ada 0 

Februari Shooting, foto keluarga, prewedding, komersil 4,950,000 

Maret Foto prawedding, keluarga 750,000 

April Shooting, foto keluarga, prewedding 9,066,500 

Mei Foto asing 1.505.000 

Juni Shooting asing, prewedding 6.200,000 

Juli Tidak ada 0 

Agustus Foto keluarga, prewedding 1.940.000 

September Foto lokal, prawedding 600,000 

Oktober Foto dokumenter,komersial, prawedding, kemah 2,600,000 

November Foto komersil, trecking 600,000 

Desember Tidak ada 0 

JUMLAH 28.211.500 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2014   

Selain dari tiket masuk dan karcis parkir terdapat pendapatan tambahan 

yang diterima oleh badan pengelola, pendapatan tersebut berasal sumbangan yang 

didapat dari biaya sewa lokasi untuk shooting, foto keluarga, prewedding dan 

banyak lainnya yang dirinci dalam sebuah tabel di atas. Dari tabel tersebut dapat 

kita lihat pendapatan yang didapat dari prewedding, shooting, dan foto keluarga 

mencapa total Rp. 28.211.500,00.  

  



100 
 

Grafik 5.1  

Grafik Pendapatan DTW Jatiluwih Tahun 2014 

 
Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2014   

Pariwisata di Jatiluwih mulai mendunia setelah dinobatkan menjadi 

warisan budaya dunia, hal ini pun perimbas pada pendapatan yang masuk melalui 

tiket masuk dan karcis parkir.   Pendapatan yang tertinggi msuk melalui tiket 

masuk, di mana tiket masuk DTW Jatiluwih seharga Rp. 30.000,00. Setelah 

mendapatkan label sebagai “World Heritage” memang berpengaruh secara 

signifikan, di mana pihak pengelola pastinya merasa terbantu soundingnya/ 

prmosinya. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Jatiluwih, I Nengah 
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 “Pihak ketiga tetep kita libatkan, dari promosi-promosi itu kan tetep nanti 

kita libatkan, dari tour guide nya travel agen nya, justru itu yang penting 

gencar seharusnya dan juga instansi terkait. Dan kebetulan disini di 

Jatiluwih kita dinobatkan sebagai warisan budaya dunia oleh PBB melalui 

UNESCO kan secara otomatis kita di promosikan juga.....”
 64

   

Adanya promosi secara tidak langsung tersebut membuat keberadaan objek wisata 

Jatiluwih semakin dikenal masyarakat dunia. kemudian pastinya berimbas kepada 

jumlah pengunjung yang mengunjungi Jatiluwih di setiap tahunnya. Jika dilihat 

dari pendapatan yang masuk ke badan pengelola dari tahun 2013 dengan 2014 

pendapatannya terlihat naik drastis.  Pendapatan naik sebesar 121,5% dari 

pendapatan tahun 2013. Hal ini tentu merupakan hal yang bagus bagi awal 

pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengeloa DTW Jatiluwih.  

Tabel 5.4 

Perbandingan Pendapatan Tahun 2013 dengan 2014 

BULAN 
TAHUN 2013 TAHUN 2014 

PERSENTASE 
JUMLAH (Rp.) JUMLAH (Rp.) 

Januari  73.659.500  105.717.000  43,5% 

Februari  78.163.500  127.108.000  62,6% 

Maret 83.780.000  133.690.000  59,6% 

April  97.886.000  231.622.500  136,6% 

Mei  132.313.500  257.378.500  94,5% 

Juni 101.617.500  255.147.000  151,1% 

Juli  161.952.500  372.447.500  130,0% 

Agustus 263.914.000  560.796.000  112,5% 

September  185.717.500  388.240.000  109,0% 

Oktober 152.660.000  340.349.500  122,9% 

November 105.605.000  222.044.500  110,3% 

Desember    189.511.000  0,0% 

JUMLAH 1.437.269.000  3.184.051.500  121,5% 

Sumber: Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2014   

                                                           
64

 Hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Kartika selaku Kepala Desa  Jatiluwih  pada hari 

Kamis, tanggal 12 April 2018 pukul 10.00 WITA 
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B. Pendapatan dan Kunjungan Ke DTW Jatiluwih Tahun 2015  

Di tahun kedua setelah berdirinya Badan pengelola dan tahun ketiga 

setelah ditetapkannya Jatiluwih sebagai warisan dunia, pendapatan yang masuk ke 

badan pengelola terus meningkat. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 

0,12% dari sebelumnya, dengan rincian pendapatan tiket masuk sebesar Rp. 

3.052.630.000,0. Pendapatan melalui karcis parkir sebesar Rp. 236.905.000,00, 

dan pendapatan lain-lain Rp. 7.600.000 sehingga total pendapatan pada tahun 

2015 sebesar Rp. 3.297.135.000,00. Walaupun dari segi pendapatan meningkat, 

jumlah yag berkunjung ke Jatiluwih pada tahun 2015 sedikit berkurang dari tahun 

sebelumnya, di mana pada tahun 2014 total pengunjung sebanyak 165.144 orang 

menjadi total sebanyak 164.366 orang pada tahun, di mana jumlah wisatawan 

asing dewasa yang berkunjung pada tahun 2015 sebanyak 138.943 orang, 

wisatawan asing anak-anak sebanyak 3.994 orang, kemudian jumlah wisatawan 

domestik dewasa sebanyak 21.343 orang serta jumlh wisatawan domestik anak-

anak sebanyak 86 orang, seperti yang tertera dalam tabel-tabel dibawah ini.  
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Tabel 5.5  

Pendapatan Tiket Masuk DTW Jatiluwih Tahun 2015 

BULAN 
JUMLAH TIKET MASUK TERJUAL JUMLAH 

PER 

BULAN 

JUMLAH (Rp) 
WNA D WNA A WNI D WNI A 

Januari 7.244 140 2.666 31 10.081 173.795.000 

Februari 8.031 185 1.563 7 9.786 179.060.000 

Maret 7.770 89 1.702 - 9.561 173.755.000 

April 10.159 327 1.432 - 11.918 222.405.000 

Mei 13.053 107 1.952 - 15.112 282.185.000 

Juni 11.565 172 1.933 4 13.674 253.230.000 

Juli 15.198 1.077 2.339 15 18.629 343.580.000 

Agustus 23.099 1.183 1.478 - 25.760 494.505.000 

September 15.243 114 1.119 8 16.484 317.800.000 

Oktober 12.955 277 1.267 7 14.506 275.960.000 

November 7.369 66 1.135 - 8.570 159.720.000 

Desember 7.257 257 2.757 14 10.285 176.635.000 

JUMLAH 138.943 3.994 21.343 86 164.366 3.052.630.000 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2015  

 Menurunnya jumlah pengunjung yang datang tentu mempengaruhi 

pendapatan karcis parkir yang diterima oleh pihak pengelola pariwisata di 

Jatiluwih. Memang dilihat dari tabel di atas pada bulan Januari sampai bulan Juni 

terdapat peningkatan jumlah kunjungan, namun pada bulan Juli sampai dengan 

bulan Desember mengalami penurunan hal ini dikarenakan di Jatiluwih sedang 

diakan perbaikan sistem irigasi dan sedang musim kemarau. Berikut merupakan 

tabel pendapatan yang diterima Badan pengelola pada tahun 2015. 
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Tabel 5.6 

Rekapan Penjualan  Karcis Parkir Pada Tahun 2015  

BULAN 

JUMLAH TIKET PARKIR 

TERJUAL 
JUMLAH 

PER 

BULAN 

JUMLAH (Rp) 
RODA 

2 

RODA 

4 
RODA 6 

Januari - 2.547 21 2.568         12.945.000 

Februari - 2.939 22 2.961         14.915.000 

Maret - 2.549 24 2.573         12.985.000 

April - 3.571 9 3.580      17.945.000 

Mei - 4.151 24 4.175      20.995.000 

Juni - 4.105 22 4.127      20.745.000 

Juli - 4.573 26 4.599      23.125.000 

Agustus - 7.509 50 7.559      38.045.000 

September - 5.331 21 5.352      26.865.000 

Oktober - 4.386 32 4.418      22.250.000 

November - 2.379 14 2.393      12.035.000 

Desember - 2.777 17 2.794      14.055.000 

JUMLAH - 46.817 282 47.099   236.905.000 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2015  

Tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, selain melalui tiket masuk dan 

karcis parkir, badan pengelola juga mendapat tambahan pendapatan dari 

prewedding dan shooting film maupun iklan. Namun pada tahun 2015 pendapatan 

melalu prewedding dan shooting film ini mengalami penurunan, dari yang 

sebelumnya mencapai Rp. 28. 211.500,00 di Tahun 2014, pada Tahun 2015 hanya 

mencapai Rp. 7.600.000,00. Seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini.  

  



105 
 

Tabel 5.7 

Pendapatan Lain-lain DTW Jatiluwih Tahun 2015 

BULAN KETERANGAN JUMLAH (Rp) 

Januari PRAWEDDING 500.000 

Februari PRAWEDDING 300.000 

Maret PRAWEDDING 300.000 

April  PRAWEDDING  1.100.000 

Mei  PRAWEDDING  1.500.000 

Juni PRAWEDDING 400.000 

Juli PRAWEDDING 200.000 

Agustus TIDAK ADA - 

September PRAWEDDING 100.000 

Oktober PRAWEDDING 100.000 

November PRAWEDDING 100.000 

Desember SHOOTING 3.000.000 

JUMLAH 7.600.000 

    Sumber: Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2015 

 

Tabel 5.8 

Perbandingan Pendapatan DTW Jatiluwih Tahun 2014 dengan Tahun 2015 

BULAN 
TAHUN 2014 TAHUN 2015 PERSENTASE  

JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 

Januari 110.310.000  187.240.000  69,7 % 

Februari 132.345.000  194.275.000  46,8 % 

Maret 139.440.000  187.040.000  34,1 % 

April 239.106.500  241.450.000  0,9 % 

Mei 266.015.000  304.680.000  14,5 % 

Juni 263.610.000  274.375.000  4 % 

Juli 384.850.000  366.905.000  - 4 % 

Agustus 579.040.000  532.550.000  -8 % 

September 400.925.000  344.765.000  - 14 % 

Oktober 351.630.000  298.310.000  -15 % 

November 229.545.000  171.855.000  -25 % 

Desember 196.400.000  193.690.000  -1,4 % 

JUMLAH 3.293.216.500  3.297.135.000 0,12 % 

Sumber: Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2015 
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Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan terbanyak pada Tahun 

2014 terjadi pada bulan Januari di mana terdapat peningkatan pendapatan sebesar 

69,7 % dari pendapatan bulan Januari di Tahun 2014.  Selain itu penurunan 

pendapatan yang terjadi pada tahun 2015 pada bulan November menjadi 

penurutan yang paling besar diantara penurunan pendapatan yang lainnya, yaitu 

sebesar 25%. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban Badan Pengelola DTW 

Jatiluwih, faktor penyebab terjadinya penurunan ini ialah faktor alam yaitu musim 

kemarau, dan juga sedang dilakukannya perbaikan sistem irigasi di Jatiluwih. 

Berkut merupakan grafik dari perbandingan pendapatan tahun 2014 dengan tahun 

2015; 

Grafik 5.2 

Perbandingan Pendapatan DTW Jatiluwih Tahun 2014 denga 2015 

 Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2015 

Mengenai jumlah kunjungan pada tahun 2015 kita dapat lihat dari data tabel 

5.6 di atas, di mana dalam tabel trersebut tertera bahwa kunjungan ke DTW 

Jatiluwih mengalami penurunan dari jumlah kunjungan di tahun 2015, di mana 
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jumlah kunjungan pada tahun 2015 sebanyak 164.366 orang dengan rincian 

sebanyak 138.943 orang merupakan wisatawan asing dewasang,  3.994 orang 

merupakan wisatawan asing anak-anak,  kemudian sebanyak 21.343 orang 

wisatawan domestik dewasa dan yang terakhir sebanyak 86 orang wisatawan 

domestik anak-anak. Jumlah kunjungan ini berkurang sebanyak 778 orang dari 

jumlah pengunjung di tahun sebelumnya. 

C. Pendapatan dan Kunjungan Ke DTW Jatiluwih Tahun 2016 

Pariwisata di Jatiluwih merupakan pariwisata yang mengandalkan alam 

persawahan dengan teraseringnya yang sangat indah, untuk menambah daya tarik 

wisatwan, pihak pengelola bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat Desa 

Jatiluwih melakukan pengembangan di mana  pada tahun 2016 diadakan sebuah 

event yang bernama “Agricultural Festival” dalam festival ini menampilkan 

segala kegiatan agriculture yang terdapat di Desa jatiluwih seperti menampilkan 

proses membajak sawah, menandur, melakukan panen, mesabe, pembuatan dan 

pemasangan lelakut (orang-orangan sawah), pembuatan patung, selain 

mengadakan event tersebut pihak pengelola juga melakukan pengembangan 

berupa pembukaan akses menuju air terjun. Hal tersebut berhasil menambah minat 

wisatawan untuk berkunjung ke Jatiluwih, berdasarkan data dari Badan Pengelola 

DTW Jatiluwih, terjadi peningkatan jumlah kunjungan sebesar 30% dari tahun 

sebelumnya. Bertambahnya kunjungan tersebut tentunya membawa dampak 

terhapat pendapatan yang diterima pihak pengelola. Pendapatan melalui tiket 

masuk masih menjadi penyumbang pendapatan yang tersebesar, di mana pada 

tahun 2016 pemasukan melaui tiket masuk mencapai Rp. 4.790.410.000,00 di 
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mana jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 56,9% di 

mana pendapatan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.052.630.000,00. Seperti yang 

tertera dalam tabel 5.10 dibawah ini;  

Tabel 5.9 

Pendapatan Tiket Masuk DTW Jatiluwih Tahun 2016  

BULAN 

JUMLAH TIKET MASUK TERJUAL JUMLAH 

PER 

BULAN 

JUMLAH 

(Rp) WNA D WNA A WNI D WNI A 

Januari 7.098 123 2.595 57 9.873 170.040.000 

Februari 8.445 194 1.980 3 10.622 191.625.000 

Maret 10.149 159 1.892 3 12.203 224.300.000 

April 11.815 387 1.663 4 13.869 258.755.000 

Mei 14.593 186 2.287 - 17.066 317.520.000 

Juni 13.284 212 1.885 51 15.432 287.965.000 

Juli 19.477 1.371 2.717 25 23.590 437.400.000 

Agustus 32.106 1.814 1.988 10 35.918 689.260.000 

September  23.955 152 3.110 8 27.225 512.520.000 

Oktober  18.383 389 2.061 21 20.854 778.010.000 

November 11.482 59 2.029 - 13.570 491.485.000 

Desember 9.103 332 3.819 33 13.287 431.530.000 

JUMLAH  179.890 5.378 28.026 215 213.509 4.790.410.000 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 

 Dari data tabel di atas dapat kita lihat bahwa pendapatan yang diterima 

dari penjualan tiket masuk sedikit fluktuatif, terjadi peningkatan pendapatan dari 

bulan Januari sampai bulan Mei, terdapat pemasukan sebesar  Rp. 170.040.000,00 

pada bulan Januari, kemudian menjadi Rp. 191.625.000,00 pada bula Februari, 

kemudian meningkat lagi menjadi Rp. 224.300.000,00 pada bulan Maret , kembali 

mengingkat pada bulan April di mana pendapatan mencapai Rp. 258.755.000,00, 

pada bulan Mei mencapai angka Rp. 317.520.000,00 kemudian pada bulan Juni 

terjadi sedikit penurunan, di mana pendapatan saat itu mencapai Rp. 
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287.965.000,00 namun pada bulan Juli kembali terjadi peningkatan 

pendapatannya mencapai Rp.437.400.000,00 dan kemudian pendapatan 

meningkat lagi pada bulan Agustus di mana pendapatannya mencapai Rp. 

689.260.000,00, kemudian kembali mengalami penurunan sehingga pada bulan 

September pendapatannya menjadi Rp. 512.520.000,00, pada bulan Oktober 

kembali mengalami kenaikan mencapai Rp. 778.010.000,00 dan pendapatan pada 

bulan Oktober ini menjadi pendapatan terbanyak di tahun 2016. Kemudian 

kembali mengalami penurunan pada bulan November dan Desember di mana 

pendapatannya masing-masing mencapai Rp. 491.485.000,00 dan Rp. 

431.530.000,00. 

Tabel 5.10  

Pendapatan Karcis Parkir DTW Jatiluwih Tahun 2016 

BULAN 

JUMLAH TIKET PARKIR 

TERJUAL 

JUMLAH 

PER 

BULAN 

JUMLAH 

(Rp) 
RODA 2 RODA 4 RODA 6 

Januari - 2.117 11 2.128 10.695.000 

Februari - 2.683 14 2.697 13.555.000 

Maret - 3.033 26 3.059 15.425.000 

April - 3.845 21 3.866 19.435.000 

Mei - 4.717 17 4.734 23.755.000 

Juni - 4.605 22 4.627 23.245.000 

Juli - 5.958 18 5.976 29.970.000 

Agustus - 9.613 48 9.661 48.545.000 

September - 6.803 29 6.832 34.305.000 

Oktober - 5.559 41 5.600 28.205.000 

November - 2.853 19 2.872 14.455.000 

Desember - 3.433 10 3.443 17.265.000 

JUMLAH - 55.219 276 55.495 278.855.000 

 Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 
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 Hampir sama dengan jumlah pemasukan melalui penjualan tiket masuk, 

pendapatan melalui karcis parkir juga fluktiatif, seperti yang ditampilkan melaui 

tabel data pendapatan karcis parkir di atas, pada bulan Januari sampai bulan Mei 

terus mengalami penaikan, kemudian mengalami penurunan pada bulan Juni, 

kemudian kembali mengalami kenaikan pada bulan Juli, kemudian bulan Agustus 

menjadi bulan yang mendapat pendapatan melalui karcis parkir terbanyak 

sepanjang tahun 2016, kemudian kembali lagi mengalami penurunan September 

sampai bulan  November, kemudian kembali naik lagi pada bulan Desember. 

Namun ada hal yang unik di mana selama tahun 2016 tidak ada satupun sepeda 

motor yang dikenai karcir parkir. Karena memang motor dapat langsung masuk ke 

spot utama pariwisata, dan tempat parkirnya memang jauh sebelum post 

pembelian tiket.   

Tabel 5.11 

Pendapatan Lain-lain DTW Jatiluwih Tahun 2016 

BULAN KETERANGAN JUMLAH (Rp) 

Januari PRAWEDDING 100.000 

Februari PRAWEDDING 100.000 

Maret SHOOTING 10.000.000 

April PRAWEDDING 400.000 

Mei PRAWEDDING 300.000 

Juni PRAWEDDING, SHOOTING 5.600.000 

Juli PRAWEDDING 400.000 

Agustus PRAWEDDING 700.000 

September PRAWEDDING 400.000 

Oktober PRAWEDDING 100.000 

November PRAWEDDING, KEMAH SEKOLAH 500.000 

Desember KEMAH SEKOLAH 300.000 

JUMLAH 18.900.000 

Sumber: Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 
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Selain penjualan tiket masuk dan pendapatan melalui karcis parkir 

mengalami penaikan dari tahun 2015, pendapatan lain lain (shooting, prewedding, 

dll) juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2016 total pemasukan lain 

lain mencapai Rp. 18.900.000,00, pemasukan terbanyak terjadi pada bulan Maret 

dan Juni karena pada bulan tersebut terdapat shooting film dengan rincian 

pemasukan Rp. 10.000.000,00 dan Rp. 5.600.000,00 sedangkan bulan lainnya 

pemasukannya dari prawedding dengan rata-rata pendapatan mulai dari Rp. 

100.000,00 – 700.000,00.  

Tabel 5.12 

Perbandingan Pendapatan DTW Jatiluwih Tahun 2016 dengan Tahun 2015  

BULAN 
TAHUN 2015 TAHUN 2016 

Persentase (%) 
JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) 

Januari 187.240.000 180.835.000 -3% 

Februari 194.275.000 205.280.000 6% 

Maret 187.040.000 249.725.000 34% 

April 241.450.000 278.590.000 15% 

Mei 304.680.000 341.575.000 12% 

Juni 274.375.000 316.810.000 15% 

Juli 366.905.000 467.770.000 27% 

Agustus 532.550.000 738.505.000 39% 

September 344.765.000 547.225.000 59% 

Oktober 298.310.000 806.315.000 170% 

November 171.855.000 506.440.000 195% 

Desember 193.690.000 449.095.000 132% 

JUMLAH 3.297.135.000 5.088.165.000 54% 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 

 Data tabel perbandingan pendapatan pada tahun 2016 dengan 2015 

menunjukkan bahwa terdapat penurunan pendapatan pada bulan Januari 2016 

sebesar 3% dari tahun 2015, selebihnya pada bulan Februari sampai dengan bulan 
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Desember terus mengalami penaikan walaupun persentasenya masih fluktuatif. 

bulan Oktober, November dan Desember merupakan bulan yang mengalami 

peningkatan pemasukan terbanyak dengan persentase masing masing 170%, 

190%, dan 132%. bulan November menjadi bulan dengan peningkatan terbanyak 

pada tahun 2016 dengan persentase 190% hampir meningkat dua kali lipat dari 

pendapatan bula November pada tahun 2016.  Lebih jelasnya dapat dilihat 

perbandingan pendapatan pada tahun 2016 dengan 2015 pada grafik dibawah ini;  

Grafik 5.3 

Perbandingan Pendapatan DTW Jatiluwih Tahun 2016 dengan 2015 

Sumber:  Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 

 

Pendapatan dari penjualan tiket dan karcir parkir sudah barang tentu 

tergantung dengan jumlah pengunjung yang datang berkunjung ke DTW 

Jatiluwih. Pada tahun 2016 rata-rata pengunjung mengalami penaikan, hanya pada 

bulan Januari mengalami penurunan dari jumlah kunjungan sebelumnya. 
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dengan persentasi penaikan sebesar 65%. Secara keseluruhan penaikan yang 

terjadi pada tahun 2016 jika dibandingkat dengan total pengunjung pada tahun 

2015 sebesar 30% di mana jumlah total pengunjung pada tahun 2015 sebanyak 

164.366 orang kemudian pada tahun 2016 mengalami penaikan menjadi 213.509 

orang.  Lebih rincinya seperti yang ditampilkan tabel dan grafik dibawah ini;  

 

 

Tabel 5.13 

Perbandingan Jumlah Kunjungan DTW Jatiluwih Tahun 2015 - 2016 

BULAN TAHUN 2015 TAHUN 2016 PERBANDINGAN 

Januari 10.081 9.873 -2% 

Februari 9.786 10.622 9% 

Maret 9.561 12.203 28% 

April 11.918 13.869 16% 

Mei 15.112 17.066 13% 

Juni 13.674 15.432 13% 

Juli 18.629 23.590 27% 

Agustus 25.760 35.918 39% 

September 16.484 27.225 65% 

Oktober 14.506 20.854 44% 

November 8.570 13.570 58% 

Desember 10.285 13.287 29% 

JUMLAH 164.366 213.509 30% 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 
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Grafik 5.4 

Perbandingan Jumlah Kunjungan DTW Jatiluwih Tahun 2015 dan 2016 

 

Sumber: Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2016 

D. Pendapatan dan Kunjungan Ke DTW Jatiluwih Tahun 2017 

Pendapatan yang diterima oleh badan pengelola terus mengalami 

peningkatan dari tahun 2013 berdiri hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 terjadi 

peningkatan pendapatan yang singnifikan di mana terdapat peningkatan secara 

persentase sebanyak 82,7% dari tahun 2016, dengan jumlah pengunjung 250.973 

orang pada tahun 2017, 37.464 orang lebih banyak dari tahun 2016 yang jumlah 

pengunjungnya hanya mencapai 205.145 orang pengunjung. Lebih rincinya akan 

ditampilkan melalui tabel dan grafik diwahah ini;  
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Tabel 5.14 

Rekapan Penjualan Tiket Masuk DTW Jatiluwih Tahun 2017 

BULAN 

Total Tiket (Lembar) 

Jumlah 

Jumlah 

(Dalam 

Rupiah) 

Asing Domestik 

Dewasa Anak Dewasa Anak 

Januari 9.444 231 3.454 10 13.139 5.918.000 

Februari 9.706 207 2.151 10 12.074 6.009.000 

Maret 11.568 93 2.105 0 13.766 7.726.000 

April 14.957 529 3.791 0 19.277 9.266.500 

Mei 17.216 134 3.027 20 20.397 11.030.500 

Juni 16.543 315 4.607 104 21.569 10.150.500 

Juli 24.244 1.637 3.439 4 29.324 14.540.000 

Agustus 36.343 2.112 3.199 0 41.654 20.905.000 

September 26.350 146 3.355 0 29.851 14.429.500 

Oktober 20.370 439 2.363 0 23.172 12.009.500 

November 11.285 88 3.210 0 14.583 8.104.500 

Desember 7.119 212 4.836 0 12.167 23.508.000 

Total 205.145 6.143 39.537 148 250.973 143.597.000 

Sumber: Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2017 

Dari tabel pendapatan yang tertera di atas dapat kita lihat bahwa 

pendapatan terbanyak terjadi pada bulan Desember dengan pendapatan mencapai 

Rp. 23.508.000,00 dan pendapatan terendah terjadi pada bulan Januari yang 

pendapatannya hanya mencapai angka Rp. 5.918.000,00. Total pendapatan yang 

masuk melaui penjualan tiket masuk pada tahun 2017 mencapai 143.597.000,00   

jika melihat data tabel dari tahun 2014-2017 dari tahun ke tahun pengunjung asing 

dewasa selalu menjadi pengunjung terbanyak, pada tahun 2017 pengunjung asing 

dewasa mencapai 205.145 orang, sedangkat pengunjung asing anak-anak hanya 

mencapai 6.143 orang, kemudian pengunjung domestik dewasa mencapai 39.537 

dan pengunjung domestik anak-anak hanya mencapai 148 orang.  
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 Kebanyakan pengunjung yang berwisata ke Jatiluwih menggunakan mobil 

pribadi, mobil tour agency, maupun bus, dari data yang diterima dari pihak 

pengelola pemasukan karcis parkir bersumber dari kendaraan roda 4 dan roda 6, 

sedangkan kendaraan roda 2 tidak ada sama sekali, hal ini pun terjadi di tahun 

tahun sebelumnya. Pendapatan melalui karcis parkir yang diterima oleh badan 

pengelola DTW Jatiluwih di tahun 2017 totalnya mencapai Rp. 286.415.000 

dengan total jumlah karcis parkir mencapai 56.826 dengan rincian roda 4 

sebanyak 56.369 kemudian roda 6 sebanyak 457, lebih lengkapnya seperti yang 

tertera pada tabel dibawah ini;   

Tabel 5.15 

Rekapan Penjualan Karcis Parkir DTW Jatiluwih Tahun 2017 

BULAN 

Total Karcis Parkir (Lembar) 

JUMLAH 
Jumlah (Dalam 

Rupiah) Roda 2 Roda 4 Roda 6 

Januari - 2.841 1 2.842 14.215.000 

Februari - 2.943 18 2.961 14.895.000 

Maret - 3.017 28 3.045 15.365.000 

April - 4.645 38 4.683 23.605.000 

Mei - 4.883 39 4.922 24.805.000 

Juni - 5.658 45 5.703 28.740.000 

Juli - 6.823 64 6.887 34.755.000 

Agustus - 9.844 97 9.941 50.190.000 

September - 6.636 52 6.688 33.700.000 

Oktober - 4.842 59 4.901 24.800.000 

November - 2.036 14 2.050 10.320.000 

Desember - 2.201 2 2.203 11.025.000 

Total - 56.369 457 56.826 286.415.000 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2017 

Selain pemasukan melalui penjualan tiket masuk dan karcis parkir, pada tahun 

2017 pihak pengelola juga tetep mendapat pendapata melalui prewedding, 



117 
 

shooting film, pembuatan  iklan dan lain sebagainya. Pada tahun 2017 pendapatan 

melalui prewedding maupun shooting film menginkat dari sebanyak Rp. 

18.900.000,00 pada tahun 2016 menjadi Rp. 23.800.000,00 di tahun 2017. Tiap 

tahunnya memang banyak wisatawan domestik maupun manca negara yang 

melakukan prewedding di Jatiluwih, selain prewedding Jatiluwih juga sering 

dijadikan lokasi shooting film maupun iklan.  

Tabel 5.16 

Pendapatan Lain-lain DTW Jatiluwih Tahun 2017 

Bulan Kegiatan 
Jumlah (Dalam 

Rupiah) 

Januari Prewedding domestik   100.000  

Februari Prewedding domestik 100.000  

Maret Shooting film domestik 3.000.000  

April 
Preweding lokal, preweding asing, 

shooting film domestik 
3.600.000  

Mei Preweding lokal, foto komersial 600.000  

Juni 
Preweding domestik, kegiatan sosial, foto 

komersial 
1.400.000  

Juli Shooting film domestik 3.000.000  

Agustus Preweding domestik 500.000  

September Preweding domestik, preweding asing 600.000  

Oktober Preweding domestik, shooting film asing 7.700.000  

November 
Preweding domestik, shooting film 

domestik 
3.200.000  

Desember Tidak ada  -  

JUMLAH   23.800.000  

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2017 

 

 Peningkata pendapatan di tiap bulannya rata rata meningkat 100% di tahun 

2017. Peningkatan yang terbesar persentasenya terjadi pada bulan Januari di mana 

peningkatannya mencapai 149,3% jika dibandingkan dengan pendapatan bulan 
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januari di tahun sebelumnya. Di mana pada bulan Januari  2016 pendapatannya 

mencapai Rp. 180.835.000,00, pada tahun 2017 pendapatan pada bulan Januari 

meningkat Rp. 270.030.000,00 lebih banyak sehingga total pemasukan yang 

diterima pada bulan Januari 2017 mencapai Rp. 450.865.000,00. Peningkatannya 

memang fluktuatif akan tetapi dari bulan Januari sampai bulan September 

persentase peningkatannya di atas angka 100%, namun pada bulan Oktober dan  

November persentase peningkatannya turun hingga 11,1% pada bulan Oktober, 

kemudian 1,8% pada bulan November. Walaupun rata rata pendapatan di tiap 

bulannya meningkat hanya pada bulan Desember yang menurun sebesar 16,6% 

dari pemasukan bulan Desember di tahun 2016, di mana pada bulan Desember 

2016 pendapatan mencapai  Rp. 449.095.000,00 pada Desember tahun 2017 

hanya mencapai angka Rp. 374.685.000,00.  
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Tabel 5.17 

Perbandingan Pendapatan Tahun 2016 Dengan Tahun 2017 

Bulan 
Pendapatan 

Tahun 2016 

Pendapatan 

Tahun 2017 
Selisih % 

Januari 180.835.000 450.865.000 270.030.000 149,3% 

Februari 205.280.000 441.760.000 236.480.000 115,2% 

Maret 249.725.000 515.450.000 265.725.000 106,4% 

April 278.590.000 698.220.000 419.630.000 150,6% 

Mei 341.575.000 763.570.000 421.995.000 123,5% 

Juni 316.810.000 770.935.000 454.125.000 143,3% 

Juli 467.770.000 1.108.230.000 640.460.000 136,9% 

Agustus 738.505.000 1.615.755.000 877.250.000 118,8% 

September 547.225.000 1.143.005.000 595.780.000 108,9% 

Oktober 806.315.000 895.915.000 89.600.000 11,1% 

Nopember 506.440.000 515.710.000 9.270.000 1,8% 

Desember 449.095.000 374.685.000 (74.410.000) -16,6% 

     
Jumlah 5.088.165.000 9.294.100.000 4.205.935.000 82,7% 

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2017 

Tabel 5.18 

Total Pendapatan dari Tahun 2014 - 2017  

URAIAN 
TAHUN 

2014 

TAHUN 

2015 
TAHUN 2016 

TAHUN 

2017 
TOTAL  

Tiket 

masuk 

       

2.997.830.000  

       

3.052.630.000  

       

4.790.410.000  

       

8.983.885.000  

    

19.824.755.000  

Karcis 

parkir 

          

267.175.000  

          

236.905.000  

          

278.855.000  

          

286.415.000  

      

1.069.350.000  

Pendapatan 

lain2 

            

28.211.500  

              

7.600.000  

            

18.900.000  

            

23.800.000  

           

78.511.500  

Sumber : Dokumen LPJ Badan Pengelola DTW Jatiluwih Tahun 2017 

5.3 Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual, Kecakapan 

Keterampilan  

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan 

sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan yang inovatif untuk mengantarkan 

pada kemandirian. Kemandirian ini dapat berupa inovasi, kreasi oleh masyarakat. 

Dalam tahap ini pemerintah hanyalah sebagai fasilitator karena masyarakatnya 
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sudah mandiri. Kemandirian dan inovasi memang masih kurang terasa namun 

sudah mulai terlihat usaha dan inisiatif dari masyarakat untuk meningkatkan 

bidang seni, sosial budaya dan ekonominya  

Konsep pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki keinginan untuk 

menghentikan yang lemah semakin lemah karena kurang berdaya dalam 

menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan masyarakat 

mengutamakan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amatlah 

mendasar sifatnya. Adanya peraturan perundang undangan yang secara jelas dan 

tegas melindungi golongan yang lemah sangatlah diperlukan.  

Desa jatiluwih merupakan sebuah desa yang 90% lebih masyarakatnya 

hidup dengan mengandalkan sektor pertanian, yaitu sawah mereka. Keindahan 

terasering sawah mereka membuat pemerintah membuat ekowisata, kemudian 

berkembang sampai menjadi salah satu warisan budaya dunia, berkembangnya 

pariwisata di Jatiluwih bisa menjadi pisau berkepala dua, karena setiap 

perkembangnan memberikan dampak positif maupun negatif. Kesiapan dari SDM 

akan menjadi kunci dalam hal ini.  

Dalam dua tahapan sebelumnya merupakan usaha dalam menemukan dan 

mengembangkat potensi yang ada, sehingga pada kedua tahap sebelumnya 

memfokuskan terhadap pengembangan SDM dengan adanya pembinaan dan 

pelatihan, kemudian ditambah dengan sarana prasarana yang dapat mendukung, 

sehingga dengan adanya hal tersebut dapat membantu memperkuat yang lemah, 

seperti pada Jatiluwih, seluruh anggota subak merupakan kelompok yang rentan, 

sehingga harus dibantu dalam hal ini untuk menanggulangi dampak negatif dari 
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masuknya pariwisata. Dengan kata lain pemberdayaan buat mereka akan sangat 

membantu mereka untuk dapat mengembangkan diri dan dalam menjaga potensi 

yang mereka memang miliki. Selain pertanian warga Desa Jatiluwih juga 

memiliki jiwa seni, seperti joged bumbung, gamelan rindik dan angklung, 

sehingga dengan adanya pariwisata ini badan pengelola berniat untuk menampung 

potensi tersebut dan untuk melestarikan budaya kesenian tersebut memiliki 

keinginan untuk membangun tempat untuk menampilkan kesenian seperti yang 

dinyatakan oleh Manager Badan Pengelola DTW Jatiluwih sebagai berikut:    

“Sekarang sudah kita persiapkan tempat pementasan seni dan budaya 

jatiluwih, jadi “Art and Culture Jatiluwih”  jadi nanti itu akan kita 

pentaskan setiap seminggu sekali dan bergiliran dari kelompok kelompok 

kesenian di Jatiluwih.”
 65

 

Pembangunan panggung yang diberi naman “Art and Culture Jatiluwih” untuk 

menampilkan kesenian ini pula sejalan dalam usaha pemerintah Desa yang 

membangkitkan kembali potensi seni yang ada untuk menambah atraksi dan daya 

tarik wisata di Jatiluwih, seperti yang diutarakan oleh Kepala Desa Jatiluwih 

sebagai berikut:    

 “Kalau kita pelatihan-pelatihan handicraft sudah kita lakukan, pelatihan 

kuliner sudah juga kita laksanakan kita buatkan juga stand-stand untuk 

mereka, tetapi itu khusus untuk kuliner aja dlu, kalau handicraft kalau kita 

di sini belum ada tempat untuk memjajakan hasil kerajinan itu makanya 

belum berkembang karena itu tadi. Artinya masalah kerajian-kerajian yang 

lain juga sudah kita upayakan biar tiak hanya di Ubud saja, kita ingin 

bangkitkan yang disni ada lengkap lo, ada joged, angklung, dan juga disini 

tiang juga ingin membangkitkan seni seni yang sudah ditinggalkan, seperti 

tingklik, kan jaman sekarang tingklik hilang karena rindik. Jaman dulu kan 

setiap seka gong pasti punya tingklik.” 

                                                           
65

 Hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Sutirtayasa, Op.cit  
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Seperti yang tertera di atas, bahwa pemerintah dengan segenap warga desa suda 

berupaya dalam mengembangkan potensi yang ada, sehingga diharapkan nantinya 

mampu memunculkan kembali potensi yang lama redup ataupun mempertahankan 

yang sudah berjalan baik sehingga lebih baik lagi kedepannya. Manager badan 

pengelola juga menyatakan bahwa seluruh komponen desa selalu berusaha 

mengembangkan pariwisata serta pertanian di jatiluwih dapat berkembang kearah 

lebih baik. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan manager badan pengelola:      

 “Kita dari managemen sampai saat ini melihat apa yang ada di Desa 

Jatiluwih selama ini, masyarakat disini tidak akan mau merusak, karena 

rasa memilikinya tinggi , namun  masalah tentu ada selama ini masih bisa 

teratasi sehingga keberlangsungan itu ada. Kita berkaca ke daerah lain , 

kalau kita disini managemen semua dan perangkat desa kita belajar dari 

daerah lain seperti ubud, kuta. Dampak dari pariwisata tidak dirasakan 

oleh masyarakatnya, sehingga mereka tidak merasa memiliki dan tidak 

akan berusaha menjaga, mereka akan lebih berjalan sendiri. Berbeda 

dengan masyarakat disini, mereka kalau melihat wisatawan mereka 

senyum, karena kenapa, karena mereka mendapatkan sesuatu dari 

datangnya wisatawan kesini. Disini kita juga memiliki tempat 

penyimpanan padi (klumpu) itu juga dibiayai subak. Disini kita libatkan 

subak dan sangat memprioritaskan subak, karena yang kita jual dari 

pariwisata ini kan terasering sawahnyaa, dan itu merupakan punyanya 

anggota subak. Jadi seperti tadi program kita ya lebih banyak ke subak, 

seperti acara ritualnya, subsidi pupuk, fasilitasnya kita realisasikannya di 

subak semua, dan juga dari segi kesehatanpun kita sudah punya, 

masyarakat jatiluwih kalau sakit tinggal surat keterangan dari managemen 

ada subsidi untuk semua masyarakat.”
 66

 

Masuknya pariwisata sudah barang tentu akan membawa dampak positip dan 

negatif terutama dalam hal ini pembangunan yang tidak sesui dengan 

peruntukannya apalagi areal sawah subak ini sangat dilindungi, serta terdapat 

peraturan areal sawan dan areal hijau. Untuk itu tentunya subak sangat dilibatkan 

                                                           
66

 Hasil wawancara dengan Bapak I Nengah Sutirtayasa, Loc.cit 
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dalam setiap pengembangan yang akan dilakukan di Desa jatiluwih. Dalam 

mengatasi adanya pembangunan yang mengganggu namun tentap meberikan 

ruang masyarakat dalam mengembangkan potensinya, pihak pengelola 

membolehkan pemilik resto maupun warung untuk membangun bangunan yang 

tidak permanen dan cenderuk memiliki bahan bahan murni dari alam, seperti 

pernyataan berikut ini: 

“Untuk pembangunan kita dari managemen dan pihak badan pengelola di 

desa sudah sepakat bahwa untuk pengembangan pembangunan kita 

sepakati “back to neture” dalam artian semuanya kembali ke alam. 

Contohnya seperti memanfaatkan bambu kayu dan memakai atapnya alang 

alang  Namun kita dari pihak managemen tidak dapat memastikan itu 

berjalan 100% persen.”
 67

  

Walaupun tidak menjamin 100% himbauan tersebut akan sukses, karena yang 

memegang kuasa untuk memberikan izin pembangunan adalah pemerintah 

Kabupaten, bukan badan pengelola maupun pemerintah desa. Usaha tersebut 

memang masuh susah untuk di realisasikan, syukurnya warga juga pro aktif dalam 

menjaga desanya, sehingga jika ada pembangunan yang dirasa tidak tepat 

peruntukannya mereka perotes, hal ini juga menjadi salah satu fungsi kontroling 

subak terhadap pengelola pariwisata, terutama melalu pekaseh subak yang selalu 

berhati hati dalam menimbang pengembangan dan perkembangan yang ada. 

Selain itu menurut salah satu Karang taruna desa Ni Putu Ayu Wulandari warga 

Jatiluwih sangat aktif dalam mempertahankan sawah dan pariwisatanya, berikut 

pernyataannya:  
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“Kalau masyarkaat aktif sih dalam menjaga lingkungannya, tetep berusaha 

melestarikan subaknya, kalau tidak kan sudah pasti terjadi alih fungsi 

lahan kan? Di samping itu karena mereka merasakan mendapat sesuatu 

dari pariwisata, mendapat pembagian hasil dari pariwisata. Mereka merasa 

sangat terbantu akan adanya hal itu sehingga terus ingin tetap menjaga 

sawahnya agar pemasukan dari pariwisata terus meningkat, di samping itu 

juga untuk anak anaknya yang bersekolah di bidang pariwisatakan dapat 

ditampung, desanya juga tetep maju dengan perkembangan pembangunan 

seperti TK, PAUD, dan bumdes, itu kan dapat berdisi karena adanya 

pariwisata tersebut.”
 68

  

Banyak dampak positif yang dirasakannya terjadi di Jatiluwih, salah satunya 

terdapat Bumdes dan juga bangunan baru untuk TK, selain itu penataan 

lingkungan yang bersih serta adanya bank sampah juga turun meberikan 

perubahan yang positif bagi desa Jatiluwih, seperti tambahan pernyataannya 

sebagai berikut:  

“Jelas merasa sangat terbantu, seperti penataan jalurnya, sangat 

diperhatikan lah oleh pengelola, trus dibersihkan jalurnya subak di jalan 

setapaknya, itukan mereka merasa diperhatikan lah oleh pihak pengelola, 

saluran irigasi subaknya, saluran got got dijalan umum juga sering 

diperhatikan, jalu jalur subaknya juga sering dibersihkan dari sampah 

plastik, di samping itu juga dari pihak pengelola dibangunlah tempat 

pengolahan sampah dalam bentuk TPS dan bank sampah, masyarakat jadi 

lebih disiplin lagi dalam membuang sampah, tidak di lahan lahan 

sembarangan karena sudah ada tps dan bank sampah tersebut. masyarakat 

tinggal menaruh sampah ditempat sampah depan rumahya tiap hari ada 

yang bertugas mengangkut sampahnya jadinya saling menjaga, dia tidak 

merusak lingkungan tempat tinggalnya.  Adanya TPS 3 R mengelola 
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sampah kiriman dari masyarakatnya dan juga membeli sampah dari 

masyarakat.”
 69

   

Dengan adanya pariwisata yang berlandaskan Tri Hita karana ini, masyarakat 

merasa terlindungi terutama semenjak adanya pariwisata ini mereka banyak 

mendapatkan dampak positif seperti subsidi biaya upacara, kemudian juga masing 

masing adat, dan subak mendapatkan beberapa persen dari total pendapatan, di 

mana pemaparan dari manager badan pengelola menyatakan pemapahan atau 

pembagian hasil dari pariwisata sehingga masyarakat merasakan terbantu dan 

memilii rasa memiliki yang besar, mereka pun merasa terbantu dan mempunyai 

kewajiban untuk menjaga pariwisata juga. Adapun pembagian hasil dari 

pariwisata di Desa Jatiluwih sebagai berikut
70

; Pemda/kas daerah mendapat 45%, 

Desa Dinas mendapat 25%, Desa Adat Jatiluwih 30%, Desa Adat Gunungsari 

20%, Subak Jatiluwih 21%, Subak Gunungsari 2%, dan Subak Abian Jatiluwih 

2%. Kemudian penataan wilayah dan kebersihat desa lebih terjaga dengan adanya 

bank sampah yang sudah dibangun.  

5.3.1 Peran Organisasi Subak bagi Wisata Jatiluwih 

Subak merupakan organisasi pertanian tertua di Bali, berdasarkan hasil 

wawancara dengan pekaseh (ketua) Subak Jatiluwih, subak bahkan sudah ada 

pada tahun 1701, subak merupakan organisasi pertanian tradisional di Bali, 

dengan roh penggeraknya sebuah pilosofi bali kuno yaitu Tri Hita Karana.  Jika 

melihat peran dari organisasi subak ini bagi pariwisata di Jatiluwih justru subak 
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ini merupakan ujung tombak dari pariwisata disana, jika tidak ada subak yang 

kuat maka tidak mungkin juga terdapat objek wisata di Jatiluwih.  

Terasering sawah yang indah tersebut mampu tetap bertahan sampai 

sekarang tidak terlepas dari peran anggota subak yang sangat menjaga dan 

mengamalkan nilai-nilai Tri Hita Karana, selain itu memang juga ada awig-awing 

(peraturan adat) yang mengatur kegiatan pertanian masyarakat. Namun perlu 

diketahui masyarakat Jatiluwih mayoritas merupakan petani, jadi secara tidak 

langsung ada ataupun tidak adanya awig-awig niscaya masyarakat tidak menjaga 

sumber pendalatan utama mereka.  

Selain menjadi ujung tombak, subak juga berperan sebagai kontroling dalam 

hal pembangunan dan pengembangan, seperti pernyataan dari pekaseh subak 

Jatiluwih, Bapak Nyoman Sutama yang menyatakan sebagai berikut: 

“Memang yang bekerja di pengelola itu adalah orang dari desa sini tetapi 

kalau dilihat secara sepintas memang terjadi banyak pembangunan dan 

perkembangan di Jatiluwih yang dilakukan oleh Badan Pengelola, namun 

jika dilihat dari segi awig awig subak/ peraturan subak terdapat beberapa 

pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan, contohkan saja dalam 

peraturan sudah jelas di tepi sawah tersebut sangat dilarang adanya 

pembangunan, namun itu sampai terjadi dan membangun, salah satu 

contohnya toilet tengah areal subak dan wisatawan ikut membajak 

semestinya itu tidak perlu. Kan sudah alam yang menyediakan daya tarik 

wisata.”
71

  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa terdapat usaha kontroling 

dalam hal pembangunan yang dilakukan oleh Subak, selain pembangunan toilet, 

didaerah wisata Jatiluwih juga dibangun areal traking serta pembagunan restoran 
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di ruas jalan dekat dengan areal persawahan. Hal ini diungkapkan oleh pekaseh 

jatiluwih telah melanggar kesepakatan bersama sebagai berikut:  

“Iyaaa pembangunan yang kurang sesuai dengan peruntukan, sudah jelas 

jelas jalur hijau di labrak, sudah ada perjanjian sawah abadi di labrak juga, 

sudah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan UNESCO 

bagaimana kita mempertahankan yang telah disepakati dilabrak juga. 

Silahkan ditulis saja itu.”
72

    

Adanya organisasi subak ini sangatlah membantu UNESCO dalam hal 

pelestarian warisan budaya subak tersebut. hal ini berkaitan dengan banyaknya 

lobi-lobi politik yang masuk, sehingga peran kontroling yang secara tidak 

langsung timbul karena mereka merasa terusik dengan pembangunan yang kurang 

sesui dengan peruntukannya. Bahkan tidak jarak pihal subak mendapat tekanan 

dari pihak-pihak yang ingin meraup keuntungannya sendiri yang memaksakan 

pembangunan di areal persawahan yang sudah masuk dalam perjanjian sawah 

abadi dan perjanjian jalur hijau.   

Dari segi keterlibatan pihak subak dalam pariwisata di jatiluwih 

semestinya lebih ditingkatkan lagi hal ini juga menjadi permasalah yang perlu 

diperhitungkan oleh seluruh pihak dalam hal ini kelima pihak yang melalukan 

perjanjian di awal bahwa subak merasa hanya sebagai objek dari pariwisata, 

bukan dilibatkan sebagai subjek, memang beberapa dari anggtoa subak terlibat 

dalam badan managemen, namun jumlahnya dirasa masih kurang dan belum 

mampu mewakilkan semua anggota subak.  
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5.4 Analisis Pengembangan Desa Wisata Berlandaskan nilai-nilai Tri Hita 

Karana  

Ajaran falsafal kuno yang masih terus diterapkan oleh masyarakat Bali di 

setiap sudut kehidupannya adalah Tri Hita Karana, Tri Hita Karana memiliki arti 

tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, di mana didalaamnya terdapat tiga 

bagian yang pertama keharmonisan hubungan manusia dengan Sang Pencipta 

yang disebut “Parahyangan”, kemudian keharmonisan hubungan antar sesama 

Umat manusia “Pawongan”, kemudian yang terakhir adalah keharmonisan 

hubungan Umat manusia dengan alam lingkungannya “Palemahan.”   Nilai ini 

lah yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bali, termasuk dalam hal 

pengembangan pembangunan pariwisata di Jatiluwih. Penerapan ajaran ini 

tercermin dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Jatiluwih, pengembangan 

Pariwisata di Jatiluwih, serta upacara-upacara yang dilakukan setiap tahunnya. 

5.3.2 Parahyangan 

Parahyangan merupakan satu dari tiga nilai tersebut. Parahyangan 

memiliki arti menjaga hubungan baik kita dengan Tuhan kita, bagaimana kita 

bertindak dan berbuat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dengan Sang 

Pencipta, dalam hal ini masyarakat diharapkan mempunyai kedekatan bathin 

dengan Tuhan dan setiap kegiatan didasari oleh semangat mengabdikan diri 

kepada Tuhan,. manusia sadar akan dirinya yang makhluk spiritual yang memang 

mestinya selalu berhubungan dengan sumbernya yaitu Tuhan. Masyarakat 

Jatiluwih sangat taat akan falsafah  adat Bali kuno tersebut, di mana mereka tidak 

melupakan dan meninggalkan sedikitpun upacara upacara yang berkaitan dengan 
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pertanian  yang selalu diwariskan secara turun menurun. Upacara ini berkaitan 

dengan ungkapan rasa syukur mereka terhadap apa yang dilimpahkanNya, seperti 

kesuburan tanah, serta hasil panen yang baik, terhindar dari hama penyakit dan 

lain sebagainya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak  Nengah Kartika selaku Kepala 

Desa jatiluwih yang menegaskan bahwa warga masyarakatnya sangat menjaga 

dan menerapkan nilai  parahyangan dalam Tri Hita Karana tersebut, sebagai 

berikut:
 73

  

“Sangat melekat sekali, karena tetep apapun yang kita laksanakan, pasti 

pertama kalau kita ngomongin untuk parahyangannya nyangkul tanah pun 

kita ada upacaranya,....” 

 

Dari pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa dari hal hal kecil mereka selalu 

mengingat Tuhannya dengan melakukan upacara dalam hal ini memohon 

kelancaran dan memohon keselamatan dalam bekerja, sehingga nantinya akan 

bermanfaat bagi kehidupan mereka.  Berbeda lagi pandangan dari Pak Nengah 

Sutirtayasa, SE, yang melihat penerapan konsep Tri Hita Karana dari organisasi 

yang di pimpinnya yaitu badan pengelola DTW Jatiluwih. Beliau menyatakan 

sebagai berikut;
74

 

“Parahyangan itu, di masing masing papahan atau di adat  nah itu memang 

mengalokasikan beberapa persen untuk upacara, di samping itu merupakan 

salah atu usaha untuk menjaga ritualnya, kalau dulu kan berasal dari iuran 

kalau sekarang sudah tidak ada lagi iuran, merka hanya tinggal bekerja dan 

ke “Pura” karena iurannya sudah disubsidi melalui anggaran dari 

managemen. Di samping itu juga karena disini konsepnya warisan budaya 

dunia itu ada  5 Pura dan satu penunjang kita juga sudah alokasikan 

langsung dari sini untuk memberikan subsidi dalam pelaksanaan 

ritualnya.” 
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Pernyataan dari manager badan pengelola tersebut menekankan bahwa penerapan 

Tri Hita Karana di organisasi yang beliau pimpin sangatlah berjalan dengan 

bagus, di mana dalam hal ini bagian parahyangan, mereka turut membantu 

meringankan beban dari masyarakat. Pihak pengelola memberikan subsidi untuk 

melengkapi bahan upacara sehingga masyarakat tidak mengeluarkan iuran lagi 

untuk memenuhi biaya upacara, uang dari subsidi langsung dari hasil pariwisata 

yang ada di Desa Jatiluwih sudah cukup dalam mempersiapkan upacara. 

 Dalam hal pembangunan, masyarakat Desa jatiluwih sangat berhati hati, 

karena wilayahnya merupakan pegunungan Batukaru di mana merupakan tempat 

yang di sakralkan oleh umat Hindu di Bali, tidak heran jika banyak pura tersebar 

di wilayah desa Jatiluwih ini,  hal ini juga menjadi alasan bahwa pembangunan 

Villa-villa harus memiliki radius tertentu dengan pura-pura yang terdapat di Desa 

Jatiluwih. Hal tersebut bertujuan untuk mejaga kesucian pura, selain itu ketinggial 

tempat membangunan Villa, restoran, maupun penunjang pariwisata lainnya juga 

wajib tidak boleh lebih tinggi tempatnya dari pada pura (jika radiusnya dekat 

pura), namun jika letaknya cukup jauh maka tidak akan menjadi masalah, hal ini 

juga termasuk dalam ajaran parahyangan, di mana kita menjaga kesucian dari 

tempat kita untuk beribadah/bersembahyang.    

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan narasumber di atas dapat 

kita lihat bahwa penerapan  nilai Parahyangan sangatlah terlaksana dengan baik, 

terlihat bahwa rasa syukur yang tuangkan melalui upacara-upacara tersebut 

merupakan sebuah cara masyarakat Jatiluwih kepada Sang Pencipta akan karunia 

yang dilimpahkan kepada mereka, kemudian usaha mereka dalam mejaga 
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kesucian tempat ibadah, serta membangun tempat ibadah juga melaksanaakan 

ibadah sesui dengan kemampuan mereka sangat bagus.  

5.3.3 Pawongan 

Pawongan memiliki arti menajaga hubungan yang harmonis terhadap 

sesama manusia atau antara manusia dengan manusia lainnya, hal ini disetiap adat 

tentu pasti tidak ada satupun adat yang mengajarkan masing masing anggotanya 

untuk saling membenci satu sama lain. Sebagai sesama manusia yang diciptakan 

oleh Tuhan di mana memiliki kewajiban dan juga hak yang sama, sehingga 

diharapkan timbul rasa persaudaraan yang bersifat universal tanpa unsur SARA. 

Dalam Tri Hita Karana ini juga bersifat seperti itu, kita diajarkan untuk saling 

menghormati dan saling menghargai, “Tat Tvan Asi” merupakan istilah untuk 

menggambarkan bahwa aku adalam kamu, dan kamu adalah aku, dalam bahasa 

inggris “i = you”, artinya kita merupakan makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu sama lain dan merupakan sama sama ciptaan Tuhan, sehingga 

memang kodratnya untuk hidup saling membutuhkan satu sama lain, sehingga 

perlu adanya ajaran Pawongan ini untuk memberi arahan dalam menjaga 

hubungan yang harmonis. 

Di Jatiluwih penerapan nilai-nilai pawongan terutama di dalam sistem 

subaknya dapat berjalan dengan cukup baik, terlihat dalam sistem perairan 

sawahnya mereka saling menghargai dan dalam proses taman padi mereka mau 

berurutan dari tempeh yang paling atas atau  lahan sawah yang memiliki teraserig 

tersebut yang paling atas tertadulu baru berurutan sampai tempeh yang paling 

bawah. Tak ada seorangpun yang berani melanggar dengan menanam padi lebih 
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dahulu, selain hal ini merupakan sistem pertanian yang memang secara turun 

temurun diwariskan oleh leluruh mereka, hal ini juga mencermikan bahwa mereka 

saling menghargai dan sangat mengikuti nilai nilai dari sistem subak dan 

pawongan dalam Tri Hita Karana tersebut. hal tersebut dipertegas oleh pernyataan 

Kepala Desa Jatiluwih sebagai berikut:  

“Sangat melekat sekali, karena tetep apapun yang kita laksanakan, pasti 

pertama kalau kita ngomongin untuk parahyangannya nyangkul tanah pun 

kita ada upacaranya, untuk pawongannya selalu ada koordinasi, makanya 

konsep dan nilai nya itu tidak berani kita lepas, karena sudah merupakan 

suatu kesatuan.”
 75

 

Dari pernyataan kepala Desa, Bapak Nengah Kartika tersebut dapat kita artikan 

masyarakatnya begitu taat dan patuh dalam menerapkan filsafah Tri Hita Karana 

dalam hal ini penerapan dari salah satu nilainya yaitu pawongan, dan kemudian 

wujud dari penerapan pawogan oleh pemerintah desa itu sendiri berupa selalu 

melakukan koordinasi dan komunikasi dengan warga desa, sehingga kepercayaan 

dan keharmonisan dapat terwujud.  

 Pernyataan tersebut diperkuat lagi dari hasil wawancara peneliti dengan  

Ni Putu Ayu Wulandari yang menyatakan bahwa penerapan pawongan di Desa 

Jatiluwih bagus, sebagai berikut:  

“Kalau sesama manusia, masyarakat disini sangat saling menghargai 

(menyama braya) dan dengan tetangga juga sangat bagus, mungkin dengan 

menjaga iklim yang bagus kan membuat pariwisata bagus, karena mereka 

juga mendapat income/ pemasukan juga dari pariwisatanya. Dari villa villa 

rumah makan, tiap ada kegiatan kan juga memberikan sumbangan, jadi 

mereka lebih proaktiflah dalam setiap kegiatan.”
 76
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Masyarakatnya hidup rukut dalam kehidupan kesehariannya, adanya konsep 

menyama braya (hidup bertetangga yang rukun) salah satu nilai dari leluhur yang 

masih terjaga di Bali khususnya di daerah pedesaan. Pernyataan dari Ni Putu Ayu 

Wulandari di atas juga diperkuat oleh hasil wawacara peneliti dengan Bapak I 

Wayan Tama selaku Sekretaris Desa Jatiluwih sebagai berikut: 

“Kalau penerapannya disini sangat bagus, disini kan kita sudah memiliki 

tata ruang, kalau disni daerah apa, disini daerah pemukiman, Hutan terjaga 

dengan baik tidak ada yang berani mengusik hutannya, antar manusia 

hidup dengan prinsip “menyama braya” masih terjaga, upacara yadnya 

tidak pernah tidak dilaksanakan. Di samping itu hasil dari pariwisata ini 

juga disumbangkan untuk pelaksanaan yadnya tersebut sehingga 

mengurangi biaya masyarakat dalam melakukan upacara tersebut.” 
77

 

 Kalau melihat pengembangan pariwisata dan pembangunan yang muncul 

berdasarkan nilai nailai dari pawongan, Manager Badan Pengelola DTW Jatiluwih 

menyatakan sebagai berikut: 

“Di pawongan kan menyangkut orangnya, nah orang orang disni, yang 

tinggal di desa jatilluwih, baik itu dari pengurus adat, pemerintah desa, 

maupun masyarakat biasa. Jadi program-program yang sudah di desain 

oleh managemen kita sudah berusaha membagi hasil dari pemasukan yang 

didapat dari penjualan tiket dan parkir sehingga semuanya mendapat 

bagian yang adil dari adanya pariwisata ini sendiri. Selain itu hasil dari 

adanya daya tarik wisata ini juga lebih dimanfaatkan agar menyentuh ke 

masyarakatnya agar mereka lebih berinisiatif untuk menjaga pariwisata ini 

nah itu intinya. Di samping itu adanya pembangunan pengembangan yang 

dirasa tidak sesuai masyarakat berhak untuk menolak, kan perijinannya 

sendiri dari masyarakat itu sendiri melalui desanya.”
 78

 

 Dari ketiga pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap instansi di desa 

maupun warga desa memang memiliki tekad untuk menjaga hubungan mereka 

satu sama lain, menciptakan kehidupan yang rukun kalau orang bali bilangnya 
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menyama braya. Dari menegr badan pengelola juga menyebutkan bahwa pihak 

pengelola berusaha bersikap adil dalam bagi hasil yang mereka peroleh dari 

pariwisata, dengan demikian semuanya akan memiliki rasa memiliki yang tinggi, 

sehingga akan tercipta keinginan untuk saling menjaga. Selain itu terlihat kunci 

dari penerapan pawongan dalam kehidupan sehari hari yang pertama adalah 

adanya peraturan adat yang sangat ditaati oleh masyaralat, penerapan nilai –nilai 

menyama braya, serta komunikasi antar elemen masyarakat yang ada di Desa 

Jatiluwih. Dalam hal pengembangan pariwisata juga komunikasi menjadi hal yang 

penting, sehingga dengan diterapkannya nilai pawongan dalam hal ini menghargai 

sesama manusia maka segala rencana pengembangan pariwisata akan 

dikoordinasikan dan di komunikasikan kesemuanya, seperti pernyataan dari 

manager badan pengelola, jika ada yang kurang setuju masyarakat memiliki hak 

untuk menolak.  

5.3.4 Palemahan 

Nilai terakhir dari Tri Hita Karana yaitu palemahan, palemahan ini 

memiliki arti menjaga hubungan yang haromis antara manusia dengan alam 

lingkungannya termasuk segala makhaluk hidup lainnya.  Dalam artian 

manusialah yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan merawat 

alam ini, tidak hanya memanfaatkannya tanpa mempertimbangkan kelestariannya.  

Pariwisata di Jatiluwih merupakan sebuah pariwisata yang menawarkan 

keindahan alamnya, berupa terasering sawah yang hijau, kemudian terdapat 

pegunungan hijau yang memberikan udara segar, jelas berdirinya pariwisata di 

Jatiluwih tersebut merupakan buah dari masyarakatnya yang menjaga alam dan 
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lingkungannya, terlebih di tahun 2012 Jatiluwih ditetapkan sebagai warisan 

budaya dunia setelah 12 tahun memperjuangkan wisata tersebut untuk menjadi 

salah satu warisan budaya dunia tersebut, hal ini merupakan kesuksesan bersama 

antara pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dinas dan 

desa adat, kemudian subak yang terdapat di Jatiluwih.   

Subak lagi-lagi memegang peranan penting dalam hal menjaga warisan 

dunia ini, hal ini dikarenakan pariwisata ini menawarkan keindahan alam yang 

dimiliki pribadi anggota subak (hak Pribadi) yang dikelola, tidak seperti 

pariwisata tanah lot semisal itu memang milik negara. Subak perberan sangat 

penting di mana merekalah yang memiliki fungsi kontroling dalam segi 

pembangunan dan pengembangan pariwisata yang dirasa melanggar kesepakatan 

maupun melawan nilai-nilai filosofis Tri Hita karana. Selain memang 

kewajibannya untuk menjaga seperti bagaimana nilai-nilai dari palemahan, 

manager badan pengelola menyampaikan mengapa masyarakat sangat berusaha 

menjaga sawahnya karena mereka mendapatkan feedback dari pariwisata di 

desanya:  

“Kalo palemahannya disini kan areal persawahan, managemen juga 

berkomitmen untuk  menjaga dan berkontribusi bagi areal persawahan ini, 

baik itu dari kebersihannya, menjaga budayanya seperti tadi ritualnya dan 

juga aktivitas aktivitas kembali ke alam seperti pertanian itu sendiri. Dan 

itu juga kita sudah berikan subsidi, ritual yang dilaksanakan oleh anggota 

subak sudah kita subsidi semuanya, itu dari pupuk juga sudah kita subsidi 

semuanya, jadi oleh karena itu mereka merasa sudah diperhatikan, jadi 

mererka ingin menjaga seperti kalau masyarakat kan bekerja orintasinya 

uang, nah tetapi kalau sekarang selain dia menikmati hasil dari sawahnya, 

segala keperluan mereka terbiayai apalagi kan begitu, nah ini yang 

membedakan petani Desa Jatiluwih dengan petani desa lainnya. Nah ini 
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lah kunci kenapa mereka berinisiatif dalam menjaga pariwisata ini karena 

ada yang mereka dapatkan nah itu dari palemahan.”
79

 

Dari managenen badan pengelola menyatakan bahwa terus memperhatikan 

palemahan, di mana memang sudah dibangun TPA yang mampu mendaur ulang 

sampah organik menjadi pupuk organik, kemudian pihak pengelola juga 

memberikan subsidi kepada petani sehingga petani merasa diperhatikan, dan 

mereka pun berusaha lebih baik lagi. Namun berbeda dengan pernyataan dari 

Pekaseh (ketua) Subak Jatiluwih, beliau merasa perlu adanya pengawasan dan 

pembenahan kedepannya, beliau melihat ada beberapa nilai-nilai Tri Hita Karana 

yang dilanggar dalam usaha pengembangan pariwisata di Jatiluwih, berikut 

kutipan wawancara peneliti dengan pekaseh Jatiluwih.  

“Iya banyak memang ada larangan, tetapi ini kadang kadang kucing-

kucingan dia, bermain politik. Begini dah susahnya kalau unsur politik 

sudah masuk susah, jadi yaa ada timbul pertanyaan disini tidak diijinkan 

ada yang dapat ijin padahal ini wilayah heritage ini kan membuat orang 

bertnaya-tanya ada apa kan begitu. Kenapa ada yang dikasi dan kenapa 

kalau saya tidak mendapatkan izin kan begitu jadinya, makanya kalau 

menurut saya dari sejak awal sebernernya kalau jangan ya jangan. ”
80

 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa hal yang 

janggal dalam hal perizinan pembangunan di Desa jatiluwih, dan adalanya lobi-

lobi politik juga menjadi tantangan baru dalam usaha mempertahankan 

pengembangan Desa Wisata Latiluwih ini. Dari ketiga nilai-nilai dalam Tri Hita 

Karana, palemahan merupakan yang paling sulit untuk dilaksanakan dengan baik 

karena dengan munculnya pariwisata akan menguji ketaatan masyarakat Desa 

Jatiluwih dengan ajaran filosofis Tri Hita Karana, karena sekali lagi yang dikelola 
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disini adanya hal milik pribadi yaitu sawah yang memiliki terasering. Hal tersebut 

dipertegas juga oleh pernyataan pekaseh Subak Jatiluwih sebagai berikut:  

“Permasalahan yang paling berat yang dirasa adalah itu dah alih fungsi 

lahan karena satu itu hak pribadi, kemudian pemerintah daerah tidak 

memiliki komitmen yang jelas dan tegas (abu-abu saja),  saya sendiri ingin 

mempertahankan subak ini kok malah saya diserang, tahun 2011 saya 

diserang dengan surat kaling dan pelemparan mosi tidak percaya, akhir 

akhir ini lagi diserang, pada tanggal 28 maret yang lalu dikantor desa ada 

rapat  tadi saya ketemu notulen rapatnya belum saya ambil, ada kata kata 

yang tidak mengenakkan, padahal subak itu otonom berarti mengatur 

rumah tangganya sendiri orang lain tidak boleh masuk kalau mencampuri  

urusan subak gaboleh kecuali memang bentuk dan sifatnya koordinasi iya 

silahkan, kalau mencampuri sampai kedalam sampai ke struktur 

kepengurusan, baik itu struktur pengurus mengubah dan mengganti 

pengurus subak itu tidak boleh. ” 
81

  

5.3.5 Kendala dan Permasalahan dalam Pegembangan DTW Jatiluwih  

Desa Jatiluwih menjadi salah satu objek wisata yang sering dikunjungin 

wisatawan manca negara setiap tahunnya, untuk menjaga keberlangsungan 

pariwisata tersebut tentunya membutuhkan pengembangan, dalam 

pengembanganya tentu banyak permasalahan atau persoalan persoalan baru yang 

muncul untuk dihadapi bersama. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang 

pariwisata merupakan masalah klasik dari desa yang sedang membangun potensi 

wisatanya. Rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam bidang 

kepariwisataan merupakan masalah yang sering ditemui, seperti yang diungkapan 

dalam wawancara peneliti dengan Manager Badan Pengelola DTW Jatiluwih, 

Bapak I Nengah Sutirtayasa, SE  sebagai berikut:  

  

“Kita disini mengawali dan kita baru, ya jelas pengalaman-pengalaman 

di setiap komponen itu kurang, ya jadi kita disini itu yang berusaha kita 

atasi dengan pelatihan dan segala macem. Dan juga masalah lain banyak 
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fasilitasnya yang berlu dibenahi, karna bisa dibilang belum layak, seperti 

toilet, parkiran, dan akses jalannya. Untuk kedepan yaa karena disini 

sudah mulai ramai dan banyak kunjungan ya kedepan akan pasti kita 

benahi. Kemudian masalah SDM juga kesiapan masyrakat terbuka atau 

tidaknya masyarakat dengan adanya dampak dari pariwisata, terutama 

dari dampak pembangunannya. Nah pemahaman itu yang sering kita 

tekankan. Kalau masalah di pariwisata sendiri sih masih normal.”
82

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Pak Nengah Kartika selaku kepala Desa 

Jatiluwih, yang memaparkan tentang permasalahan infrastruktur sebagai berikut: 

“Kalau kita yang masih tahap pengembangan yang jelas ya infrastruktur 

aja, karena kalau kita ngomongin pariwisata yang pertama ini 

infrastrukturnya harus memadai sekarang kan belum memadai  seperti 

jalannya sempit, di mana bus bus yang gede itu kesulitan masuk. Jadinya 

pelaku pariwisata susah dan malas membawa wisatawan banyak-banyak 

sedangkan wisatawan berkeinginan kesini, trus kalau dia bawa bus trus 

dia transitnya di bedugul, didaerah pacung trus sewa mobil kesini kan 

berapa biayanya. Banyak yang mengeluh seperti itu, kenapa begitu 

pemerintah kabupaten kita juga minim dana, dan saya ndak terlalu juga, 

sebagai anak jangan selau menuntut saja, kita tetap berupaya berjuang ya 

semoga saja kedepan semakin membaik dan menjadi lebih baik.”
83

   

Dari pernyataan manager badan pengelola dan kepala Desa di atas dapat 

kita lihat bahwa permasalah SDM dan akses jalan masih menjadi permasalahn 

utama yang dihadapi selain permasalah fasilitas sarana prasarana penunjang 

pariwisata lainya yang belum lengkap. Permasalahan mengenai SDM ini tentu 

saja terjadi melihat badan pengelola yang memang baru secara resmi dibentuk 

pada akhir tahun 2013, sebagai pemula tentu banyak staff dan pegawainya yang 

masih awam dalam pengelolaan pariwisata. Permasalah SDM ini di atasi dengan 

pelatihan-pelatihan, pembinaan dan pendampingan, yang dilakukan oleh badan 
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pengelola, sehingga diharapkan melalui pelatihan pelatihan tersebut nantinya 

sedikit memberika gambaran bagaiamana pengelolaan pariwisata. Selain itu 

masyarakat juga nantinya selau diberika pemahaman dan pelatihan mengenai 

kepariwisataan terutama dampakyang terjadi jika terdapat pariwisata yang datang, 

dengan hal itu maka diharapkan masyarakat akan lebih memilii pemikiran yang 

positif dan mampu mempergunakan setiap peluang yang muncul akibat adanya 

pariwsata ini, selain hal tersebut masyarakat jadi lebih siap dan mampu mengatasi 

permasalah yang muncul terutama permasalan dalam hal pengembangan dan 

pembanguanan. Untuk permasalah sarana dan prasarana, berdasarkan keterangan 

manager di atas, memperlihatkan bahwa masih banyak pasilitas yang perlu 

dibenahi maupun dibangun, seperti toilet, tempat parkir dan akses jalan.  

Pernyataan dari hasil wawancara peneliti tersebut dipertegas lagi melalui 

LPJ tahunan Badan Pengelola DTW Jatiluwih. Berikut beberapa kendala yang 

dihadapi pihak pengelola dalam hal ini Badan Pengelola Daerah Tujuan Wisata 

Jatiluwih didalam program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan 

pariwisata ini dari tahun 2014-2017 berdasarkan  laporan pertanggung jawaban 

(LPJ) tahunan Badan Pengelola yang diolah oleh peneliti sebagai berikut;  

(1) Kendala Infrastruktur  

Kendala yang dihadapi pada tahun 2014-2017 hampir sama dengan 

kendala kendala setelah Subak di Desa Jatiluwih mendapatkan label warisan 

budaya dunia, seperti dalam laporan pertanggung jawaban badan pengelola daerah 

tujuan wisata Jatiluwih tahun 2014-2017 sarana dan prasarana pariwisata masih 
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menjadi persoalan yang harus dicarikan solusi kedepannya. infrastruktur tersebut 

seperti; 

a) Jalan banyak yang rusak, sehingga wisatawan banyak yang komplain, 

selain rusak dan berlubang, jalanan menuju daerah wisata Jatiluwih 

sangat sempit, maka dari itu sangat menyusahkan mobil-mobil pariwisata 

untuk mengantarkan wisatawan, apalagi bus-bus besar. Perbaikan jalan 

belum mampu dilakukan karena keterbatasan dana yang dimiliki pihak 

Desa, sehingga untuk mengatasinya diadakan pembersihan dan 

pemotongan ranting pohon yang menutupi ruas jalan, dan juga tambal 

sulam untuk mengatasi jalan yang berlubang.   

b) Desa Jatiluwih belum memiliki tempat pertemuan, sehingga pada tahun 

2014 rapat rapat yang memerlukan tempat lumayan luas sering kali 

meminjam wantilan Pura Luhur Petali. Hal ini untuk sementara masih 

belum mampu membangun tempat pertemuan karena masih keterbatasan 

dana.  

c)  Sekretariat Badan Pengelola belum ada, sehingga untuk sementara 

meminjam di Puskesmas Pembantu Jatiluwih. Untuk mengatasinya pihak 

desa dan badan pengelola sudah mengajukan proposal pembangunan 

sekretariat sudah diajukan, tinggal menunggu cairnya pendanaan.  Pada 

akhirnya badan pengelola mampu membangun sekretariat didekat pintu 

masuk daerah wisata pada tahun 2018. 

d) Belum memiliki TPA (Tempat Pembuangan Akhir) belum mampu 

menampung semua sampah yang terus bertambah seiring terus 
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bertambah ramainya wisatawan berwisata, sehingga diperlukan TPA 

yang lebih luas dari yang sudah ada.  Setelah hampir 2-3 tahun diproses 

sampai sempat melakukan studi banding ke pengelolaan bank sampah di 

TPST Desa Adat Seminyak, Kuta, Badung, akhirnya ter realisasi 

pembangunan bank sampah pada tahun 2016 

e) Tempat Parkir masih kurang, sering kali parkir menggunakan satu jalur 

diruas jalan. Sehingga ketika sedang ramai pengunjung sering meminjam 

lahan parkir.  

(2) SDM (Sumber Daya Manusia) 

Struktur dari Badan Pengelola dan Managemen Operasional serta 

karyawan merupakan perwakilan dari dusun masing masing sehingga SDM yang 

dimiliki sangat terbatas, serta pengetahuan masyarakat tentang kepariwisataan 

juga kurang, sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu diadakan pelatihan-

pelatihan. Kemudian dengan adanya pelatihan pelatihan pun serasa cukup sulit 

bagi masyarakat khususnya dalam mengembangkan ilmu yang didapatkannya dari 

pelatihan tersebut, seperti pernyataan dari NI Putu Ayu Wulandari sebagai 

berikut: 

“Kalau pelatihan sudah sering dilakukan, dan masyarakat sangat antusias, 

akan tetapi setelah pelatihan itu berjalan, pengembangannya kurang, 

artinya inovasi untuk mengembangkannya sangat kurang untuk 

menerapkan ilmu yang dia peroleh saat mengikuti pelatihan tersebut, 

mungkin permasalahannya masih belum tercipta pola pikir, seperti 

contohnya pengembangan home industri contohnya handicraft itu kan 

belum mampu berkembang hanya beberapa orang aja yang berusaha 

menjalankannya. Hanya yang sudah tahu peluang saja yang menekuni dan 

membangun usahanya, padahal dari segi pelatihan, pelatihan seperti 

handicraft dan seni senian kayak ukir-ukiran tu banyak sekali diadakan di 

desa ini. mungkin karna pangsa pasarnya juga sangat sedikit disinikan 
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kalau hanya mengandalkan pariwisata disini, mungkin itu menjadi salah 

satu kendalanya. Mungkin kekurangannya dari pelatihan itu hanya pada 

realisasi dan konsistensi penerapannya.”
 84

  

Ilmu yang diberikan memang bagus dan cocok untuk masyarakat di Jatiluwih, 

namun memang dalam hal realisasi dan pengembangan dari ilmu yang didapat 

dirasa masih sangat sulit dilakukan, menurut masyarakat realisasi dan konsistensi 

masih menjadi kendala dalam menerapkan ilmu yang didapat dari pelatihan 

tersebut.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut. 

Pertama, dalam pengembangan Desa Wisata Jatiluwh banyak menemukan 

kendala, antara lain; (1) pariwisata yang dikelola merupakan hak pribadi untuk itu 

pihak pengelola harus lebih memperhatikan pemilik dalam hal ini anggota subak. 

(2) minim dana dalam pengembangan sehingga pembangunan fasilitas penunjang 

seperti aula/ untuk mengadakan acara belum dapat di bangun, kemudian kantor 

badan pengelola masih menyewa, serta untuk pembangunan Jatiluwih Art and 

Culture Center juga belum dapat terealisasi, (3) akses jalan menuju objek wisata 

tergolong kecil dan banyak berlubang, sehingga cukup mempersulit kendaraan 

yang mampu menampung wisatawan yang lebih banyak seperti bus untuk masuk 

ke kawasan objek wisata Jatiluwih, dan (4) muncul polemik mengenai ijin 

pembangunan hal ini dikarenakan pihak yang berwenang masih pandang bulu 

(peraturan kurang tegas).  

Kedua, dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pihak pengelola 

maupun pemerintah desa juga menemukan persoalan diantaranya; (1) Antusiasme 

masyarakat dalam mengikuti pelatihn-pelatiahan tidak stabil, (2) ilmu yang 

didapat dalam pelatihan belum dapat direalisasikan dengan baik, sehingga peluang 

diambil oleh warga luar, (3) pelatihan pelatihan dilaksanakan sekadarnya tanpa 
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ada pembinaan lebih lanjut. Sehingga pemberdayaan masyarakat di jatiluwih 

dirasa perlu ditingkatkan lagi. 

Ketiga, Pengembangan Desa Wisata Jatiluwih terdapat landasan yang 

mengontrol pengembangan dari hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan 

yaitu Tri Hita Karana yang terdiri dari Parahyangan, Pawongan, kemudian 

Palemahan. Parahyangan di Jatiluwih ditunjukkan dengan taatnya masyarakat 

melakukan upacara sebagai ucap syukur mereka, kemudian bangunan bangunan 

memiliki zonasi dari areal tempat ibadah/ pura sehingga kesuciannya terjaga, dari 

badan pengelola juga memberikan subsidi khusus untuk seluruh masyarakat 

sehingga tidak mengeluarkan iuran.  

Pawongan di Desa Jatiluwih penerapan dari pawongan tidak jauh berbeda 

dengan daerah atau desa-desa di bali lainnya di mana masyarakat memiliki sistem 

kekeluargaan yang diseut “mebraye atau menyama beraya” kalau dibahasa 

indonesiakan menjadi hidup dengan semangan kebersamaan dan “gotong royong” 

hal ini terlihat dalam kegiatan bertani, upacara adat dn keagaam, dan banyak 

kegiatan lainnya lagi, mereka juga selalu murah senyum terhadap wisatawan yang 

datang dan menyambt dengan hangat.  

Terakhir ada Palemahan di Jatiluwih usaha untuk melindungi alam sangat 

baik pemerintah juga telah menerbitkan peraturan sawah abadi guna menjaga 

label warisan budaya dunia, kemudian ada plang jalur hijau, dari pemerintah desa 

melalu badan pengelola juga menerapkan sistem bangunan back to nature untuk 

menghindari betonisasi, dan juga membangun TPA dengan sistem bank sampah, 

namun memang dalam penerapa ini lah yang paling sulit karena pembangunan 
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masih terdapat unsur politik sehingga sempat kecolongan adanya pembangunan 

yang menggunakan beton di ruas tepi jalan di jalur sawah abadi. Sektor 

pelemahan dirasa kedepannya perlu dipertegas lagi, jika boleh membangun jangan 

ada pilih kasih begitupun juga jika tidak boleh membangun. 

6.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa hal 

yang direkomendasikan terhadap beberama persoalan yang muncul dalam usaha 

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata di Jatiluwih yang 

berlandaskan Tri Hita Karana. Adapaun rekomendasi yang peneliti tawarkan 

sebagai berikut;  

6.2.1 Rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan  

Kendala yang dihadapi pariwisata di Jatiluwih dalam pengembangannya 

adalah kendala pendanaan, dana yang minim cukup mempersulit usaha 

pengembangan, dengan adanya dana maka akan memberikan potensi yang bagus 

dengan keuntungan yang menjanjikan bagi kota Tabanan khususnya bagi 

masyarakat Jatiluwih.  Kemudian akses jalan, akses jalan menuju lokasi sangatlah 

sempit dan juga berlubang sehingga untuk bus-bus besar sangat kesusahan untuk 

masuk,  hal ini membuat wisatawan harus transit di pura batu karu dan menyewa 

mobil yang lebih kecil lagi, sehingga cukup mempengaruhi jumlah kunjungan. 

6.2.2 Rekomendasi kepada Badan Pengelola DTW Jatiluwih 

Program-program pelatihan perlu ditingkatkan lagi, diimbangi dengan 

pembinaan dan pendampingan, sehigga materi yang didapat dapat di aplikasikan 

dengan baik oleh masyarakat. Serta berikan lebih banyak ruang bagi masyarakat 
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untuk mengembangkan ilmunya seperti lebih rajin mengadakan festival-festival 

sehingga masyarakat ikut berperan aktif dalam pengembangan desa wisata. 

Lebih tegas dalam program pengembangan desa wisata, terutama dalam 

pembangunan, sehingga tidak terjadi lagi pilih kasih yang menyebabkan 

kerancuan dan tanda tanya semua pihak mengenai perijinan pembangunan. 

Arahan back to nature lebih dipertegas lah sehingga tidak ada betonisasi di areal 

sawah hijau yang cukup meresahkan anggota subak.   

Dalam pengelolaan pariwisata anggota subak lebih dilibatkan lagi, karena 

sejatinya subaklah yang menjadi ujuk tombak pariwisata ini, sehingga subak harus 

diutamakan, kemudian mengenai pembagian hasil dirasa persentase yang diterima 

subak masih belum cukup karena subak jatiluwih tersebut memiliki anggota yang 

sangat banyak.  

Wujudkan pembangunan Art and Culture Jatiluwih guna memberikan 

ruang dan wadah bagi seniman asli Jatiluwih, sanggar-sanggar, kelompok tabuh, 

seka gong, seka rindik, dan lain lainnya kesenian yang ada di Jatiluwih dapat 

berkembang, karena sudah mulai jarang dipentaskan, adanya gelaran seni akan 

menambah daya tarik wisatawan untuk datang berkujung.  

6.2.3 Rekomendasi kepada Subak Jatiluwih dan Masyarakat  

Realisasi dan konsistensi dari penerapan hasil pelatihan dan pembinaan 

perlu ditingkatkan sehingga peluang bisnis yang ada dapat dimaksimalkan oleh 

masyarakat lokal bukan masyarakat diluar Jatiluwih.   
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