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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

       Sejak beberapa dekade terakhir, Bali telah dikenal di seluruh dunia sebagai 

daerah tujuan wisata paling menarik di Indonesia. Ketenaran Pulau Bali sebagai 

tujuan wisata kelas dunia tidak perlu diragukan lagi. Vickers dalam buku berjudul 

Bali A Paradise Created  menyatakan pendapatnya tentang Bali sebagai berikut. 

Bali is the “enchanted isle”, the last paradise”, one of the world’s great 

romantic dreams. Tahiti called to Gauguin with the beauty, beaches and 

tropical climate of the South Seas; India lured travellers with its Eastern 

mystery and Hinduism; but Bali’s image combines all these attractions. 

(Vickers, 1996:1). 

 

       Menurut Vickers, potensi daya tarik wisata pulau “surga terakhir” ini 

memiliki keunikan tersendiri. Atraksi-atraksi wisata yang dimiliki Pulau Bali 

merupakan perpaduan keindahan pantai dan iklim tropis di Laut Selatan yang 

dimiliki Tahiti dan daya pikat tradisi Hindu dengan misteri timur yang ada di 

India.  

       Sebagai destinasi wisata dunia, Bali memiliki berbagai potensi daya tarik 

wisata yang sangat beragam dan berkembang menjadi salah satu daerah tujuan 

wisata terbaik di dunia. Oleh karena itu, Bali memiliki tugas berat untuk 

mempertahankan konsep pariwisata yang dikembangkan, yaitu pariwisata budaya 

yang berlandaskan agama Hindu. Artinya, kekuatan seni budaya dan adat istiadat 

serta aktivitas spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat Bali menjadi 

modal utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata di Provinsi Bali. 
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       Terkait dengan agenda pembangunan dan pengembangan pariwisata Bali, 

dalam progam kerja Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo 

Bambang Yudoyono (SBY) yang bertajuk The Five-year Agenda and the First 

100-Day Action Plan for the Indonesia Unity Cabinet (2004--2009), tertulis 

pernyataan sebagai berikut.  

Bali is a small island with limited human and natural resources, but gifted 

with rich culture. It is one among main tourism destinations in Indonesia 

because it has unique culture and traditional values, exotic scenery, 

friendly residents, social and cultural live strongly based on the tradition, 

architecture, arts, as well as spiritual belief. These features allow Bali to 

develop cultural tourism (hal 244). 

      

       Kutipan di atas menggambarkan Bali sebagai sebuah pulau kecil dengan 

segala keterbatasan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), 

tetapi dikaruniai kekayaan budaya. Bali memiliki budaya dan nilai-nilai 

tradisional yang unik, pemandangan alam yang eksotik, penduduknya yang 

ramah, serta kehidupan sosial budaya yang tetap kuat berdasarkan tradisi, 

arsitektur, seni, dan keyakinan spiritual menjadi modal pengembangan pariwisata 

budaya.  

       Pendapat lain tentang pengembangan pariwisata berbasis budaya sebagai 

salah satu daya tarik pariwisata Bali disampaikan oleh Ardika (2007:78--79). 

Menurutnya, pengembangan pariwisata di Bali sudah sesuai dengan 

kecenderungan pengembangan pariwisata global. Hal ini terbukti dalam dua 

dekade terakhir, khususnya di negara-negara Eropa telah digalakkan kembali 

pengembangan pariwisata budaya (cultural tourism), yang didukung, baik oleh 

unsur budaya tinggi (high culture) maupun budaya rendah (low culture), yang 



3 
 

   

dikemas sebagai atraksi wisata menarik yang dapat dinikmati oleh wisatawan. 

Berikut petikan pendapatnya. 

Pariwisata budaya yang dikembangkan di Bali tampaknya selaras dengan 

kecenderungan pariwisata global. Dikatakan demikian, karena sejak dua 

dekade terakhir ini di Eropa khususnya mulai digalakkan kembali 

pariwisata budaya (cultural tourism). Komponen budaya yang merupakan 

budaya tinggi (high culture) maupun budaya rendah (low culture) 

dianggap sebagai produk yang dikemas sedemikian rupa untuk dikonsumsi 

oleh para wisatawan.   

 

       Pasca keterpurukan akibat tragedi “bom Bali”, kunjungan wisatawan ke Pulau 

Dewata, terutama wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan. Di pihak 

lain kunjungan wisatawan domestik menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke 

tahun. Tabel berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan 

domestik ke Bali lima tahun terakhir. 

   Tabel 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Domestik ke Bali 

Tahun 2011--2015 

      

Sumber: Disparda Bali (diolah) 

       Berdasarkan tabel 1.1 di atas, diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara terus mengalami peningkatan. Di pihak lain kunjungan wisatawan 

domestik ke Bali sempat mengalami penurunan pada tahun 2014. Hal ini bisa 

dimaklumi karena tahun 2014 merupakan momentum pelaksanaan pesta 

demokrasi, yaitu pemilihan umum (pemilu) di seluruh wilayah Indonesia. Namun, 

Tahun Wisman Wisnu Total 

2011 2.756.579 5.675.121 8.431.700 

2012 2.892.019 6.053.558 8.945.577 

2013 3.278.598 6.976.536 10.255.134 

2014 3.766.638 4.583.179 8.349.817 

2015 4.001.654 5.263.766 9.265.420 
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kondisi ini tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. 

Jumlah total kunjungan wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun 

nusantara, pada tahun 2015 sebanyak  9.265.420 orang. Jumlah ini mengalami 

lonjakan cukup signifikan dari jumlah tahun sebelumnya (2014) yang berjumlah 

8.349.817 orang wisatawan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (lokal) yang 

melebihi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (asing) sesuai dengan 

pendapat Cooper sebagai berikut. 

Tourism in the world is predominantly domestic (people travelling in their 

own country). Domestic tourism accounts for about 80% of tourist trips  

(Cooper, 2005:5). 

 

       Menurut Cooper, dalam dunia pariwisata memang ada sebuah mitos (myth) 

yang menyatakan bahwa dalam pengembangan pariwisata di suatu negara, 

wisatawan yang berkunjung adalah mayoritas wisatawan mancanegara 

(international). Namun, pada realitasnya, kunjungan ke suatu negara dominan 

dilakukan oleh wisatawan domestik, yaitu sekitas 80%. Berdasarkan data yang 

ditunjukkan Cooper tersebut, dapat diketahui bahwa wisatawan lokal/domestik 

merupakan salah satu kunci keberhasilan pengembangan pariwisata.   

       Pulau Bali yang memiliki potensi keindahan alam, flora dan fauna, 

peninggalan sejarah, peninggalan purbakala, serta seni dan budaya masyarakat 

dapat menjadi sumber daya yang besar dan modal utama untuk pengembangan 

usaha pariwisata di daerah ini. Daya tarik utamanya adalah keunikan budaya 

Hindu Bali yang telah berkembang selama berabad-abad, selain keindahan alam 

yang juga sangat menarik. Dengan kata lain,  daya tarik wisata utama di Bali 

didasarkan pada keunikan budaya dan adat Bali.  
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       Kehidupan masyarakat Bali, religiusitas mereka berbasis agama Hindu, dan 

gaya hidup yang unik serta didukung oleh keindahan alam membuat wisatawan 

tertarik untuk mengunjungi pulau ini. Pendapat ini menunjukkan bahwa 

pengembangan pariwisata di Bali tidak bisa dipisahkan, baik dari budaya dan adat 

Bali maupun keindahan alam Bali. Konsep pariwisata budaya di Bali memiliki 

pilihan dan kesepakatan bersama sebagai identitas pariwisata.  

       Kabupaten Karangasem merupakan salah satu dari sembilan kabupaten/kota 

di Provinsi Bali yang secara geografis terletak di ujung paling timur Pulau Bali. 

Kabupaten Karangasem memiliki berbagai potensi pariwisata, khususnya untuk 

pengembangan pariwisata budaya (cultural tourism development) dan 

pengembangan pariwisata alam (natural tourism development), yang harus terus 

digali dan ditumbuhkembangkan sebagai modal pengembangan pariwisata di 

kabupaten ini ke depan. 

       Sesuai dengan Perda Provinsi Bali Nomor 16, Tahun 2009 tentang rencana 

tata ruang wilayah Provinsi Bali 2009--2029 menggantikan Perda Provinsi 

Tingkat I Bali Nomor 4, Tahun 2005 telah menetapkan tiga kawasan pariwisata 

yang terletak di Kabupaten Karangasem dari enam belas kawasan pariwisata yang 

ada di Provinsi Bali. Ketiga kawasan pariwisata tersebut, yaitu kawasan 

pariwisata Candidasa, kawasan pariwisata Tulamben, dan kawasan pariwisata 

Ujung, seperti disajikan pada tabel 1.2 berikut. 
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                                   Tabel 1.2 

                           Kawasan Pariwisata di Kabupaten Karangasem 

No Nama Kawasan Lokasi (Desa) Kecamatan 

1 Kawasan Pariwisata 

Candidasa 

Desa Bugbug, Desa Pertima, 

Kelurahan Subagan 

 

Desa Antiga Kelod, Desa 

Antiga, Desa Padangbai, Desa 

Ulakan, Desa Sengkidu, dan 

Desa Nyuh Tebel 

Kecamatan 

Karangasem 

 

Kecamatan  

Manggis  

2 Kawasan Pariwisata 

Tulamben 

Desa Baturinggit, Desa Kubu, 

Dukuh, dan Desa Tulamben 

 

Desa Datah, Desa Purwakerthi, 

dan Desa Bunutan 

Kecamatan 

Kubu 

 

Kecamatan 

Abang 

3 Kawasan Pariwisata 

Ujung 

Kelurahan Karangasem, Desa 

Tumbu, Desa Seraya Barat, 

Desa Seraya, dan Desa Seraya 

Timur 

Kecamatan 

Karangasem 

(Disparda Kab. Karangasem, 2013) 

        Berdasarkan keindahan panorama alam, budaya, dan berbagai potensi yang 

dimiliki, Kabupaten Karangasem sangat layak menjadi destinasi pariwisata yang 

menarik dengan berbagai aktivitas yang bisa dilakukan, seperti trekking, diving, 

snorkeling, rafting, dan memancing. Selain itu, juga terdapat beragam budaya 

tradisional yang sarat dengan keunikan kekhasan adat istiadat setempat dalam 

setiap kegiatan upacara besar agama Hindu, seperti Usaba Sembah dan Mekare-

kare dengan perang pandan di Desa Tenganan, Usaba Dangsil di Desa Bungaya, 

Usaba Dodol di Desa Selat, Gebug Ende di Desa Seraya (Disparda Kab. 

Karangasem, 2013). Beberapa potensi alam dan budaya masyarakat Kabupaten 

Karangasem telah digali dan dikembangkan sebagai pengembangan pariwisata 

alternatif, seperti pariwisata spiritual, ekowisata, agrowisata, dan desa wisata.  
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       Pengembangan desa wisata sebagai salah satu bentuk pengembangan 

pariwisata alternatif, sekarang ini sedang mendapat perhatian pemerintah 

Kabupaten Karangasem. Modal utama pengembangan desa wisata di daerah ini 

adalah kebudayaan masyarakat dan keindahan alam yang dimiliki desa-desa di 

Kabupaten Karangasem (SK Bupati Karangasem No. 658, Tahun 2014).   

       Pengembangan pariwisata alternatif dalam bentuk desa wisata, secara 

substansial   pengembangannya   senantiasa berbasis pada pemberdayaan 

masyarakat (community-based tourism development) dan pembangunan 

berkelanjutan (sustainable development). Pengembangan desa wisata sebagai 

salah satu produk pariwisata yang berbasis pada masyarakat tersebut dilakukan 

dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut 

berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata di desanya. 

       Keberhasilan pengembangan desa wisata di suatu daerah akan sangat 

ditentukan oleh potensi daya tarik pariwisata yang harus dimiliki desa tersebut. 

Salah satu konsep yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan dan 

pengembangan  pariwisata berbasis masyarakat adat (indigenous tourism) yang 

sesuai dengan konsep desa wisata di suatu daerah adalah elemen “4H” yang 

meliputi (1) habitat (tempat permukiman asli), (2) history (sejarah/asal usul), (3) 

handicraft (barang kerajinan tangan), dan (4) heritage (warisan/pusaka budaya) 

(Smith dalam Muller dan Petterson, 2006:200).  

       Salah satu dari keempat elemen tersebut, yaitu elemen heritage mendapat 

perhatian Ardika (2007:36). Menurut pendapatnya, daya tarik wisata dalam 

bentuk tinggalan arkeologi di Bali adalah sekitar 69,6% (46 dari 66 daya tarik 
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wisata di Bali).  Di samping konsep “4H” tersebut, faktor lain yang merupakan 

potensi dan sumber daya pariwisata yang harus dimiliki dalam pengembangan 

desa wisata adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan 

sumber daya budaya (SDB). Ketiga sumber daya tersebut dapat dijabarkan ke 

dalam konsep empat “A”.  

       Cooper et al. (1995:81) menyatakan bahwa, daerah tujuan wisata (tourism 

destination) harus memiliki empat komponen, yaitu atraksi daya tarik (attraction), 

mudah dicapai (access), tersedianya berbagai fasilitas (amenities), dan organisasi 

kepariwisataan (ancillary service). Komponen “4A” dalam tulisan ini dilihat 

sebagai pemicu (trigger) atau infrastruktur dalam pembangunan pariwisata 

alternatif di Desa Wisata Jasri. Keempat faktor tersebut sangat penting dan saling 

berkaitan antara satu dan yang lainnya.  

1. Attraction (daya tarik) yang didasarkan pada sumber-sumber alam yang 

berbentuk ciri fisik alam, iklim, dan keindahan alam, budaya (cara hidup 

masyarakatnya), serta segala aktivitas yang berkaitan dengan berwisata, 

yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjunginya.  

2. Access (mudah dicapai), berupa faktor kemudahan dengan pengertian 

mudah dicapai (darat, laut, dan udara) oleh wisatawan karena tersedianya 

fasilitas transportasi yang lengkap dan baik. Di samping itu, juga adanya 

sistem komunikasi yang canggih. 

3.  Amenity (fasilitas), yaitu tersedianya berbagai fasilitas pendukung, seperti 

akomodasi, restoran, tempat hiburan, tempat perbelanjaan. Selain itu, juga 

tersedia pelayanan wisata lainnya meliputi biro perjalanan, souvenir, bank, 
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dan tempat penukaran valuta asing sehingga wisatawan dapat merasakan 

suatu kenyamanan ketika berada di tempat tujuan.  

4. Ancillary (organisasi kepariwisataan)  berupa faktor pendukung/tambahan 

pelengkap, atau fasilitas penunjang pariwisata, dalam bentuk kelembagaan 

sebagai salah satu elemen institusional yang meliputi perencanaan sumber 

daya manusia, program pendidikan dan pelatihan, program strategi 

pemasaran dan promosi, aturan dan peraturan pariwisata, kebijakan 

investasi dan program ekonomi, lingkungan dan sosial budaya, serta 

pengendalian terhadap dampak lingkungan.  

       Apabila dikaitkan dengan tulisan ini, dapat dinyatakan bahwa potensi „4H” 

akan benar-benar dapat diwujudkan dalam bentuk atraksi wisata dan dijual kepada 

wisatawan bila didukung oleh adanya komponen “4A” di atas. Dalam hal ini 

komponen “4A” dilihat sebagai pemicu (trigger) atau infrastruktur yang 

merupakan komponen penting dan penentu keberhasilan pengembangan 

pariwisata alternatif di Desa Wisata Jasri. Dengan kata lain, potensi “4H” akan 

dapat diwujudkan sebagai daya tarik wisata bila didukung komponen “4A”. 

       Pertumbuhan antarwilayah serta penganekaragaman jenis dan daya tarik 

wisata, khususnya dalam aspek pengembangan pariwisata alternatif di Kabupaten 

Karangasem perlu diseimbangkan. Di samping itu, juga perlu dipertimbangkan 

berbagai potensi daya tarik wisata berupa keindahan alam dan keunikan budaya 

serta tradisi masyarakat lokal. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten 

Karangasem melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 658/HK/2014 telah 

menetapkan dua puluh desa wisata di Kabupaten Karangasem, yang lokasinya 
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tersebar hampir di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten ini. Dalam 

merealisasikan program desa wisata tersebut, Dinas Pariwisata Kabupaten 

Karangasem telah merangkul masyarakat setempat termasuk pihak-pihak terkait 

untuk turut berpartisipasi dalam mendukung rencana pemerintah dalam 

mengembangkan desa-desa wisata tersebut. Hal itu  diharapkan mampu 

memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Kabupaten Karangasem pada 

masa-masa mendatang.  

       Tabel 1.3 berikut menunjukkan daftar nama desa-desa wisata yang sudah 

dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Surat Keputusan 

Bupati nomor 658/HK/2014. 

                                          Tabel 1.3 

             Daftar Nama Desa Wisata di Kabupaten Karangasem 

               

Sumber: Setda Kabupaten Karangasem 

NO NAMA DESA LOKASI 

1 Desa Pakraman Jasri Kecamatan Karangasem 

2 Desa Budakeling Kecamatan Bebandem 

3 Desa Timrah Kecamatan Karangasem 

4 Desa Tumbu Kecamatan Karangasem 

5 Desa Tenganan Kecamatan Manggis 

6 Desa Antiga Kecamatan Manggis 

7 Desa Sibetan Kecamatan Bebandem 

8 Desa Bugbug  Kecamatan Karangasem 

9 Desa Besakih Kecamatan Rendang 

10 Desa Padang Bai Kecamatan Manggis 

11 Desa Nongan Kecamatan Rendang 

12 Desa Tanah Ampo Kecamatan Manggis 

13 Desa Kastala Kecamatan Bebandem 

14 Desa Duda Kecamatan Selat 

15 Desa Peringsari Kecamatan Selat 

16 Desa Jungutan Kecamatan Bebandem 

17 Desa Munti Gunung Kecamatan Kubu 

18 Desa Sebudi Kecamatan Selat 

19 Desa Selumbung Kecamatan Manggis 

20 Desa Gegelang Kecamatan Manggis 
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       Salah satu desa wisata di Kabupaten Karangasem sesuai dengan tabel 1.3 

adalah Desa Wisata Pakraman Jasri yang merupakan bagian dari wilayah 

Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem. Pembangunan Desa Wisata Jasri 

sudah direncanakan sejak tahun 2009. Namun, desa wisata ini mulai berkembang 

dan dikenal luas sejak tahun 2011.  

       Desa Pakraman Jasri sebelumnya sempat dikenal dengan sebutan Desa 

Pakraman Jasi. Perubahan penyebutan Jasri menjadi Jasi menurut masyarakat 

setempat lebih karena faktor kemudahan pengucapan saja. Pengucapan Jasi lebih 

mudah dibandingkan dengan Jasri. Namun, sejak disusunnya awig-awig desa 

tahun 1999, sebutan Jasi dikembalikan sesuai dengan sebutan semula, yaitu Jasri. 

       Desa Pakraman Jasri yang secara administratif berada di wilayah Kelurahan 

Subagan ini memiliki luas wilayah kurang lebih 445,62 ha. Desa tua yang bagian 

tengah wilayahnya merupakan permukiman penduduk, dikelilingi oleh sawah dan 

kebun dengan tiga ruas aliran sungai, memiliki deretan perbukitan. Di samping 

itu, sebelah selatan berupa bentangan laut dengan pesisir pantai berpasir hitam 

sepanjang dua kilometer yang cukup indah menjadikan desa ini memiliki potensi 

besar sebagai salah satu daya tarik wisata.  

       Keindahan dan keasrian alam, kekayaan adat, seni, dan budayanya yang 

masih terpelihara, seperti tradisi perang api (ter-teran), tari-tarian tradisional 

rejang dewa, legong, cakepung, dan sederetan tarian tradisional lainnya, serta seni 

kerajinan gerabah, pembuatan senjata tradisional keris oleh pandai besi setempat 

memberikan nilai lebih dalam pengembangan desa ini sebagai desa wisata.  
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       Masyarakat Desa Pakraman Jasri masih memegang teguh tradisi dan 

budayanya yang unik. The way of life masyarakat inilah yang menjadi modal 

utama pengembangan desa wisata ini serta keindahan alam berupa bentangan 

persawahan dan perkebunan selain indahnya pemandangan di pesisir pantai Jasri. 

       Beberapa atraksi wisata yang ditawarkan kepada wisatawan di Desa Wisata 

Jasri, yaitu trekking, cycling, cooking class, Spa, yoga, membuat kerajinan 

gerabah, membuat sarana upacara (banten), belajar menari, dan aktivitas lainnya 

yang bersentuhan langsung dengan kehidupan keseharian masyarakat setempat. 

Wisatawan yang menginap di desa ini akan merasakan suasana kehidupan 

pedesaan dengan berbagai aktivitas masyarakatnya yang masih tradisional. 

       Pembangunan desa wisata Jasri sepenuhnya melibatkan masyarakat di 

wilayah Pakraman Jasri. Keberhasilan pembangunan Desa Pakraman Jasri sebagai 

desa wisata pada awalnya tidak terlepas dari peran pemerintah daerah Kabupaten 

Karangasem melalui bantuan program PNPM bidang pariwisata. 

       Berbagai prestasi sudah dicapai oleh Desa Wisata Jasri. Puncak prestasi 

diperoleh desa ini dalam lomba desa wisata tingkat nasional tahun 2013. Pada 

lomba itu Desa Wisata Jasri mampu menunjukkan prestasi puncak dengan 

memperoleh peringkat juara satu tingkat nasional. Prestasi tersebut menjadikan 

Desa Wisata Jasri sebagai tuan rumah kegiatan Penghargaan Desa Wisata dan 

Ekonomi Kreatif tingkat nasional tahun 2014. Kegiatan tersebut digelar di Balai 

Banjar Desa Pakraman Jasri. Pada saat itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Mary Elka Pangestu turut hadir dan berkunjung ke desa ini.  
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       Prestasi gemilang di bidang pariwisata yang cukup fenomenal yang dicapai 

Desa Pakraman Jasri tidak diimbangi dengan dampak yang diberikan sektor 

pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat di desa ini. Untuk mengetahui dan 

memahami pengembangan pariwisata alternatif di desa wisata ini, kajian secara 

lebih mendalam sangat perlu dan menarik untuk dilakukan. Unsur-unsur 

mendesak yang perlu dikaji dalam pengembangan pariwisata alternatif di Desa 

Pakraman Jasri adalah sebagai berikut.  

       Pertama, penting untuk diketahui potensi pariwisata alternatif yang telah 

berkembang di Desa Pakraman Jasri. Pengembangan  ini tentunya sudah 

mempertimbangkan aspek potensi habitat, history, handicraft, heritage (“4H”) 

dan accessibility, attraction, amenity, dan ancillary (“4A”) yang dimiliki Desa 

Pakraman Jasri sebagai modal pengembangan desa wisata ini. Modal merupakan 

suatu energi sosial yang hanya ada dan membuahkan hasil dalam arena 

perjuangan tempat modal memproduksi dan diproduksi (Haryatmoko, 2002:11). 

Bentuk prinsip modal menurut Bourdieu adalah modal ekonomi, modal budaya, 

modal sosial, dan modal simbolik (Lubis, 2014:123).  

       Kedua, untuk mengetahui peran pengampu kepentingan pariwisata dalam 

penetapan Desa Pakraman Jasri sebagai desa wisata. Hal ini merujuk pada 

pemikiran Foucault yang menjelaskan hubungan antara kekuasaan dan ilmu 

pengetahuan, lebih khusus lagi bagaimana kekuasaan mengontrol dan 

mendefinisikan ilmu pengetahuan. Foucault menemukan bahwa suatu pernyataan 

sebagai “pengetahuan ilmiah” yang dibuat penguasa hanyalah alat manipulasi 

untuk mengontrol masyarakat sosial (Yuana, 2010: 345). 
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       Ketiga, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui makna pengembangan 

pariwisata alternatif bagi masyarakat lokal. Ragam makna apa saja yang muncul 

setelah Desa Pakraman Jasri ditetapkan sebagai desa wisata.   

       Pengembangan pariwisata dan penetapan Desa Pakraman Jasri sebagai desa 

wisata merupakan fenomena yang menarik dilihat dari perspektif kajian budaya. 

Kajian budaya (cultural studies) secara konseptual mencoba memahami budaya 

(kebudayaan) sebagai sesuatu yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan 

manusia. “Cultural is a whole way of life” (John Storey, 1996:34 dalam 

Parimartha, 2010:3). Bennet (1998) dalam Barker (2005:9) memberikan 

pandangan yang disebutnya “elemen dari definisi” kajian budaya sebagai berikut. 

Kajian budaya tertarik pada segala macam praktik, lembaga, dan sistem 

klasifikasi yang memungkinkan ditanamkannya nilai-nilai, keyakinan-

keyakinan, kompetensi-kompetensi, rutinitas hidup, dan bentuk-bentuk 

perilaku khas yang menjadi kebiasaan pada suatu populasi.   

 

       Pandangan Bennet tersebut memberikan gambaran bahwa kajian budaya 

memiliki scope wilayah atau bidang kajian yang luas dalam masyarakat, baik 

menyangkut lembaga atau institusi yang ada di masyarakat, sistem ideologi yang 

tumbuh dan berkembang di masyarakat, maupun perilaku yang rutin dilakukan 

oleh masyarakat. Pada sisi bentuk kekuasaan dan hubungannya, berikut Barker 

menyatakan pendapatnya. 

Kajian budaya mengeksplorasi berbagai macam bentuk kekuasaan,  

termasuk gender, ras, kelas, kolonialisme, dll. Kajian budaya bermaksud 

mempelajari bagaimana bentuk-bentuk kekuasaan ini saling berhubungan, 

serta mengembangkan cara-cara untuk memahami budaya dan kekuasaan 

yang bisa digunakan oleh mereka yang menjadi agen dalam upaya 

melakukan perubahan (Barker, 2005:9).   
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       Pendapat Barker di atas menunjukkan partisipasi kajian budaya dalam usaha 

masyarakat untuk melakukan sebuah perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini 

tentu memiliki idealisme dan harapan menuju pada kehidupan masyarakat yang 

lebih baik tanpa memandang latar belakang ras, kelas, gender, dan lain-lain. 

Sejalan dengan hal ini, Mudana (2010) menyimpulkan bahwa kajian budaya 

mengkaji pokok persoalan dari sudut praktik kebudayaan dan hubungannya 

dengan kekuasaan. Dengan kata lain, kajian budaya bertujuan untuk memahami 

budaya dengan segala bentuknya yang kompleks dan menganalisis konteks sosial 

dan politik budaya tersebut (Sirtha, 2010). Dengan demikian, kajian budaya yang 

bersifat interdisipliner dan selektif mengambil berbagai perspektif disiplin lain 

(Bennet, 1998 dalam Barker, 2005:9) sangat relevan digunakan untuk mengkaji 

praktik pariwisata dalam kehidupan masyarakat Desa Pakraman Jasri. Harapannya 

adalah nantinya sektor pariwisata ini mampu memberikan implikasi positif, baik 

dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya masyarakat setempat. 

        Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian tentang pengembangan 

pariwisata alternatif di Desa Pakraman Jasri, Karangasem ini sangat mendesak 

untuk dilakukan dari aspek kajian budaya (cultural studies), khususnya dalam 

perspektif postmodernisme. Di samping itu, penelitian yang mengangkat tema  

pariwisata alternatif dalam bentuk desa wisata dari perspektif kajian budaya di 

Kabupaten Karangasem belum pernah dilakukan sebelumnya. 

      Pariwisata dalam perspektif postmodernisme ditandai oleh bergesernya 

pariwisata massal ke pariwisata alternatif. Kebijakannya melibatkan masyarakat 

lokal, pengembangannya berorientasi kepada kepentingan konsumen dan 
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memperhatikan aspek keberlanjutan (Ariana, 2010 mengutip pendapat Sharpley 

dalam Robinson et al., 1996). Selain itu, penetapan Desa Pakraman Jasri sebagai 

desa wisata oleh pemerintah setempat sebagai pemegang kebijakan (policy maker) 

seharusnya melibatkan pengampu kepentingan pariwisata (tourism stakeholder) 

lainnya, yaitu masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan pelaku pariwisata 

(investor) sebagai pemilik modal yang memiliki kemampuan  marketing untuk 

mempromosikan dan menjual produk-produk wisata kepada wisatawan.      

       Keterlibatan dan sinergitas ketiga pengampu kepentingan pariwisata (tourism 

stakeholder) tersebut tanpa adanya dominasi salah satu stakeholder terhadap yang 

lainnya sejak awal pengembangan daya tarik wisata (DTW) tertentu menjadi 

faktor penentu keberhasilan pengembangan pariwisata di suatu daerah. Hal ini 

sejalan dengan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (community 

based tourism development) dan pengembangan pariwisata berkelanjutan 

(sustainable tourism development). 

       Desa Pakraman Jasri dalam statusnya sebagai desa wisata, dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena desa wisata ini memiliki potensi yang kompleks sebagai 

destinasi pariwisata alam dan budaya.  Topografi wilayah desa yang langsung 

berhadapan dengan hamparan laut membuat kawasan desa ini tidak hanya dapat 

dikembangkan pada sumber daya perairannya, tetapi juga memiliki sumber daya 

daratan yang sangat menarik. Kondisi alam pedesaan yang masih asri dan lengkap 

dengan potensi agrowisata serta budaya masyarakat dapat menjadi potensi besar 

dalam menunjang perkembangan pariwisata di desa wisata ini.    
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       Pengembangan Desa Wisata Jasri dalam kurun waktu dua tahun, yaitu sejak 

tahun 2011 telah mampu meraih prestasi tingkat nasional pada tahun 2013. Fakta 

fenomenal ini berimplikasi pada timbulnya harapan masyarakat yang sangat besar 

terhadap pengembangan desa wisata ini. Masyarakat yakin bahwa pengembangan 

pariwisata alternatif di desa ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik 

secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang bermuara pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat lokal Desa Pakraman Jasri khususnya dan masyarakat 

Kabupaten Karangasem  pada umumnya. Namun, hasil observasi di lapangan 

menunjukkan kenyataan yang berbanding terbalik dengan harapan masyarakat. 

Harapan masyarakat Desa Pakraman Jasri untuk dapat hidup lebih baik dan  lebih 

sejahtera masih sebatas mimpi, artinya entah kapan bisa terwujud.  

       Gap antara harapan dan kenyataan dalam pengembangan pariwisata alternatif 

di Desa Pakraman Jasri masih sangat lebar dan menyisakan beberapa pertanyaan 

sebagai berikut. Pertama, apakah penetapan desa wisata ini sudah melalui kajian 

secara akademik?  Kedua, apakah desa ini memiliki potensi pariwisata alternatif 

yang layak untuk ditawarkan/dijual kepada wisatawan? Ketiga, apakah peran 

pengampu kepentingan pariwisata di desa ini sudah maksimal dan mampu 

menjawab tantangan serta kendala-kendala yang dihadapi Desa Wisata Jasri?   

        Berdasarkan permasalahan di atas,  perlu dilakukan penelitian yang mengkaji 

pengembangan pariwisata alternatif di Desa Pakraman Jasri. Kajian ini 

menggunakan perspektif kajian budaya yang kritis, emansipatoris, dan partisipatif  

untuk mendapatkan gambaran yang  sejelas-jelasnya mengenai pengembangan 

pariwisata alternatif di Desa Pakraman Jasri sejak proses perencanaan dan 
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pengembangannya sampai saat sekarang. Penelitian ini tentu mengemban misi 

besar dalam usaha mempersempit gap antara harapan dan kenyataan yang terjadi 

dalam pengembangan pariwisata alternatif di desa ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pengembangan pariwisata 

alternatif di Desa Pakraman Jasri, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, 

dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah potensi pengembangan  pariwisata alternatif di Desa Wisata 

Jasri? 

2. Bagaimanakah peran pengampu kepentingan dalam pengembangan 

pariwisata alternatif di Desa Wisata Jasri? 

3. Apakah makna pengembangan pariwisata alternatif bagi masyarakat Desa 

Pakraman Jasri?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus. Kedua tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.   

 

1.3.1 Tujuan Umum 

       Secara umum, tujuan penelitian yang dilakukan di Desa wisata Jasri adalah 

sebagai berikut. 

1. Menggambarkan pengembangan pariwisata alternatif di Desa Wisata Jasri. 
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2. Mengetahui konsep pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata 

Jasri. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

       Selain tujuan umum yang telah dijelaskan di atas, secara lebih spesifik, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui potensi pengembangan pariwisata alternatif sebagai daya 

tarik wisata yang dimiliki Desa Wisata Jasri.  

2. Untuk memahami peran pengampu kepentingan dalam pengembangan 

pariwisata alternatif di Desa Wisata Jasri.  

3. Menganalisis makna yang timbul akibat pengembangan pariwisata alternatif 

di Desa Wisata Jasri dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 

sekitarnya. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian mengenai pengembangan 

pariwisata alternatif berbasis masyarakat di Desa Pakraman Jasri ini meliputi 

manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kedua manfaat penelitian tersebut diuraikan 

di dalam subbab berikut. 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

     Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis. Secara teoretis,  

hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.  
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1. Sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dalam memahami ragam masalah 

pembangunan dan pengembangan pariwisata alternatif, khususnya di desa 

wisata yang dikaitkan dengan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Untuk mencermati aplikasi teori-teori kritis dalam pengembangan pariwisata 

alternatif di pedesaan. Berkaitan dengan hal tersebut, kajian ini mendukung 

aplikasi teori hegemoni, teori relasi kuasa, dan teori tindakan komunikatif yang 

merupakan bagian dari teori-teori  kritis. 

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan bahan kajian untuk penelitian-

penelitian ilmiah selanjutnya yang berkaitan  dengan pengembangan pariwisata 

alternatif khususnya dalam pengembangan  desa wisata,     yang mengangkat 

potensi alam pedesaan dan kehidupan masyarakat adat sebagai daya tarik 

wisata. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

     Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat sebagai berikut. 

1. Sebagai sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem 

dan pengelola pariwisaata di Desa Wisata Jasri dalam mengambil kebijakan 

pengembangan pariwisata alternatif pada masa yang akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi alternatif dalam 

mengembangkan pariwisata alam dan budaya yang berkelanjutan, khususnya 

dari aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan budaya. 
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3. Ide-ide yang dihasilkan dalam penelitian ini menyangkut pengembangan 

pariwisata alternatif yang baik dan berkelanjutan. Hal itu diharapkan akan 

mampu memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 


