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Penelitian ini mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan
daya tarik wisata Pantai Kelating di Desa Kelating Kabupaten Tabanan.
Penelitian ini bermula melihat fenomena perkembangan kepariwisataan di
Pantai Kelating sejak pembangunan akomodasi Vila Alila dan
dilatarbelakangi oleh  belum optimalnya partisipasi masyarakat Desa Kelating
sehingga dampak positif yang dirasakan masih minim. Pentingnya penelitian
ini dibuat bertujuan untuk mengetahui peran akomodasi Vila Alila dalam
mendorong partisipasi masyarakat dan mengetahui bentuk partisipasi
masyarakat dalam pengembangan Pantai Kelating sebagai daya tarik wisata di
Desa Kelating Kabupaten Tabanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Jenis
data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh
dari sumber data baik primer dan sekunder. Teknik penentuan informan
dengan cara purposive sampling. Analisa data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode dekskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Villa Alila berperan penting dalam
pengembangan daya tarik wisata Pantai Kelating. Peran Villa Alila dalam
mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan yang
terjadi di Pantai Kelating ditinjau melalui 4 (empat) bidang yaitu bidang
ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Jenis partisipasi masyarakat Desa
Kelating meliputi partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
Partisipasi langsung masyarakat diantaranya pemandu wisata lokal, karyawan
villa, penyedia makanan/ minuman, tukang parkir dan penjaga keamanan.
Sedangkan partisipasi tidak langsung diantaranya petani, penjaga kebersihan
dan nelayan. Selanjutnya tipe partisipasi masyarakat Desa Kelating melalui
tipologi menurut Tosun dikategorikan partisipasi terdorong (Induced
Participation).

Saran yang dapat diberikan antara lain: dalam hal partisipasi masyarakat
perlu ditingkatkan,  dalam hal kendala diharapkan kerjasama baik antara
stakeholders, serta dalam hal promosi agar dibuatkan website.
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D. Summary :

This study of Public Participation in Developing the Tourist Attraction
at Kelating Beach, Village of Kelating, Regency of Tabanan. This study started
seeing the phenomenon of the development of tourism in Kelating Beach since
accommodation Villa Alila and motivated by not optimal community participation
Kelating village so that the positive impact that is felt is still minimal. The
importance of this study was made aiming to determine the role of Alila Villa
accommodation in encouraging community participation and determine the level
of Public Participation in Developing the Tourist Attraction at Kelating Beach,
Village of Kelating, Regency of Tabanan

This study used a qualitative approach to data collection techniques such as
observation, interview and literature study. The data used is qualitative data and
quantitative data from a data source both primary and secondary. Mechanical
determination of informants by purposive sampling. Analysis of the data used in
this study is a qualitative dekskriptif.

Based on this research, Alila Villa plays an important role in the development
of a tourist attraction Kelating Beach. Villa Alila role in encouraging community
participation, namely the development of tourism that occurred in Turkish
Kelating be reviewed through four areas, namely economic, social, cultural and
environmental. Forms of community participation Kelating Village include direct
participation and indirect participation. Direct participation of the community
including local guides, employees of the villa, a provider of food / beverage,
parking attendants and security guards. While the indirect participation among
farmers, cleanliness guard and fishermen. The next form of community
participation through the village Kelating typology categorized according Tosun
compelled participation (Induced Participation).

Advice can be given, among others: in terms of public participation needs to
be improved, in terms of constraints expected good cooperation between
stakeholders, as well as in terms of promotion that made the website.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman alam

dan budaya yang memiliki keunikan tersendiri. Dari potensi alam dan budaya itulah

Indonesia dikenal kaya akan destinasi pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah

satu sektor andalan bagi Negara Indonesia. Sebagai sektor andalan, pariwisata

mempunyai peran penting dalam peningkatan daerah, memperluas lapangan pekerjaan,

serta meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat.

Pulau Bali merupakan salah satu primadona pariwisata Indonesia yang

berkembang pesat yang mengandalkan dari sektor pariwisata alam yang didukung

budaya. Sehingga Pulau Bali sebagai penyumbang devisa negara terbesar bagi Negara

Indonesia. Destinasi pariwisata unggulan di Bali yaitu wisata pantai di Pantai Kuta,

Pantai Sanur dan Pantai Nusa Dua. Ketiga pantai tersebut memiliki potensi yang sangat

besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar dan menyumbang pajak untuk

pembangunan Bali. Namun perkembangan pariwisata di Pantai Kuta, Pantai Sanur

maupun Pantai Nusa Dua, selama ini pemerintah menggunakan indikator keberhasilan

pariwisata hanya dari jumlah kunjungan wisatawan, jumlah uang yang dibelanjakan

serta tingkat hunian hotel secara umum. Pemerintah belum menentukan tolak ukur

keberhasilan dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan

wisatawan khususnya masyarakat lokal.
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Pariwisata yang menekankan pada jumlah wisatawan yang datang ke suatu

destinasi pariwisata memiliki pola pemikiran, semakin banyak wisatawan yang datang

maka dikatakan semakin baik pula perkembangan pariwisatanya. Tetapi kenyataan yang

terlihat keuntungan besar yang diperoleh dari perkembangan pariwisata hanya dirasakan

oleh pemerintah dan investor. Dibangun sarana dan prasarana yang mewah dalam

jumlah banyak yang bertujuan hanya untuk kepuasan wisatawan. Namun dalam

problematika tersebut tanpa disadari banyak hal yang diabaikan salah satunya partisipasi

masyarakat lokal sebagai pemilik aset pariwisata.

Namun realitanya, dampak positif dari meningkatnya jumlah wisatawan dunia

yang datang ke Indonesia khususnya ke Pulau Bali, ternyata masih belum sepenuhnya

dirasakan oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar daerah pariwisata tersebut.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat, Kementrian

Kebudayaan dan Pariwisata mengatakan bahwa dari pengamatan hampir 60 persen

masyarakat yang tinggal di sekitar daerah tujuan wisata (masyarakat lokal) tergolong

miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang tinggal

di daerah pariwisata dalam mengolah dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar

mereka. (birohumas.jatimprov.go.id)

Bagi masyarakat perkembangan pariwisata yang pesat, dinilai tidak berarti jika

masyarakat tidak terlibat dan tidak ikut serta menikmati hasil dari kegiatan pariwisata.

Artinya masyarakat merupakan komponen utama dalam pengembangan pariwisata yang

mengetahui persis keadaan daerah dan jika masyarakat terlibat dalam pengembangan

pariwisata, maka masyarakat termotivasi serta bertanggung jawab melakukan upaya

perubahan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
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Masyarakat merupakan komponen utama juga mempunyai peranan penting

dalam menunjang pemgembangan pariwisata yang ditujukan untuk mengembangkan

potensi lokal dari suatu destinasi wisata yang bersumber dari alam maupun sosial

budaya masyarakat. Menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang

menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya

untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peran serta masyarakat

dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang

besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata.

Dalam memudahkan pengembangan pariwisata nasional, pemerintah memiliki

langkah strategis dengan memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

mengembangkan daerahnya sendiri. Pemerintah Daerah diberi kewenangan lebih dalam

menjalankan fungsi pemerintahan, pemberian otonomi kepada daerah dengan tujuan

memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya

sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengembangan dan koordinasi

pelaksanaan pembangunan daerah sehingga mencapai tujuan mensejahterahkan

masyarakat (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah).

Oleh karena itu perencanaan pariwisata memegang peranan penting dalam

mengantisipasi seluruh dampak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pengembangan

pariwisata. Pengembangan kepariwisataan diharapkan tidak menimbulkan kejenuhan

wisatawan serta tetap mampu bersaing dengan daerah dan negara tujuan wisata yang

lain. Untuk itu diusahakan penemuan potensi daya tarik wisata yang baru dengan

harapan mampu menambah diversifikasi daya tarik wisata serta diupayakan penciptaan

keamanan yang kondusif serta rasa optimis harus tetap dikobarkan untuk meningkatkan
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kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pendapatan negara, daerah dan masyarakat

secara umum khususnya masyarakat lokal dengan terus mewujudkan pemberdayaan

masyarakat, mengimplementasikan pariwisata kerakyatan, pelestarian lingkungan dan

revitalisasi sosial budaya masyarakat (Anom, 2005)

Kabupaten Tabanan memiliki berbagai daya tarik wisata baik yang berbasis pada

nilai budaya maupun sumber daya alam. Daya tarik tersebut disajikan untuk memenuhi

kebutuhan wisatawan serta menjadi faktor utama dalam meningkatkan kunjungan

wisatawan ke berbagai daya tarik wisata di Kabupaten Tabanan, yang dapat dilihat

dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan

di Daya Tarik Wisata Kabupaten Tabanan
Periode Tahun 2010 – 2015

No. Tahun Jumlah Kunjungan Wisatawan
(orang)

Pertumbuhan (%)

1 2010 3.331.430 -
2 2011 3.709.389 11,34
3 2012 4.584.835 23,60
4 2013 4.915.516 7,21
5 2014 4.763.558 3,09
6 2015 4.764.579 0,02

Rata-rata Pertumbuhan 9,05%
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2016.

Dari tabel 1.1 menunjukan bahwa tingkat kunjungan wisatawan ke Kabupaten

Tabanan terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 9,05%.

Peningkatan kunjungan wisatawan merupakan sebuah pencapaian yang cukup baik di
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tengah permasalahan global seperti keamanan hingga bencana alam yang dapat

mempengaruhi kunjungan wisatawan yang datang khususnya ke Tabanan.

Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian

selatan Pulau Bali yang memiliki beberapa daya tarik wisata yang sudah terkenal di

Mancanegara diantaranya Pura Ulun Danu Beratan, Jatih Luwih dan Pura Tanah Lot.

Salah satu daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Tabanan yang tidak kalah menarik

adalah Pantai Kelating.

Pantai Kelating adalah salah satu daya tarik wisata baru yang menarik minat

wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantai Kelating merupakan

salah satu pantai yang berlokasi di Desa Kelating Kecamatan Kerambitan Kabupaten

Tabanan memiliki daya tarik wisata untuk dikembangkan  menjadi daerah tujuan wisata

di pasar pariwisata nusantara dan mancanegara. Dengan hamparan pantai yang luas dan

berpasir hitam yang merupakan kawasan wisata eksklusif dan daya tarik wisata

unggulan dibandingkan pantai-pantai yang ada di daerah Kecamatan Kerambitan.

Daya tarik wisata yang dimiliki Pantai Kelating untuk dapat dikembangkan tidak

hanya potensi alam yang unik tetapi potensi budaya yang mendukung. Pengembangan

pariwisata di Pantai Kelating didukung oleh potensi yang besar yang dimiliki sebagai

daya tarik wisata diantaranya: pemandangan pantai yang indah dengan pasir berwarna

hitam yang masih sangat natural, dikelilingi bukit atau tebing-tebing batu karang,

daerah pedesaan dan persawahan yang sangat keliatan asri dan alami, terdapat gua

kelelawar,air terjun mini dan terdapat pura yang persis menghadap pantai yang

menciptakan suasana spiritual dan sakral. Selain itu potensi budaya yang dimiliki

masyarakat Desa Kelating juga dapat mendukung sebagai daya tarik wisata di Pantai
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Kelating seperti Tarian Tradisional, Wayang Wong yang memiliki jumlah pemain 24

topeng, Tektekan, Geguntungan,dan Kesenian Ukir, maupun kuliner tradisional.

Dalam proses mendukung pengembangan Pantai Kelating tersebut dibutuhkan

partisipasi masyarakat. Partisipasi yang dimaksud adalah masyarakat sebagai subyek

utama dalam pengembangan pariwisata yang memiliki andil besar dalam memelihara

sumber daya alam dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelestarian Pantai Kelating.

Namun bentuk partipasi masyarakat Desa Kelating dalam pengembangan

pariwisata di Pantai terlihat masih minim. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya

masyarakat terlibat dalam kegiatan kepariwisataan, dalam segi pengembangan pihak

pengelola dan masyarakat belum secara efektif dalam penataan pedagang yang menjual

belum rapi, masih terlihat sampah yang berserakan, dari segi tempat parkir masih belum

tertata rapi dan baik, dari segi pengembangan atraksi belum adanya perhatian untuk

merancang potensi alam dan budaya yang unik dan dinilai dijadikan atraksi wisata alam

dan budaya yang nantinya dapat dijadikan  sebagai daya tarik wisata untuk menarik

wisatawan datang. Begitu juga kuliner dan kesenian ukir belum ada mendapat perhatian,

kuliner makanan khas  dikemas menjadi minat wisatawan untuk datang maupun

kesenian ukir dijadikan souniver.

Hal ini dipertegas oleh hasil wawancara dengan Wayan Sujana selaku Ketua

Badan Pengelola Pariwisata, mengatakan bahwa Partisipasi masyarakat Desa Kelating

masih minim dalam mendukung pengembangan pariwisata di Pantai Kelating terbukti

dari masih minimnya masyarakat Desa Kelating dalam kegiatan kepariwisataan dalam

melihat peluang kesempatan pekerjaan dalam bidang pariwisata saat ini dan masih

minimnya pengembangan daya tarik wisata Pantai Kelating dikarenakan belum
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berjalannya badan pengelola pariwisata Desa Kelating secara optimal. Hal ini

dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat, minimnya pengetahuan maupun

keterampilan dalam bidang pariwisata khususnya bahasa asing.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan memiliki peran utama

karena masyarakat sendiri yang akan merasakan efek dari pengembangan tersebut.

Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat Desa Kelating dalam

mendukung pengembangan pariwisata menjadi lebih baik dengan memperkuat kekhasan

alam dan budaya yang dimiliki Pantai Kelating sebagai daya tarik wisata di Desa

Kelating. Sasaran pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sedangkan pemerintah dan pihak swasta berperan sebagai fasilitator

pengembangan kepariwisataan sehingga mendorong masyarakat Desa Kelating menjadi

berkembang untuk mengembangkan potensi wisata yang dimiliki Pantai Kelating. Hal

ini dimaksudkan guna memberikan kontribusi bagi Pemerintah daerah sekaligus

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 470 Tahun 1998,

Kabupaten Tabanan memiliki 24 daya tarik wisata dan 1 desa wisata, antara lain Taman

Pahlawan Margarana, Alas Kedaton, Museum Subak, Pura Batukaru, Yeh Panas

Penatahan, Yeh Panas Belulang, Jatiluwih, Taman Kupu-Kupu Bali, Sanggar Tari

Wratnala, Puri Gede Kerambitan, Puri Anyar, Pura Puncaksari, Kawasan Hutan Mekori,

Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri, Bedugul, Kebun Raya Eka Karya, Pantai Soka,

Pantai Suraberata, Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, Pantai Yeh Gangga, Pantai

Kelating, Air Terjun dan Perkebunan Pujungan, Pantai Pasut dan Desa Wisata

Belimbing. Pantai Kelating ditetapkan sebagai salah satu daya tarik wisata di Kabupaten
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Tabanan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan yang masuk dalam

kategori jenis wisata alam.

Dalam pengembangannya, Pantai Kelating sendiri mulai berkembang sejak

mulai tahun 2009 yang ditandai dengan adanya pembangunan akomodasi yaitu Vila

Alila. Hingga pada saat itu juga sampai saat ini masyarakat mulai serius untuk berbenah

menerima masuknya pariwisata di daerahnya dan masyarakat ikut dalam pengelolaan

Pantai Kelating. Oleh karena itu, melihat peluang yang ada maka didirikan Badan

Pengelola Pariwisata Desa Pakraman Kelating dengan Akta Nomor 99 pada Tanggal 22

Januari 2014.

Hal ini dibenarkan oleh pemaparan Wayan Sujana selaku Ketua Badan

Pengelola Pariwisata, mengatakan bahwa keberadan Vila Alila membuat masyarakat

sadar akan masuknya pariwisata saat itu yang menjadikan Pantai Kelating sebagai salah

satu daya tarik wisata dengan segala potensi khas dan unik yang dimiliki Pantai

Kelating. Peran Vila Alila sebagai akomodasi penginapan sangat dirasakan manfaat

ekonomi dalam menunjang perekonomian masyarakat dan dalam mendorong partisipasi

masyarakat dalam pengembangan pariwisata Pantai Kelating menjadi lebih baik.

Dengan mengacu pada seluruh penjabaran diatas serta belum ada penelitian

khususnya mengenai partisipasi masyarakat lokal Desa Kelating dalam perkembangan

pariwisata dan adanya isu atau informasi bahwa sejak awal sudah ada partisipasi

masyarakat Desa Kelating dalam mendukung pengembangan daya tarik wisata Pantai

Kelating maka topik tersebut diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peran akomodasi Vila Alila dalam mendorong partisipasi masyarakat
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dalam pengembangan Pantai Kelating dan mengetahui bagaimana partisipasi

masyarakat Desa Kelating dalam pengembangan pariwisata Pantai Kelating.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kondisi eksisting daya tarik wisata Pantai Kelating di Desa

Kelating Kabupaten Tabanan?

2. Bagaimana peran pihak Vila Alila dalam mendorong partisipasi masyarakat

terhadap pengembangan Pantai Kelating sebagai daya tarik wisata di Desa

Kelating Kabupaten Tabanan?

3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan daya

tarik wisata Pantai Kelating di Desa Kelating Kabupaten Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui komponen 4 A (Attraction, Accebility, Amenity dan

Ancillary) Pantai Kelating sebagai daya tarik wisata di Desa Kelating

Kabupaten Tabanan.

2. Untuk mengetahui peran akomodasi Vila Alila dalam mendorong partisipasi

masyarakat terhadap pengembangan Pantai Kelating sebagai daya tarik wisata

di Desa Kelating Kabupaten Tabanan.
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3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengembangan Pantai

Kelating sebagai daya tarik wisata di Desa Kelating Kabupaten Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan teori-teori

yang di dapat di bangku perkuliahan dengan mata kuliah pariwisata berbasis

masyarakat tentang partisipasi masyarakat dan juga menambah wawasan

berpikir mahasiswa dalam mengenali, menganalisis dan memecahkan

masalah kepariwisataaan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi bahan masukan serta informasi

bagi masyarakat lokal terkait pengembangan daya tarik Pantai Kelating serta

bagi Pemerintah dan pihak pengelola Pantai Kelating sebagai bahan

masukan, pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terhadap partisipasi

masyarakat dalam mengembangkan dayaa tarik wisata Pantai Kelating.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai

berikut:
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1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan diuraikan telaah hasil penelitian sebelumnya dan

mengenai landasan teori dari penelitian  seperti tinjauan tentang penelitian

sebelumnya, tinjauan tentang daya tarik wisata, tinjauan tentang potensi

wisata, tinjauan tentang pemangku kepentingan pariwisata, tinjauan tentang

peranan, tinjauan tentang partisipasi masyarakat dan tinjauan tentang

pengembangan pariwisata.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III akan diuraikan mengenai lokasi penelitian yaitu di

Pantai Kelating Desa Kelating, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Definisi operasional variabel partisipasi masyarakat dalam pengembangan

pariwisata, Jenis data yaitu data kualitatif dan kuantitatif, serta sumber data

yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ialah observasi,

wawancara dan studi kepustakaan. Teknik penentuan informan ialah

purposive sampling, dan teknik analisa data yang digunakan adalah teknik

analisis deskriptif kualitatif.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV akan dibahas mengenai gambaran umum Desa Kelating,

potensi alam dan potensi budaya Pantai Kelating serta hasil dan pembahasan

terhadap masalah yang diteliti yaitu partisipasi masyarakat dalam
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pengembagan pariwisata Pantai Kelating Desa Kelating, Kecamatan

Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab V menguraikan mengenai simpulan dari hasil dan

pembahasan dan saran-saran sebagai masukan yang diberikan kepada

Pemerintah, pihak swasta maupun pihak-pihak yang terkait dalam partisipasi

masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan di Pantai Kelating.


