
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pariwisata merupakan suatu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan 

adanya pariwisata, suatu negara atau lebih khususnya pemerintah daerah dimana 

daya tarik wisata tersebut berada mendapat pemasukan dan pendapatan. 

Berkembangnya suatu daya tarik wisata akan menarik sektor lain untuk ikut 

berkembang pula karena produk-produknya diperlukan untuk menunjang sektor 

pariwisata tersebut, seperti sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kerajinan 

rakyat, peningkatan kesempatan kerja dan lain sebagainya. 

 Pulau Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata di Indonesia memiliki 

keunikan yang khas bila dibandingkan dengan destinasi lainnya. Kekhasan budaya 

dan religinya mampu memikat wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bali. Pulau 

Bali merupakan salah satu ikon pariwisata yang sudah dikenal oleh wisatawan 

baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara. Hampir semua 

wilayah kabupaten di Bali memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan 

serta dikemas dengan baik untuk dapat menarik wisatawan. Salah satu kabupaten 

yang terletak di Provinsi Bali adalah Kabupaten Bangli. Kabupaten Bangli 

merupakan satu-satunya kabupaten di Bali yang tidak memiliki pantai atau dengan 

kata lain daerah Kabupaten Bangli berada di daerah pegunungan. Daya tarik 

wisata yang cukup dikenal di Kabupaten Bangli adalah daya tarik wisata Gunung 

dan Danau Batur yang terletak di Kecamatan Kintamani. Dalam usaha 

mengembangkan wisata minat khusus di Kabupaten Bangli, penelitian ini terdapat 

di Desa Pengotan, Kabupaten Bangli. Desa Pengotan merupakan desa yang 



berbeda dengan desa lainnya karena adanya budaya  pernikahan massal, ngaben 

massal dan perang kedebong. Kegiatan pernikahan dan ngaben massal  dilakukan 

dua kali dalam setahun tetapi dengan tanggal yang tidak terjadwal dengan pasti 

atau sesuai dengan adat setempat. Begitu juga dengan perang kedebong yang 

dilakukan dengan jadwal yang belum pasti. Ditambah dengan keadaan geografi di 

Desa Pengotan yang identik dengan iklim sejuk dan kontur tanah yang berbukit-

bukit. Kehidupan masyarakatnya yang dominan sebagai petani jeruk dan 

pengrajin anyaman bambu dapat menambah keunikan Desa Pengotan terutama 

dalam pengembangan wisata minat khusus. 

 Wisata minat khusus telah menjadi trend pariwisata saat ini dimana wisata 

minat khusus ini dilakukan untuk menghindari pariwisata massal dengan kata lain 

wisata minat khusus adalah salah satu alternative pariwisata. Wisata minat khusus 

yang menjadi fenomena baru di dunia pariwisata menjadi salah satu tuntutan bagi 

para penyedia jasa wisata. Motivasi wisatawan dalam mencari sesuatu yang baru 

dan mempunyai pengalaman wisata yang berkualitas menyebabkan meningkatnya 

permintaan bagi wisatawan minat khusus. Terutama bagi para penyedia jasa 

wisata yang ada di Pulau Bali dituntut agar memberikan inovasi yang baru, 

menarik dan berbeda dari biasanya. Di Pulau Bali wisata minat khusus identik 

dengan kondisi alam, budaya, sejarah serta kehidupan masyarakat lokal Bali. 

 Dengan banyaknya permintaan wisatawan untuk menikmati pariwisata yang 

berbeda dengan yang lain saat berkunjung ke suatu destinasi pariwisata menuntut 

para penyedia jasa pariwisata untuk selalu berinovasi dan mencari hal baru dan 

menarik untuk kembali dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke suatu daya 

tarik wisata. Dengan adanya permintaan pariwisata yang berbeda inilah salah satu 



penyedia jasa wisata di Bali yang bernama Baliwoso Camp melakukan inovasi 

dan memberikan ide-ide yang menarik untuk dunia pariwisata. Khususnya di Desa 

Pengotan, Kabupaten Bangli bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat Desa Pengotan melalui sektor pariwisata. Dengan adanya keterlibatan 

masyarakat lokal dalam pengembangan wisata minat khusus juga akan menyerap 

tenaga kerja dari masyarakat Desa Pengotan. Selain dari sektor pariwisata Desa 

Pengotan juga aktif dalam sektor pertanian yang selama ini sebagai mata 

pencaharian masyarakat Desa Pengotan pada umumnya. 

 Desa Pengotan yang terletak di antara Desa Adat Penglipuran dan Kintamani 

yang dimana dua daya tarik tersebut ramai di datangi oleh wisatawan. Dua daya 

tarik tersebut juga di kenal baik oleh masyarakat maupun wisatawan hal ini juga 

memotivasi masyarakat Desa Pengotan untuk membawa nama desa mereka 

sebagai desa yang menyediakan jasa wisata yang berbeda dan dapat dikenal oleh 

wisatawan. Awal terbentuknya Baliwoso Camp ini adalah hasil diskusi antara 

bapak Irwan Saroso dengan kepala dusun Delod Umah bapak I Wayan Nyarka 

dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Pengotan dari sektor 

pariwisata. 

 Dengan adanya pengembangan pariwisata seperti menuntut masyarakat lokal 

dimana pariwisata tersebut berkembang, untuk turut serta dan jeli dalam 

mengelola potensi-potensi pariwisata disekelilingnya. Adanya pemberdayaan 

masyarakat lokal untuk mengetahui dan mengerti dan mempelajari pariwisata. 

Pariwisata dalam hal ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal dan 

juga dalam melestarikan budaya, alam dan lingkungannya. 



 Adanya keterbukaan masyarakat lokal Desa Pengotan terhadap pariwisata 

membuat masyarakat memiliki kedudukan untuk ikut berpartisipasi mengelola 

pariwisata di Baliwoso Camp. Partisipasi yang dilakukan masyarakat Desa 

Pengotan tentu memilki latar belakang dan juga maksud tertentu baik dari pihak 

masyarakat maupun pengelola Baliwoso Camp. Dengan adanya juga dukungan 

oleh pengelola Baliwoso Camp terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

mengembangkan Baliwoso Camp menuntut adanya penerapan. Penerapan maupun 

imlementasi yang dimaksud adalah adanya kebijakan yang ditetapkan pengelola 

untuk sejauh mana mmasyarakat Desa Pengotan memiliki peranan dalam 

pengelolaan Baliwoso Camp. 

 Wisata minat khusus di Baliwoso Camp didukung dengan adanya bangunan 

semi permanen untuk penginapan wisatawan  berupa tenda dengan 

keunikan tersendiri. Wisatawan juga akan merasakan hidup seperti masyarakat 

lokal Desa Pengotan. Belajar  tentang kebudayaan dan mengenal adat Desa 

Pengotan dan banyak hal lainnya yang dapat dirasakan wisatawan ketika berada di 

Baliwoso Camp Desa Pengotan. Adanya interaksi antara wisatawan dengan 

masyarakat lokal menuntut masyarakat lokal untuk memiliki pengetahuan dan 

wawasan mengenai pariwisata sehingga diperlukan adanya emberdayaan. 

Pemberdayaan terhadap masyarakat ini akan menjadi tanggung jawab bersama 

antara masyarakat Desa Pengotan dan pengelola Baliwoso Camp.  

 Berdirinya Baliwoso Camp selama dua tahun pertama menimbulkan dampak 

yang begitu besar terhadap masyarakat Desa Pengotan. Dua tahun pertama ini 

masyarakat mampu menunjukkan sikap mandiri dalam pengembangan dan 

pembangunan Baliwoso Camp di Desa Pengotan. Karena latar belakang 



masyarakat Desa Pengotan yang juga ingin dikenal sebagai salah satu desa yang 

dapat menyediakan jasa wisata perkembangan pesat ini dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat Desa Pengotan. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut dan adanya pihak swasta yang 

membangun daya tarik wisata di Desa Pengotan yang memiliki potensi pariwisata 

terutama agrowisata. Dengan adanya nuansa modern dan tidak melupakan budaya 

yang khas dari daerah setempat membuat Baliwoso Camp diminati oleh 

wisatawan terutama wisatwan minat khusus. Dengan adanya permintaan dari para 

wisatawan yang ingin menikmati liburan ataupun menggunakan waktu luangnya 

dengan hal yang berbeda, unik dan jauh dari kebisingan kota ataupun dari jenis-

jenis pariwisata yang sudah terlalu sering ditawarkan oleh penyedia jasa 

pariwisata yang lain. Sehingga terciptanya masyarakat yang mandiri terutama 

dalam mengelola potensi wisata yang dimiliki Desa Pengotan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian  ini adalah: 

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat lokal Desa Pengotan dalam 

menerapkan pelayanan jasa wisata minat khusus di Baliwoso Camp Desa 

Pengotan Kabupaten Bangli ? 

2. Bagaimana implementasi pariwisata berbasis masyarakat dalam pengelolaan 

wisata minat khusus di Baliwoso Camp Desa Pengotan Kabupaten Bangli ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 



1. Untuk mengetahui pemberdayaan lokal Desa Pengotan dalam penerapan 

layanan jasa wisata minat khusus di Baliwoso Camp Desa Pengotan 

Kabupaten Bangli 

2. Untuk mengetahui implementasi pariwisata berbasis masyarakat dalam 

pengelolaan wisata minat khusus di Baliwoso Camp Desa Pengotan 

Kabupaten Bangli 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Menambah pengetahuan mahasiswa pariwisata khususnya bagi mahasiswa 

jurusan destinasi pariwisata dalam hal analisis potensi daya tarik wisata minat 

khusus, implementsi pariwisata berbasis masyarakat dan pemberdayaan 

masyarakat. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya yang ingin meneliti tentang pariwisata dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi masyarakat 

setempat dalam mengembangkan usaha pariwisata terutama menarik minat 

wisatawan. Memberikan masukan bagi pengelola untuk mengembangkan 

Baliwoso Camp terutama dalam memberdayakan masyarakat lokal. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Pariwisata Berbasis Masyarakat 

Dalam Pengelolaan Pariwisata Minat Khusus (Studi Kasus di Baliwoso Camp, 



Desa Pengotan, Kabupaten Bangli) ini menggunakan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

 

BAB II :  LANDASAN KONSEP DAN TEORI ANALISIS 

Dalam bab ini diuraikan bahan perbandingan dari hasil penelitian sebelumnya dan 

deskripsi konsep meliputi Landasan Konsep dan Teori Analisis tentang; konsep 

pemberdayaan masyarakat, konsep wisatawan, konsep masyarakat, konsep potensi 

wisata, konsep wisata minat khusus, konsep pemberdayaan masyarakat, 

community based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat dan 

implementasi. Teori partisipasi, teori pelayanan dan kualitas pelayanan serta teori 

kepuasan pelanggan. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam Bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

 

 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi yang membahas karakteristik fisik 

lokasi, karakteristik kependudukan, karakteristik sosial budaya, potensi pariwisata 



yang dimiliki Baliwoso Camp, peran serta masyarakat lokal dalam meningkatkan 

daya tarik wisata di Baliwoso Camp dan pengelolaan sumber daya manusia oleh 

Baliwoso Camp dalam hal ini adalah masyarakat Desa Pengotan. Dalam bab ini 

juga membahas pemberdayaan yang dilakukan Baliwoso Camp selaku penyedia 

jasa wisata terhadap masyarakat Desa Pengotan. Implementasi yang terjadi di 

masyarakat Desa Pengotan terutama setelah adanya pemberdayaan yang 

dilakukan Baliwoso Camp dibahas sejauh mana penerapan tersebut telah 

dilakukan. 

 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN  

Dalam Bab ini diuraikan simpulan yang diperoleh dari hasil dan pembahasan 

tentang permasalahan yang diteliti dan saran dari hasil penelitian serta saran 

dalam meningkatkan potensi daya tarik wisata yang dimilki Baliwoso Camp.  

dalam bab ini pemberdayaan masyarakat dan implementasi tersebut akan menjadi 

saran bagi pelaku pariwisata di Desa Pengotan. Bab ini merupakan bab penutup. 

 


