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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KONSEP, LANDASAN TEORI DAN MODEL

PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hasil

penelitian mutakhir sebelumnya yang dianggap relevan dan berhubungan dengan

penelitian ini, terutama tentang pengelolaan ekowisata. Tujuan pembahasan

penelitian terdahulu dapat menambah wawasan, memahami dan memanfaatkan

metoda dan sebagai pembanding agar menghasilkan strategi untuk mengatasi

berbagai kendala yang mungkin muncul.

Penelitian Sudiarso (2004) menunjukkan bahwa pengembangan

pariwisata yang ada di Taman Nasional Tengger bermuara pada masyarakarat

Tengger itu sendiri, karena masyarakat Tengger yang menikmati hasil dari

pariwisata melalui kegiatan-kegiatan perekonomian yang berhubungan dengan

pariwisata seperti penyewaan kuda, kendaraan bermotor, jeep, dan penginapan

berupa homestay. Pada penelitian ini juga didapat fakta bahwa masyarakat

Tengger mengontrol dengan ketat kepemilikan jasa-jasa atau kegiatan

perekonomian yang berhubungan dengan pariwisata. Hal tersebut dilakukan

dengan tujuan agar mereka dapat menikmati hasil pariwisata di Tengger berupa

peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemanfaatan Taman Nasional

Tengger Semeru Jawa Timur untuk tujuan pariwisata dapat dilakukan sepanjang
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tidak merusak lingkungan dan memberikan kontribusi bagi pelestarian lingkungan

dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Penelitian Pamulardi (2006) mendapatkan bahwa Desa Wisata Tingkir

Salatiga mempunyai potensi alam dan sosial budaya untuk dikembangkan sebagai

obyek wisata berbasis agrowisata. Pemerintah Kota Salatiga belum serius dalam

mengembangkan potensi di Desa Wisata Tingkir, hal tersebut dapat dilihat dari

sudah dilakukanya studi kelayakan sejak tahun 2003 namun hingga tahun 2006

belum ada upaya untuk mengembangkan dan membangun Desa Wisata Tingkir.

Pengembangan Desa Wisata Tingkir dapat dilakukan dengan menambah obyek

wisata baru berupa agrowisata karena tersedianya lahan pertanian yang luas dan

letaknya yang strategis. Dalam pengembangannya untuk memenuhi sarana

penginapan dapat memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai homestay

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pengembangan

potensi agrowisata hendaknya dilakukan oleh masyarakat sekitar dan pihak

swasta, pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan motivator agar hasil yang

didapat lebih maksimal.

Penelitian Kurnianto (2008) mendapatkan bahwa pola pemanfaatan

lahan di Kawasan Waduk Cacaban Kabupaten Tegal tidak seauai dengan

peruntukannya sehingga tidak mendukung upaya konservasi tanah dan kelestarian

Waduk Cacaban. Potensi pengembangan ekowisata di Kawasan Waduk Cacaban

secara spesifik dibedakan sesuai dengan daerah peruntukannya, seperti kawasan

lindung digunakan untuk pengembangan agroforest dengan kombinasi

agrisilvikultur dengan tanaman jati sebagai tanaman utama. Kawasan utama
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waduk dikembangkan sebagai pusat sejarah dan edukasi tentang fungsi waduk.

Kawasan perairan dapat dikembangkan budidaya perairan dan wisata tirta.

Kawasan pengembangan wisata intensif dapat dikembangkan sebagai kawasan

agroforest, seni dan budaya.  Kawasan penyangga dapat dikembangkan sebagai

kawasan agroforest dengan kombinasi agrosilvopastura dan budaya.

Penelitian Asso (2008) menunjukkan bahwa Lembah Baliem

mempunyai ketersediaan sumber daya ekowisata yang sangat melimpah,

beranekaragam, unik, mempesona dan masih sangat alami. Sumber daya

ekowisata tersebut antara lain berupa danau, telaga, gua, patung dan bangunan

bersejarah serta panorama alam yang indah yang masih sangat alami. Kendala

pengembangan ekowisata di Lembah baliem umumnya dikarenakan

ketidakjelasan keterlibatan stakeholder, keterbatasan pengetahuan dalam

mengelola sumber daya, keterbatasan akses dan sarana tranportasi ke Lembah

Baliem juga berimplikasi pada keberlangsungan dan pengembangan potensi

ekowisata di Lembah Baliem. Pengembangan kepariwisataan di Lembah Baliem

belum dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga masyarakat

belum melihat pengembangan ekowisata sebagai salah satu sumber mata

pencaharian yang menjanjikan. Pengembangan pariwisata di Lembah Baliem pada

saat dilakukan penelitian masih berpedoman pada pengembangan pariwisata yang

bersifat masal dengan menjadikan kebudayaan masyarakat Suku Dani sebagai

primadona daya tarik wisata.

Penelitian Widowati (2012) mendapatkan bahwa potensi Kawasan

Taman Wisata Alam Kawah Ijen adalah berupa kawah yang memiliki air tiga
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warna, sumur belerang dengan api biru atau bluefire, panorama kawah,

keberagaman flora yang berjumlah >31 dan terdapat beberapa tumbuhan langka

seperti anggrek dan Vaccinium serta keberagaman fauna yang beberapa

diantaranya termasuk jenis burung langka dan unik seperti walek kepala ungu

(Ptylinopus Porphyreus) dan Cekakak Jawa (Halycyon Cynoventris). Hasil

evaluasi dan analisis terhadap prinsip dan kriteria ekowisata didapatkan bahwa

prinsip dan kriteria pengembangan pariwisata dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat sekitar dan peran serta masyarakat sekitar dalam pengambilan

keputusan belum tercapai. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk

mencapai tujuan dan kriteria ekowisata antara lain dengan cara meningkatkan

pemahaman, pengetahuan dan ketrampilan  masyarakat dalam pengelolaan

ekowisata seperti pelatihan membuat souvenir, makanan tradisional hingga

pelatihan untuk menjadi local guide.

Penelitian Suryawan (2012) menunjukkan bahwa potensi ekowisata di

Desa Cau Blayu terbagi menjadi sejumlah elemen yaitu elemen fisik berupa

topografi wilayah, kondisi hidrologi, tata guna lahan. Elemen budaya berupa

keberadaan sejumlah pura seperti Pura Titi Gantung, Pura Dukuh yang memiliki

sejarah dan kegiatan upacara yang menarik. Elemen ekologis dimana Desa Cau

Blayu yang berdekatan dengan DTW Sanggeh sehingga pada musim musim

tertentu sering terjadi migrasi monyet menuju Desa Cau Blayu. Potensi lainnya

adalah perilaku masyarakat sekitar yang bermatapencaharian sebagai petani baik

sawah maupun kebun yang dapat dimanfaatkan sebagai atraksi wisata. Pada saat

penelitian dilakukan belum ada mekanisme pengelolaan potensi ekowisata di Desa
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Cau Blayu baik oleh desa adat maupun desa dinas. Oleh karena itu dibutuhkan

pengenalan yang lebih luas dan terarah sehingga lebih banyak orang mengetahui

potensi ekowisata di Desa Cau Blayu. Selain itu dalam pengembangan kegiatan

ekowisata di Desa Cau Blayu dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain seperti

operator tur, pengelola akomodasi dan pemerintah. Berdasarkan analisis, strategi

yang diterapkan adalah strategi integrasi secara vertikal yang lebih khas dan lebih

memanfaatkan potensi atau kekuatan dan peluang yang ada.

2.2 Konsep

Dalam penelitian ini akan dikaji beberapa konsep sebagai berikut.

2.2.1. Potensi Ekowisata

Potensi dalam kepariwisataan dapat diartikan sebagai suatu modal atau

aset yang dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata dan dapat diekploitasi untuk

kepentingan-kepentingan ekonomi yang secara ideal terangkum didalamnya

perhatian terhadap aspek-aspek budaya. Suarka (2010) menjelaskan bahwa

potensi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat disuatu daerah yang dapat

dikembangkan menjadi daya tarik wisata, potensi tersebut dapat dibagi dua yaitu

potensi budaya dan potensi alamiah. Potensi budaya meliputi potensi yang

tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti adat istiadat, mata pencaharian dan

kesenian, sedangkan potensi alamiah adalah potensi yang berupa potensi fisik,

geografis alam, termasuk jenis flora dan fauna pada suatu daerah.

Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab

secara lingkungan dan alam, memberikan kontribusi yang positip terhadap
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konservasi lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal

Ekowisata merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan lingkungan,

perkembangangan diharapkan mampu melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan (Suksma, 2009). Banyak kajian telah dilakukan terkait dengan

ekowisata, namun secara umum perkembangan ekowisata sangat terkait dengan

pelestarian lingkungan dan budaya suatu daerah.

Dari definisi potensi dan ekowisata diatas dapat ditarik kesimpulan

bahwa potensi ekowisata adalah suatu modal atau aset (baik berupa potensi

budaya dan alamiah) yang dimiliki oleh suatu daerah, yang dapat dikembangkan

untuk kegiatan wisata yang bertanggung jawab secara lingkungan, memberikan

kontribusi yang positip terhadap konservasi lingkungan, dan meningkatkan

perekonomian masyarakat sekitar.

2.2.2. Pengelolaan Lingkungan Ekowisata

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan secara berkelanjutan. Wardoyo

(dalam Suryawan, 2012) mendefinsikan pengelolaan sebagai suatu rangkaian

pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan

serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Dari penjelasan definisi

pengelolaan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah

serangkaian kebijakan yang diambil atau dilakukan yang memuat mekanisme

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan
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memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan tujuan tertentu

yang sudah ditetapkan.

Lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya

manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia

berada, dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan mahluk hidup

lainnya. Menurut  Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhuk hidup, termasuk manusia, dan

perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia dan makhluk hidup lain. Dari beberapa definisi lingkungan tersebut dapat

disimpulkan bahwa lingkungan bukan hanya lingkungan fisik semata, namun juga

termasuk perilaku manusia itu sendiri (sosial dan budaya), dan bahkan lingkungan

spiritual. Oleh karena itu lingkungan juga termasuk lingkungan fisik (Abiotik),

lingkungan biotik serta lingkungan sosial dan budaya.

Ekowisata merupakan kegiatan pariwisata yang bertanggung jawab

secara lingkungan dan alam, memberikan kontribusi yang positip terhadap

konservasi lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal

Ekowisata merupakan salah satu aspek yang sangat terkait dengan lingkungan,

perkembangangan diharapkan mampu melestarikan sumber daya alam dan

lingkungan (Suksma, 2009). Banyak kajian telah dilakukan terkait dengan

ekowisata, namun secara umum perkembangan ekowisata sangat terkait dengan

pelestarian lingkungan dan budaya suatu daerah.
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Dari definisi pengelolaan, lingkungan dan ekowisata sebelumnya dapat

dirumuskan konsep pengelolaan lingkungan ekowisata adalah serangkaian

kebijakan yang dilakukan mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian,

penggerakan dan pengawasan untuk memanfaatkan lingkungan dan semua modal

atau aset (baik berupa potensi budaya dan alamiah) yang dimiliki oleh suatu

daerah, untuk dapat dikembangkan menjadi suatu kegiatan wisata yang

bertanggung jawab secara lingkungan, memberikan kontribusi yang positip

terhadap konservasi lingkungan, dan meningkatkan perekonomian masyarakat

sekitar. Oleh karena itu pengelolaan potensi ekowisata harus bisa meminimalisir

dampak negatip dari perkembangan pariwisata masal yang umumnya memberikan

ancaman terhadap kelestarian budaya, dimana budaya lebih dikomersialkan dan

mengancam kelestarian sumber daya alam dengan mengekploitasinya.

2.2.3. Strategi Pengelolaan

Strategi adalah suatu rangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan

terus menerus oleh suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu

berdasarkan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang

dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki. Strategi selalu

dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi juga merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya

dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi

sumber daya.
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Pengelolaan merupakan istilah yang erat hubungannya dengan

manajemen. Manajemen merupakan bentuk terjemahan dari kata management

yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengelolaan. Manajemen meliputi

empat proses yaitu Planning atau perencanaan, Organizing atau pengorganisasian,

Actuating atau pelaksanaan/penggerakan dan Controlling atau pengendalian.

Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan secara berkelanjutan.

Secara umum konsep strategi pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu

rangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan secara terus menerus, dengan

memanfaatkan peluang, ancaman dan sumber daya serta kemampuan yang

dimiliki, pada setiap tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara

berkelanjutan. Dengan demikian pengamatan lingkungan eksternal dan internal

merupakan proses awal dari konsep strategi pengelolaan, dilanjutkan dengan

perencanaan yang keberadaanya diperlukan untuk memberikan arah dan patokan

dalam suatu kegiatan. Pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan seluruh

sumber daya dan kemampuan yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan

kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap

terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk

memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah

direncanakan tercapai dengan baik.
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2.3 Landasan Teori

Dalam menganalisis strategi pengelolaan potensi ekowisata di Subak

Jatiluwih diperlukan teori-teori sebagai tuntunan yang digunakan dalam penelitian

sebagai berikut.

2.3.1.Teori Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang pertama kali

harus dilakukan. Menurut Suandy (2006) perencanaan adalah proses penentuan

tujuan organisasi. Dalam ilmu manajemen fungsi pokok dari manajemen adalah

perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dalam tingkat

yang lebih rumit dimana terdapat pengaruh internal dan eksternal yang cenderung

sulit dikendalikan, perencanaan dapat diartikan mengetahui dan menganalisis

kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang tidak dapat

dikontrol (uncontrolable) yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas,

menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari

langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut (Tarigan, 2005). Menurut Yoeti

(2006) ada beberapa alasan mengapa perencanaan sangat diperlukan.

a. Memberikan Pengarahan

Dengan adanya perencanaan para pelaksana dalam suatu organisasai atau tim

dapat mengetahui apa yang akan dilakukan, ke arah mana akan dituju dan apa

yang akan dicapai.

b. Membimbing Kerjasama

Perencanaan dapat membimbing para petugas atau pelaksana untuk tidak

berkerja menurut kemauannya sendiri. Dengan adanya perencanaan, para
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petugas dan pelaksana merasa sebagai bagian dari sebuah tim, dan bergantung

pada tugas lainnya.

c. Menciptakan koordinasi

Dalam suatu organisasi atau proyek banyak keahlian dibutuhkan, apabila

masing-masing keahlian berjalan terpisah kemungkinan tujuan dari organisasi

atau proyek tersebut tidak akan tercapai, oleh karena itu sangat diperlukan

adanya koordinasi antara beberapa keahlian dan kegiatan yang akan

dilakukan.

d. Menjamin tercapainya kemajuan

Perencanaan pada umumnya mengariskan suatu program yang hendak

dilakukan meliputi tugas yang dikerjakan dan tanggung jawab tiap individu

atau tim dalam suatu organisasi atau proyek. Apabila terdapat penyimpangan

antara yang direncanakan dengan pelaksanaanya hal tersebut dapat

dihindarkan dengan melakukan koreksi, sehingga akan mempercepat

penyelesain suatu proyek atau kegiatan.

e. Memperkecil Resiko

Perencanaan meliputi pengumpulan data yang releven (baik yang tersedia

maupun yang tidak tersedia) dan secara hati-hati, menelaah segala

kemungkinan yang terjadi sebelum mengambil suatu keputusan. Suatu

keputusan yang diambil atas dasar intuisi tanpa melakukan penelitian pasar

atau tanpa melakukan perhitungan rates of return on invesment, sangat

memungkinkan akan menghadapi resiko besar. Oleh karena itu perencanaan

dapat memperkecil resiko yang akan timbul di kemudian hari.
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f. Mendorong pelaksanaan

Perencanaan dilakukan agar suatu organisasi dapat memperoleh kemajuan

secara sistematis dalam mencapai hasil yang diinginkan melalui inisiatif

sendiri. Disamping hal tersebut dalam suatu perencanaan diperlukan suatu

kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dengan demikian untuk

mengetahui data yang perlu dikumpulkan, memerlukan tujuan yang hendak

dicapai terlebih dahulu, sedangkan untuk mencapai suatu tujuan (objectives)

diperlukan suatu pemikiran (thought) yang khusus. Oleh karena itu

perencanaan (planning) merupakan suatu mata rantai yang esensial antara

pemikiran (thought) dan pelaksanaan (action).

Salah satu bagian atau kegiatan dalam perencanaan adalah menentukan

strategi yang akan digunakan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.

Dalam perkembangannya konsep mengenai strategi terus berkembang, hal

tersebut ditunjukkan oleh adanya perbedaan konsep mengengai strategi selama 30

tahun terakhir. Chandler (1962) merumuskan strategi sebagai alat untuk mencapai

tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak

lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Markus (1984) mendefinisikan strategi

sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus

pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya

bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Argyris dkk. (1985) menyatakan

bahwa strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap

peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat

memengaruhi organisasi. Hamel dan Prahalad (1995) mendefinisikan strategi
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sebagai tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus

menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan

oleh pelanggan di masa depan dan hampir selalu dimulai dari apa yang dapat

terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Sedangkan Halim mengartikan

strategi sebagai suatu cara dimana organisasi atau lembaga akan mencapai

tujuannya sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan

eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal.

Jadi apabila disimpulkan dari beberapa definisi diatas maka strategi

dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan terus menerus oleh

suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan

peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta

sumber daya dan kemampuan internal yang dimiliki. Strategi hampir selalu

dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Menurut Umar (2005) pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan

berdasarkan tiga level atau tingkatan strategi sebagai berikut.

a. Strategi Korporasi atau Strategi Perusahaan

Strategi korporasi atau strategi perusahaan adalah strategi yang

menggambarkan arah perusahaan atau organisasi secara keseluruhan,

mengenai sikap perusahaan terhadap arah pertumbuhan dan manajemen

berbagai bisnis dan lini produk maupun jasa untuk mencapai keseimbangan

portofolio.

b. Strategi Bisnis atau Strategi Bersaing
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Strategi bisnis atau strategi bersaing biasanya dikembangkan pada level divisi

dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa

perusahaan atau organisasi dalam industri khusus atau segmen pasar yang

dilayani oleh divisi tersebut.

c. Strategi Fungsional

Strategi fungsional adalah strategi yang menekankan pada pemaksimalan

sumber daya produktivitas, strategi fungsional dikembangkan untuk

mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi guna

memperbaiki kinerja perusahaan atau organisasi.

Gambar 2.1 menunjukkan bagaimana tiga level atau tingkatan strategi

membentuk lingkungan eksternal dari level berikutnya pada suatu perusahaan atau

organisasi.

Gambar 2.1.

Tingkatan Strategi (Umar, 2005)

Kantor Pusat
Perusahaan

Unit Bisnis
Strategis

Unit Bisnis
Strategis

Unit Bisnis
Strategis

Produksi Keuangan Pemasaran SDM

Strategi
Perusahaan

Strategi Bisnis
(Level Divisi)

Strategi
Fungsional
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Menurut Hunger dan Wheelen (2003) proses manajemen strategis

meliputi empat elemen dasar sebagai berikut.

a. Pengamatan Lingkungan (Environmental Scanning).

Pengamatan dilakukan terhadap lingkungan eksternal untuk melihat

kesempatan dan ancaman, serta lingkungan internal untuk melihat kekuatan

dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan

perusahaan disebut faktor-faktor strategis.

b. Perumusan Strategi.

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk

manajemen yang efektif dari peluang dan ancaman lingkungan yang dilihat

dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi

penentuan misi perusahaan, tujuan yang akan dicapai, pengembangan strategi

dan menetapkan pedoman kebijakan.

c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi

dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran

dan prosedur. Proses tersebut meliputi perubahan budaya secara menyeluruh,

struktur dan atau sistem manajemen dari organisasi secara keseluruhan.

d. Evaluasi dan pengendalian

Evaluasi dan pengendalian adalah proses monitor dan perbandingan kinerja

antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang diinginkan. Informasi

hasil perbandingan tersebut dapat digunakan dalam melakukan tindakan

perbaikan dan memecahkan masalah, selain itu evaluasi dan pengendalian



23

juga dapat menunjukkan secara tepat kelemahan-kelemahan dalam

implementasi strategi sebelumnya dan mendorong perbaikan strategi.

Alur proses manajemen strategis akan ditampilkan pada Gambar 2.2

berikut.

Gambar 2.2.

Proses Manajemen Strategis (Hunger dan Wheelen, 2003)

Dalam strategi pengelolaan potensi ekowisata di Subak Jatiluwih, teori

perencanaan digunakan untuk merencanakan pengelolaan potensi ekowisata agar

dapat bermanfaat bukan saja pada bidang sosial dan ekonomi namun juga

terhadap pelestarian lingkungan di Subak Jatiluwih. Langkah pertama untuk

merencanakan strategi pengelolaan dimulai dengan pengamatan lingkungan baik

lingkungan internal dan eksternal, lingkungan internal tediri dari kekukan dan

kelemahan serta potensi-potensi yang ada di Subak Jatiluwih, sedangkan

lingkungan eksternal terdiri dari peluang dan ancaman yang dapat memperngaruhi
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kondisi di Subak Jatiluwih. Langkah kedua adalah perumusan strategi. Hal

tersebut dilakukan dengan menentukan misi, tujuan dan strategi atau kebijakan

yang akan diterapkan dalam pengelolaan potensi ekowsaita di Subak Jatiluwih.

Langkah ketiga adalah mengimplementasikan strategi atau kebijakan tersebut

melalui program dan anggaran. Langkah terakhir adalah evaluasi dan

pengendalian atas strategi atau kebijakan yang diimplementasikan. Hal tersebut

dilakukan perbandingan kinerja dalam mengelola potensi ekowisata di Subak

Jatiluwih antara kinerja yang sesungguhnya dengan kinerja yang diinginkan,

selain hal tersebut proses evaluasi juga memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam

implementasi strategi pengelolaan potensi ekowisata sebelumnya dan mendorong

perbaikan strategi sehingga sesuai dengan visi dan tujuan yang ditetapkan.

2.3.2.Teori Pengelolaan

Istilah pengelolaan erat hubungannya dengan manajemen. Manajemen

merupakan bentuk terjemahan dari kata management yang berasal dari bahasa

Inggris yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti

pengelolaan. Tery (dalam Burhanudin, 2009) menyatakan bahwa manajemen

meliputi empat proses yaitu Planning atau perencanaan, Organizing atau

pengorganisasian, Actuating atau pelaksanaan dan Controlling atau pengendalian.

Sedangkan menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, pengelolaan diartikan sebagai suatu proses perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan secara berkelanjutan.
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Pengelolaan juga berarti suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang

dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam

mencapai tujuan tertentu. Secara umum pengelolaan dapat juga diartikan sebagai

upaya strategis untuk pencapaian tujuan, rumusan mekanisme kerja, rangkaian

kebijakan yang perlu diambil atau dilakukan untuk mengembangkan organisasi.

Menurut Wardoyo (dalam Suryawan, 2012) pengelolaan adalah suatu rangkaian

kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan

pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari

penjelasan beberapa definisi pengelolaan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

adalah serangkaian kebijakan yang diambil atau dilakukan yang memuat

mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan

memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan tujuan tertentu

yang sudah ditetapkan. Unsur-unsur pengelolaan menurut Tery (dalam

Burhanudin, 2009) adalah:

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan

dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana hal tersebut

menyangkut tempat, oleh siapa atau siapa yang melaksanakan dan bagaimana

tata cara mencapai hal tersebut. Perencanaan merupakan suatu proses yang

dilakukan terus menerus setiap kali timbul sesuatu yang baru, untuk

mempersiapkan serangkaian keputusan dalam melakukan tindakan untuk

mencapai tujuan dalam organisasi, dengan atau tanpa menggunakan sumber-

sumber yang ada. Sebuah perencanaan yang baik adalah yang dilakukan
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secara rasional, sistematis dan analitis serta dapat dilaksanakan dan menjadi

panduan langkah-langkah selanjutnya.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Dalam suatu organisasi diperlukan adanya kerjasama antara dua orang atau

lebih untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Organisasi merupakan

suatu proses untuk merancang struktur formal, pengelompokan dan mengatur

serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan diantara para anggota organisasi

agar tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mencapai tujuan dalam

organisasi orang-orang yang dipilih harus memiliki kemampuan dan

kompetensi dalam melakukan tugas atau posisi tertentu. Oleh karena itu perlu

dalam pengorganisasian yang perlu diperhatikan adalah proses perekrutan,

penempatan, pemberian pelatihan dan pengembangan anggota-anggota dalam

sebuah organisasi.

c. Pelaksanaan atau Pengarahan (Actuating)

Pelaksanaan atau pengarahan adalah keinginan untuk membuat orang lain

mengikuti keinginan yang telah ditentukan dengan menggunakan kekuatan

pribadi atau kekuasaan secara efektif demi kepentingan jangka panjang

perusahaan, termasuk didalamnya memberitahukan kepada orang apa yang

harus dilakukan dengan tujuan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat

terlaksana dengan baik. Pelaksanaan atau pengarahan juga berarti bahwa

pimpinan atau manajer mengarahkan, memimpin dan mempengaruhi

bawahanya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer atau pimpinan tidak

melakukan semua kegiatan sendiri melainkan menyelesaikan tugas-tugas
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esensial melalui orang-orang lain, dan menciptakan iklim yang dapat

membantu para bawahan melakukan pekerjaan dengan baik. Fungsi

pengarahan dan pelaksanaan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan

efesiensi kerja secara maksimal serta menciptaan lingkungan kerja yang

sehat, dinamis untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi.

d. Pengendalian (Controlling)

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur kegiatan yang

sedang atau sudah dilakukan dengan kriteria, norma-norma standar atau

rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan merupakan

bagian terakhir dari fungsi manajemen yang dilaksanakan untuk mengetahui

apakah semua kegiatan telah dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai rencana,

apa hambatan dalam pelaksanaan, serta untuk meningatkan efesiensi dan

efektifitas organisasi.

Dengan demikian, perencanaan merupakan proses awal dari suatu

kegiatan pengelolaan yang keberadaanya sangat diperlukan dalam memberikan

arah dan patokan dalam suatu kegiatan. Pengorganisasian berkaitan dengan

penyatuan seluruh sumber daya yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan

pelaksanaan kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan

kegiatan yang selalu berpedoman pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap

terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan monitoring dan evaluasi untuk

memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah

direncanakan tercapai dengan baik.
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2.3.3.Lingkungan

Lingkungan adalah suatu sistem komplek yang berada di luar individu

yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu organisme. Setiap

organisme hidup dalam lingkungannya masing-masing. Faktor-faktor yang ada

dalam lingkungan selain berinteraksi dengan organisme juga berinteraksi dengan

sesama faktor tersebut, sehingga sulit untuk memisahkan dan mengubahnya tanpa

mempengaruhi bagian lain dari lingkungan tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat

memahami faktor-faktor lingkungan digolongkan menjadi dua kategori yaitu

(Irwan, 2012):

a. Lingkungan Abiotik

Lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda

tidak hidup seperti suhu, udara, cahaya, atmosfer, tanah, air, api, iklim dan

lain sebagainya.

b. Lingkungan Biotik

Lingkungan Biotik adalah unsur lingkungan yang terdiri dari mahluk hidup

seperti manusia, hewan, tumbuhan, mikroba dan lain sebagainya.

Menurut  Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhuk hidup, termasuk manusia, dan

perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan

manusia dan makhluk hidup lain. Menurut Otto Soemarwoto (dalam Wesnawa,

2005) mendefinisikan lingkungan sebagai jumlah semua benda dan kondisi yang

ada di dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita, oleh
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karena itu lingkungan harus diartikan secara luas yaitu tidak saja lingkungan fisik

dan biologi namun juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Dari beberapa

definisi lingkungan tersebut dapat ditarik suatu benang merah bahwa lingkungan

terdiri dari lingkungan fisik (Abiotik/A), lingkungan biotik (B) serta lingkungan

sosial dan budaya (C).

Keadaan lingkungan dan ketiga komponennya saling terikat dan saling

mempengaruhi. Sebagai contoh keberadaan tanaman bunga di Bali didukung oleh

budaya masyarakat Bali yang memerlukan berbagai jenis bunga untuk kebutuhan

sesaji, sehingga komponen sosial dan budaya secara tidak langsung mendukung

peningkatan keanekaragaman hayati (komponen B). Suarna (2007)

menghubungkan lingkungan yang berkearifan lokal dengan etika lingkungan.

Etika lingkungan adalah sebagai landasan dasar dari pengelolaan lingkungan yang

berkearifan lokal. Kearifan lokal adalah sesuatu yang telah dilakukan secara

turun-temurun dalam suatu kawasan tertentu, dan hal itu telah dianggap baik dan

telah teruji oleh waktu, yang menyebabkan terjadinya keberlanjutan. Sementara

itu, etika adalah ketentuan tentang apa yang boleh dan tak boleh dilakukan oleh

seseorang dalam suatu kawasan tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya

keberlanjutan. Gambar 2.3 akan menjelaskan hubungan antara unsur-unsur

lingkungan seperti unsur abiotik (A), biotik (B), dan budaya atau Culture (C),

yang saling saling berkaitan dengan berlandaskan pada etika lingkungan (E).
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Gambar 2.3.

Etika Lingkungan Sebagai Dasar Pengelolaan Lingkungan Berkearifan Lokal

(Suarna, 2007)

2.3.4.Ekowisata

Ekowisata atau ecotourism berasal dari dua kata yaitu eco atau ecology

yang dalam bahasa Indonesia berarti ekologis dan kata tourism yang berarti wisata

atau perjalanan. Ekowisata adalah adalah suatu bentuk pariwisata berbasis alam.

The International Ecotourism Society (TIES) yang sebelumnya dikenal sebagai

The Ecotourism Society (TES) pada tahun 1991 mengartikan ekowisata sebagai

perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami yang melestarikan

lingkungan dan menopang kesejahteraan masyarakat lokal. World Conservation

Union pada 1996 menyatakan pengertian ekowisata sebagai perjalanan yang

bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kunjungan ke daerah alami untuk

menikmati dan menghargai alam (dan semua fitur budaya yang ada baik dulu dan

sekarang) mempromosikan konservasi, memiliki dampak negatif rendah dari

kedatangan pengunjung, dan menyediakan keterlibatan sosial ekonomi yang

menguntungkan masyarakat setempat

A

B C

E
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Zifer (1989) menyatakan bahwa ekowisata adalah “a form of tourism

inpsired by the natural history of an area, including its indigeniouse cultures, the

ecototist visit underdeveloped areas in the spirit of the appreciation, participation

and sesitivity”. Namun, pada hakekatnva, pengertian ekowisata adalah suatu

bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian alam (natural area),

memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi

masyarakat setempat.

Sejak tahun 1990 oleh LSM, ahli pembangunan dan akademisi

ekowisata diformulasikan sebagai alat pembangunan berkelanjutan, karena

ekowisata mengacu pada seperangkat komponen dan prinsip dan untuk segmen

pasar tertentu. Wood (2002) menjabarkan komponen ekowisata adalah sebagai

berikut.

a. Berkontribusi untuk konservasi keanekaragaman hayati.

b. Menopang kesejahteraan masyarakat setempat.

c. Menambah pengalaman belajar.

d. Melibatkan tindakan yang bertanggung jawab dari pihak wisatawan dan

industri pariwisata.

e. Diberikan kepada kelompok usaha kecil.

f. Penggunaan sumber daya tak terbarukan serendah mungkin.

g. Menekankan partisipasi masyarakat setempat baik kepemilikan maupun

peluang bisnis, terutama bagi masyarakat pedesaan.

Prinsip-prinsip ekowisata menurut Wood (2002) adalah sebagai berikut.

a. Meminimalkan dampak negatif terhadap alam dan budaya setempat.
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b. Mendidik wisatawan pentingnya konservasi.

c. Menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab, bekerja sama

dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

setempat dan memberikan manfaat konservasi.

d. Sumber pendapatan langsung untuk konservasi dan pengelolaan kawasan

alam.

e. Menekankan perlunya zonasi pariwisata regional dan rencana pengelolaan

pengunjung untuk salah satu daerah atau kawasan alam yang dijadwalkan

untuk menjadi tujuan ekowisata.

f. Menekankan penggunaan studi dasar lingkungan dan sosial, serta program

pemantauan jangka panjang, untuk menilai dan mengurangi dampak negatip.

g. Memaksimalkan manfaat ekonomi, bisnis dan masyarakat setempat yang

tinggal di daerah sekitar.

h. Memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak melebihi batas sosial dan

lingkungan yang dapat diterima yang ditentukan para peneliti dengan

penduduk setempat.

i. Bergantung pada infrastruktur yang dikembangkan selaras dengan

lingkungan, meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, melestarikan

tanaman lokal dan satwa liar, dan pencampuran dengan lingkungan alam dan

budaya.

Ekowisata merupakan bagian dari komponen pariwisata berkelanjutan.

Gambar 2.4 memberikan gambaran posisi dari ekowisata dalam proses

pengembangan bentuk-bentuk pariwisata berkelanjutan. Gambar 2.4 juga
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memberikan gambaran bahwa ekowisata pada dasarnya merupakan bagian utama

dari wisata alam yang berkelanjutan, dan merupakan elemen dari wisata desa dan

wisata budaya.

Gambar 2.4.

Ekowisata sebagai suatu konsep pembangunan berkelanjutan (Wood, 2002)

Pada saat ini ekowisata telah berkembang, wisata tidak hanya sekedar

untuk melakukan pengamatan burung, mengendarai kuda, menelusuri hutan

belantara, namun telah terkait dengan konsep pelestarian hutan dan penduduk

lokal. Ekowisata ini kemudian merupakan suatu perpaduan dari berbagai minat

yang tumbuh dari keprihatinan terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial.

Ekowisata tidak dapat dipisahkan dengan konservasi, oleh karena itu ekowisata

disebut sebagai perjalanan wisata yang bertanggung jawab.

Ekowisata merupakan suatu bentuk wisata yang sangat erat dengan

prinsip konservasi, bahkan dalam strategi pengembangan ekowisata juga
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menggunakan strategi konservasi, dengan demikian ekowisata sangat tepat dalam

mempertahankan keutuhan dan keaslian ekosistem di areal yang masih alami.

Bahkan dengan ekowisata pelestarian alam juga dapat ditingkatkan kualitasnya

karena desakan dan tuntutan dari para eco-traveler. Dalam ekowisata pengelolaan

alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan,

sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan

sumber daya alam untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, hal tersebut

sejalan dengan definisi yang dinyatakan oleh The International Union for

Conservation of Nature and Natural Resources (1980), bahwa konservasi adalah

usaha manusia untuk memanfaatkan biosphere dengan berusaha memberikan hasil

yang besar dan lestari untuk generasi kini dan mendatang.

2.3.5.Potensi Ekowisata

Ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan untuk mempromosikan

suatu lingkungan yang khas dengan tetap menjaga kelestarianya, sekaligus

menjadi suatu kawasan kunjungan wisata sehinga dapat memberikan manfaat

ekonomi bagi masyarakat sekitar. Potensi ekowisata adalah semua obyek baik

alam, budaya dan buatan yang memerlukan banyak penanganan agar dapat

memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan (Damanik dan Weber, 2006).

Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan, istilah obyek wisata diganti menjadi daya tarik wisata yang

mengandung pengertian segala sesuatu keunikan, keindahan dan nilai berupa
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keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjai

sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dari definisi potensi ekowisata sebelumnya dapat disimpulkan bahwa

potensi ekowisata kelangsungan hidupnya sangat peka terhadap kerusakan

lingkungan. Potensi ekowisata tidak akan berkembang dengan baik tanpa adanya

lingkungan yang baik. Pengembangan potensi ekowisata harus memperhatikan

terjaganya mutu lingkungan, sebab dalam mengembangkan ekowisata lingkungan

dan keunikan budaya itulah yang sebenarnya dijual.

Potensi ekowisata berhubungan erat dengan penawaran wisata, menurut

Damanik dan Weber (2006) terdapat empat elemen penawaran wisata yaitu atraksi

yang dapat diartikan sebagai daya tarik wisata baik yang bersifat nampak

(tangible) maupun yang tidak nampak (intangible) yang memberikan kenikmatan

kepada wisatawan. Atraksi dapat dibagi menjadi atraksi alam, budaya dan buatan.

Aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang

menghubungkan wisatawan dari, ke dan selama di daerah tujuan wisata, mulai

dari darat, laut sampai udara, dan tidak hanya menyangkut aspek kuantitas namun

juga mutu, ketepatan waktu, kenyamanan dan keselamatan. Amenitas adalah

infrastruktur yang tidak berkaitan langsung dengan pariwisata, namun menjadi

bagian dari kebutuhan wisatawan seperti bank, penukaran uang, telekomunikasi,

dan persewaan kendaraan. Ancillary adalah lembaga pariwisata. Wisatawan akan

semakin sering mengunjungi dan mencari Daerah Tujuan Wisata (DTW) apabila

di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan dan terlindungi untuk
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melaporkan maupun mengajukan kritik dan saran kepada lembaga yang

menangani pariwisata di suatu DTW.

Potensi kawasan ekowisata di Indonesia sangat besar. Daya tarik

tersebut tersebar di darat baik dalam kawasan hutan konservasi maupun di laut

(dalam bentuk taman nasional laut). Kajian atas sembilan kawasan konservasi di

Indonesia, dilakukan oleh Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam,

Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Japan International Cooperation

Agency (JICA) dan RAKATA pada tahun 2000, memperlihatkan tidak saja

keunikan tetapi juga keragaman objek merupakan  potensi  besar pengembangan

ekowisata. Hampir semua daya tarik wisata (DTW) tersebut sudah beroperasi dan

banyak menarik wisatawan (Damanik dan Weber, 2006).

Keanekaragaman DTW menjadi salah satu keunggulan komparatif

produk pariwisata di pasar internasional namun demikian harus diakui bahwa

DTW tersebut secara faktual belum mampu memenuhi standar produk yang

dapat dijual di pasar. Banyak DTW yang hanya menawarkan objek apa

adanya, dalam arti hampir tanpa kemasan  dan juga tanpa target pasar yang

jelas. Keragaman DTW tersebut hanya memberikan keuntungan optimal apabila

dikembangkan berdasarkan hasil-hasil perencanaan yang terukur.

2.3.6.Subak

Pengertian subak secara normatif dapat ditemui pada Peraturan Daerah

Nomor 2 Tahun 1972 tentang Sistem Irigasi. Dalam Perda tersebut subak

didefinisikan sebagai suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik
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sosio-agraris-religius yang merupakan perkumpulan petani yang mengeola air

irigasi pada lahan persawahan. Pengertian subak pada perda tersebut terlihat

terlalu bersifat umum, sehingga tidak mampu lagi menjawab perkembangan sosial

yang melibatkan subak seperti semakin meningkatnya jumlah subak seiring

dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang memberikan hibah setiap tahun

kepada semua subak yang ada di Bali yang menyebabkan peningkatan jumlah

subak tiap tahunnya.

Windia dan Wiguna (2013) mendefinisikan subak sebagai suatu

organisasi petani pengelola air irigasi yang memiliki kawasan sawah, sumber air,

pura subak dan bersifat otonom. Dari definisi subak tersebut dapat ditarik

kesimpulan bahwa subak memiliki batasan-batasan yaitu memiliki area

persawahan, memiliki sumber air irigasi baik dari mata air, dam, empelan,

bangunan pembagi air atau temuku. Memiliki Pura Subak baik berupa bedugul

atau ulunsui dan bersifat otonom. Dengan pengertian subak tersebut menjadikan

luas subak di Bali sangat bervariasi, ada subak yang luasnya hanya tiga hektar

atau bahkan hingga 300 hektar. Hal tersebut memang sudah terjadi sejak jaman

dulu kala. Semua sawah yang ada di Bali pasti tergabung ke dalam subak tertentu,

selain luasnya yang bervariasi, struktur pengurus, jumlah anggota, peraturan

(awig-awig) dan iuran anggotanya juga sangat bervariasi. Hal tersebut

menyebabkan lembaga subak di Bali bersifat spesifik lokal, fleksibel dan otonom,

hal tersebut dapat disebut sebagai salah satu kekuatan subak di Bali. Sketsa dari

sistem subak yang ada di Bali seperti pada Gambar 2.5.
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Gambar 2.5.

Sketsa Sistem Subak di Bali (Windia dan Wiguna, 2013)

Selanjutnya Pusposutardjo dan Arif (dalam Windia dan Wiguna, 2013)

meninjau subak sebagai sistem teknologi dari suatu sosio kultural masyarakat

yang menyimpulkan bahwa sistem irigasi termasuk subak merupakan suatu proses

transformasi sistem kultural masyarakat yang pada dasarnya memiliki tiga sub

sistem yaitu, sub sistem budaya (termasuk pola pikir, norma dan nilai), sub sistem

sosial (termasuk ekonomi), dan sub sistem kebendaan (termasuk teknologi).

Kekuatan sistem irigasi yang berlandaskan sosio kultural masyarakat adalah

karena kemampuannya untuk menyerap teknologi yang berkembang pada kurun

waktu tertentu, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan budaya

yang ada di lingkungan sekitar. Di samping beberapa kekuatan tersebut, sistem

irigasi yang bersifat sosio kultural juga memiliki beberapa kelemahan antara lain

tidak sanggup menahan intervensi dari pihak luar, khususnya yang berkaitan

dengan alih fungsi lahan yang sangat cepat, apabila jumlah sawah menjadi sedikit



39

maka pengelolaan subak akan semakin sulit yang pada akhirnya akan

menghancurkan sistem subak itu sendiri.

2.4 Model Penelitian

Status Subak Jatiluwih sebagai bagian dari Kawasan Catur Angga

Batukaru penerima nominasi warisan budaya dunia dari UNESCO dan dalam

Peraturan Daerah RTRW Provinsi Bali merupakan kawasan strategis dari sudut

pandang sosial budaya, oleh karena itu dalam pengembangan Subak Jatiluwih agar

dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi bagi masyarakat sekitar serta

pelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan

kegiatan ekowisata di Subak Jatiluwih. Pengembangan Subak Jatiluwih sebagai

daerah ekowisata perlu diketahui potensi dan kendala pengelolaan lingkungan

ekowisata yang ada di Subak Jatiluwih, bagaimana gambaran pengelolaan potensi

lingkungan ekowisata yang ada di masa sekarang dan bagaimana strategi

pengelolaannya di masa depan. Permasalahan tersebut dijawab dengan melakukan

analisis menggunakan beberapa teori seperti teori strategi, teori pengelolaan, teori

potensi, lingkungan dan teori ekowisata serta beberapa konsep yang digunakan

seperti konsep potensi ekowisata, konsep pengelolaan lingkungan ekowisata dan

konsep strategi pengelolaan, sehingga dihasilkan potensi dan kendala pengelolaan

lingkungan ekowisata di Subak Jatiluwih, gambaran pengelolaan lingkungan di

Subak Jatiluwih pada masa sekarang dan strategi pengelolaan lingkungan di Subak

Jatiluwih di masa yang akan datang. Strategi pengelolaan yang sudah ditentukan

tersebut kemudian dianalisis kembali untuk merumuskan strategi yang paling baik
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atau menentukan skala prioritas atau rangking dari strategi-strategi yang akan

diimplementasikan dalam pengelolaan lingkungan ekowisata Subak Jatiluwih.

Tiap-tiap strategi yang telah ditentukan kemudian dijabarkan dalam bentuk

beberapa program kerja yang mencermikan strategi tersebut. Proses penjabaran

program-program kerja lebih mengacu kepada interpretasi dari strategi utama.

Model dari penelitian ini akan ditampilkan pada Gambar 2.6.

Gambar 2.6.

Model Penelitian

Lingkungan Subak Jatiluwih
1. Status sebagai Warisan Budaya Dunia Dari UNESCO.
2. Meningkatnya kunjungan wisatawan
3. Meningkatnya pembangunan dan pengembangan pariwisata.
4. Laju kerusakan lingkungan akibat pembangunan dan

pengembangan pariwisata diperkirakan akan meningkat.
5. Pengelolalaannya belum maksimal.
6. Merupakan kawasan strategis dari sudut sosial budaya

Teori Ekowisata
Teori Potensi

Teori Perencanaan
Teori Pengelolaan

Teori Lingkungan

Apa potensi dan kendala
pengelolaan lingkungan
ekowisata di Subak Jatiluwih?

Bagaimana pengelolaan
lingkungan ekowisata di Subak
Jatiluwih pada saat ini?

Bagaimana strategi
pengelolaan lingkungan
ekowisata di Subak Jatiluwih
di masa mendatang?


