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ABSTRACT
This reseaclc investigates the complexitlt oJ'nzanagement oJ'Tanah Lot temple as one
rf cultural kturism sites in Bali. Tlte key stakeholders r$ the temple tourin^m were
identified to understand their roles in pktnning und development of this tottrism site
b), coruubing a rutrnber of trusted online new,spaper, obser,-ations and field notes
toking'The finding slnws that the policy making process and inequih, of roles antl
profit distributions within the stakeholders hay'e initiated the long lastittg conflict.

Keywords: complexity, temple tourism, policy making process,inequity and
conflict.

yang merupakan revisi dari

PENDAHULLlAN

Nomor 3Tahun 1991

Latar Belakang

Par-iwisata Budaya.

Pariwisata sebagai

industri
perdagangan jasa terbentuk dat'l lunnan

actor dan rrcnhuman aclor

Perda
Perda
rentang

pariwisata sebelumnya yaitu

l-ang

memiliki jaringan yans sangat luas dan
tedntegrasi baik di dalam maupun luar
negeri (Putra 20031 Van der Duim
2007), sehingga pariwisata seringkali
disebut sebagai salah satu industri
global yang menggunakan potensipotensi lokal yang berada di daerah
tujuan wisata seperti keunikan budaya,
keindahan alam dan keramah-tamahan
masyarakat lokalnya sebagai daya tarik
dan atraksi wisatanya yang dinikrnati
oleh para wisatawan domestik dan
juga wisa[awan yang berasal dari
berbagai belahan dunia (Picard 1996;
Hitchcock dan Putra ZOAD. Di Bali,
luasnya cakupan kajian dan pengertian
pariwisata telah diatur dalam Peraturan
Daerah (Perda) Nomor 2 Tahtn 2O12
tentang Kepariwisataan [ludaya Bali

Berpijak dari Perda pariwisata ini. Bali
seciua tegas memproklamasikan
dirinya sebagai daerah tujuan wisata

budava .vang

filempersembahkan

budaya-budaya lokal Bali yang
bemafaskan Hindu sebagai daya tarik
wisata utamanya seperti kesenian,

ritual. adat-istiadat,

tari-tarian,

pura,dan lain-lain (Perda Nomor

2

Tahun 2012). Subadra (2015)
setidaknya telah mengidentifikasi

sepululr pura umum (public temple) di

Bali yang secara resmi

dijadikan
sebagai obyek wisata budaya seperti
Besakih, Goa Lawah, Tirtha Ernpul,
Gunurig Kawi, Tanah Lot, Ulun Danu
Beratan, Kehen, {Jluwatu, Pulaki and

Rambut Siwi, dimana

setiap

wisatawan yang berkunjung ke purapura tersebut dikenakan tiket masuk
agar dapat herkunjung ke dalam pura
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ini

mempertegas bahwa
pura
tempat suci
di Bali secara resmi
telah difungsikan ganda, yaitu sebagai
"tempat suci" bagi umat Hindu untuk
melakukan persembahyangan dan
ritual lainya; dan juga dijadikan

sebagai obyek untuk dilihat dan
dinikmati oleh para wisatawan dan
jugu "sumber pendapatan" bagi
pernerintah daerah dan masyarakat

lokal dengan rnenjual keindahan

Fakta dari dua fungsi pura

yang
berseberangan tersebut (.sacred dan
secular) tentu saja sangat renlan
terhadap konflik kepentingan diantara
pada actor pariwisata yang masingmasing memiliki kepentingan yang
berbeda terhadap pura tersebut; dan
kenyataan ini juga mempertegas
bahwa tempat suci pura tidak bisa
hanya disebut sebagai daya tarik
wisata saja karena secara nyata ada
"u anskasi jual beli" antara wisatawan
dan pen-qelola pariwisata berbasis pura
tersebut, baik itu pura yang dikelola
secara rnandiri oleh badan pengelola,
desa adat, pernerintah atau gabungan
dari actor tersebut (Van der Duim
2O07; Subadra 2015). Oleh karena itu,
dalam konteks pariwisata,pura lebih
layak disebut sebagai "obyek wisata";
yang
mana
wisatawan
menggunakannya sebagai obyek untuk
dilihat atau dinikmati (object of the
gaze) dan pengelola pura
menggunakannya sebagai obyek untuk
mencari dan atau mengumpulkan uang
(Uny 2002; Subadra 2015).
Pemahaman tentang pariwisata budaya
sangat mutlak diperlukan oleh

masyarakat Bali, baik orang Bali
maupun orang lain non Bali yang

arsitektur pura dan jugu keunikan
ritual keagamaan yang dipadukan
dengan budaya Bali (diskusi lengkap
tentang daya tarik wisata dan obyek
wisata akan dibahas pada bagian
pembahasan).Tentu saja, masih banyak
pura-pura Hindu di Bali yang bukan
pura umum telah ditetapkan
pemerintah daerah sebagai obyek dan
daya tarik wisata budaya.

berada di Bali.terlebih penting bagi
masyarakat yang secara langsung
pekerjaamrya berhubungan dengan
pariwisata, maupun yang tidak secara
langsung berkecimpung dalam bidang
pariwisata agar perencanaan dan

pembangunan pariwisata dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan
acuan yang dituangkan dalam

Peraturan Daerah

tentang
Kepariwisataan Budaya Bali dan juga
diamanahkan
dalam konsep
penrbangunan
pariwisata
berkelanjutan. yaitu memberikan
keadilan secara ekonomi. sosialbudaya dan lingkungan bagi generasi

sebelurnnya

dan sekarang

serta

generasi yang akan datang sehingga
mereka memiliki hak yang sama untuk
menikmati keindartran alam Baii,
keunikan budaya Bali dan tentunya
sama-sama mendapatkan keuntungan
ekonomi atas penggunaan sumber daya
alam dan budaya yang digunakan
sebagai daya tarik wisata (World
Tourism Organization 2005).

Kurangnya pemahaman terhadap
pariwisata sering mengakibatkan
konflik di antara actor priwisata yang
berasal dari berbagai latar belakang
budaya dan bangsa yang diakibatkan

karena kesalahpaharnan dalam
memaharni dua dari empat unsur-unsur
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budaya budaya khususnya "sirnbol dan

dari lokal rnenjadi

ritual"Hindu yang dijadikan sebagai
objek dan daya tarik wisata(ODT$| di
Bali (Hofstede 200i; IJoy 2O02;

nemang berdampak positif terhadap
perkembangan suatu daerah terutama

Hartog 2006; Van der Duim 2007).

yang ditandai dengan meningkatnya
pennodalan, sistern penjualan dan
perdagangan barang dan jasa, dan

Rumusan Masalah

Penelitian ini

bertujuan untuk
memahami kompleksitas penggunaum
Pura Tanah Lot sebagai salah safu
objek dan daya tarik wisata di Bali
dalam perspektif globalisasi. Secara
lebih spesifik, masalah yang dikaji
mencakup apa dan siapa saja actor
Pura Tanah Lot daiam kedudukannya
sebagai sebagai obyek wisata? dan
bagaimanakah
kornpleksitas
pengelolaan Obyek Wisata Pura Tanah

Lot di era globalisasi ini?

sektor perekonomian dan perindustrian

penyediaan lapangan pekerjaan serta
kesejahteraan hidup bagi masyalakat
lokal (Lyons 2006; Hong and Song
2010). Namun di sisi lain, globalisasi
juga telah mengakibatkan rerjadinya

ketimpangan kekuasaan

Secara urnurn

kaj

ian

tentang

globalisasi sudah banyak jumlahnya
(Giulianotti dan Robertson 2007,
Lyons 2OA61, Tizon 2009; Hong and
Song 2010). Namun, studi yang secara

khusus tentang pariwisata budava
dalarn konteks globalisasi rnasih
sangat terbatas (Hitchcock dan Putra.
2007), terlebih lagi yang terfokus pada
penggunaan tempat suci pura Hindu
sebagai objek dan daya tarik
wisata.Globalisasi yang menurut
Lyons (2006) mulai didengungkan di

seluruh dunia sekitar tahun

1990-

anyang penekanannya secara khusus
dalam bidang globalisasi ekonomi;

tetapi, seiring dengan berjalannya
waktu globalisasi telah dikaitkan
dengan bidang lain seperti infbrmasi,
teknologi,
transportasi,bahas a dan pariwis ata.

komunikasi,

Di satu sisi,

globalisasi yang
merupakan proses peningkatan pasar

dan

merjinalisasi terhadap kaum minoritas
yang berpenghasilan rendah dan juga
terhadap masyarakat lokal dirnana
globalisasi tersebut digalakkan (Lyons
2006). Kedua dampak negatif dari
globalisasi ini sering kali menjadi

penyebab munculnya
KAJIAN PUSTAKA

internasional

konflik

dan

bahkan menjadi suatu ancaman serius
bagi daerah tujuan wisata yang
rnerniliki penduduk yang beraneka
ragam latar belakang budaya(Lyons
2006). Faktanya. dampak globalisasi
tersebut khususnya dampak dari
gltrbalisasi industn pariwisata rnernang
terjadi dan dapat dibuktikan di Bali.
Keterkenalan Bali dan budayanya serta
keindahan alamnya di berbagai
belahan duniasebagaimana disebutkan
oleh Picard (1996) yang dipertegas
kembali oleh Subadra (2015)memang
menjadi ir:dikator bahwa Bali mernang

sudah mengglobal.Namun

di

globalisasi tersebut, tidak

dipungkiri bahwa masih

balik
dapat

juga
ditemukan adanya marjinalisasi sosial
seperti kemiskinan yang jumlahnya
mencapai lebih dari seratus enampuluh
ribu orang di tahun 2013 dan buta
aksara yang jumlahnya masih sangat
signifikan sekitar I 1.800 orang pada
tahun 201O(Badan Pusat Statistik Bali

Jnrnal Perhotelan dan Pariwisata Jamrari - Juni 2016. Vo1.6 No.1 hal.53

w

Sekolah Tingg Pariwisata Triatma Jaya, I Nengah Subadra
, f lfayan Arta Artana,I Made Bayu Wisnawa

2009; Kernenterian

dibentuk oleh para peneliti dan penulis

yang hanya bisa menjangkau posisi
terbawah, misalnya sebagai sopir,
satpar.n, tukang bersih dan tukang
kebun yang merniliki beban kerja dan

lokal dan asing yang mengkaji dan
menulis tentang Bali yang selanjutnya
dijadikan sebagai media pemasaran
pariwisata Bali khususnya untuk
positicsning Bali (Pike 2012) di n'rata
intemasional dengan rnenggunakan

Pendidikan
Nasional Republik Indonesia 2010);
penindasan sumber daya manusia lokal

tanggung jawab berat namun memiliki
penghasilan yang hanya cukup untuk
bertahan hidup dan tentunya tidak

cukup kesejasteraan diri

dan

keluarganya (Subadra 2007): serta
pemusnahan budaya lokal khususnya

yang berkaitan dengan kegiataur
pertanian di kawasan dibangunnya

fasilitas pariwisata seperti hotel, vilia,
restoran, pub dan caf6 untuk

mendukung globalisasi

bidang
pariwisata yang menuntut penyediaan
fasilitas-tasilitas pariwisata yang
elegan, nyaman dan berstandar
internasional yang sangat sulit bisa
dijangkau dan dinikrnati oleh
masyarakat lokal sendiri (Subadra

2015). Bentuk-bentuk marjinalisasi,
penindasan dan pemusnahan budaya
tersebut tidak terlepas dari
ketidaksiapan dan lemahnva kualitas
sumber daya rnanusia lokal dalam
menghadapi derasnya arus globalisasi,
sehingga menyrburkan perkembangan

kapitalisme yang kuat secara
finansial dan kekuasaan (potvef)
meruntuhkan kaum yang lemah yang
mel arnpaui kewen an ganny a ( aut h o ri h,)
(Scou 201 1).

Dalam salah satu kajian globalisasi
yang secara khusus membahas tentang
globalisasi dalam bidang pariwisata

yang dilakukan oleh Hitchcock dan
Putra (2007) dinyatakan bahwa
keterkenalan Bali di seluruh dunia
karena adanya penglobalisisian citra
bali sebagai "tourist paradise" yang

prase-pfase sederhana, sangat menarik

dan mudah diingat sepefii:the last
pcradise (Powell953), Bali:moming
af the world (Sieban dan Grant1969)
sebagai judul bukunya sehingga
menggugah calon wisatawan untuk
mengunjungi Bali setelah membaca
penjelasan tentang budaya, alam dan
manusia Bali yang dilengkapi dengan
foto-foto yang sangat rnenarik. Upaya
untuk mengglobalisasikan Bali tentu
saja tidak mempublikasikan hal-hal
negatif yang terjadi di Bali seperti
pernbantaian masal pada tahun 1965
yang Robinson (1995) sebut sebagai

the dark side of paradise; dan
memberitakan keburukan Bali
sebagaimana ditulis Marshall (2011)
dalam majalah Times yang bedudul
Holidays fu Hell: Bali's ongoing woes
yang mengangkat tentang keburukan
Bali terttalna dalam hal kerusakan

lingkungan, pembangunan

yang
semerawut, dan tindak kejahatan yang

terjadi di Bali saat ini;

serta

pelumpuhan Kota Denpasar pada
tahun 1998an yakni penebangan
pohon-pohon perindang

di sepanjang

jalan utama di Kota Denpasar,upaya
pembakaran pusat bisnis/komplek
pertokoaan Grand Sudirman, dan
penghangusan pusat pemerintah
Kabupaten Badung yang terjadi paska
pemilihan presiden Republik Indonesia
yang mengakibatkeur lalu lintas
lumpuh total (observasi penulis 1998).
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Pengglobalisasian Bali bukan hanya
telah berdampak terhadap peningkatan
polularitas Bali sebagai daerah tujuan
wisata, tetapi juga berdampak terhadap
peningkatan jurnlah kunjungiur

ke Bali yang secara
ekonorni berimplikasi pada

wisatawan

peningkatan pendapatan
Provinsi

daerah

Bali.

adanya kesempatan
untukmembuka berbagai usaha di

bidang pariwisata seperti

hotel,

restoran dan toko-toko kerajinan, dan
tersedianya banyak lapangan pekerjaan
bagi masyarakat lokal (Archer et al.
2005; Hitchcock dan Putra2007; Putra
dan Pitana20l0). Terlebih lagi bagi
usaha-usaha pariwisata yang sudah
besar dan maju atau bahkan sampai
bertaraf intemasional bisa memberikan
berbagai jenis bantual seperti
pembanguanan fasilitas umum dan

pelatihan keterampilan
masyarakat yang berada di

saat ulang tahun perusahaannya,
setelah itu fbto bersama dan
dipublikasikan secara besar-besaran di
berbagai rnedia masa untuk
mendapatkan popularitas, dan bukan
berorientasi pada kualitas (qualiD) dan
keberlanjutan (sutttinttbilit!) tan ggung
jawab sosial yang diberikan kepada

masyarakat. Semestinya, kegiatan

corporate social responsibility
dilakukan dalam suatu program jangka
panjang

dan

berkelanjutan

agar

hasilnya berkualitas dan benar-benar
dapat dinikmati dan gunakan oleh
masyarakat lokal.Misalnya, pemberian
pelatihan dan kursus berdurasi enam
bulan sampai dengan satu tahun dalarn
bidang keahlian Bahasa asing dan

perhotelan yang secara

khusus

dirancang untuk masyarakat lokal di
sekitar perusahaan dapat dilakukan

kepada

oleh perusahaan agar rnasyarakat dapat

sekitar
tempat usaha tersebut didirikan yang
Utting (2005) sebut sebagai corporate

menguasai kornpetensi dalam bidang
perhotelan dan bisa langsung
dipekerjakan di perusahaan/hotel
tersebut, sehingga masyarakat lokal
dapat menikrnati hasil CSR tersebut
dalam jangka panjang dan bahkan
seurrlur hidupnya. Kurang adilnya
pembagian keuntungan dari
perusahaan yang ditujukan untuk
masyarakat local dan lingkungan tentu
saja tidak sesuai dengan konsep triplebuttom-line atau yang tebih dikenal
dengan PPP Q:eople, planet and profit)
yang diperkenalkan oleh Peter Fisk
(2015) yang mana keuntungan Qtrofir)
yang diperoleh dari suatu perusahaan
hanrs dibagi secara adil untuk people

social responsibili4-

(CSR),yaitu

tanggung jawab sosial perusahaan

sebagai

konsekuensi

dari

di suatu daerah
untuk memajukan daerah dan sumber
daya manusia yang berada di
pengernbangan usaha

sekitarnya.

Namun, tidak sedikit perusahaanpemsahaan di Bali yang kegiatan
CSRnya hanya dijadikan sebagai

pubiikasi pengenalan
perusahaannya saja, a1alr lebih
mengglobal atau dikenal oleh
masyarakat banyak. Ini dapat dilihat
media

dari kegiatan sosial yang dilakukan

(misalnya:

bersih-bersih

pantai,pelepasan tukik dan kunjungan
'biasanya
ke panti asuhan) yang hanya
dilakukan hanya satu tahun sekali pada

(pemilik usaha, pengelola dan

karyawan serta nusyarakat lokal) dan
planet (lingkungan dan atau alam
semesta dan penciptanya) agar bisa
rnewujudkan keseirnbangan hidup dan

terwujudnya tujuan
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(.swtainable

berkelanjutan

develop*tent). Konsep ini serupa,
tetapi tidak sama dengan Tri Hita
Karana yang merupakan kearifan lokal

dan telah dijadikan sebagaia filosofi

hidup oleh masyarakat Bali untuk
mencapai kebahagiaan dalarn
kehidupannya.

Tri Hita Karana,

sebagaimana

disebutkan oleh Dharmayudha and
Cantika (1999) dan Wiana (2009)
adalah tiga hubungan hamonis yang
rnenyebabkan manusia bisa bahagia
dan atau mencapai ketenangan dan
kedarnaian (shanti) yaitu hubungan
manusia dengan tlhan Qtarhyttngan),
nranusia dengan manusia Qtav,ongan)
dan manusia dengan lingkungan
(palemnhan). Dengan kata [ain,

dibagikan kembali secara adil kepada
nurnusia (sebagai pengelola) dan alam
semesta (yang menjadi obyek untuk

dikelola), tanpa secara

khusus
mernpersembahkan profit-nya kepada
Tuhan sebagairnana yanB tersirat

dalarn konsep Tri Hita Karana.Ini
memperkuat algumentasi Van der
Duim (?007), bahwa pariwisata tidak
hanya melibatkan manusia sebagai
aktor (human actor) yang hidup yang
memiliki kemampuan untuk mengelola
alam dan sesama manusia, namun juga
melibatkan actor yang bukan manusia
(non human actor) seperti: keuntungan
atau uang yang diperoleh dari kegiatan
pariwisata yang digunakan untuk
mensejahterakan

manusia,
alam
dan

nr.engkonservasi

manusia sebagai aktor utama tidak bisa

melestarikan budaya yang dijadikan
sebagai obSrek dan daya tarik wisata.
Sehingga kedua actor tersebut sama
sekali tidak bisa dipisahkan.

menjalin hubungan yang harmonis
dengan ketiga aktor tersebut secara
bersamaan. Dalam konsep Tri Hita

pariwisata tentunya juga

manusia tidak akan pernah merasa
bahagia, tenang dan darnai apabila

Karana tidak ada kejelasan bagaimana
manusia seharusnya bertindak dan atau

berprilaku agar bisa

terwujud

hubungan yang "harmonis" karena
harmonis merupakan sifat yang tidak
terukur (unmesurable) dan tidak
terlihat (inrangible) yang sering kali
bersifat subyektif - tergantung dari

perasaan yang dinriliki

oleh

subyeknya/manusianya. Sehingga,
dalam konsep Tri Hita Karana,
ketercapaian keharmonisan sangat
tergantung bagaimana manusia berbuat
atau berprilaku dengan tuhan, manusia
dan iingkungan; sedangkan dalam
konsep tripie P, tercapai atau tidaknya

keharmonisan tergantung dari
bagairnana profit dari hasil
pengelolaan

alam/lingkungan

Selain berdampak positif, globalisasi
akan

berdarnpak negatif terhadap sosial,
budaya dan alarn di suatu daerah
tujuan wisata sebagai konsekuensi dari
interaksi yang terjadi antara wisatawan

dan

masyarakat lokal

dan

membanjirnya penanam modal lokzri

dan asing yang

mengembangkan

usahanya dalam bidang pariwisata
seperti hotel, villa, bungalow, dan
restoran yang memerlukan lahan yang
sangat
banyak
sehingga
mengakibatkan semakin berkurangnya
lahan produktif di suatu destinasi
pariwisata (Archer et al. 2005) dan
senrakin memperkumuh tata ruanglya
sebagai akibat dari pembangunan yang
tidak terkendali (Marshall 2011).
Lebih lanjut, Archer et al. (2005)
dampak negatif dalarn bidang sosial
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yang sering terjadi adalah konflik
pariwisata, karena mereka sebagai
actor pariwisata tentunya memiliki

obyek dan daya tarik wisara yang
memungkinkan mereka untuk
mendapatkan "keuntungan" dari
keterlibatanya dalam pariwisata

kepentingan dan tujuan tersendiri yang

(Donaldson and Preston I995).

kepentingan antara para stakeholder

berbeda antara stakeholder yang satu
dengan yang lainnya (Freernan 2005;
Byd 2007), sehingga sangat rentan
teriadinya perselisihan (.dispute) yang
berujung dengan konflik (Van der
Duim 2OO7).

Di Bali,

pernbagian keuntungan yang
diperoleh dari pariwisata secara tidak
adil telah memicu terjadinya hubungan

yang

tidak

harmonis

mengakibatkan terjadinya konflik

kepentingan antar
Stakeholder sebagaimana disebutkan
oleh Freeman Q0A4; didefinisikan
sebagai "an.y- group or individual that
catx affict ot' is aff-ected by' the
achievement of a corporation's
ptnpose". Mengacu pada definisi ini.
bahwa stakeholder adalah setiap orang
atau individu atau kelompok yang bisa
mempengaruhi atau bisa dipengaruhi

oleh tujuan dari suatu perusahaan.
Oleh karena itu, cakupan stakeholder
sangat luas dan perlu ditentukan secara
pasti siapa saja yang mempengaruhi

dan dipengaruhi oleh

suatu

perusahaan.Dalam bidang pariwisata,
Byrd (2007) telah mengklasifikasikan
stctkehokler rnenjadi dua yaitu:(1) tuan
rumah (host community), adalah setiap
orang yang terlibat dalam proses dan
pengembangan pariwisata. misalnya
pemerintah, masyarakat lokal, lembaga
swadaya masyarakat, lembaga
adat/tradisional, industry pariwisata

dan karyawan, akademisi; dan

(.2)

pengunjung {visitor), adalah
wisatawan baik domestik maupun
internasional yang berkunjung ke suafu
destinasi dan atau obyek dan daya tarik

wisata dan menikmati fasilitas dan
layanan pariwisata yailg tersedia di
tempat tersebut. Kedua stakeholder

tersebut rnemiliki

kepentingan

tersendiri terhadap destinasi dan atau

dan

stakeholder

pariwisata tersebut yang sama-sama
menginginkan untuk mendapatkan
keuntungan terbanyak. Masyarakat
lokal utamanya, sebagai pemilik
budaya yang dipersembahkan untuk
pariu'isata telah dijadikan sebagai

"susu perahan" dengan

beban

tanggung jawab yang berat untuk

menghormati dan
budayanya, narlun

melestarikan
rnendapatkan

pembagian yang kurang berkeadilan
yang mengakibatkan masyarakat lokal

tersebut melakukan perlawanan
iresistance) untuk memproteksi

budayanya (Subadra 2015). Reaksi
rnasyarakat lokal ini merupakan salah

satu cara untuk tnemproteksi
dan menunjukan rasa

budayanya

ketidakpuasan atas perlakuan yang
diterimanya; dan bahkan tidak
menutup kemungkinan untuk
mengadakan agresi secara besarbesaran kepada pihak-pihak yang telah
mengambil keuntungan dari
penderitaannya sehubungan dengan
penggunaan budaya masyarakat lokal
tersebut untuk kepentingan pariwisata
(Holden 2005).

METODOLOGI
Sebagaimana telah disebutkan dalam
rumusan masalah, penelitian ini

bertujuan untuk
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kornpleksitas pengelolaan Obyek
Wisata Pura Tanah Lot(Denzin and
Lincoin 2000; Silverman 2006). Oleh
karena itu, penelitian in menggunakan
pendekatan kualitatif yang mana datadatanya diperoleh n-relalui observasi
dan koleksi tulisan atau atikel online
yang berhubungan dengan penelitian
ini yang diterbitkan oleh media masa.

Data kualitatif tersebut dapat
digunakan untuk memahami
bagaimana

konflik terjadi di destinasi

pariwisata tersebut (Denzin

diambil langsung oleh peneliti

dan

juga dari beberapa media online
(Gillham 2003;Phillimore and
Goodson 2004).

and

Lincoln 2000).
Data observasi adalah hasil obeservasi
penulis sendiri pada saat berkunjung
ke Obyek Wisata Pura Tanah Lot pada

tahun 2005, 2010 dan 2014. Pada
tahun 2005, penulis bersama temiut-

teman kuliah di

obseryasi ini sangat membantu penulis
untuk mengganrbarkan kegiatan wisata
dan situasi terkini yang ada di lokasi
penelitian
sehingga dapat
mendeskripsikan obyek penelitian
secara benar dan akurat yang didukung
dengan beberapa dokumen foto yang
berkaitan dengan penelitian ini yang

Pascasa{ana

Universitas Udayana secara langsung
bersarna-sama melakukan kunjungan

resmi ke Pura Tanah Lot dan
melakukan diskusi tentang
pengembangan pariwisata di tempat

Data online yang diperoleh dari
terbitan resmi media masa online
dikumpulkan dari berbagai sumber
fulisan vang bebeda seperti Bali Post,
Antara News Bali, Denpost dan Tribun
Bali densan tujuan untuk menjamin
keseimban_san dan kenetralan dalam
penyajian artikel serta kebenaran atau
akurasi dari pemberitaan tersebut.
Banyaknya surnber dan variasi data

akan nremberikan liabilitas

hasil

penelitian.

tersebut dengan pengelola Obyek

Data yang terkurnpul

Wisata Pura Tanah Lot;kernudian pada
tahun 2010, penulis berkunjung lagi ke

ditriangulasi (triangulated)^ dengan
mernbandingkan fakta-fakta yang

Obyek Wisata Pura Tanah Lot
menemani beberapa teman dari
Si.ngapura dan Malaysia yang datang

secara besama-sama untuk melihat
keunikan obyek wisata pura ini; dan
pada tahun 2014 penulis melakukan
kegiatan ritual persembahyangan di
Pura Tanah Lot bersama keluarga

sehingga dapat mengamati

dan

mengetahui secat'a langsung kegiatan
ritual yang diadakan oleh umat Hindu

di

selanjutnya

terjadi _vang hubungan

dengan

pengelolaan Obyek Wisata Tanah Lot
dan teori-teori yang berhubungan
dengan globalisasi, actot" network,

stakeholder dan konflik;
selanjutnya diinterpretasikan

penulis agar bisa

dan

oleh
mendapatkan

pemahamaman yang mendalam tin-

depth understanding)

terhadap

permasalahan yang dikaji(Krueger and
Casey 2000).

dalam Pura Tanah Lot. Selama

obseruasi, penulis mengamati obyek
wisata tersebut mulai dari tempat
parkir sarnpai dengan kawasan yang
paling suci Pura Tanah Lot. Kegiatan

PEMBAHASAN
Pura Tanah Lot terletak

di Desa
Beraban, Kecamatan Kediri,
Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali,
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sekitar 22 Ktn dari Denpasar dengan

ini

jarak tempuh kurang lebih enpat

Pebruari 2015'5.

puluh

lima

menit

dengiur

menggunakan mobil atau sepada
motor. Cikal bakal Pura Tanah [,ot
digagas oleh seorang pendeta Hindu
yang berasal dari Pulau Jawa yang
bernama Dang Hyang Nirartha yang di
Bali juga dikenal sebagai Pedanda
Sakti Wawu Rauh yang datang ke Bali
sekitar abad ke-15 dalam misi
perjaianan keagamaannya dalam
rangka penyebarran ajaran agama
Hindu dan pembangunan pura-pura di
seluruh Pulau Bali (Institute Hindu
Dhanna 1983).

Pada awalnya tujuan pembangunan
Pura Tanah Lot yang merupakan salah
satu dari Pura Dang Kahyangan di Bali

adalah murni untuk kepentingan
kegarnaan dan rnemuja kebesaran
tuhan yang diperkenalkan oleh Dang
Hyang Nirartha kepada masyarakat di
sekitar Desa Beraban yang ketika itu

sebagian besar

penduduknya

berpenghidupan sebagai

nela,van

(Institute Hindu Dhanna

1983).

Narnun, seiring dengan berjalannya

waktu dan mulai berke mbanganya
pariwisata di Bali sekitar tahun 1920an. maka sekarang ini Pura Tanah Lot
masuk sebagai salah satu daftar Objek
dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di
Bali (Picard 1996. Dinas Pariwisata
Provinsi Bali 2009).Sekarang ini,
Obyek Wisata Pura Tanah Lot dikelola
oleh Badan Pengelola Daerah Tujuan
Wisata Tanah Lotyang dipimpin oieh
seorang Ketua Umum yang dibantu

oleh seorang Ketua Umum

dzur

dioperasikan oleh seorang Manajer

yang secara langsung

setiap harinya (Antara News 23

bertugas
mengelola kegiatan wisata di ternpat

Pariwisata, sebagaimana disebutkan
oleh Van der Duirn (2007) dengan
menggunakan pendekatan Actor

Network Theory (ANT) terbentuk
(constructefi dari dua actor \tama
yaittt lrumnn actor dalrt non hr,tnmn
actor yan1 memiliki hubungan yang
erat antara sattJ actor dengan actor
Iainnya. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa
human actor mencakup seluruh
manusia yang terlibat dalam kegiatan
pariwisata termasuk di dalamnya
wisatawan, masyarakat lokal yang

bekerja di industri pariwisata dan
masyarakat lokal yang melakukan
aktivitas budava dan keagamaan yang
dijadikan sebagai daya tarik wisata;
sedangkan non human actor mencakup
semua keperluan wisatawan untuk
berwisata seperti dokurnen pe{alanan,
sarana transpol'tasi; dan juga sarana

pariwisata yang berada

di

daerah

tujuan wisata seperti bangunan sarana
akornodasi, restoran, alam di
sekitarnya, dan tennasuk sernua objek
yang dikunjungi dan dinikrnati oleh
wisatawan di suatu destinasi
pariwisata. Mengacu pada definisi
actor sebagaimana dijelaskan di atas,
Pura Tanah Lot merupakan salah satu

actor non humnn pariwisata

dan

sekaligus sebagai objek wisata yang
dilihat dan dinikmati oleh wisatawan
(Urry 2002; Van der Duim2007).

Kekaburan penggunaan istilah
penyebutan Pura Tanah Lot seperti
daya tarik wisata, objek wisata, dan
objek dan daya tarik wisata sampai
saat ini masih terjadi karena belum ada
acuan yang tepat yang dipakai untuk
menentukan istilah penggunaan pura
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untuk kepentingan pariwisata di Bali.

Putra dan Pitana (2010) misalnya,
dalam konteks pariwisata menyebut
Pura Tanah Lot hanya sebagai daya
tarik wisata karena pura dan rinral
keagarnaan yang dilakukan di pura
tersebut dianggap rnerniliki daya tarik

dan sekaligus sebagai dijadikan
sebagai faktor penarik yang

memotivasi wisatawan untuk
menggunjungi Pura Tanah Lot.
Sedangkan badan yang pengelola
di Pura Tanah Lot

pariwisata

menyebutnya sebagai Badan Pengelola
Objek Wisata Tanah Lot (BPOWTL)

yarig dapat diartikan bahwa Pura
Tanah Lot adalah objek wisata yang
dijadikan sebagai objek untuk
dikunjungi oleh wisatawan karena di
dalamnya terdapat sesuatu yang bisa
ditatap dan dinikmati oleh wisatawan
seperti keunikan arsitektur pura yang
dikornbinasikan dengan keindahan
alam seperti tebing yang indah yang
diukir secara alami oleh deburan
ombak, dan matahari terbenam serta
ritual keagamaan yang dilakukan oleh
urnat Hindu di Pura Tanah Lot yang
menurut Urry (2002) disebut sebagai
tourist gaze.

trbih lanjut,

Peraturan Daerah
h'ovinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012
tentang "Kepariwisataan Budaya Bali"
yang nrerupakan pembahatuan dari
Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I BaliNomor 3 Tahun 1991 t e

ntang

tidak

"Pariwisata Budaya" juga

menjelaskan secara tegas
mengenai istilah yang dipakai untuk

pura yang digunakan

untuk
pariwisata
ini
karena
akan
kepentingan
berimplikasi pada konsekuensi
terhadap penetapan istilah tersebut,
seperti perneliharaan dan pelestarian

kesucian pura tersebut. Peraturan
Daerah tentang Pariwisata Budaya
terdahulu (PerdaNomor 3 Tahun 1991)
setidaknya telah menyebutkan pura
dalam konteks pariwisata budaya Bali.

"pura-pura dan dan ternpat ibadah

lainnya tidak tennasuk

dalam
pengertian obyek wisata, namun para
wisatawan yang ingin meninjau purapura dan tempat ibadah lainya tetap
diijinkan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku".

Walaupun pura dianggap bukan
sebagai obyek wisata, namun disisi

lain pemerintah telah rnenetapkan
beberapa pura utnum (public temple)
di Bali sebagai obyek dan daya tarik
wisata dan pemerintah secara resmi
memungut retribusi atau tiket masuk
kepada setiap wisatawan yang
mengunjungi pura tersebut yang mana
hasil pungutan tersebut dijadikan
sebagai pendapatan daerah (regional
(Subadra
teverLlle')
20 I 5).Dibandingkan dengan Peraturan
Daerah tentang Pariwisata Budaya
terkini -vang berlaku di Bali yaitu
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
2 Tahun 2012, tidak ada peraturan
yang disebutkan secara rinci tentang
penggunaan pura sebagai obyek dan
daya tarik wisata; yang ada hanyalah
peraturan mengenai model bangunan
fasilitas pariwisata yang tidak boleh
menyerupai tempat suci

pura.

Sedangkan peratuan

yang
menyangkut tentang penggunaan pura
sebagai obyek dan daya tarik wisata di
Bali tidak diiabarkan sama sekali,

sehingga kondisi seperti ini sangat
rentar terhadap konflik kepentingan
antara pemerintah daerah dan
pengempon pura sebagaimana yang
teriadi di Pura Goa Lawah, Klungkung
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Tirtha

Pura
Gianyar( Subadra 2Ol 5).
dan

Empul.

Pitana pada tahun 2010 rnisalnya,
menemukan bahwa secara nyata
Pernerintah Daerah Tabanan telah
menjadikan Pura Tanah Lot sebagai
obyek sumber pendapatan daerah,

yang mana pemerintah berhak
menerima sebesar 55% dari
pendapatan yang diperoleh dari
pariwisata yang dikembangkan dengan
menggunakan Pura Tanah Lot sebagai
daya tariknya. Bagaimana logikanya
Pura Tanah Lot yang dijadikan sebagai
tuurist gaze (Urry 2A0D hanya
menerima 5Yo dari pendapatan dari
hasil penjlalan tiket masuk (entrance
ticket) yang secara nyata telah menjadi
obyek yang dieksploitasi oleh
pernerintah tetap saja tidak disebut
sebagai obyek wisata. Fakta ini
bertentangan dengan pendapat yang
disampaikan oleh Vander Duim QAOT)
yang menyatakan bahwa sesuatu yang

rnerladi daya tarik wisata

adalah

obyek yang rnerupakan bagian dari

pariwisata yang dinikrnati oleh
wisatawan yang patut dinikmati
hasilnya secara berkeadilan {equit-t)
agar sesuai dengan tujuan pariwisata
yang diamanahkan dalam konsep

pariwisata berkelanjutan yang
menekankan pada tiga aspek,yaitu
kualitas (qualityl, keberlanjutan
\gonfinuiry') dan keseimbangan

alance')(G ortazat 1 999 ; Cohen 2002;

World Tourism Organization 2005).

Melihat takta ini,nampak dengan jelas

bahwa pembiaran

ketidakadilan

{inequiry) dalam distribusi hak

Kajian yang dilakukan oleh Putra dan

(b

rnengakibatkan

ketidakpastiur

{uncefiainty) dalam penggunaan istilah
untuk Fura Tanah Lot yang digunakan

untuk kepentingan pariwisata telah

dan

kewajiban masing-rnasir'g s take ho lde r
yang dapat mengakibatkan terjadiuya

konflik

kepentingan

di

antara

stakeheider tersebut (Freeman 2004).
Konflik inilah yang menurut Lyons
(2006) disebut sebagai dampak dari
globalisasi, yang mana Pura Tanah Lot
yang merupakan bagian dari budaya
lokal masyarakat Hindu di Bali
dikelola sedemikian rupa untuk
kepentingan pariwisata, lalu
diperkenalkan dan dipromosikan
secara global ke seluruh dunia dan
akhirnya lnampu menarik wisatawan
domestik maupun manca negara untuk

datang dan mengunjungi serta

menghasiikan uang yang sangat
banyak mencapai lebih dari sepuluh
miliar rupiah pada tahun 2009 (Putra

dan Pitana 2010) yang

akhimya
diperebutkan oleh para stakeholdernya secara tidak adil.

Ketidakadilan ini bukan hanya
berujung pada konflik antar
stakeholder Pura Tanah Lot yang
pengelola pariwisatanya sernpat
mengalami status 4w, tetapi juga
bukti nyata kegagalan dari penerapan
konsep tri hita karana(Dumayudha

dan Cantika 1999) yang telah

diperkenalkan secara global oleh
Pitana (201 1) khususnya hubungan
antar manusia Qtawongan) yang
terlibat dalam pengelolaan obyek
wisata pura tersebut memperebutkan
manisnya "kue pariwisata" yang

dikembangkan di

tempat
tersebttt.Sebagaimana telaLh dibahas
pada bagian tinjauan pustaka,
stakeholder secara umum
diklasifikasikan rnenjadi dua: host
communi4' dan visitor yang
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selanjutnya secara

khusus

dikembangkan oleh Byrd (2007) dalam
konteks pariwisata, sehingga
stakeholder pariwisata terdiri dari
empat antara lun:present host
contnunity-pihak yang terlibat dalam
pengelolaan pariwisata. preserfi
vrsilors-wisatawan lokal maupun asing

yang sedang berkunjung ke

suatu

destinasi, furure host commurzir r*-pihak
yang akan terlibat dalam pengelolaan

pariwisata dimasa yang akan datang,
dan future vlsilors-wisatawan lokal
maupun asing yang akan berkunjung
ke suatu destinasi. Keempat tersebut
adalah pihak yang bisa mernpengarudi
dan dipengaruhi oleh suatu usaha
pariwisata (Freeman 2005). Dari
keenrpat jenis sta,teholder pariwisata
ini. konflik antar stakeholder yang
penulis maksudkan dalam kasus Pura
Tanah Lot adalah konflik di antara

preserfihost coruruwti1' yang
mengelola Pura Tanah Lot yang
mencakup masyarakat lokal Desa
Beraban, Pemerintah Daerah

Kabupaten Tabanan, dan CV Ary Jasa
Wisata - pihak swasta yang rnerupakan
inisiator pengembangan pariwisata
yang menggunakan Pura Tanah L,ot
sebagai daya tarik wisatanya(Putra dan
Pitana 2010).
Jelas sekali terlihat bahwa stakeholder
di atas rnemperebutkan hasil dari

globalisasi Pura Tanah Lot sebagai
salah satu tourist gaze dr Bali, yang
mana Pemerintah Kabupaten Tabanan
dengan sengaja tidak memperpanjang
kontrak kerjasama yang secara tidak
langsung menendang CV Ary Jasa
Wisatadari iingkaran stakeholder sejak
tanggai 1 April 2011 sehingga proporsi
sebanyak 15% yang sernula diterirna
oleh pihak swasta ini bisa diambil dan

dibagi oleh pernerintah dan desa adat

sehingga mereka

mendapatkan

proporsi yang lebih banyak lagi (Bali
Post27 Nopernber 2011). Konflik yang
berujung pada pernbuharan Badan
Pengelola Objek Wisata Tanah Lot

,vang ditetapkan melalui

surat
keputusan bupati Nomor 135 Tahun
2011 (Bali Post 22 Mei 2011) yang
secara langsung melengserkan manajer
Badan Penglelola Objek Wisata Tanah

Lot ini telah menjawab kekhawatiran
Putra dan Pitana (2010) tentang
kemampuan badan ini dalam
mengelola Pura Tanah Lot untuk
kepentingan pariwisata, yang hampir

saja dijadikan sebagai rnodel
pengelolaan pariwisata berbasis pura
di daerah-daerah lainnya di Bali.
Temyata Badan Penglelola Objek
Wisata Tanah Lot ini hanya mampu
bertahan selama harnpir sebelas tahun

mulai dari bulan Juli 2000 sampai
dengan April 201i (Bali Post 22 Mei

2011; Putra

Pitana
2010).Selanjutnya,
sejak
dibubarkannya Badan Penglelola
Objek Wisata Tanah Lot pengelolaan
Pura Tanah Lot untuk kepentlngan
pariwisata dipimpin oleh pejabat
sementara yaitu kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
dan

Tabanan yang ditunjuk langsung oieh
Bupati Tabanan sesuai dengan Surat
Keputusan bupati Nomor 135 Tahun

2}ll (Bali Post 27 Mei 20ll).

Pimpinan pengelola ini bekerja untuk
memastikan bahwa kegiatan wisata di
Obyek Wisata Pura Tanah Lot dapat
berjaian sebagaimana mestinya sampai
deng;ur tercapainya kesepakatzur di
antara para stakeholder dan atau
terbentuknya badan baru yang akan
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mengelola di rnasa yang akan dating
(Byrd 2001).

Tabanan dengan

kewenangannya

mengarggap bahwa pentetapan Surat

Keputusan Bupati tersebut
Pemberlakuan Surat Keputusan Bupati

ini

berbuntut panjang

dan

mernunculkan protes keras dari
rrrasyarakat lokal Desa Adat Braban
dan organisasi pemuda di desa lersebut
yang mempertanyakan dan memprotes
pengeluaran Surat Keputusan tersebut

yang dianggap tidak aspiratif dan
mengakomodir aspirasi masyarakat

lokal dengan

memasang beberapa

sepanduk penolakan penunjukan
manajer pengelola Obyek Wisata
Tanah Lot yang dipasang di sepanjang
jalan menuju Obyek Wisata Tanah Lot
dan juga berdemonstrasi ke kantor

desa setempat untuk menuntut
pemerintah untuk mencabut

pemberlakuan Surat Keputusan Bupati
Tabanan tersebutl dan juga protes dari
beberapa anggota l)ewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan yang
mempefianyakan bekunya aiiran dana
yang nilainya milyaran rupiah (Bali
Post 25 Nopernber 2011, 19 Januari
2012).Tindakan-tindakan protes
seperti ini rnerupakan bukti nyata dari

keberadaan konflik

terhadap
Tanah Lot sebagai

pengelolaan Pura
Obyek dan Daya Tarik Wisata di Bali

yang Holden (2006) sebut sebagai
perlawanan dan penolakan dari
masyarakat lokal yang tertindas dan
atau menerima perlakuan yang tidak

adil yang tentu saja

dengan tuiuan

berseberangan

pengembangan

pariwisata sebagaimana dituangkan

dalam konsep

pembangunan

pariwisata berkelanjutan

tourism) yz[1g sangat

(s us

tainabLe

menekankan
(equirl)
terutama untuk
aspek keadilan
masyarakat lokal (WTO 2005). Namun
lain, Pemerintah Daerah

di sisi

sudah

sesuai dengan ketentuan and prosedur

pengengeluaran

sebuat

kepulusan.Disini tarnpak jelas

surat

sekali

bahwa dalam era global, kapitalistne

tidak hanya terjadi pada bidang
ekonomi saja, tetapi juga pada
kewenangan pemerintah dalam
membuat suatu keputusan yang mana
penrerintah dengan kekuasaan Qtowe)
dan kewenangannya (authoriry,) telah
mengambil kebijakan yairg tidak
mengakomodir aspirasi kalangan
masyarakat terbawah (grass root)
sebagai pihak yang secara langsung

menanggung

beban

sehubungan

dengan pembedakuan surat keputusan
tersebut, sehingga penolakan dan
konflik sistem pembagian keuntungan
dari pengglobalisasian Pura Tanah Lot
sebagai obyek dan daya tarik wisata

intemasional itu terjadi.

Konflik serupa juga terjadi pada dua
pura umum (public temple) lainn.va
seperti di Pura Goa Lawah dan Pura
Tirtha Ernpul: yang mana di Pura Goa

Lawah, penrerintah Kabupaten

Klungkung mengambil 80% dari
pendapatan yang diperoleh dari
penjualan tiket di Obyek Wisata
tersebut, sedangkan Bendesa Pura

(Pengelola

Pura Goa

Lawah)

mendapatkan 2oo/o. Sedangkan di Pura
pemerintah
6ooh dan
sebesar
bagian
mendapatkan
Desa Adat Manukaya Let (pengelola
Pura Tirtha Empul) mendapatkan
bagian sebesar 40o/o dengan beban
menanggung seluruh peugeluaran
perbaikan dan atau pembangunan tisik

Tirtha

Empul,

pura dan juga seluruh ritual rutin pada
saat Purnanta, Tilem, Galungar4
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Kuningan, Saraswatidan
'Piodalan' yang dilakukan

juga

setahun

sekali (Subadra 2015). Nampak jelas
bahwa konflik-kontlik tersebut terjadi

dari
(inequi4') dalam
sebagai akibat

keuntungan Qtrofit)

ketidakadilan
pembagian

dari

penetapan
pura-pura tersebut sebagai obyek dan

daya tarik wisata. Hal ini tentu saja
masih belum sesuai dengan konsep
triple-bottom line (mencakup'. people,
planel dan profit), yakni penibagian
keuntungan (profit) dari suatu usaha

untuk memakmuran masyarakat
(people) dan pelestarian dan
keberlanjutan alarn semesta (planet)
secara adil (Fisk 201 5).

Di balik keterkenalan dan giobalisasi
Pura Tanah Lot yang dalam kurun lima
tahun belakangan

ini telah terbukti

dikunjungi oleh jucaan wisatawan yang
menghantarkan obyek wisata ini
mendapatkan predikat sebagai obyek

wisata terfavorit di Bali,

dan

menghasilkan rnilyaran rupiah setiap
tahunnya (Dinas Pariwisata Provinsi
Bali 2OA9 Putra dan Pitana 2010;
Kornpas 23 Maret 2015; Denpost 16

Agustus 2015 ), temyata terjadi
konflik internal dalam pengelolaannya
yang semata-mata disebabkan karena
kurang adilnya pembagian "kue"
pariwisatayang berada di Desa
Beraban, Tabanan ini, dan adanya

upaya

untuk

memusnahkan

keberadaan pihak swasta (CV

Ary

Jasa

ini dianggap
tidak perlu lagi yang akhirnya

Wisata) yang sekarang

berujung pada kebuntuan (deadlock)

dan ketidakpastian

(uncertainty')

sampai dengan tercapainya mufakat
antara Desa Pakraman Braban dan
pernerintah Kabupaten Tabanan pada

tanggal 17 Nopernber 2011 (Bali Post
l9 Nopember 201 1).

Lalu dimana letak keharmonisan antar
rnanusia (.pawongan) yang terlibat
dalam pengelolaan Fura Tanah Lot
sebagai obyek dan daya tarik wisata?
Tidak harmonisnya hubungan antar
manusia yang merupakan stakehokler
dari Pura Tanah Lot merupakan salah
satu indikasi bahwa konsep tri hita
karanasebagaimana disebutkan oieh
Darmayudha dan Cantika (1999)
sebagai tiga sumber dari kebahagiaan
(hubungan yang harmonis antara
manusia dengan tuhan, manusia dan
sesarrla, dan manusia dan Iingkungan)
tidak berjalan dengan baik. konisnya,
the big httman actor atau pihak-pihak

yang terlibat dan

mendapatkan

keuntungan yang sangat besar dari
penggunaan Pura Tanah Lot untuk

kepentingan

pariwisataseperti:

pemerintah (55%), masyarakat lokal
yang teroganisir dalam Desa Adat
Beraban (30%) dan CV Ary Jasa
Wisata( 1 5%) bertikai mernperebutkan
keuntungan yang diperoleh sehingga
tidak ada lagi kehannonisan di antara
mereka (Van der Duim 2AA7: Putra
dan Pitana 2010). Sedangkan Pura

Tanah Lot yang dijadikan sebagai
"obyek" dan sekaligts icon pariwisata
di tempat itu yang (Van der Duim
200"7) sebut sebagai non-humanartormendapatkan bagian yang sangat
sisihan
dari bagian yang diperoleh dari Desa
Adat Beraban (Putra dan Pitana
2010).Untungnya. persentase yang
sangat kecil itu masih cukup untuk
membiayai piodalan yang
melaksanakan secara rutin setiap enam
bulan sekaliatau 210 hari tepatnya
pada hariBuda Wage Langkir,

kecil (5%) yang merupakan
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sehingga hubungan antara tnanusia
(masyarakat lokal Desa Adat Berabzur
sebagai pengemong pura) dengan

tuhan

(parah),angan't

terlihat

Penrerintah Kabupaten Tabanan.Fakta
secara jelas menunjukan bahwa
para stakeholder tidak bersungguhsungguh
memperjuangkan

ini

penarnbahan

hannonis.

Perubahan skema penrbagian
keuntungan {profit)
dari
pengembangan pariwisata berbasis
pura yang Subadra (2015) sebut

sebagai temple tourism yang diperoleh

dari peniualan fiket masuk {enterance
ticket) ke obyek wisata pura tesebut

yang disepakati antara Desa
Pakramana Beraban dan Pemerintah
Daerah Tabanan telah meredakan
konflik di antara kedua actor
pariwisata ini yang selanjutnya
dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama Nomor 12 Tahun 2011 d;ur
Nomor 358,DPBRB lxllz9ll yang
menetapkan distribusi pernbagian
sebesar 60% (untuk Penrerintah
Daerah Tabanan) dan 40% f)esa
(Pakramana Beraban). Selanjutnya,
40% pernbagian yang diterima oleh
Pakrarnana Beraban dibagi dengan
kornposisi: Desa Pakraman Beraban
sebesar 24ok,Pura Tanah Loi sebanYak
7,5o/o, Desa Pakraman se-Kecamatan
Kediri mendapatkan 4,5% dan purapura yang ada di sekitarnya
mendapatkan bagian sebanyak 4%
(Bali Post, 19 Nopember 2011).
Melihat skerna terbaru ini, narnpaknya

alokasi dana

atau

pembagian profit untuk kepentingan
pura, karena kenyataannya sebagian

besar hasil penjualan tiket masuk
Obyek Wisata Pura Tanah Lot dibagi
bukan untuk kepentingan pelestarian
dan keberlanjutan obyek utama (Pura
Tanah Lot) yang tentu saja dana untuk
pelestariannya terus meningkat dari
tahun ke tahun. Distribusi pembagian

ini masih sangat rentan terhadap
konflik di rnasa yang akan datang

terutama bagi para stakeholder yang
memperebutkan hasil
pengenrbangan Daerah Tujuan Wisata
Pura Tanah Lot.

terus

Kesiapan surnber daya manusia
sebagairnana yang disebutkan oleh
mantan manajer Badan Penglelola
Objek Wisata Tanah Lot pada acara
interaktif di BaIi TV (April, 2011)
dijadikan sebagai alasan utalna untuk
tidak lagi mengikutkan pihak swasta
dalanr rnanajernen pariwisata di ternpat
ini. Namun, sayangnya tidak
disebutkan secara jelas sumber daya

manusia yang mana

yang

pemerintah, desa adat dan pura.

dimaksudkan,apakah sumber daya
manusia pengelola Pura Tanah Lot
atau sumber daya manusia lokal Desa
Beraban yang bekerja di bidang
pariwisata seperti hotel, villa, restoran
yang ada di sekitar Pura Tanah Lot;
dan tidak disebutkan pula acuannya
seperti berapa jumlah sumber daya
manusia yang dinriliki dan bagaimana

sehingga persentase untuk Pura Tanah
sekitar
Iebih
delapan kali lipat
kecil daripada
persentase yang diterima oleh

kualitasnya. Sehingga terkesan ada ego
pribadi yang dengan sengaja untuk
"menguasai" Pura Tanah Lot baik
dalanr pengelolaan maupun

Pura Tanah Lot tel.ap

saja

mendapatkan komposisi yang sedikit
karena penghapusan bagian 15% yang
semulanya diberikan untuk CV Ary

Jasa Wisata didistribusikan
Lot tetap saja kecil atau

ke
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keuntungan dari pariwisata,setelah
pura ini dikenal secara global di
seluruh dunia dan menghasilkan uang
jumlahnya
sebagairnana disebutkan sebelumnya
di atas yang menurut Van Der Bly
(2005) disebut sebagai bentuk integrasi
ekonomi secara internasional, yang
mana wisatawan dari berbagai belahan
dunia datang dan mengunjungi Pura
Tanah Lot dan berkontribusi terhadap
besarnya pendapatan yang diperoleh
dari penggunaan pura tersebut untllk
kepentingan pariwisata dan uang yang
diperoleh deri pariwisata tersebut
dipergunakan untuk rnenopang roda
perekonomian di daerah tersebut dan
juga untuk kesejasteraan masyarakat
lokal yang berdomisili di sekitar
Obyek dan Daya Tarik Wisata Pura
Tanah Lot.

yang sangat besar

Pengalaman pribadi penulis sebagai
truiner dalam memberikan pelatihan
Bahasa Inggris kepada staf Badan
Pengelola Obyek Wisata Tanah
Lotsekitar tahun 2005anmisalnya, bisa
dijadikan sebagai gambaran dari
kurang siapnya sunrber daya rnanusia
masyarakat lokal Desa Beraban dalam
mengelola pariwisata di daerahnya
sendiri.
Pelatihan yang
diselenggarakan dan didanai oleh Pan
Pacific Nirwana Bali Resort (dulunya
Bali Nirwana Resort and Spa) ini
sebenarnya diberikan kepada staf Pan
Pacific Resorts yang bekerja di hampir
semua bagian seperti front ffice, food
and beverage sert'ice, house keeping
dan engineering. Namun, managemen
hotel ini j.rg, menggandeng

masyarakat lokal

dengan

mengikutsertakan masyarrakat lokal
Desa Beraban yang bekerja sebagai
staf di Badan Pengelola Obyek Wisata

Tanah Lotdalam pelatihan Bahasa
tnggris tersebut sebagai bentuk
tanggung sosial dari Pan Pacific
Nirwana Baii Resort yang menurut

(.2007) merupakan
irnplernentasi nyata dari corporate

Utting

social responsibiliry' (CSR)

Suaitu

memberikan kesempatan kepada
masyarakat lokal untuk menikmati

hasil dari pengembangan pariwisata di
daerahnya.Dilihat dari level pelatihan
yang diikuti oleh sekitar sepuluh staf'
Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah
Lot. semuallya masuk kelas preelementary yang merupakan tingkat
yang paling rendah. Mereka

diternpatkan sesuai

dengan

kemampuanva yang terlebih dahulu
nrelalui tes penempatan (placement
test) yattg dilakukan oleh salah satu
lembaga kursus bahasa asing di

Denpasar "International Language
Courses (tr-C) Anugerah", tempat

penulis dulunya bekerja;

dan

selanjutnya mereka diselipkan di
beberapa keias yang berbeda (masing-

masing kelasa berisi sekitar tiga
sampai dengan ernpat orang dari
Badan Pengelola Obyek Wisata Tanah
LoO sesuai dengan ja* kerjanya.

Indikasi lemahnya kemampuan SDM
yang dirniliki Badan Pengelola Obyek

Wisata Tanah Lot dapat terlihat
dengan jelas dari level kursus yang
diikuti dimana rnereka harus belajar
dari dasar. Selain itu,
tingkat kehadiran staf dari Badan

bahasa Inggris

Pengelola Obyek Wisata Tanah Lot
sangat rendah dibandingkan dengan
staf Pan Pacific Nirwana Bali Resort

yang secara aktif terlibat

dalam

kegiatan belajar.

Sernestinya sekarang ini tsadan
Pengelola Daerah Tujuan Wisata
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Lot rnerriliki sumber daya

manusia yang handal dan memiliki
kompetensi di bidang pariwisata

(setidaknya dalam bidang

Bahasa

trnggris) yang digunakan untuk
berkonrunikasi dengan wisatawan
asing yang berasal dari berbagai
negara pada saat penjualan tiket dan
juga untuk mengantisipasi jika terjadi
keluhan (complaint) dari wisatawan

ke pura
tersebut. Selain itu, Badan Pengelola
Daerah Tujuan S'isata Tanah l-ot juga
seharusnya mengalokasikan sejumlah
dana yang diperoleh dari hasil
penjualan tiket untuk pengembangan
dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang terlibat langsung di
dalam Badan Pengelola Daerah Tujuan
Wisata Tanah Lot sehingga tidak perlu
lagi bergabung dengan institusi lain
untuk pengembangan sumber daya
manusianya sendiri. Ini sangat ironis!
niilyaran rupiah yang dihasilkan dari
pengelolaan Pura Tanah Lot sebagai
tempat wisata tidak dialokasikan untuk
pengembangan kualitas sutnber daya
manusia vang mengelola pura tersebut
dan penataan industri-industri
asing yang berkunjung

pendukung pariwisata seperti at7shops dan warung-warung makanan

dan minuman yang berada di
sepanjang jalan. mulaidari tempat
parkir kendaraan sampai dengan Candi

Bentar besar rnenuju lokasi Pura
Tanah Lot. Suguhan pembuka
berbagai jenis toko souvenirs ini dapat

Inggris ketika tnenyelesaikan program
studi Doctor of Philosophy (PhD)

bidang Pariwisata, pada saat
mengunjungi tempat wisata di Desa

Beraban ini pada Bulan April 2010.
Sesaat turun dari rnobil, sudah rnulai
disuguhkan pemandangan art-shops
yang berjajar di sebelah kanan tempat
parkir kendaraan sampai dengan di pos

tempat pengecekan tiket. Setelah
melewati pos tersebut, kembali
berjalan sekitar 10 menit di antara
lrinrpitan art-shop yang menjual
berbagai macaln kerajinan seperti
patung, layarrg-layang. souvenir,
pahaian; dan warung yang rnenjual
berbagai jenis makanan dan minuman
yang terletak di sebelah kiri dan kanan
jalan sampai dengan di ciindi bentar

dimala wisatawan mulai bisa melihat
pemandan-{an laut dan Pura Tanah Lot
(Kunjungan Pribadi 2010 dan
201 4).Melihat contoh pengalarnan ini,
nampaknya Badan Pengelola Daerah

Tujuan Wisata Tanah

Lot

sebagai

badan pengeiola pariwisata di tempat
ini belum bisa rnengatur tata letak
industri-industri pendukung pariwisata
tersebut karena kesan pertalna yang

dirasakan wisatawan adalah "profit
orieruted' yang mengedepankan aspek

ekonomi, bukan kesan sebagaimana
yang dicitrakan oleh para pemandu
wisata sesaat sebelum sampai di
ternpat wisata ini yaitu pura kuno

bemilai historis yang indah

yang

mengganggu image pura tersebut dan

terletak di atas batu karang dengan
pemandangan laut dan matahari

mungkin mengundang tanya

terbenam yang menakjubkan.

para

wisatawan yang berkunj ung.
Where is the temple? Itulah uangkapan

yang tercetus dari mulut seorang
wisatawan yang berasal Singapura
yang kebetulan teman baik penulis di

Walaupun taktanya baLtrwa m.asyarakat
lokal Desa Beraban meudapatkan
kesempatan untuk membuka usahausaha kecil dan tnenengah sebagai
pendukung kegiatan pariwisala di
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tempat itu (Putra dan Pitana 2010;
Observasi zUA dan 2014), tetapi

keberadaan

industri

pendukung
pariwisata tersebut dapat mengganggu
kenyarnanan wisatawan yang

rnengunjungi Pura Tanah Lot. Ini
bukan hanya dari jurnlahnya yang
terlalu banyak, tetapi juga penataan
barang-barang dagangannya yang
meluber sampai ke badan jalan

sehingga nampak kumuh

dan

mempersempit gerak wisatawanyang
berjalan menuju dan dari Pura Tanah
Lot.Kondisi seperti ini terjadi tidak

terlepas

dari kebijakan

pengeiola

kawasan pura tersebut yang secara
hukurn mengijinkan atau rnelegalkan
keberadaannya karena mendapatkan
uang sewa tempat atau lokasi
berjualan.

Seiring dengan semakin
rnengglobalnya Pura Tanah Lot dan
sernakin banyaknya wisatawan
berkunjung ke tempat wisaLa ini
(nrisalnya:sebanyak 2.842.28T orang
pada tahun 2013 dan tiga juta
pengunjung lebih di tahun 2014)
(Kornpas 28 Maret 2015; Denpost l6
Agustus 2A15, 6 Marct 2015),
semestinya Badan Pengelola Daerah
Tujuan Wisata Tanah

Lot

sebagai

badan pengeloia Pura Tanah Lot untuk
pariwisata sudah melakukan
pendekatan dengan para pemilik usaha
tersebut untuk diajak mendiskusikan
penataan di sekitar hrra Tanah Lot
sehingga mereka bisa direlokasi ke
tempat yang lebih tepat (misalnya
tanah kosong yang berada di belakang

art-shop dekat tempat parkir) serta

merubah jalur (route) tournya;
sehingga bisa merubah kesan dari
pandangan pertama (first sighi) dari
para wisatawan yang berkunjung ke
tenrpat itu.

Seandainya Badan Pengelola l)aerah
Tujuan Wisata Tanah Lot bisa rnenata
para kios-kios pedagang dengan baik
dan rapi serta mem.buat aiur tour yang
tepat rnulai dari pintu masuk sampai
kembali pintu keluar rnenuju ternpat
parkir kendaraan bermotor, maka tidak
perlu lagi adanya penambahan atraksi
wisata tambahan yang menggunakan
beberapa jenis ular sebagai daya
tariknya karena itu bukan merupakan
kearitan lokal yang dimiliki oleh Desa
Beraban dan sama sekaii tidak ada
kaitanya dengan sejarah pura atau
kegiatan ritual keagamaan di Pura
Tanah Lot (kecuali ular suci yang
berada goa di bawah tebing yang dekat
berdekatan dengan Pura Tanah Lot

yang memang dianggap suci dan
dipercaya oleh masyarakat lokal
rnerniliki kekuatan rnagis). Tentu saja,
obyek wisata ini akan dikunjungi oleh
Iebih banyak wisatawan Iagi yang

pastinya alian berimplikasi

pada

peningkatan pendapatan daerah dan
juga penghasilan masyarakat lokai

guna rnewujudkan pernbangunan
pariwisata ),ang berkelanjutan dan
terwujudnya tujuan pariwisata budaya

sebagaimana diamanahkan daiam
Peraturan Daerah Provinsi Bali,

Nomor 2 Tahun 2Ol2

tentang

Kepariwisataan Budaya Bali.

PENUTUP
Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata
Pura Tanah Lot memiliki kompleksitas
tersendiri, temtama dalam pembagian
atau distribusi keuntungan dari
penjualan tiket masttk obyek wisata
ini. yang telah mengakibatkan konflik
antara masyarakat lokal (Desa Adat
Beraban) sebagian pengempon pura
dan pernerintah Daerah Kabupaten
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yang secara

terbuka

menrperebutkan pengelolaan obyek
wisata tersebut dan juga merebut hasil
dari pengembangan obyek wisata ini.

Konflik ini terjadi karena

proses

pengarnbilan keputusan yang kurang

atau tidak mengakornodir
masyarakat

aspirasi

lokal di tempat pura

tersebut berada. Sehingga, dapat
dikatakan bahwa Pura Tanah Lot
merupakan salah satu "contested site"
- kawasan yang diperebutkan oleh
beberapa pihak yang memiliki
kepentingan terhadap pura tersebut.
Usaha-usaha yang dilakukan oleh
masyarakat lokal untuk rnernprotes
kebijakan pernerintah tersebut seperti:

demonstrasi dan
sepanduk-sepanduk

atau konflik yang

terjadipada

pengelolaan Daerah Tujuan Wisata
Pura Tanah Lot, misalnya penelitian
tentang evaluasi distribusi hak dan

kewajiban para stakeholder pura
tersebut agar mereka rnendapatkan
bagian yang adil sehingga konflik bisa
dihindari.
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