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ABSTRACT
Tabanan has a lot of resources and potentially to be developed in Jield of tourism.
Actually, the original region t evenue is not sfficient to develop Tabanan and still has
high dependence to center o-f governnrent. The tourism sector is one of resourcesfund
that is not well developed, but has high potency infuture. To minimize side elJbcts of
tourism, the government de,-elops tourism bv using sustainabiliQ concept, such as desa
wisata or village tourism which is moke a lot of benefit to local people. Desa Pekrarnan
Mendek, located in the disttict of Selemadeg, north-west part around 50 kilometres
from Tabanan the cenfi'al regenc)t has quite a lot of potency, such as magnifique
landscape, beutiJull view, culttu'e and hospitality. The aim oJ'this research are toJind
the potential factor in the view of attraction, accessibility, crnenities, ancelery and
community involvement. The data gathered by using interuiew with local people.
Qualitative method is used to find out the answer of the research problerns.

Keyword : village tourism, sustainability, tourism potential
PENDAHTJLUAN
Latal. Belakang

Kabupaten Tabanan Bali
menyimpan berbagai potensi wisata
yang dapat dikembangkan untuk dapat
menun]ang

pembangunan

daerah.Namun sayangnya

segenap

potensi tersebut belum dapat dikelola
sepenuhnya dengan baik. Hal tersebut
dapat dilihat dari tingkat

ketergantungan sumber pendanaan

yang masih sangat tergantung dengan
sokongan dana dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu Pemeiintah

Kabupaten Tabanan

berusaha

mengembangkan berbagai potensi,
khususnya pada bidang pariwisata
untuk dikelola sehingga kedepannya
dapat memberikan sumbangan yang
berarti bagi Pendapatan Asli Daerah
(PAD).Pengembangan kepariwisataan
di Kabupaten Tabanan, sejak dini mulai
menggunakan konsep pengembangan
kepariwisataan
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(sustainable tourism development).Hal
ini tentunya bercermin pada dampak
negatif yang dirasakan akibat
pengembangan kepariwisataan yang
selama ini telah dilakukan di Bati tebih

menekankan
tourism,

pada konsep
yang

mass

mengejar

kuantitas.Konsep mass tourism
ternyata memang tidak memberikan
keuntungan jungku panjang, malah
cendrung memberikan kerugian bagi
lingkungan, budaya dan kehidupan
warga desa.Pembangunan hotel yang
berlebihan seperti terjadi di kawasan
selatan Bali (Denpasar, Badung dan
Gianyar) mengakibatkan persaingan
yang tidak sehat.Keuntungan sebagian
besar lebih dinikmati para investor
yang kebanyakan bukan berasal dari
penduduk lokal.Orang Bali menjadi
buruh di tanah leluhurnya
sendiri.Demikian pula konsep tnttss
tourism yang lebih menekankan pada
jumlah wisatawan yang datang tanpa
memperhatikan kualitas wisatawan,
menyebabkan Bali dijual murah kepada

wisatawan.Padahal Bali memiliki
kekuatan bersaing berupa keunikan

Salah satu desa yang ada di
Kabupaten Tabanan yang memiliki
potensi yang dapat ditawarkan untuk
pengembangan
kepariwisataan di Tabanan adalah Desa
menunJang

Mendek, Kelurahan Wanagiri Kauh,
Kecamatan Selemadeg.

Desa Mendek yang

agraris, khususnya pertanian dan
perkebunan masih membutuhkan
pengelolaan dari potensi sumber daya
lainnya untuk dikembangkan demi
kesejahteraan
meningkatkan
masyarakat desa.Kondisi ini dapat
dilihat dari semakin banyaknya
generasi muda atau angkatan kerja
produktif yang lebih memilih mencari
pekerjaan di luar desa. Kebanyakan
generasi muda Desa Mendek mencari
nafkah ke wilayah Denpasar, Badung
bahkan ada yang bekerja ke luar negeri

Gambar I
Lokasi Desa Pekraman Mendek,
Wanagiri Kauh, Selemadeg,
Tabanan

budaya yang tidak dimiliki oleh
destinasi wisata lainnya di seluruh
dunia.

Berkaca dari

pengalaman
tersebut, maka pemerintah Tabanan
berupaya mengembangkan konsep desa
wisata yang lebih memihak pada rakyat
kecil, dengan konsep community based
tourism dan pro poor tourism.Sudah
cukup banyak desa wisata yang secara
resmi dikembangkan di Kabupaten
Tabanan, misalnya Desa Belimbing,
Desa Wisata Ekologis Nyambu, Desa
Wisata Pinge dan beberapa desa wisata
lainnya.

sebagian

besar warganya hidup dari kegiatan

Sumber : Google Map,20l6
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sebagai

karyawan

kapal

pesiar.Akibatnya terjadi kekurangan
tenaga kerja untuk menggarap sawah
dan ladang. Hal ini menyebabkan
kebutuhan tenaga kerja agrar{s darj luar
Bali mengisi pekerjaan tersebut.Namun
demikian tidak semua generasi muda
yang merantau tersebut memperoleh
kesejahteraan hidup seperti yang
diharapkan. Hal ini disebabkan karena
cukup banyak dari generasi muda
tersebut beke{a pada level bawah pada
sektor perhotelan dan pariwisata
dengan imbalan yang kurang dapat
memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa
dari generasi muda tersebut memilih
untuk kembali ke desa menjadi petani
atau petani penggarap.

Dari sisi pendidikan, sebagian
besar masyarakat Desa Mendek
mengenyam pendidikan sederajat
dengan SMA, meskipun sudah ada

sebagian

kecil yang

melrgenyam

pendidikan sarjana.Meskipun saat ini

masyarakat Desa Mendek

sudah

mengalami kemajuan diberbagai
bidang kehidupan dari generasi
sebelumnya, namun masih banyak
harapan yang belum dapat dicapai
khususnya terkait dengan bidang
ekonomi. Disisi lain Desa Mendek
memiliki potensi wisata yang sama
sekali belum tergarap untuk dapat
meningkatkan kesejahteraan warga
desa.

Rumusan Masalah
Berdasarkan waian di atas, dapat
dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

l. Potensi wisata apa saja yang dimiliki
oleh Desa Mendek,

Wanagiri Kauh,

Kelurahan
Kecamatan

Selemadeg Tabanan untuk dapat
dikembangkan sebagai desa wisata
ekologi?
2. Kendala apa saja yang dihadapi
dalam rnengembangkan potensi
wisata tersebut?
3. Upaya apa sajayang dapat dilakukan
untuk mengembangkan potensi
wisata tersebut?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di
atas maka tujuan penelitian dirumuskan

sebagai berikut

Selemadeg Tabanan.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :
l. Manfaat Akademis, diharapkan
penelitian ini mampu memperkaya
literature mengenai konsep Desa
Wisata dalam llmu Pariwisata
2. Manfaat Praktis, diharapkan
penelitian ini mampu memberikan
sumbangan pemikiran bagi
Pemerintah Kabupaten Tabanan dan

Pemimpin Desa Mendek
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1. Mengetahui potensi wisata yang
dimiliki oleh Desa Mendek,
Kelurahan Wanagiri Kauh,
Kecamatan Selemadeg Tabanan?
2. Mengetahui kendala yang dihadapi
dalam mengembangkan potensi
wisata pada Desa Mendek,
Kelurahan Wanagiri Kauh,
Kecamatan Selemadeg Tabanan.
3. Mengetahui upaya-upaya yang
dapat dilakukan untuk
mengembangkan potensi wisata
pada Desa Mendek, Kelurahan
Wanagiri Kauh, Kecamatan
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mengembangkan potensi wisata

yang dimiliki di

selalu dihubungkan dengan sumber

daya alam dengan

daerahnya,

sehingga akan tercipta langkahlangkah ke depan untuk perbaikan

karakteristik
perishable yakni mudah rusak akibat
miss management.

pembangunan desa.

Sumber Daya Alam

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut pandangan Mitchell,

Pariwisata
Pariwisata merupakan kegiatan
bersenang-senang yang dilakukan
dengan melakukan perjalanan dari
tempat asalnya ke tempat lain, tidak

rurtuk mencari nafkah dan

hanya
berperan sebagai konsumen. Kegiatan
tersebut membutuhkan manusia, waktu
dan tempat yang disiapkan oleh
pemerintah, masyarakat dan pengusaha
yang menyiadakan produk berupa
barang dan jasa pelayanan
(Utama,2014;
Yoeti,2003;
Wahab, 1 99 2 dan Spillane, 1 993 )

legal, financial and institutional
arrangemen| as well as by political

Res ources .. - are
subj ectiv e,re al ative and func tional l "
Pernyataan di atas dapat diartikan

system....

bahwa sember daya alam yang ada di
semesta raya ini tidak akan menjadi
sumber daya pariwisata yang berguna
bagi pariwisata kecuali semua elemen

tersebut dapat memuaskan
m

dan

emenuhi keburuhan manusia.

Damanik dan Weber (2006:2)

Sumber Daya Pariwisata

Untuk membuat produk
pariwisata tentunya ada tahapan proses
produksi, yang meliputi

Fennel dan Wilkinson dalam Pitana dan
Diarta (2009) "Natural resources are
defined by human perception and
attitudes, want4 technological skills,

:

(i)ketersediaan sumber daya (ii)proses
pengelolaan (iii) produk/hasil. Sumber
daya pariwisata, (Pitana dan
Diarta,2009) meliputi segala sesuatu
yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan guna mendukung
pariwisata,baik secara langsung
maupun tidak langsung terdiri dari :
(i)sumber daya alam,(ii)sumber daya
budaya,(iii)sumber daya minat
khusus,(iv)sumber daya manusia,
(v)sumber daya fisik. Argumentasi
tentang sumber daya pariwisata dapat
diperluas, termasuk berbagai factor
yang tidak tercakup dalam
konsepfualisasi secara tradisional yang

sumber daya alam yang

dapat

dikembangkan menjadi atraksi wisata
alam antara lain : (i)keajaiban dan
keindahan alam, (ii)keragaman flora,
(iii)keragaman fauna, (iv)kehidupan

satwa liar, (v)vegetasi

alam,

(vi)ekosistem yang belum terjamah
manusia, (vii)rekreasi perairan : danau,
sungai, air terjun, pantai, (viii)lintas
alam : trekking, rafting, dll, (ix)objek
megalitik, (x)cwah hujan yang normal
Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan
komponen yang sangat penting dalam
pengembangan pariwisata, karena
memerankan firngsi sebagai subyek dan

sangat menenfukan
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pariwisata

(Pitana

dan

Diarta,

2009:72).

Sumber Daya Budaya

Budaya merupakan hal yang
sangat menarik dijadikan atraksi
wisata, karena dalam setiap budaya
yang ada terdapat nilai nilai universal
dalam pembungkus yang berbeda-beda.

Culture includes the

unique

fi'aditions and beliefs that hold these
people together. More specifically,
cultur"e is a complex set of learned

beliefs, c-ustoms, skills,

habits,

traditions, and lcnowledge shared by
members o-f society (Landis dalam
Fridgen (1996 :77) Definisi budaya di

atas menunjukkan bahwa

budaya

adalah tradisi dan kepercayaar, yang
unik yang mempersatukan sekelompok
manusia atau bangsa yang berlaku
furun temurun.

Salah satu contoh budaya Bali
yang menjadi warisan budya dunia dan
menjadi atraksi wisata adalah
subak.Subak merupakan organisasi
tradisonal para petani di Bali yang
terutama berrujuan unutk mengelola
irigasi air dan pola tanam padi di sawah,
yang juga menrpakan implementasi
dari Tri Hita Karana sebagai tiga
penyebab kebahagiaan, kedamaian dan
kesej ahteraan (Surata, 20 I 3 )

Sumber Daya Pariwisata Minat
Khusus

Pitana dan Diarta (2009:76-77)
Salah satu penyebab terjadinya
segmentasi atau spesialisasi pasar

maupun area minatnya.Hal ini berbeda
dari jenis pariwisata kadisional karena
calon wisatawan memilih destinasi
wisata tertentu sehingga mereka dapat
mengikuti minat khusus dan spesifik
yang diminati. Hal ini sedang menjadi
trend saat ini dan sangat berpotensi
untuk berkembang di masa depan.
Richardson dan Fluker dalam Pitana
(2009 :76-77) mengungkapkan jenisjenis sumber daya pariwisata minat
khusus yang bias dijadikan atraksi
wisata sebagai berikut :
1. Aclive adventure :
carving,
parachute jumping, trekking,
ollioad adventure, mountain

climbing
2. Nature and wild liJb : birdwatching,
ecotourism, geologl, national parla,
rain forest
3. ffinity : Artist's workshop, senior
tour, tourfor the handicapped
4. Romance: honeymoon, tsland
vacation, night lrfn, single tour,
spa.hot spring
5. Family: Amusemen park, camping,
shopping trips, whalew atching
6. Soft Adventure : backpacking,bicycle
t ouri n g, c ano in ghay akin g. s c ub a
diving/sn or"kelin g,u, albing tour"s

7. History/Culture:
agricultut'e,
art/architecture,
art Jbstival,
film/film history
8. Hobby : antique, beer festival, craft
tour, gambling, videography tour
9. Spiritual: pilgrimage/mythologt,
r e I i gion/ spiritual, y o ga and spiritual
tours

10. ^9porls..

basket ball,

racing, Olympic gante, soccer

pariwisata adalah karena

adanya
kecendrungan wisatawan dengan minat
khusus baik dalam jumlah wisatawan
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Pengembangan

Pariwisata

konflik sosial, (iii)

secara budaya dapat

diterima (Suwena,20 1 0)

Berkelanjutan

Selanjutnya Gherco

Pengembangan

pariwisata
berkelanjutan dikurnandangkan
pertama kali oleh World Commision on
Environment and Development (1987),
yang menyebutkan bahwa

dan

:"Sustainable development

is

Trandafir, (2014) menambahkan bahwa
pariwisata berkelanjutan berarti
kemampuan dari daerah tujuan wisata
untuk mempertahankan daya saing
terhadap semua isu-isu yang muncul,
untuk menarik wisatawan untuk

development that meets the needs

of

pertamakalinya

present without comprimising the
ability of future generation to meet

datang
mereka

sampai
membuat
setia,
mempertahankan keunikan budaya, dan

their own needs". Selanjutnya prinsip-

lingkungan. Pariwisata berkelanjutan

dalam
pariwisata
yang meliputi
berkelanjutan
(1) e c o I o gi c aI s us t ai n ab i li ty, (11) c u I tur aI
and social sustninability, (iii) economic
sustainability.
pariwisata
Pengembangan
berkelanjutan diartikan sebagai proses
pembangunan pariwisata yang
berorientasi kepada kelestarian sumber
daya yang diburuhkan unfuk
pembangunan pada masa mendatang
"Form of tourism that are consistent
with natural, social and community
values and which allow both host and
guest to enjoy positiveand worthwhfle
interaction and shared experience'
(Eadington andSmith dalam

semestinya merupakan keseimbangan
antata pengembangan ekonomi dan
perlindungan terhadap potensi alami
dari lingkungan secara menyeluruh.

prinsip dikembangkan
pengembangan

pengembangan

Strategi

kepariwisataan berkelanjutan meliputi
tiga aspek : (i) kualitas, yang mampu
menghadirkan pengalaman berharga
pengunjung,
seiring
meningkatkan kualitas hidup
komunitas lokal dan melindungi
lingkungan hidup, (ii)kontinuitas, yang
mampu menjamin keberlanjutan dari

untuk

sumberdaya alami

berdasarkan

Suwena,Z010).

keberlanjutan budaya dari komunitas
lokal dan memuaskan pengalaman
pengunJung
(iii)keseimbangan,
pariwisata berkelanjutan menjamin
keseimbangan antara kebutuhan dari

Syarat-syarat kegiatan wisata
berkelanjutan meliputi : (i)secara

komunitas lokal (Gherco

ekologi

berkelanjutan,yaitu

pembangunan pariwisata tidak
menimbulkan efek negatif terhadap
ekosistem setempat dimana konservasi
merupakan kebutuhan yang harus
diupayakan untuk melindungi sumber
daya alam dan lingkungan dari efek
negatif kegiatan wisata (ii)secara sosial
dapat diterima dan tidak menimbulkan

industri pariwisata, lingkungan

dan

dan

Trandafir,20l4).
Pentingnya
perencanaan dalam pengembangan
pariwisata berkelanjutan sehingga tidak
bertentangan dengan budaya, warga
desa, lingkungan, khususnya sumber
daya yang tidak terbarukan harus
diimplementasikan segera (Veresci
dalam Fitra et.al, 2001)
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Desa Wisata

2.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat
(PR), yang dimaksud dengan Desa
Wisata adalah : Suahr kawasan

pedesaan yang

menawarkan
keseluruhan
yallg
suasana
mencerminkan keaslian pedesaan
baik dari kehidupan sosial ekonomi,
sosial budaya, adat istiadat, keseharian,
memiliki arsitektur bangunan dan
struktur tata ruang desa yang khas, atau
kegiatan perekonomian yang unik dan
menarik serta mempunyai potensi
untuk dikembangkannya berbagai
komponen kepariwisataan, misalnya :
atraksi, akomodasi, makananminuman, dan kebutuhan wisata
lainnya (Priasulcrnana dan Mulyadin,
2001 :3744)
Berdasarkan hal
tersebut,

desa wisata ini
merupakan realisasi dari pelaksanaan
Undang-Undang Otonomi Daerah
({.IU.No. 22199).Oleh karena itu setiap
Kabupaten perlu memprogramkan
pembangunan desa wisata di
daerahnya, sesuai dengan pola PIR
pembangunan

tersebut.

Merujuk kepada definisi desa
wisata, desa-desa yang bisa
dikembangkan dalam program desa
wisata akan memberikan contoh yang
baik bagi desa lainnya, penetapan suatu
desa dijadikan sebagai desa wisata
harus memenuhi persyaratanpersyaratan, antara lain sebagai berikut
:

1. Aksesbilitasnya baik, sehingga
mudah dikunjungi
wisatawandengan
menggunakan berbagai jenis alat
transporfasi.

Memiliki obyek-obyek menarik
berupa alam, seni budaya, legenda,
makanan local,

dan

sebagainya

untuk dikembangkan sebagai obyek
wisata.
J.

Masyarakat

dan

aparat desanya

menerima dan

memberikan
dukungan yang tinggi terhadap desa
wisata serta para wisatawan yang
datang ke desanya.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia
akomodasi,
telekomunikasi, dan tenaga kerja
yang memadai.
6. Beriklim sejuk atau dingin.
7. Berhubungan dengan obyek wisata
lain yang sudah dikenal oleh
masyarakat luas.

Wisata Ekologi
Wisata ekologi adalah bagian dari

wisata alam (nature tourisnt) yang
biasanya dilalrukan

di hutan

atau di

mana saja dengan memanfaatkan
lingkungan alam sebagai daya
tarik.Yang m embedakan dengan atraksi
alam biasa, wisata ekologi berupaya
untuk memadukan kepentingan bisnis

dan upaya pelestarian

ling!<ungan

(melalui pembelajaran/pendidikan bagi
kedua belah pihak, yakni wisatawan
dan warga desa) serta pengembangan
social-ekonomi masyarakat setempat
(Sardiana dan Purnawan, 201 6: 1 5 I ).

METODE PENELITIAN
Lokasi Penelitian

ini mengambil lokasi
pada Desa Pekraman Mendek,
Penelitian

Kelurahan Wanagiri Kauh, Kecamatan
Selemadeg, Kabupaten Tabanan.

Lokasi
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sebagian besar penduduknya 90 %
bermatapencaharian sebagai petarri, 5o/o
sebagai pegawai negeri dan5o/o sebagai
pedagang.
Gambar 3
Pemandangan Sawah Yang Indah

yang mampir ke desa, nalnun hanya
sebagai tempat transit untuk menuju

Desa Kerta, yang ada di sebelah
tenggara Desa Mendek.Ada pula
wisatawan yang ingin ke Desa
Belimbing yang terletak di Barat Laut
Desa Mendek. Oleh karena itu, belum
ada data secara resmi dari kepala desa
maupun kelian adat dan kelian dines
mengenai aktivitas wisata di daerah ini.

Sumber Daya Alam
Sumber Daya alam yang dimiliki
Desa Pekraman Mendek antara lain :

1. Keajaiban dan keindahan alam,
Tidak ditemukan adanya keajaiban
alam, hanya memiliki keindahan
Sumber : Hasil Observasi,2016

Gambar 4
Upacara Adat

Sumber : Hasil Observasi, 2016

Sumber Daya Pariwisata
Desa Pekraman Mendek memang

masih belum tersentuh

kegiatan

pariwisata.Meskipun rata-rata dalam
waktu satu tahun ada saja wisatawan

alam berupa :
a. Pemandangan persawahan degan
latar belakang Gunung Batu Karu
pada Utara Desa.
b. Pemandangan yang indah juga
dapat di lihat dari wilayah
Bedugul (terletak di Utara desa)
yang berupa dataran tinggi,
dimana dapat melihat kawasan
Selatan Bali yaitu wilayah Kuta,
Kedonganan, Jimbaran dan
Pecatu.
c. Pemandangan sawah dan ladang
yang mengelilingi Desa
Pekraman Mendek.

2. Keragaman flora.
Berbagai macam tumbuhan

Pohon Kelapa, Pohon Cengkeh,
Pohon Manggis, Langsat, Wani,

Coklat, Jati, Kopi,

Rambutan,

Vanilli, Salak, Jebug Arum, Pohon
Durian Bali, Durian kane, Paku
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Kenying dsb. Keberagaman flora
sama seperti kebanyakan desa-desa

lainnya pada kawasan pegunungan
tengah Pulau Bali.

7. Rekreasi perairan,
Tidak terdapat danau,

Mendek terletak
3. Keragaman fauna

Berbagai macam hewan dapat

dijumpai di Desa

Pekraman
Mendek, namun tidak ada yangunik
atau sama seperti desa-desa lainnya
di Bali. Beberapa jenis hewan yang

dapat dijumpai, seperti

:

sapi,ayam,bebek,itik,babi,alu dan
hewan liar seperti ular,kupu-kupu,
belalang dsb.
4. Kehidupan satwa

di

sebelah Timur'
desa, yang berbatasan dengan Desa
Sawah.Sungai tersebut bernama
Tukad Yeh L,e, dengan sumber air
yang diperkirakan berasal dari
Danau Tablingan.Di sepanjang
sungai terdapat batu-batu besar,
yang dapat ditelusuri mulai hulu
sampai hilir desa.Terdapat 'tibu'
berupa cerukan yang cukup dalam
yang biasanya digunakan sebagai
tempat mandi warga desa.

liar

Satwa liar yang menarik seperti,

belut, kelelawar, tupai, kakul,
bekicot, jubel, blauk, beluang,
belalang, cuweng, ancruk, yang
dapat dikonsumsi masyarakat desa.

Vegetasi alam
Terdapat hutan di sepanjang sungai
Yeh Le dengan pohon taep, pohon
kemiri, pohon wani, Bambu, pohon
canging, Pohon Aren, dsb.
6. Ekosistem

air terjun

melainkan hanya terdapat
sungai.Sungai di Desa Pekraman

yang belum terjamah

manusia.
Tidak terdapat satu wilayahpun yang
belum terjamah manusia.Hanya ada
beberapa tempat yang dikeramatkan
atau jarang dilalui oleh warga,
misalnya Seme Lau,as atau Kuburan
Kuno yang saat ini sudah menjadi
areal perkebunan.Pada masa yang
lampau, konon wilayah Sema Lawas
adalah kuburan atau tempat kremasi
bagi warga setempat.

8. Lintas alam
Dengan permukaan tanah karakier
daerah peguilrngan yang naik dan
turun, maka terdapat potensi untuk
kegiatan tracking menyusur sawah,
ladang, sungai dan hutan.

9. Objek megalitik
Terdapat sebuah batu yang berada di
Le, yang
berbentuk seperti piramidalinggam.Masyarakat desa atau
warga sering menyebutnya sebagai
'Batu Tumpeng' yangjuga dijadikan
tempat melakukan beberapa upacara

tengah Sungai Yeh

agama.

Sumber Daya Manusia
Sebagian besar warga desa sama

sekali belum mengetahui tentang teori
atau ilmu pariwisata. Mereka sering

menganalogikan pariwisata dengan
wilayah Kuta, Sanur, Nusa Dua atau
hotel-hotel mewah, wisatawan manca
negara dengan gaya hidup hedonis.
Oleh karenanya dari hasil wawancata
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yang dilakukan dengan beberapa tokoh
desa, antara lain dengan kelian dinas,
kelian adat, pekaseh dan dengan tokoh
lainnya yang memiliki pengaruh,
menyampaikan pendapat yang sama
bahwa di Desa Pekraman Mendek
rasanya agak susah untuk
dikembangkan desa wisata ekologis.
Pendapat para tokoh adat terebut
berdasarkan atas skill yang dimiliki
warga desa yang semuanya pada bidang
pertanian tradisional, dengan tingkat
pendidikan rata-rata Sekolah
Dasar.Mernang ada warga desa yang
beryendidikan sadana, bekerja di sektor
pariwisata, tapi kebanyakan dari warga
tersebut tinggal di Denpasar, Badung
atau di luar Pulau Bali.
Sumber Daya Budaya

kepercayaan. Pada prinsipnya selama
wafga mematuhi peratltran secafa
wajar, dan tidak memiliki konflik antar
warga pasti akan dilindungi oleh desa
adat.

Gambar 5
Upacara Ngebejiang
Desa Mendek

Budaya dan adat yang dimiliki
warga desa, adalah budaya dan agama

Hindu

Siwa-Budha dengan
melaksanakan konsep Panca Yadnya,
Panca Sradha, dan Tri Hita Karana.
Dengan kata lain, budaya yang ada
tidakjauh berbeda dengan budaya yang
ada paoe. desa-desa lainnya di
kebanyakan desa adat di Bali.
Yang menjadi cirikhas adalah
pada saat Hari Galungan, seluruh warga
membuat kuliner khas Bali dengan
bahan baku daging Babi yang diolah
menjadi :Ltrutan, dendeng

asap,

brengkes, komoh,lawar, tum dengan
cita rasa yang khas Desa Mendek
karena masih menggunakan kayu bakar
dan asap dalam proses pengolahan
kuliner tersebut.
Demikian pula dengan semangat
persaudaraan dan
gotong
royong.Warga desa sangat toleran

dengan berbagai
ekonomi, mata

Sumber :Hasil Observasi,20 1 6

Ada beberapa kisah warga yang

menarik, misalnya kesakralan Pur.a
Dalem Desa Pekraman Mendek, di
man^ pada masa penjajahan, maupun
jaman setelah merdeka, apabila terjadi
konflik yang membahayakan warga
desa, maka Desa Pelffaman Mendek
akan ditutupi oleh kabut yang pekat,
sehingga orang-orang yang berniat
tidak baik pada warga desa akan tidak
mampu menemukan Desa Mendek.

keberagaman
pencaharian,
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Gambar 6
dari Udara

Desa Mendek

Kendala yang Dihadapi Dalam
Mengembangkan Potensi Wisata

Untuk dapat

dikembangkan
sebagai desa wisata ekologi, Desa
Pekraman Mendek mengalami kendalakendala sebagai berikut :
I. Aksesbilitasnya ljalan masuk sudah
baik, dengan lebar jalan kabupaten
lebih kurang lima meter dan sudah
diaspal oleh Pemerintah Kabupaten
Tabanan sehingga mudahdikunjungi
wisatawandengan

menggunakan berbagai jenis
alattransportasi. Namun demikian

ada beberapa hal yang

Sumber : Google Map,2016

Sumber Daya Pariwisata Minat
jenis-jenis sumber daya pariwisata
minat khusus yang bisa dijadikan
atraksi wisata di Desa Pekraman
Mendek, sebagai berikut :
l. Active adventure : trekking
2. Nature andwild life : ecotourism,
3. Affinit"v: 4. Romance: honeymoon.

5. Family: 6. Soft Adventure : b ackpacking,bicycle
touring.

. History/Culture: agriculture,
8. Hobby : photograph, videography
7

tour

9.

jalan menuju Desa
Mendek. Kondisi

Khusus

Spiritual:

pilgrimage/mythologt,
religion/spiritual, yoga and spiritual
tours
10. Sports: -

perlu

diperbaiki terkait dengan akses
masuk, yaitu : (i) kondisi jalan di
beberapa ruas sudah mengalami
kerusakan, dimana aspal mulai
keropos. (ii) tidak adanya penunjuk
Pekraman
tidak adanya

penunjuk jalan rnenuju desa-desa
keciliterpencillblusuk di Kabupaten
Tabanan merupakan hal yang biasa,
dan sepertinya bukan skala prioritas,
sama halnya ruas jalan yang rusak

mencerminkan hubungan politis

dengan penguasa. Apabila
hubwrgannya baiklbanyak
pendukung maka biasanya jalannya
baik, sebaliknya kalau tidak banyak
pendukungnya maka jalan cendrung
rusak menunggu pilkada periode
berikufirya.
2. Dari sisi atraksildaya tarik, Desa
Pekraman Mendek tidak memiliki
keistimewaan khusus yang mampu
menjadi pembeda dengan desa-desa
lainnya. Contoh ekstrim, misalnya
kalau dibandingkan dengan Desa
Wisata Ekologi Nyambu,
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Kecamatan Kaba-kaba, Kabupaten

Tabanan, maka Desa Pekraman

Mendek tidak memiliki atraksi
melukis, dan legenda perjalanan
Danghyang Nirartha. Demikian pula
apabila dibandingkan denga Desa

Penglipuran Bangli memiliki
cirikhas bangunan bambu dan

karang memadu, sementara Desa
Pekraman Mendek belum memiliki
keunikan tersebut. Dibandingkan
dengan Desa Belimbing, Tabanan
yang merupakan desa tetangga,
maka Desa Peftraman Mendek tidak
memiliki air terjun dan Pura Mekori
yang terkenal.
a
J. Masyarakat dan aparat desa masih
pesimi s, dan menganggap pariwisata
bukanlah bidang mereka. Biarlah
menunggu sambil melihat peluang
di kemudian hari. Masyarkat
tampaknya nyaman dan menerima
hidup sebagai petani.
4. Pendanaan unhrk merintis desa
wisata ekologi memang belum ada,
demikian pula pihak akademisi,
lembaga non pemerintah dan
pemerintah tampaknya belum
menempatkan Desa Pekraman
Mendek pada urutan teratas bagi
pengembangan desa wisata.
5. Saat ini Desa Pekraman Mendek
sudah menjadi incaran investor dari
luar Bali. Sudah cukup banyak
warga desa yang menjual tanahnya
pada lokasi-lokasi yang strategis
untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan hidupnya.

Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk
Mengembangkan Potensi Wisata

l. Pada tahap awal dapat dilakukan
penyuluhan mengenai peranan
pariwisata dalam meningkatkan

taraf hidup masyarakat.Pada
kesempatan tersebut dapat
bahwa
disosialisasikan
kepariwisataan dapat menyokong
program pemerintah unfuk
mengembangkan konsep pariwisata
berkelanjutan dengan pembangunan
desa wisata.

2. Menginformasikan kepada warga
desa bahwa desa memiliki potensi
wisata yang dapat dikembangkan
secara bertahap dalam menuju desa
wisata
3. Mensosialisasikan tentang manfaat
desa wisata bugt kehidupan
masyarakat desa. Perlu diberikan

contoh/gambaran mengenai desa
wisata yang sudah berhasil dalam

mengembangkan desa wisata,
misalnya : Desa Wisata Ekologis
Nyambu, Kaba-kaba Tabanan; Desa
Penglipuran, Kinhnani, Bangli

4. Mengajak pimpinan desa atau
tokoh-tokoh berpengaruh untuk
melakukan studi banding ke desadesa wisata yang sudah berhasil,
sehingga mampu menginspirasikan
mengembangkan
potensi wisata yang dimiliki secara
bertahap.
5. Menyadarkan warga desa untuk
menghindari menjual tanah warisan
leluhur kepada orang asing. Hal ini
sangat penting, karena ketahanan
budaya Bali sangat bergantung pada
kepemilikan tanah.

mereka untuk
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SIMPULAN

Penyuluhan mengenai peranan
pariwisata dalam meningkatkan
taraf hidup warga desa.
b. Memberikan informasi kepada
'warga mengenai potensi wisata
yang dimiliki
c. Meberikan sosialisasi mengenai
desa wisata, pengelolaan dan
a.

1. Potensi Wisata yang dimiliki Desa
Pekraman Mendek berupa atraksi
wisata alarrr, keragaman
flora,keragaman fauna, kehidupan
satwa liar, vegetasi alam,rekreasi
perairan, lintas alam dan obyek
megalitik. Namun demikian potensi
tersebut tidak mencirikhaskan desa,
karena rzta-ratz seluruh desa di
kawasan tengah Pulau Bali memiliki
potensi tersebut.
2. Kendala-kendala yang dihadapi
dalam pengembangan potensi
tersebut antara lain :
a. Akses/pintu masuk ke desa : (i)
jalan masuk mengalami
kerusakan di beberapa ruas jalan,
(ii)belum adanya penunjuk jalan
menuju desa.
b. Belum memiliki atraksi menarik
yang membedakan dengan desadesa lainnya, meskipun memiliki

potensi

yang

manfaatnya

bugr

kehidupan

masyarakat desa
d.

Mengajak tokoh-tokoh

desa

untuk melakukan studi banding
ke desa-desa wisata yang sudah

berjalan programnya

dan

menilanati hasil dari desa wisata
tersebut.
e.

Menyadarkan masyar akatlwarga
desa tentang arti penting
kepemilikan tanah bagi benteng
budaya Bali.

Gambar 7
Tibu Kunyit

dapat

dikembangkan menjadi

desa

wisata ekologi.

c. Sikap tokoh dan pengurus desa
yang cenderung pesimis karena

tidak memiliki pengetahuan

mengenal
kepariwisataan,
khususnya desa wisata ekologi.
d. Pendanaan dari pemerintah
belum menyentuh Desa
Pekraman Mendek, karena masih
memprioritaskan desa-desa lain
yang dianggap lebih potensial.
e. Perlahan tapi pasti investor sudah

mulai melirik lahan produktif

untuk

pengambilalihan
kepemilikan dengan tujuan yang
tidak jelas.
3. Upaya yang dapat dilakukan

Sumber : Hasil Observasi.20l6
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