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Abstract 

 
 This research was done in aim to know the participation of Kutuh Villagers, 
South Kuta District, Badung Regency, in develop tourist attraction of Pandawa 
Beach. 
 The result shows, in generally Kutuh Villagers, South Kuta District, Badung 
Regency have actively participated in develop the tourist attraction of Pandawa 
Beach such as : the participation in planning and regulation Pandawa Beach, the 
participation in maintain the secure ot the tourist attraction, the participation in 
promoting Pandawa Beach and also the participation in out come acceptance. The 
villagers who are not yet ready for changing at their life style from the seaweed 
farmer into tourism does. Related to the problem, it needs to be sosialized to the 
villagers to change their life style as tourism people. And also it needs to held 
languange practice so that can support the continuity of communication process with 
the tourists who come to Pandawa Beach.   
 
Key Words  : the participation of people, tourism object development 
 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara 

kepulauan terbesar di dunia dengan 

jumlah pulau 17.508, dan terdiri dari 

berbagai suku, bahasa dan agama yang 

berbeda yang telah menjadikan 

Indonesia sebagai salah satu tujuan 

favorit untuk berlibur baik untuk 

wisatawan lokal maupun mancanegara 

dengan keaneka ragaman yang dimiliki 

(www.indonesia.go.id). 

Sesuai dengan kondisi Indonesia 

sebagai negara yang mengandalkan 

kekayaan sumber daya alam dan 

budaya sebagai potensi 

pariwisata,maka jenis industri yang 

baik untuk dikembangkan adalah 

industri pariwisata.Perkembangan 
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pariwisata akhir-akhir ini begitu 

pesat.Bahkan,  pariwisata menjadi 

industri non-mesin yang mampu 

menjadi mesin lokomotif 

perekonomian suatu negara atau 

daerah. Bagi Indonesia, pariwisata 

menjadi sektor yang sangat 

menjanjikan dari segi potensi wisata 

(destinasi dan daya tarik wisata), 

sumber daya manusia, jumlah 

penduduk dan sebagainya. Pariwisata 

Indonesia menawarkan keindahan 

natural berbagai macam seni budaya 

dan keanekaragaman hayati. 

Pengertian pariwisata menurut 

Undang- Undang Republik Indonesia 

No. 10 Tahun 2009 tentang 

kepariwisataan, pariwisata adalah 

berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung oleh berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pemerintah, dan 

pemerintah daerah. 

Bali merupakan salah satu pulau 

di Indonesia yang menjadi salah satu 

destinasi pariwisata yang sangat 

terkenal di dunia karena keunikan 

budaya Bali dan sumber daya alam 

yang melimpah. Bali telah menjadi 

ikon pariwisata Indonesia dan 

merupakan salah satu destinasi 

pariwisata di Indonesia yang 

pertumbuhan pariwisatanya sangat 

pesat. Keadaan ini tentu membawa 

dampak positif bagi perekonomian 

Bali yang dalam pengembangan 

pariwisata mengedepankan pariwisata 

budaya sehingga membawa Bali 

menjadi destinasi daya tarik wisata. 

Daya tarik wisata menurut 

Marpaung (2002:78)  adalah suatu 

bentuk atau aktifitas dan fasilitas yang 

berhubungan, yang dapat menarik 

wisatawan atau pengunjung untuk 

datang ke suatu daerah atau tempat 

tertentu.  

Penduduk pulau Bali yang 

mayoritas memeluk agama Hindu 

menjadikannya sebagai tempat dengan 

budaya yang sangat unik. Agama 

merupakan kekuatan yang 

mendominasi dan meresap ke dalam 

setiap aspek kehidupan masyarakat 

Bali. Hampir semua unsur kebudayaan 

Bali mengintegrasikan bagian dari 

nilai-nilai keagamaan. Misalnya seni 

tari dan drama Bali, pertunjukannya 

ditujukan untuk memuja Tuhan 

(Dewa). Bali sangat identik dengan 

keberadaan pura-pura yang terdiri atas 
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pura keluarga , pura desa dan kerajaan, 

gunung dan danau, serta hutan dan 

sumber air, sehingga dijuluki “Pulau 

Seribu Pura”. Kesemuanya ini 

menjadikan bali sebagai sebuah pulau 

yang mempunyai ciri khas yang 

membedakannya dengan pulau-pulau 

yang lain di Indonesia. Selain 

keunikan budayanya, keindahan alam 

di pulau ini juga sangat eksotik salah 

satunya yaitu pantai. Kebanyakan 

wisatawan yang datang ke pulau Bali 

tidak melewatkan waktunya untuk 

mengunjungi pantai, karena pantai 

juga merupakan aktifitas wisata yang 

paling diminati seperti; pantai sanur, 

kuta dan legian yang  merupakan 

tempat wisata alam yang sangat indah. 

Dengan berkembangnya suatu 

daerah yang mempunyai potensi untuk 

dikunjungi oleh orang dari luar daerah 

tersebut untuk berwisata.Dalam usaha 

pengem-bangan daya tarik wisata 

suatu daerah tentu saja menjadi 

tanggung jawab stakeholders seperti 

pemerintah, pengusaha dibidang  

pariwisata maupun masyarakat 

setempat. Pengembangan menurut 

Alim Sumarno (2012) adalah proses 

atau tahapan yang dilakukan secara 

sadar, terencana, dan terarah untuk 

membuat atau memperbaiki, sehingga 

menjadi sesuatu yang bermanfaat 

untuk meningkatkan kualitas sebagai 

upaya untuk menciptakan mutu yang 

lebih baik.  

Masyarakat merupakan salah 

satu unsur utama didalam sistem 

pengembangan daya tarik wisata . 

Menurut  Nasdian (2014:1) terdapat 

tiga pendekatan pendampingan 

masyarakat yaitu pendekatan 

menolong diri sendiri, pendampingan 

teknik, dan pendekatan konflik. 

Pendekatan menolong diri sendiri 

menitikberatkan pada peran 

masyarakat sebagai partisipan dalam 

melakukan kegiatan dan juga kontrol 

kegiatan, pendamping hanya sebagai 

fasilitator. Pendekatan pendampingan 

teknik berdasarkan pada perkiraan 

kebutuhan oleh para perencana yang 

dapat mengantarkan dan mengevaluasi 

proses pengembangan masyarakat. 

Pendekatan konflik menekankan pada 

upaya-upaya untuk menyadarkan 

masyarakat bahwa yang dilakukan 

oleh orang lain juga baik jika 

dilakukan oleh masyarakat 

tersebut.Namun dalam penerapannya 
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masih banyak terdapat kendala-

kendala,  ada dua hal penting yang 

menyebabkan metode yang bersifat 

partisipatif dikembangkan dalam 

rangka memecahkan masalah 

masyarakat dan membantu 

merumuskan program untuk 

memecahkan masalah. Selama ini 

masyarakat cenderung dijadikan objek 

dan kurang atau bahkan tidak 

dilibatkan dalam merumuskan masalah 

dan menyusun program pembangunan. 

Dalam penerapan kebijakan yang 

membangun masyarakat justru lebih 

banyak berlaku sebagai penerima dan 

bukan sebagai pelaku utama dari 

pembangunan yang pada dasarnya 

dimaksudkan untuk mereka sendiri. 

Rahadiani (2014), dalam hasil 

penelitiannya menyatakan  parti-sipasi 

masyarakat diartikan sebagai 

keterlibatan aktif  warga masyarakat, 

baik secara perorangan, kelompok 

masyarakat atau kesatuan masyarakat 

dalam proses pembuatan keputusan 

bersama, perencanaan dan pelaksanaan 

program dan pembangunan 

masyarakat, yang dilaksanakan 

didalam maupun diluar lingkungan 

masyarakat, atas dasar rasa kesadaran 

dan tanggung jawab. Partisipasi pada 

dasarnya dapat dinyatakan dalam 

bentuk pemikiran, keterampilan atau 

keahlian, tenaga, harta benda atau 

uang (pendanaan). 

Sumber daya manusia  yang 

dilibatkan dalam unit Usaha 

Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai 

Pandawa adalah penduduk lokal dari 

Desa Kutuh. Demkian juga halnya 

dengan para pelaku usaha  dan jasa di 

kawasan pantai pandawa adalah 

penduduk masyarakat Kutuh. 

Keterlibatan masyarakat lokal desa 

Kutuh sebagai sumber daya manusia 

dan para pelaku usaha di kawasan 

pantai pandawa adalah merupakan 

wujud dari partisipasi  dan dukungan 

masyarakat dalam  usahanya  

memajukan pengembangan pantai 

pandawa sebagai daya tarik wisata. 

Berdasarkan kenyataan tersebut 

terlihat bahwa untuk tetap 

mempertahankan atau meningkatkan  

jumlah kunjungan wisatawan ke pantai 

pandawa, perlu diusahakan agar selalu 

tercipta kesan (image) yang baik 

terhadap citra pariwisata dan berbagai 

komponen pendukung lainnya di 

kawasan tersebut. Peranan pariwisata 
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dalam mendorong perkembangan 

perekonomian masyarakat sekitar 

sudah tidak diragukan lagi. Sebagai 

dampaknya,muncul realita baru yaitu 

adanya keinginan masyarakat lokal 

untuk ikut berpartisipasi baik di sektor 

formal maupun informal. 

Yeni Susanti (2012) dalam 

penelitiannya menghasilkan 

masyarakat memiliki peran strategis 

sebagai pelaku usaha pariwisata, 

masyarakat dilibatkan dalam 

pembangunan dan pengembangan Goa 

Tabuhan baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan maupun pemanfaatan, dan 

partisipasi  masyarakat lokal dalam 

pembangunan objek wisata sudah baik 

namun belum dapat disebut 

“partisipasi yang sesungguhnya” 

karena berdasarkan hasil analisis ada 

beberapa point yang belum terpenuhi 

oleh masyarakat. 

A. Oktami Dewi A. A. P (2013) 

dalam penelititannya menghasilkan 

bahwa : (1) Pengembangan wisata 

bahari di Pulau Kapoposang sudah 

banyak dikembangkan tetapi masih 

memerlukan perbaikan terutama dalam 

kondisi sosial ekonomi masyarakat; (2) 

Berbagai potensi sosial budaya 

masyarakat dapat dijual sebagai daya 

tarik wisatawan; (3) Masyarakat Pulau 

Kapoposang tidak mampu 

mengembangkan berbagai kegiatan 

ekonomi di pulaunya.; (4) Keterlibatan 

masyarakat masih berkisar pada 

kelompok- kelompok masyarakat  dan 

penyediaan sarana prasarana oleh 

pihak swasta; (5) Masyarakat hanya 

dilibatkan sebatas perencanaan 

sedangkan pada proses pelaksanaan 

dan pemanfaatan masyarakat sudah 

tidak terlibat. Dalam partisipasi 

masyarakat inilah disebut “partisipasi 

pasif”  karena berdasarkan hasil 

analisis dengan ada beberapa point 

yang belum terpenuhi oleh 

masyarakat. 

Pande Gede Tisna Adi Saputra 

(2016) dalam penelitiannya 

menghasilkan bahwa Masyarakat 

Lokal Desa Pakraman Jasri 

berpartisipasi dalam lima bentuk, yaitu 

partisipasi buah pikiran, tenaga, harta 

benda, sosial, serta kemahiran dan 

keterampilan. Partisipasi dilakukan 

pada tahapan pengembangan Desa 

Wisata Jasri, yaitu: (1) Tahap 

Perencanaan; (2) Pelaksanaan 
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Pembangunan; (3) Pengelolaan dan 

Evaluasi. 

 Nengah Sudarma (2016) dalam 

penelitiannya menghasilkan bahwa 

faktor-faktor yang menjadi kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang 

ada pada Pantai  Pandawa adalah (1) 

faktor internal yang menjadi kekuatan 

Pantai Pandawa adalah pemandangan 

alam yang baik; (2) Faktor internal 

yang menjadi kelemahan Pantai 

Pandawa yaitu sumber daya manusia 

yang kurang berpengalaman; (3) 

Faktor eksternal yang menjadi peluang 

Pantai Pandawa yaitu Bali sebagai 

tempat tujuan wisata;  (4) Faktor 

eksternal yang menjadi ancaman bagi 

Pantai Pandawa yaitu pencemaran 

lingkungan. Strategi yang cocok dalam 

pengembangan kawasan Pantai 

Pandawa menggunakan analisis 

SWOT yang digunakan strategi 

Strengths–Opportunity yaitu: dimana 

Menjaga kebersihan dan keasrian 

lingkungan, Menjaga keamanan dan 

kenyaman dalam berwisata, 

Mengembangkan atraksi dan fasilitas 

wisata, Menata atraksi dan fasilitas 

wisata dengan baik, Membuat denah 

daya tarik wisata, Mengembangkan 

produk yang sesuai dengan trend 

pasar, Membangun akses dan fasilitas 

yang lebih mendukung dalam 

pelayanan, sehingga lebih inovatif 

dalam meningkatkan minat wisatawan 

yang ingin berkunjung ke pantai 

Pandawa. 

Situasi dan kondisi sebagai 

partisipasi masyarakat menuju 

kawasan, dan fasilitas yang ada pada 

pantai Pandawa sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Akses Menuju Pantai 
Pandawa 

 
 
 

 

 

 
Sumber: Dokumen Pribadi 

 
Gambar 2. Area Parkir di Pantai 

Pandawa 
 

        

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi 
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Gambar 3. Pusat Informasi Pantai 
Pandawa 

 

 

 

 

Sumber: Dokumen Pribadi 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Gambar  di atas menunjukkan 

partisipasi masyarakat mengorbankan 

tanah untuk akses menuju pantai 

pandawa dalam rangka memberikan 

kenyamanan pengunjung dalam hal 

fasilitas parkir, untuk memberikan 

informasi pada masyarakat atau 

pengunjung didirikan pula pusat 

informasi pantai Pandawa.  Sebagai 

informasi kunjungan wisatawan dapat 

dilihat pada Tabel 1, baik wisatawan 

domestik maupun mancanegara yang 

mengalami fluktuasi. Pencapaian 

tersebut tidak lepas dari peran dan 

partisipasi masyarakat Desa Kutuh 

dalam pengembangan dan 

pembangunan Pantai Pandawa. 

Partisipasi masyarakat penting dalam 

pengembangan pariwisata di Pantai 

Pandawa karena masyarakat dapat 

memperoleh keuntungan secara 

langsung dari kegiatan pariwisata 

tersebut  

 
TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui  partisipasi 

masyarakat desa  dalam 

pengembangan Pantai Pandawa 

sebagai  Daya Tarik Wisata pada Desa 

Kutuh Kecamatan Kuta Selatan 

Kabupaten Badung. 
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Definisi Operasional Variabel  

1. Lingkungan Internal adalah sesuatu 

yang bersumber dari masyarakat 

desa, seperti; (1) Kekuatan yang 

mendukung bersumber dari 

partisipasi masyarakat desa dalam 

rangka pengembangan Pantai 

Pandawa sebagai daya tarik wisata; 

(2) Kelemahan yang dimiliki 

masyarakat desa dalam 

pengembangan Pantai Pandawa 

sebagai daya tarik wisata. 

2. Lingkungan Eksternal adalah 

sesuatu yang bersumber dari luar 

desa, seperti; (1) Peluang atau 

kesempatan mengembangkan 

Pantai Pandawa sebagai daya tarik 

wisata; (2) Ancaman yang 

menghambat pengembangan Pantai 

Pandawa sebagai daya tarik wisata. 

 

METODE PENELITIAN 

Obyek penelitian pada penelitian 

ini adalah partisipasi masyarakat desa 

dalam pengembangan Pantai Pandawa 

sebagai daya tarik wisata pada Desa 

Kutuh Kecamatan Kuta Selatan 

KabupatenBadung. 

 

 Penelitian ini dilakukan pada 

Pantai Pandawa yang terletak di Desa 

Kutuh Kecamatan Kuta Selatan 

Kabupaten Badung  Bali.  

Jenis data yang dipergunakan 

adalah data kualitatif dan data 

kuantitatif di mana sumber data dibagi 

menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder.  

Teknik pengumpulan data  

dalam penelitian ini dipergunakan 

teknik observasi, dokumentasi dan 

wawancara. 

Tehnik analisis data yang 

dipergunakan adalah analisis SWOT,  

matriks SWOT, metode matriks BCG. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan, maka hasil penelitian di atas 

dianalisis lebih lanjut dalam bentuk 

uraian antara lain: 

Analisis Lingkungan Internal 

a. Kekuatan (Strengths) :  

(1) Keindahan Pantai Pandawa;   

(2) Dukungan Supra struktur; 

Dukungan infrastrukur;  

(3) Pola manajemen yang bagus.  
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b. Kelemahan (Weaknesess) : 

(1) Kualitas SDM pelaku usaha 

dan pengelola Pantai Pandawa; 

(2) Kebersihan dan Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA); (3) 

Perilaku yang tidak siap 

terhadap perubahan pola kerja; 

(4) Pengembangan olah raga 

air. 

Analisis Lingkungan Eksternal 

a. Peluang (Opportunities):  

(1) Pembangunan fasilitas umum; 

       (2) Terbukanya lapangan     peker- 

              jaan;  

       (3) Menambah pendapatan  desa; 

       (4) Berpeluang   menjadi     DTW  

             yang   utama   di   Kabupaten  

             Badung. 

b.    Ancaman (Threats) :  

       (1) Pergaulan bebas; 

(2) Eksploitasi lingkungan;  

(3) Pencemaran lingkungan;  

(4) Penguasaan lahan oleh investor 

 

Analisis SWOT 

Dalam melakukan analisis 

SWOT tiap-tiap indikator penilaian 

diberikan bobot antara 0–1. Terhadap 

indikator- indikator kekuatan maupun 

peluang yang tinggi diberikan bobot 

yang semakin besar, demikian juga 

halnya terhadap indikator- indikator 

kelemahan maupun ancaman yang 

semakin besar diberikan bobot yang 

semakin kecil. Setiap indikator juga 

diberikan nilai antara 1–5. Semakin 

besar kekuatan dan semakin tinggi 

peluang akan diberi nilai yang semakin 

besar dan sebaliknya semakin kecil 

kelemahan dan semakin besar 

ancaman diberi nilai semakin kecil. 

Setelah tiap-tiap indikator diberikan 

bobot dan nilai, selanjutnya bobot 

dikalikan dengan nilai untuk 

mendapatkan skor. Dari skor ini akan 

didapat penilaian apakah suatu 

perusahaan cenderung memiliki 

kekuatan atau kelemahan dan apakah 

mempunyai peluang atau ancaman. 

Untuk merumuskan strategi, lebih 

lanjut akan dihitung nilai rata- rata ini 

dituangkan dalam tabel analisis 

SWOT. 
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Tabel 2. Analisis Faktor Internal Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa 
 

No. Indikator Kekuatan dan Kelemahan Bobot Nilai Skor 

 Kekuatan/Strengths :    

1. Partisipasi masyarakat dalam pembebasan 

lahan mereka untuk dijadikan akses jalan 

menuju pantai pandawa 

0,15 4 0,60 

2. Partisipasi masyarakat dalam penataan 

alam pantai pandawa dan fasilitas- fasilitas 

yang ada 

0,15 4 0,60 

3. Partisipasi masyarakat dalam manajemen 

pengelolaan pantai pandawa 

0,15 4 0,60 

4. Partisipasi masyarakat dalam menjaga 

keamanan 

0,12 4 0,48 

5. Partisipasi masyarakat dalam 

mempromosikan pantai pandawa 

0,10 3 0,30 

 Skor :  19  

 Kelemahan/ Weaknesess :    

1. Kualitas SDM masyarakat pelaku usaha 

dan  pengelola Pandawa 

0,07 1 0,07 

2. Perilaku yang kurang  siap dari masyarakat 

terhadap perubahan pola kerja 

0,07 1 0,07 

3. Kebersihan lingkungan 0,07 1 0,07 

4. Partisipasi masyarakat dalam 

pengembangan olah raga air 

0,07 1 0,07 

5. Masyarakat yang berwirausaha sedikit 0,05 1 0,05 

 Skor  5  

 Total Nilai Kekuatan dan Kelemahan 1,00 19-5=14 2,91 

    Sumber: Data Diolah 
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Tabel3. Analisis Faktor Eksternal  Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa 
 

No. Indikator Peluang dan Ancaman Bobot Nilai Skor 

 Peluang/opportunities :    

1. Menumbuh kembangkan wira usaha bagi 

masyarakat lokal 

0,15 4 0,60 

2. Membantu perekonomian masyarakat  0,15 4 0,60 

3. Menambah pendapatan desa 0,15 4 0,60 

4. Pembangunan fasilitas umum 0,10 3 0,30 

5. Menjadi DTW utama di Badung 0,10 3 0,30 

 Skor :  18  

 Ancaman/Threats :    

1. Masuknya budaya baru menjadi ancaman 0,05 1 0,05 

2. Pola hidup konsumtif masyarakat 0,05 1 0,05 

3. Eksploitasi lingkungan 0,10 1 0,10 

4. Pencemaran lingkungan 0,05 1 0,05 

5. Penguasaan lahan oleh investor 0,10 1 0,10 

 Skor  5  

 Total Nilai Peluang dan Ancaman 1,00 18-5=13  2,75 

    Sumber: Data Diolah 

Berdasarkan hasil penilaian 

dalam matrik internal dan eksternal, 

dapat diketahui posisi partisipasi 

masyarakat pada diagram analisis 

SWOT yang mencerminkan arah 

perkembangan (grand strategy). 

Berdasarkan faktor internal 

digambarkan pada garis datar/absis = 

(19:5) – (5:5) = 3,80 – 1,00 =  2,80 

(garis vektor positif).  

Sedangkan berdasarkan faktor 

eksternal digambarkan pada garis 

tegak/ordinat = (18:5) – (5:5) = 3,60 – 

1,00 = 2,60 (garis vektor positif). Titik 

temu antara kedua vektor terletak pada 

titik  kordinat (2,80.2,60)  yang  berarti  
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pada kuadran II (strategi agresif). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masing-masing faktor eksternal 

maupun internal diketahui bahwa 

partisipasi masyarakat desa pada 

strategi agresif dalam diagram analisis 

SWOT.  

 

Dalam matrik BCG posisi 

partisipasi masyarakat desa terletak 

pada diagram II yaitu STARS, seperti 

gambar dibawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penelitian ini dalam hal partisipasi 

masyarakatnya merupakan 

kekuatan untuk mengembangkan 

pantai Pandawa sebagai Daya 

Tarik Wisata sejalan dengan 

penelitian Yeni Susanti, demikian 

pula dengan penelitian Pande Gede 

Trisna Adi Putra dalam  hal 

partisipasi masyrakat lokal baik 

dalam perencanaan, pelaksanaan 

maupun pemanfaatannya. 

2. Penelitian ini sejalan dengan A. 

Oktami Dewi A.A.P  dimana  

masyarakat dilibatkan sebatas pada 

perencanaan, tetapi berbeda dalam 

pelaksanaannya, dalam penelitian 
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ini partisipasi masyarakat lokal 

dilibatkan. Sedangkan dalam 

penelitian A.Oktami Dewi A.A.P, 

pada proses pelaksanaan dan 

pemanfaatan tidak terlibat. 

3. Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian Nengah Sudarma 

merupakan kelemahan yakni 

kurangnya pengalaman masyarakat 

lokal dalam pengelolaan Pantai 

Pandawa sebagai Daya Tarik 

Wisata. Sehingga menjadi peluang 

untuk dilakukan pengembangan 

melalui pendidikan dan pelatihan 

tentang kepariwisataan bagi 

masyarakat  lokal. 

 

KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah dilakukan 

mengenai partisipasi       masyarakat 

desa dalam pengembangan pantai 

Pandawa sebagai daya tarik wisata 

pada Desa Kutuh, secara umum 

masyarakat berpartisipasi aktif  

terhadap pengembangan pariwisata 

dengan rincian  sebagai berikut : 

1. Partisipasi dalam perencanaan dan 

penataan alam pantai Pandawa 

2. Partisipasi dalam menjaga 

keamanan daya tarik wisata 

3. Partisipasi dalam ikut 

mempromosikan keberadaan pantai 

pandawa 

4. Partisipasi dalam penerimaan hasil 

Partisipasi ini adalah karena 

masyarakat Kutuh telah mengambil 

keputusan serta memiliki 

perencanaan untuk memanfaatkan 

potensi alam mereka sebagai 

destinasi objek wisata.  

 

Saran-Saran 

Dari simpulan yang diperoleh, 

ada beberapa saran yang dapat penulis 

berikan, yaitu :  

1. Melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat desa agar dapat 

merubah pola hidup dari 

masyarakat agraris (petani rumput 

laut) menjadi masyarakat berbasis 

pariwisata. 

2. Melakukan diklat penguasaan 

bahasa internasional dalam rangka 

melancarkan komunikasi dan 

penyampaian informasi kepada 

wisatawan yang berkunjung ke 

pantai Pandawa. 
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ABSTRACT 

        
The purpose of this activities is in Mengesta Village, Penebel Sub-district, 

Tabanan Regency to increase the participation and active role of the community in 
the development of local (culinary) food products derived from ingredients from 
Mengesta Village, such as: cassava, taro, eel, snails, red rice, black rice, corn, 
various fruits, especially durian and mangosteen, as well as various specialties of 
Mengesta Village which are used for the purposes of Religious Ceremonies in 
Mengesta Village. Various kinds of culinary can be packaged, so that it lasts a long 
time without using synthetic preservatives and makes attractive packaging, so that it 
can be used as a souvenir by Mengesta Village in supporting Mengesta Village as a 
Tourism Village in Tabanan Regency. It can also open up new jobs for the Tista 
Village community and to increase the income of the local community and improve 
the welfare of the Mengesta Village community. Thus, agricultural activities carried 
out by the community can be maintained and preserved without the conversion of 
agricultural land in Mengesta Village and growing the local economy.  

In Mengesta Village, there are many accommodation facilities, restaurants and 
tourist activities that support tourism in Mengesta Village, such as: Tiamo Bali Villa, 
Tiamo Bali Restaurant, Homestay, Bali Bay Quat Adventure, Agro Tourism, Belulang 
Hot Springs, Village Community Cultural Activities, Beijing , Healing, and Cycling, 
supported by the agrarian life of Mengesta Village community, so that the tourism 
sector is expected to provide positive benefits to the local community, this is the 
consideration of Community Service Team to provide assistance to community groups 
can produce culinary products with attractive packaging, so that they can be 
presented and sold to tourists and to supply culinary needs for the industry in 
Mengesta Village and can also be made as a local souvenir of Mengesta Village. 

To be able to achieve some of these objectives, several activity plans are 
proposed in the implementation of the PKM Program in Mengesta Village, as 
follows: a) Training of food processing into various types of culinary and training in 
packaging various local culinary; b) Activation of the role of the Mengesta Village 
Business Entity; c) Program for public scrutiny through industrial homes; d) 
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Training on gastronomic knowledge; e) Establishment of working groups; and f) 
Establishment of a local culinary marketing network. 
 
Keywords: Community Tourism, Local Culinary, Sustainable Tourism 
 

PENDAHULUAN 

       Kepariwisataan merupakan salah 

satu industri yang berkembang pesat di 

Indonesia dan     keseriusan 

pemerintah dalam mengelola sektor 

pariwisata dapat dilihat dari 

berkembangnya daya tarik wisata di 

Bali dan berbagai upaya telah 

dilaksanakan pemerintah seperti 

melakukan program pengembangan 

wisata melalui instansi terkait, 

kerjasama dengan investor serta 

penggalangan bentuk keterlibatan 

masyarakat lokal (community based 

tourism). 

       Kabupaten Tabanan merupakan 

salah satu kabupaten di Bali yang 

memiliki daya tarik wisata bagi 

wisatawan yang datang 

mengunjunginya. Pengembangan 

pariwisata Kabupaten Tabanan 

diarahkan pada pengembangan produk 

wisata alam dan budaya, pemasaran 

daya tarik wisata, pembinaan dan 

pengembangan nilai-nilai budaya,  

pembinaan kesenian, peninggalan 

sejarah yang bertujuan untuk 

mengembangkan daya tarik wisata 

potensial sebagai daya tarik utama 

bagi wisatawan, yang menjadikan 

pariwisata sebagai sarana peningkatan 

pendapatan masyarakat, dan daerah, 

serta media bagi penciptaan lapangan 

dan kesempatan kerja.   

       Salah satu daya tarik yang 

berpotensi untuk dikembangkan adalah 

Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, 

Kabupaten Tabanan. Mengesta adalah 

salah satu desa yang berada di 

Kecamatan Penebel, Kabupaten 

Tabanan, Provinsi Bali. Mengesta 

merupakan daerah pegunungan dengan 

ketinggian + 450 meter di atas 

permukaan laut dengan luas wilayah 

880,192 Ha. Suhu rata-rata harian di 

Desa Mengesta adalah 24oC. Jarak 

Desa Mengesta dengan Ibukota 

Kabupaten Tabanan adalah 14 Km dan 

dapat ditempuh dengan waktu tempuh 

+ 30 menit. Sedangkan, jarak dengan  
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Ibukota Provinsi Bali (Denpasar) dapat 

ditempuh dalam waktu + 1 jam 45 

menit dengan kendaraan bermotor. 

 
Batas Wilayah 

Sebelah utara adalah desa Jatiluwih, 

sebelah selatan adalah desa Pitra 

dan sebelah timur adalah 

desa Babahan/ Penebel serta sebelah 

baratnya adalah desa Tengkudak/ 

Wongaya Gede 

 
Wilayah Administrasi 

Desa Mengesta terdiri dari 7 (tujuh) 

banjar, yaitu: 

1. Banjar Piling Kawan, 

2. Banjar Piling Kanginan, 

3. Banjar Piling Tengah, 

4. Banjar Mengesta, 

5. Banjar Kedampal, 

6. Banjar Belulang, 

7. Banjar Wongaya Betan. 

       Desa Mengesta yang merupakan 

salah satu desa tradisional di 

Kabupaten Tabanan ini merupakan 

salah satu desa wisata yang sedang 

berkembang, yang memiliki keunikan 

dan daya tarik tersendiri dengan 

adanya Pura Batu Panes dan Pura 

Pakusari yang dipercaya sebagai 

tempat untuk memohon kesembuhan 

penyakit serta daerah pedesaan yang 

masih alami dan tradisional, air panas 

Belulang sebagai daya tarik juga 

sebagai tempat untuk menyembuhkan 

berbagai penyakit kulit, sehingga 

sangat cocok sebagai desa wisata.  

             Melihat potensi yang sangat besar 

dimiliki oleh Desa Mengesta, untuk 

mendukung pengembangannya, 

masyarakat secara bertahap diberikan 

pemahaman dan pelatihan tentang 

potensi lokal yang dimiliki untuk 

dikemas menjadi produk wisata lokal 

dan disajikan kepada wisatawan 

sebagai pengembangan desa wisata 

tersebut, di mana kegiatan ini fokus 

pada Pengembangan Kuliner Lokal di 

Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, 

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Kegiatan yang dilaksanakan di 

Desa Mengesta melalui proses dengan 

melibatkan masyarakatnya, di mana 

kegiatan PKM Kuliner Desa Mengesta 

diadakan dengan tujuan menumbuhkan 

dan meningkatkan motivasi 

masyarakat agar potensi pertanian 
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yang ada di Desa Mengesta dapat 

dikemas menjadi produk yang bernilai 

ekonomis, dan dapat memberikan 

tambahan pendapatan kepada 

masyarakat Desa Mengseta. 

Masyarakat  Desa Mengseta 

diharapkan tergugah jiwa 

kewirausahaannya untuk mengolah 

bahan mentah menjadi barang jadi 

yang bernilai ekonomis tinggi. 

Tahapan-tahapan kegiatan yang 

dilaksanakan dalam PKM Kuliner 

Desa Mengesta, Kecamatan 

Kerambitan, Kabupaten Tabanan, 

yaitu: 

1. Pengolahan dan  Pengemasan   Ku-

liner Lokal Mengesta 

       Tujuan pengembangan kuliner 

Desa Mengesta adalah untuk 

menjaga kelestarian alam dan 

lingkungan Desa Mengesta agar 

tidak terjadi alih fungsi lahan, 

masyarakat tetap bersemangat dan 

senang menjalankan pekerjaannya 

di sektor pertanian dan perkebunan, 

serta agar potensi Desa Mengesta 

dapat dinikmati masyarakat Desa 

Mengesta sendiri. Kegiatan yang 

dilaksanakan dalam pengembangan 

kuliner lokal diproduksi dari bahan 

lokal Desa Mengesta sekaligus 

pengkemasan produk kuliner lokal 

yang dilaksanakan oleh ibu-ibu 

PKK Desa Mengesta yang 

merupakan perwakilan dari semua 

banjar yang ada di Desa Mengesta, 

dengan Nama Kelompok KARIPA 

On (Karya Ibu Pang Ada Ongkos). 

Tahapan pelatihan yang 

dilaksanakan sebagai berikut: 

       Dalam kegiatan pelatihan 

kuliner ini, peserta pelatihan dibagi 

beberapa kelompok kerja seperti 

yang sudah disebutkan sebelumnya 

untuk dapat memproduksi produk 

kuliner atau mempraktekkan 

kembali produk yang sudah dilatih 

sebelumnya. Pembagian kelompok 

ini didasarkan pada pembagian 

banjar yang ada di Desa Mengesta, 

yaitu: Kelompok Banjar Piling, 

Kelompok Banjar Kedampal, 

Kelompok Banjar Mengesta, 

Kelompok Banjar Belulang, dan 

Kelompok Banjar Wongaya Betan. 

Masing-masing kelompok 

mengolah 2-3 produk kuliner. Dari 

hasil olahan produk yang dihasilkan 
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tersebut kemudian langsung 

dikemas dengan pengkemasan yang 

sudah disiapkan, sehingga tampilan 

dari produk yang dihasilkan 

menjadi menarik, sanitasi/ hygiene 

nya terjaga, bisa tahan lama, dan 

selanjutnya agar bisa dipasarkan 

sebagai produk kuliner yang 

bernilai ekonomi. Beberapa produk 

yang dihasilkan dalam kegiatan 

pengembangan kuliner lokal 

Mengesta ini adalah Permen Pepaya 

Basah, Permen Pepaya Kering, 

Nuget Ikan Air Tawar, Abon 

Pepaya, Kripik Bungkil Pisang, 

Abon Bungkil Pisang, Kripik 

Keladi, Stik Keladi, Puding Labu 

Siam, dan Permen Labu Siam. 

 

2. Pemasaran Produk Kuliner Lokal   

Mengesta 

       Untuk memperkenalkan produk 

kuliner yang dihasilkan oleh 

masyarakat Desa Mengesta kepada 

konsumen atau pembeli adalah 

melalui kegiatan pemasaran, di 

mana untuk memasarkan produk 

kuliner yang dihasilkan masyarakat 

Desa Mengesta adalah tugas 

bersama dan membutuhkan usaha 

yang keras dan berkesinambungan. 

Untuk memasarkan suatu produk, 

apalagi produk baru memang akan 

membutuhkan waktu untuk diterima 

konsumen karena dalam pemasaran 

terdapat aktivitas “promosi”, di 

mana kegiatan promosi ini terdiri 

dari 4 (empat) tahap yang akan 

dilalui yang dikenal dengan istilah 

“AIDA”, yaitu: 1) Attention; 2) 

Interest; 3) Desire; dan 4) Action. 

Dari tahapan-tahapan tersebut, 

artinya membutuhkan waktu untuk 

produk yang dihasilkan tersebut 

dapat sampai ke konsumen atau 

dapat diterima oleh konsumen. 

Untuk itu, usaha-usaha yang 

dilakukan untuk pemasaran produk 

kuliner lokal Desa Mengesta juga 

dilakukan dengan beberapa 

tahapan, seperti: 

a. Membuat Brosur dan Membuat 

Buku Resep 

       Brosur merupakan sarana 

promosi yang digunakan untuk 

mempromosikan produk 

kuliner lokal Desa Mengesta, 

meskipun saat ini media-media 
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promosi online sudah 

berkembang dengan pesat, akan 

tetapi media brosur ini masih 

bisa digunakan sebagai sarana 

promosi yang efektif yang bisa 

ditempatkan di tempat-tempat 

strategis, seperti: hotel, pusat 

perbelanjaan, restoran, tempat-

tempat keramaian, dan 

sebagainya. Dalam brosur 

tersebut memuat produk 

kuliner yang sudah dihasilkan 

dalam pelatihan pengolahan 

dan pengkemasaan kuliner 

lokal Desa Mengesta. Tim 

Universitas Udayana bersama 

perwakilan masyarakat Desa 

Mengesta secara bersama-sama 

akan membawa brosur tersebut 

ke tempat-tempat yang 

dianggap strategis untuk 

mempromosikan produk 

kuliner sambil melihat dan 

mempelajari peluang-peluang 

saluran pemasaran dan produk-

produk yang lagi naik daun dan 

dibutuhkan saat ini oleh 

konsumen dan memberikan 

gambaran kepada masyarakat 

bahwa peluang-peluang 

kewirauasahaan tersebut sangat 

terbuka dan dapat diraih 

apabila masyarakat kreatif dan 

mau mencoba. Kegiatan  dan 

aktivitas ini diharapkan akan 

dapat memperkenalkan kuliner 

lokal Desa Mengesta yang 

diproduksi langsung oleh 

masyarakat Desa Mengesta 

serta dapat memotivasi 

masyarakat untuk selalu kreatif 

dan inovatif memanfaatkan 

potensi pertanian dan 

perkebunan yang ada di Desa 

Mengesta untuk menghasilkan 

berbagai produk yang dapat 

bersaing di pasaran lokal, 

nasional, bahkan pada nantinya 

sampai ke luar negeri. Untuk 

dapat memberikan manfaat 

kepada seluruh masyarakat 

Desa Mengesta maupun 

masyarakat umum dan untuk 

mendokumentasikan resep-

resep pengolahan kuliner lokal 

Desa Mengsata, maka produk-

produk yang sudah 

dipraktekkan dan sudah 
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dihasilkan oleh masyarakat 

dalam kegiatan Pelatihan 

Kuliner Desa Mengesta 

dikompilasi dalam bentuk buku 

dan dibuatkan “Buku Resep” 

agar dapat digunakan oleh 

masyarakat umum yang ingin 

mencoba secara mandiri 

produk kuliner sesuai dengan 

resep yang sudah disiapkan. 

Hal ini, juga dapat memberikan 

pemahaman dan pembelajaran 

kepada masyarakat luas bahwa 

hasil-hasl pertanian dan 

perkebunan, apabila diolah 

menjadi berbagai jenis produk 

olahan akan dapat menjadi 

produk yang bernilai ekonomi 

dan menghasilkan keuntungan  

masyarakat serta dapat 

menambah pendapatan 

ekonomi keluarga. 

b. Mengaktifkan BUMDES 

       Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDES) di Desa Mengesta 

dapat dimanfaatkan untuk 

memasarkan poduk kuliner 

masyarakat yang sudah 

dihasilkan Masyarakat yang 

memproduksi dan mengemas 

produk kuliner dan BUMDES 

yang menampung hasil-hasil 

produk kuliner dari masyarakat, 

sehingga menumbuhkan 

motivasi masyarakat untuk 

memproduksi kuliner dan ada 

yang   menampung    hasil-hasil  

produk kuliner masyarakat 

tersebut. Hasil-hasil yang sudah 

ditampung BUMDES 

kemudian dipasarkan oleh 

BUMDES melalui mitra 

kerjasama yang dimiliki 

BUMDES Desa Mengesta. 

Peran  dan fungsi BUMDES 

adalah untuk mengelola usaha 

masyarakat dan memasarkan-

nya  atau usaha-usaha lainnya 

untuk menghasilkan profit serta 

mengutamakan perputaran roda 

ekonomi masyarakat desa. 

Dengan demikian kegiatan 

BUMDES Desa Mengesta 

menjadi aktif dan memuncul-

kan ide-ide kreatif dan  

menghasilkan pola-pola 

pemasaran, mencari sumber-

sumber pemasukan, kerjasama 
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dengan beberapa industri yang 

dapat mendukung kreativitas 

dan jiwa kewirausahaan 

masyarakat Desa Mengesta 

untuk meningkatkan pendapa-

tan atau profit akan  

mensejahterakan masyarakat 

Desa Mengesta.  

 

c. Mengaktifkan Website Desa. 

Selain media cetak yang 

digunakan untuk memasarkan 

produk kuliner Desa Mengesta 

juga menggunakan media 

online, yaitu dengan 

mengaktifkan website desa 

sebagai sarana mempromosikan 

dan memasarkan produk 

kuliner lokal Desa Mengesta. 

Karena dengan berbagai 

macam sarana yang digunakan 

untuk mempromosikannya, 

maka diharapkan semakin luas 

jangkauan promosi dan 

semakin luas pula dikenal 

produk kuliner lokal Desa 

Mengesta. Harapannya adalah 

agar Desa Mengesta semakin 

dikenal, sehingga akan lebih 

mudah memperkenalkan 

berbagai produk untuk 

dipasarkan. Melalui media 

website akan ditampilkan 

konten-konten Daya Tarik 

Wisata Desa Mengesta beserta 

potensi pendukungnya, yaitu 

salah satunya adalah kuliner 

lokal Desa Mengesta, sehingga 

akan semakin dikenal dan 

konsumen ataupun wisatawan 

tertarik untuk datang ke Desa 

Mengesta dan tertarik untuk 

membeli produk kuliner yang 

dihasilkan di Desa Mengesta, 

sehingga akan memberikan 

peluang untuk tumbuhnya 

industri-industri kecil mene-

ngah masyarakat yang tentunya 

dapat meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat 

di Desa Mengesta juga untuk 

meminimalkan tingkat pe-

ngangguran dan meng-

gairahkan industri masyarakat 

Desa Mengesta. Konten daam 

website akan selalu di-update 

agar menambah daya tariknya 

dan semakin banyak serta 
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bervariasi potensi wisata yang 

ditampilkan, sehingga 

menambah rasa penasaran 

konsumen atau wisatawan 

untuk segera mengunjungi 

Desa Mengesta. 

d. Langsung bekerjasama dengan 

Produsen atau Swalayan 

       Pola pemasaran yang 

dilakukan untuk memasarkan 

produk kuliner lokal Mengesta 

adalah langsung mendatangi 

produsen produk makanan dan 

swalayan-swalayan di daerah 

Tabanan. Langkah awalnya 

adalah melakukan kerjasama 

untuk mencoba memasarkan 

produk kuliner lokal Desa 

Mengesta. Harapannya adalah 

agar produk kuliner yang 

dihasilkan mulai dikenal 

masyarakat luas atau konsumen 

dan ke depannya semakin 

diminati, sehingga masyarakat 

Desa Mengesta bersemangat 

untuk selalu memproduksi 

produk kuliner yang tentunya 

menambah pendapatan 

masyarakat Desa Mengesta. 

Tetapi, sangat disadari bahwa 

untuk dapat bersaing dengan 

produk kuliner yang sudah 

terkenal agak sulit, sehingga 

membutuhkan waktu dan 

proses di dalam memasarkan-

nya, tetapi dengan usaha dan 

ikhtiar yang terus-menerus 

diharapkan usaha ini dapat 

membuahkan hasil yang 

diharapkan. Tujuannya adalah 

untuk menggairahkan minat 

masyarakat pedesaan, khusus-

nya masyarakat Desa Mengesta 

untuk mengembangkan kewira-

usahaan dalam membantu 

menggairahkan ekonomi 

kerakyatan. 

e. Menjadi Anggota PHRI 

       Salah satu usaha memper-

kenalkan Desa Mengesta 

adalah dengan mendaftarkan 

Desa Wisata Mengesta menjadi 

Anggota PHRI Kabupaten 

Tabanan. Hal ini, dilakukan 

untuk mempromosikan Desa 

Wisata Mengesta melalui 

event-event atau promosi-

promosi serta pembinaan-

                  Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya; 
Ni Nyoman Sri Aryanti, I Nyoman Tri Sutaguna, Putu Ratih Pertiwi 
 

 



Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya                    ISSN : 288-815 

 
 

 

 
 

 Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Juli-Desember 2018, Vol 8, No.2           | 158 
 

pembinaan yang dilakukan oleh 

PHRI Tabanan melalui 

program-program unggulan 

yang sudah direncanakan dan 

diagendakan, sehingga 

masyarakat akan merasa 

diperhatikan dan dibantu untuk 

memperkenalkan desa mereka. 

Dengan demikian, potensi-

potensi yang dimiliki Desa 

Mengesta, termasuk potensi 

kulinernya dapat dikenal luas, 

secara tidak langsung hal ini, 

akan memberikan dampak 

positif untuk pengembangan 

kuliner lokal Desa Mengesta 

dan menggairahkan usaha-

usaha kecil masyarakat Desa 

Mengesta yang kaya akan 

hasil-hasil pertanian dan 

perkebunan karena Desa 

Mengesta merupakan daerah 

yang sangat subur untuk 

mendukung produk-produk 

kuliner olahan dengan berbagai 

variasi produk dan berbagai 

pengkemasan. 

f. Mengikuti Pameran atau 

Festival Kuliner 

       Saat ini sering sekali 

diadakan pameran maupun 

festival di berbagai daerah di 

Bali bahkan Nasional, baik itu 

pameran atau festival budaya 

maupun pameran atau festival 

kuliner. Hal ini, sangat positif 

untuk memperkenalkan 

potensi-potensi wisata yang 

dimiliki berbagai daerah di Bali 

maupun di Indonesia, sehingga 

banyak ada peluang atau 

kesempatan sebagai ajang 

untuk mempromosikan 

berbagai potensi yang dimiliki 

termasuk juga Desa Mengesta 

untuk memperkenalkan dan 

mempromosikan potensi 

kulinernya dengan sering 

mengikuti pameran atau 

festival kuliner yang diadakan 

berbagai pihak. Semakin sering 

mengikuti pameran atau 

festival kuliner akan dapat 

memberikan dampak yang 

positif untuk perkembangan 

kewirausahaan masyarakat dan 

motivasi masyarakat untuk 

mengkreasi berbagai produk 
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kuliner karena akan semakin 

sering dapat melihat dan 

membandingkan berbagai 

pengkemasan kuliner dari 

berbagai daerah dan dapat 

belajar dari pengamatan dan 

pengalaman yang didapatkan, 

sehingga ada motivasi untuk 

mencoba dan mempraktekkan 

secara langsung, di samping 

itu, akan dapat berdiskusi dan 

bekerjasama untuk pemasaran 

berbagai produk kuliner dengan 

berbagai stakeholders yang 

juga hadir atau menjadi sponsor 

dari kegiatan pameran atau 

festival kuliner yang 

diselenggarakan tersebut. 

Dengan demikian, penampilan 

yang ditunjukkan dalam 

pameran atau festival kuliner 

akan sekaligus memperkenal-

kan berbagai produk kuliner 

yang diproduksi di Desa 

Mengesta dengan melibatkan 

masyarakat yang tentunya akan 

kembali memberikan manfaat 

positif kepada masyarakat Desa 

Mengesta.  

g. Mendirikan Pusat Kuliner atau 

Pusat Oleh-Oleh 

        

Potensi kuliner yang sangat 

besar yang dimiliki Desa 

Mengesta perlu direalisasikan 

menjadi sebuah Pusat Kuliner 

atau Pusat Oleh-Oleh yang ada 

di Desa Mengesta, sehingga hal 

tersebut menjadi daya dukung 

yang sangat besar terhadap 

perkembangan Desa Wisata 

Mengesta. Masyarakat juga 

akan bergairah untuk 

mengembangkan hasil-hasil 

pertanian dan perkebunan yang 

akan menjadi produk olahan 

kuliner yang bervariasi sebagai 

cinderamata atau oleh-oleh 

untuk wisatawan yang 

berkunjung atau oleh-oleh 

untuk konsumen yang 

tujuannya khusus untuk 

membeli kuliner Desa 

Mengesta. Pusat Kuliner atau 

Pusat Oleh-Oleh ini, di 

samping dapat memperkenal-

kan kuliner lokal Desa 

Mengesta juga nantinya akan 
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dapat menyerap tenaga kerja 

lokal yang banyak, sehingga 

manfaat yang diperoleh 

masyarakat menjadi ganda. 

Perekonomian  kerakyatan 

akan berkembang dan 

berdampak terhadap sirkulasi 

barang dan jasa di Desa 

Mengesta, sehingga akan 

terjadi pemerataan pendapatan 

untuk seluruh masyarakat Desa 

Mengesta. Dengan demikian, 

kelestarian alam akan terjaga, 

alih fungsi lahan dapat ditekan, 

pertumbuhan lapangan kerja 

akan meningkat, mengurangi 

pengangguran, menggairahkan 

industri kecil masyarakat, 

sehingga kesejahteraan 

masyarakat juga meningkat, 

masyarakat akan betah tinggal 

di desanya dan membangun 

desanya, sehingga akan dapat 

mengurangi kesenjangan antara 

pedesaan dan perkotaan, 

termasuk juga dapat menekan 

tingkat kemiskinan di 

pedesaan.        

KESIMPULAN 

       Berdasarkan hasil pembahasan, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Desa Mengesta memiliki potensi 

wisata yang terpendam, unik, dan 

memiliki keaslian khususnya 

kuliner, sehingga dapat dikemas 

dan dikembangkan menjadi usaha 

kecil menengah masyarakat untuk 

mendukung Desa Wisata 

Mengesta. 

2. Budaya Agraris-Spiritual dari 

masyarakat Desa Mengseta masih 

terpelihara dan masih kental 

menyatu dengan kehidupan 

keseharian masyarakat yang 

merupakan “roh” dari segala 

aktivitas dan kegiatan masyarakat 

yang diimplementasikan melalui 

Konsep Tri Hita Karana. 

3. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Desa Mengesta yang begitu besar 

perlu dibina dan dilatih tentang 

pengetahuan dan keterampilan 

tentang pengkemasan dan 

pengembangan kuliner lokal yang 

akan menjadi modal yang sangat 

mumpuni dalam mengembangkan 
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kewirausahaan masyarakat di Desa 

Mengesta. 

4. Perlu kerjasama yang baik dan 

saling menguntungkan dengan 

berbagai stakeholders untuk 

mempromosikan dan memasarkan 

produk kuliner lokal Desa 

Mengesta dengan memperbanyak 

saluran-saluran pemasaran yang 

efektif. 

5. Memberikan dukungan potensi 

yang sangat besar terhadap 

pengembangan kuliner lokal Desa 

Mengesta untuk merealisasikan 

Pusat Kuliner Lokal yang 

memberikan ruang kepada 

masyarakat, agar dapat menyalur-

kan hasil-hasil produksinya, 

sehingga kepastian usaha 

masyarakat akan terjamin dan 

membuka lapangan kerja lokal 

yang luas untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Desa 

Mengesta.   
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ABSTRACT 

        
    The purpose of this activity is to increase the participation and active role of the 
community in the development of local culinary products derived from ingredients 
from Tista Village, such as: purple cassava, tamarind plants, cem-cem plants, noni 
plants, catfish, eels, snails, black rice, corn, various fruits for chips which are 
processed into various kinds of culinary and can last long without using synthetic 
preservatives and making attractive packaging, so that it can be used as a typical gift 
of Tista Village in supporting the Rural Tourism of Tista in Tabanan Regency. It can 
also open up new jobs for the Tista Village community and to increase local income 
and improve the welfare of the Tista Village community. Thus, agricultural activities 
carried out by the Tista Village community can be maintained and preserved without 
the conversion of agricultural land in the Tista Village and growing the local 
economy. 
       The approach model includes: (1) Participatory Rural Appraisal (PRA) 
Model;(2) Entrepreneurship Capacity Building Model (ECB); and (3) Transfer 
Technology Model (TT). To be able to achieve some of these objectives, several 
activity plans proposed in the implementation program in Tista Village are as 
follows: a) Formation of working groups;      b) Training in the processing of food 
ingredients into various types of culinary and training in packaging various local 
cuisines; c) Activation of the role of the Tista Village Cooperative;   d) Establishment 
of local culinary marketing networks; e) Program for public scrutiny through 
industrial homes; f) Training on gastronomic knowledge. 
 
Keywords: Local Culinary, Rural Tourism, Community Empowerment, 

CommunityBased Tourism 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

       Buku Resep Kuliner Lokal Tista, 

terdiri dari beberapa resep menu 

antara lain : 

Resep Masakan “BaLeTis” (Bakso 

Lele Tista) 

       Lele sudah lama dibudidayakan 

oleh masyarakat Desa Tista. Selain 

dikonsumsi langsung, masyarakat 

juga memanfaatkannya dengan 

mengolahnya menjadi barang 

konsumsi yang bernilai jual seperti 

bakso lele dan nugget lele. Seperti 

namanya, bahan dasar BaLeTis 

berasal dari ikan lele dan dicampur 

dengan bahan lainnya seperti tepung 

tapioca, bawang putih, garam, dan 

air secukupnya. Hingga sekarang, 

bakso lele diproduksi untuk 

masyarakat Desa Tista yang 

dilakukan oleh Ibu-Ibu PKK. 

Resep Masakan “Abon Lele” 

       Produk olahan ikan lele lainnya 

yang dibuat oleh ibu-i 

bu PKK Desa Tista adalah abon lele. 

Abon lele dibuat dari lele yang telah 

dihancurkan dan dikeringkan lalu 

dikemas didalam kotak. Abon lele ini 

dibuat agar lebih tahan lama lagi 

disimpan. Karena abon lele dimasak 

dengan cara dikeringkan. 

 

Resep Minuman “Kopi RaDesTa” 

       Kopi RaDesTa atau Kopi 

Rempah Desa Tista merupakan salah 

satu minuman yang diproduksi oleh 

masyarakat Desa Tista. Kopi ini 

merupakan minuman sehat yang 

terbuat dari rempah-rempah 

diantaranya jahe, cengkeh, kapulaga, 

kayu manis, dan sereh. Kopi ini 

dapat dikonsumsi oleh semua 

kalangan, khususnya masyarakat 

yang ingin berhenti merokok sebab 

kopi ini memiliki kandungan yang 

sangat baik bagi tubuh. 

Resep Masakan “Ladrang” 

       Kripik ladrang merupakan 

camilan yang diminati oleh sebagian 

besar masyarakat. Kripik ini terbuat 

dari bahan dasar lele dengan 

campuran tepung terigu yang 

ditambah dengan beberapa bumbu 

dan kemudian digoreng hingga 

matang. 

Resep Masakan “Apem Ubi Ungu” 

       Kue apem adalah salah satu jenis 

kue jajanan pasar yang termasuk ke 

dalam golongan kue tradisional asli 

Indonesia. Kue apem ungu Tista ini 

memiliki cita rasa manis yang pas 

dan juga banyak digemari oleh 

semua kalangan.  
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Adanya campuran ubi ungu dalam 

kue ini membuatnya semakin 

menarik dengan corak warnanya 

yang sedap dipandang mata. Kue 

apem ini pun juga tidak mengandung 

bahan pengawet, karena 

menggunakan bahan-bahan 

tradisional. Kue apem ungu ini 

terbuat dari campuran tepung beras, 

tepung ketan, ragi instan, gula, ubi 

ungu, dan juga berbagai bahan 

pelengkap lainnya. Kue ini biasanya 

dibuat dengan cara dikukus dengan 

lansung yang sudah berisi dengan air 

panas atau air mendidih, proses 

pembuatan kue basah ini memang 

memerlukan waktu yang cukup lama, 

karena setelah pembuatan adonan 

kue ini tidak langsung dikukus tetapi 

dibiarkan sampai mengembang 

(fermentasi). Setelah itu setelah itu 

adonan siap akan siap untuk dikukus. 

Resep masakan “Serapah” 

       Serapah merupakan makanan 

dari Desa Tista yang menggunakan 

kulit dan daging babi yang dicincang 

sebagai bahan utamanya, kemudian 

dimasak dengan bumbu genep, 

ditambahkan dengan darah babi yang 

selanjutnya dimasak hingga 

mengental. 

 

Resep Masakan “Jukut Kelor” 

       Jukut kelor atau sayur kelor 

merupakan salah satu jenis masakan 

yang ada di Desa Tista dengan 

menggunakan daun kelor sebagai 

bahan utamanya dan dimasak dengan 

bumbu dan kelapa yang sudah 

dibakar. 

Resep Masakan “Sambal Cakcak” 

       Sambal Cakcak adalah sambal 

yang dibuat dari bumbu bawang 

putih, serai, dan garam yang telah 

dihaluskan. Kemudian dicampurkan 

dengan kelapa santan. Sambel ini 

dinamakan cak-cak karena dibuat 

dengan cara menumbuk bahan-

bahannya hingga halus, sambal cak-

cak dibuat oleh warga dari Banjar 

Dauh Pangkung Desa Tista. 

Resep Masakan “Lawar Daun 

Belimbing” 

       Serupa dengan lawar pada 

umumnya, lawar daun belimbing 

juga sama pembuatannya dan 

bahannya sama dengan lawar pada 

biasanya, hanya saja lawar daun 

belimbing ini ditambahkan dengan 

daun belimbing yang sudah direbus 

dan dicampurkan dengan bahan 

lainnya. Lawar daun belimbing 

dibuat oleh  Banjar  Dauh  Pangkung  
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Desa Tista.  

Resep Masakan “Lawar Pisang 

Batu” 

       Inovasi lawar lainnya yang 

dibuat oleh Desa Tista adalah lawar 

pisang batu. Akan tetapi pisang batu 

yang digunakan tidak boleh terlalu 

muda dan terlalu tua, pisang batu 

yang dipilih jangan sampai pisang 

yang batunya sudah berwarna hitam 

karena sudah terlalu tua. Kuliner ini 

juga dibuat oleh Banjar Dauh 

Pangkung Desa Tista.  

Resep Masakan “Loloh Sereh” 

       Loloh sereh merupakan salah 

satu potensi minuman lokal yang 

terdapat di Desa Tista. Masyarakat 

memanfaatkan tanaman-tanaman 

yang memiliki khasiat seperti sereh 

dan jahe untuk dijadikan minuman 

loloh sereh yang berkhasiat untuk 

kesehatan. Saat ini loloh sereh belum 

diproduksi dalam jumlah banyak, 

hanya disuguhkan untuk menjamu 

tamu di keluarga. minuman ini juga 

biasa dikonsumsi pada malam hari 

untuk menghangatkan tubuh. 

Resep Masakan “Kaliadrem” 

       Jajanan tradisional yang yang 

terbuat dari tepung beras ini memang 

enak dijadikan sebagai teman minum  

teh atau kopi di sore hari. Bentuknya 

bisa bulat seperti donat mini atau 

berbentuk segitiga dengan lubang 

bulat di bagian tengahnya yang 

terkadang jumlah lubangnya bisa 

berjumlah satu sampai tiga buah. 

Teksturnya yang sedikit liat terasa 

gurih manis di dalam mulut. Penyuka 

jajanan tradisional pastinya akan 

menyukai kue yang satu ini.  

Resep Minuman “Loloh Cemcem” 

       Loloh cemcem merupakan salah 

satu kuliner lokal terkenal di Bali, 

juga ada di desa Tista Tabanan. 

Cemcem merupakan salah satu daun-

daun yang memiliki banyak khasiat 

yang berguna bagi tubuh. Daun  

cemcem banyak digunakan dengan 

cara dihaluskan untuk mendapatkan 

sari hijau daun tersebut, setelah 

dicampurkan dengan air kelapa muda 

beserta daging kelapanya dan 

terakhir dengan campuran bahan 

lainnya seperti garam, jeruk nipis, 

dan bisa ditambah es. Setelah semua 

bahan-bahan tercampur, minuman 

yang dikenal dengan loloh cemcem 

siap dinikmati. 
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Revitalisasi Pengkemasan Potensi 

Wisata Desa Wisata Tista 

       Revitalisasi     dilakukan    untuk  

meningkatkan kualitas produk wisata 

Desa Wisata Tista adalah sebagai 

berikut: 

 

Inventarisasi Potensi Wisata 

Unggulan di Desa Wisata Tista 

       Potensi wisata adalah segala 

sesuatu yang dimiliki oleh daerah 

tujuan wisata untuk menarik 

wisatawan datang berkunjung ke 

suatu daerah tujuan wisata tersebut. 

Potensi wisata menurut Sukardi 

(1998:67), adalah segala sesuatu 

yang dimiliki oleh suatu daerah 

untuk daya tarik wisata dan berguna 

untuk mengembangkan daerah tujuan 

wisata tersebut. Desa Tista yang 

merupakan salah satu desa wisata di 

Kabupaten  

Tabanan yang pada Tahun 2016 lalu 

telah ditetapkan menjadi desa wisata 

oleh pemerintah. Desa Wisata Tista 

memiliki beberapa potensi wisata 

yang dapat menarik wisatawan untuk 

datang berkunjung. Adapun potensi 

wisata yang dimiliki Desa Wisata 

Tista adalah sebagai berikut. 

 

 

Potensi Alam 

       Desa Wisata Tista memiliki 

beberapa potensi alam yang masih 

sangat asli dan telah dijaga dan 

dikelola dengan baik oleh warganya. 

Adapun potensi wisata alam yang 

dimiliki Desa Wisata  Tista seperti: 

persawahan dan sungai.   

 

Potensi Spiritual 

       Bali memiliki daya tarik wisata 

dari beragam aspek salah satunya 

adalah spiritual yang masih sangat 

kental dan dijaga oleh masyarakat 

Bali. Di Desa Wisata Tista terdapat 

spot yang memiliki potensi wisata 

spiritual yang dapat dikenalkan 

kepada wisatawan yang berkunjung 

ke Desa Wisata Tista dan ingin tahu 

mengenai  

budaya spiritual masyarakat, yaitu: 

Pura Beji, Batu Gede, dan 

Kahyangan Desa. 

 

Potensi Budaya 

       Yang dimaksud dengan potensi 

wisata kebudayaan adalah semua 

hasil cipta, rasa dan karsa manusia 

baik berupa adat istiadat, kerajinan 

tangan,  kesenian,  maupun    pening- 
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galan sejarah berupa bangunan. 

Adapun potensi budaya yang 

dimiliki Desa Wisata Tista, yaitu: 

Legong Andir Tista. 

 

Potensi Kuliner 

       Potensi wisata kuliner adalah 

suatu masakan atau kuliner yang 

menjadi ciri khas di suatu daerah dan 

hanya dapat ditemukan di daerah 

tersebut. Desa Tista sebagai desa 

wisata pun memiliki beberapa 

makanan khas yang hanya terdapat 

pada daerah ini. Adapun beberapa 

menu makanan yang berpotensi 

dijadikan sebagai kuliner lokal khas 

Desa Wisata Tista, yaitu:  Bakso 

Lele Tista, Apem Ubi Ungu Khas 

Desa Tista, Nugget Lele, Abon Lele, 

dan Kaliadrem 

 

Potensi Buatan 

Potensi buatan merupakan 

sesuatu yang dapat dikemas oleh 

masyarakat sebagai daya tarik 

wisata. Adapun potensi buatan yang 

ada di Desa Wisata Tista, yaitu:  

kolam ikan dan gazebo dan Tista 

Festival.  

 

 

Pengembangan Daya Tarik Wisata 

Baru 

       Untuk lebih menambah variasi 

produk wisata Desa Wisata Tista, 

maka dilakukan pengembangan daya 

tarik wisata baru yang mempunyai 

nilai jual yang tinggi, di mana pada 

nantinya diharapkan dapat menjadi 

daya tarik wisata andalan, yaitu: 

 

Mengembangkan Wisata Spiritual 

(Beji) 

       Pura Beji terletak di sebelah 

barat Banjar Carik. Asal mula Pura 

ini berdiri karena terdapat sumber air 

di bawah Pura yang dianggap 

sebagai sumber kehidupan dan 

dianggap sakral oleh penduduk Desa 

Tista. Sumber air ini dari dulu 

sampai sekarang dipergunakan untuk 

keperluan religi, seperti: Menyucikan 

Pretima, Arca, dan Peralatan 

Upacara. Dipergunakan juga untuk 

keperluan mandi, cuci, dan minum. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengembangkan wisata spiritual ini: 
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Konisi Atraksi Wisata (Air 

Pancoran) 

       Air pancoran yang jernih dan 

segar tersebut dipercaya oleh warga 

Desa Tista memberi manfaat  bagi 

kesehatan karena kaya akan 

kandungan mineral. Di sekitar areal 

Pura Beji terdapat hamparan sawah 

yang indah dan sangat cocok 

dikunjungi pagi hari karena pada 

pagi hari biasa menikmati embun dan 

sunrise point. Adapun yang perlu 

diperhatikan, yaitu: kebersihan 

lingkungan di Pura Beji dan 

Kesucian Pura Beji.  

 

Amenitas 

       Amenitas adalah segala macam 

fasilitas yang diperlukan oleh 

wisatawan selama berada di daerah 

tujuan wisata. Tentu saja fasilitas-

fasilitas tersebut juga perlu melihat 

dan mengkaji situasi dan kondisi dari 

destinasi sendiri dan kebutuhan 

wisatawan. Maka dari itu dalam 

mengembagkan daya tarik wisata 

spiritual (melukat) perlu adanya 

fasilitas yang nantinya mendukung 

kegiatan wisata tersebut. Adapun 

beberapa fasilitas yang perlu 

diperhatikan dalam mengembangkan 

wisata spiritual (melukat) di Pura 

Beji, yaitu: tempat parkir, pusat 

layanan informasi, loker, toilet, dan 

kolam berendam. 

 

Aksesibilitas 

       Jika suatu daerah memiliki 

memiliki potensi pariwisata, maka 

harus disediakan aksesibilitas yang 

memadai sehingga daerah tersebut 

dapat dikunjungi dengan mudah. 

Akses menuju Pura Beji sudah 

sangat baik dan tertata. Beberapa 

petunjuk jalan harus disediakan guna 

memudahkan wisatawan menuju 

daya tarik wisata melukat ini. Dari 

Kantor Desa Tista menuju Beji 

hanya memerlukan waktu ±10 menit 

dengan berjalan kaki. Wisatawan 

yang datang untuk melukat nantinya 

akan melintasi jalur treking dengan 

pemandangan persawahan yang 

indah. 

 

Mengembangkan Wisata Fun 

Rafting  

       Salah satu potensi yang dapat 

dikembangkan di Desa Tista adalah 

sungai yang terdapat di belakang 

area persawahan yang bernama 

Tibulantang. Sungai tersebut menjadi 

salah satu potensi sebagai daya tarik 

yang mampu dikembangkan jika 
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dikelola dengan manajemen yang 

rapi serta aksesibilitas yang 

memadai. Sungai tersebut memiliki 

arus yang tidak terlalu deras tetapi 

deras ketika di musim penghujan. 

Kelompok Sadar Wisata dan 

Pengelola Desa Wisata Tista 

memiliki gagasan untuk menjadikan 

Tibulantang menjadi salah satu daya 

tarik wisata, yaitu: Fun Rafting. 

Tibulantang yang nantinya akan 

dijadikan wisata Fun Rafting 

panjangnya sekitar 150 meter.   

       Konsep yang dapat disarankan 

dalam pengembangan daya traik 

wisata Fun Rafting Tibulantang Tista 

adalah sebagai berikut: Rainbow 

Stone merupakan daya tarik wisata 

yang berisikan batu-batu yang dicat 

berwarna-warni, tersusun di 

sepanjang Sungai Yeh Ho. Batu 

berwarna-warni      tersebut       dapat  

digunakan sebagai spot foto 

kekinian, yang dapat dinikmati oleh 

seluruh kalangan mulai dari anak-

anak, remaja-remaja, maupun 

dewasa.  

- Perahu Balabala merupakan daya 

tarik wisata berupa spot foto dengan 

memanfaatkan perahu sebagai 

background yang ditata sedemikian 

rupa, sehingga terlihat indah di 

antara bebatuan sekitar jalur Sungai 

Tibulantang.  

 

Aktivasi Website Desa Wisata Tista 

        Website Desa Wisata Tista 

sudah cukup lengkap dalam 

memberikan informasi bagi 

masyarakat dan calon wisatawan 

untuk mengetahui lebih dalam 

tentang Desa Wisata Tista. Hanya 

saja terdapat beberapa informasi 

yang masih harus dilengkapi dan 

diperbaiki dalam website tersebut. 

Berikut merupakan daftar 

kekurangan yang harus ditambahkan 

dan diperbaiki pada website tersebut. 

a. Program kerja masih belum 

terdapat informasi. 

b. Informasi mengenai struktur 

organisasi belum tersedia. 

c. Paket wisata yang ada pada 

website masih paket wisata lama 

(belum terdapat kesepakatan 

untuk paket wisata baru). 

d. Apabila admin membuat 

postingan baru, masih belum 

diketahui di mana akan 

ditampilkan postingan tersebut. 
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Pemasaran Kuliner Lokal Desa 

Wisata Tista 

       Di era digital ini masyarakat 

mudah tertarik akan sesuatu melalui 

gambar, sehingga peran fotografi 

ataupun videografi angat penting 

dalam mengenalkan suatu produk 

supaya dapat menarik masyarakat 

untuk datang dan mencoba dari 

produk yang ditawarkan. Desa 

Wisata Tista ini terletak di 

Kecamatan Kerambitan, Kabupaten 

Tabanan. Desa ini tidak luas, namun 

di dalamnya terdapat beranekaragam 

daya tarik wisata yang perlu 

dikembangkan, sehingga dapat 

menjadi daerah yang dikunjungi oleh 

masyarakat secara umum. Di Tista 

terdapat jalur treking yang luas serta 

sungai yang menarik untuk dijadikan 

objek foto serta Taman Beji yang 

dapat dinikmati airnya. Termasuk 

juga potensi kuliner Desa Wisata 

Tista yang sangat beragam, tetapi 

masih  jarang  diketahui   masyarakat 

umum, sehingga perlu adanya 

pemasaran supaya mampu 

mendatangkan wisatawan untuk 

datang ke Desa Wisata Tista. Media 

dan saluran pemasaran tersebut, yaitu  

 

 

Video  

       Terdapat dua video yang dibuat 

diantaranya video yang 

memperkenalkan daya tarik wisata 

dan video yang memperkenalkan 

kuliner lokal. Video ini dibuat 

supaya bisa disebarluaskan pada 

masyarakat umum melalui media 

sosial, sehingga mampu 

memperkenalkan daya tarik wisata 

yang ada di Desa Wisata Tista ini.  

 

Brosur 

       Dalam memasarkan suatu 

produk selain digital juga perlu peran 

media cetak salah satunya brosur 

supaya masyarakat yang datang bisa 

melihat produk apa saja yang 

terdapat di Desa Wisata Tista tanpa 

harus menjelaskan berkali-kali pada 

tiap wisatawan yang datang.  

Dalam pembuatan brosur ini 

perlu adanya informasi tempat wisata 

dan kuliner apa saja yang terdapat di 

Desa Wisata Tista. Selain itu, perlu 

adanya desain serta gambar yang 

menarik, sehingga wisatawan yang 

melihat brosur tersebut tertarik untuk 

membaca. Brosur ini akan dibuat dua 

jenis diantaranya brosur paket wisata  
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dan juga brosur kuliner yang ada di 

Desa Wisata Tista.  

 

PHRI Tabanan 

       Dalam memperkenalkan produk 

wisata perlu peran berbagai mitra, 

maka dari itu salah satu program 

kerja untuk memasarkan Desa 

Wisata Tista, yaitu: memperkenalkan 

Desa Wisata Tista pada PHRI 

Tabanan. Dalam pertemuan dengan 

PHRI Tabanan langsung diterima 

oleh Ketua PHRI Tabanan beserta 

beberapa staf dan Mr. Michael 

Strobel (Jerman) selaku Founder 

bali.com di Kantor PHRI Tabanan. 

Pada intinya tujuan dari pertemuan 

tersebut adalah untuk memasarkan 

Desa Wisata Tista agar lebih efektif 

dan dapat mendatangkan wisatawan 

berkunjung ke Desa Wisata Tista. Di 

samping itu, dari mitra PHRI 

Tabanan, yaitu: bali.com akan 

memasukkan konten-konten, baik 

berupa foto, video, deskripsi unik 

tentang Desa Wisata Tista atau 

produk wisata unik lainnya, sehingga 

semua potensi yang dimiliki Deaa 

Wisata Tista dapat dipromosikan dan 

dipasarkan secara luas bahkan  

menembus pasar internasional.    

Kerjasama dengan Swalayan atau 

Produsen 

       Dalam menciptakan suatu 

produk perlu dipasarkan supaya 

banyak masyarakat yang mengetahui 

produk yang kita ciptakan. Produk 

yang diciptakan oleh Desa Wisata 

Tista adalah produk yang terbuat dari 

olahan lele hanya saja produk ini 

sedikit masyarakat yang 

mengetahuinya. Oleh karena itu, hal 

ini menjadi bagian dari program 

kerja kami, yaitu: memasarkan 

produk kuliner yang ada di Desa 

Wisata Tista ini kepada minimarket-

minimarket yang ada di sekitaran 

daerah Kerambitan itu sendiri, 

karena sebelum memperkenalkan 

produk ini lebih luas perlu diketahui 

terlebih dahulu oleh masyarakat di 

sekitar daerah tersebut. Empat 

minimarket yang kami tawarkan 

(UD. Polos, UD. Adi, UD. Bali 

Bagus, dan UD Dwita), mereka 

menerima untuk ikut bekerjasama 

menjual produk Kuliner Tista karena 

adanya ketertarikan dari produksi 

olahan berbahan lele tersebut.  
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Aktivasi BUMDES Sebagai Pusat 

Oleh-Oleh 

       Peraturan yang mengatur 

mengenai BUMDES, yaitu: Permen 

Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang 

Pendirian, Pengurusan, dan 

Pengelolaan, dan Pembubaran Badan 

Usaha Milik Desa, yang menjadi 

pedoman bagi daerah dan desa dalam 

pembentukan dan pengelolaan 

BUMDES. Pengembangan 

BUMDES merupakan bentuk 

penguatan terhadap lembaga-

lembaga ekonomi desa serta 

merupakan alat pendayagunaan 

ekonomi lokal dengan berbagai 

ragam jenis potensi yang ada di 

Desa. BUMDes menjadi tulang 

punggung perekonomian 

pemerintahan desa guna mencapai 

peningkatan kesejahteraan warganya.        

       BUMDES Sari Merta sendiri 

telah menjual beberapa produk dan 

bekerjasama dengan BUMDES-

BUMDES lainnya. Produk-produk 

asli Desa Tista yang akan kami bantu 

dalam pengkemasan meliputi Abon 

Lele, Bakso Lele Tista (Baletis), 

Beras Tista, dan Ladrang Kriuk khas 

Tista. Produk-produk tersebut 

diharapkan menjadi primadona 

hingga menjadikan BUMDES Sari 

Merta sebagai Pusat Oleh-Oleh Desa 

Wisata Tista. Selain itu, kios 

BUMDES kami tata sebagai gerai, 

dengan nama Gerai “Hanoman” 

(Harga Normal Manten) 

 

Budidaya Lele di Selokan Desa 

Tista 
       Sebagain besar kuliner di Desa 

Wisata Tista berbahan dasar ikan 

lele, seperti: bakso lele, abon lele, 

nugget lele, ladrang lele, krupuk lele, 

dan lain-lain. Akan tetapi, bahan 

dasar lele tersebut diperoleh justru 

bukan di Desa Tista tetapi di luar 

desa dan bahkan sampai ke luar 

kecamatan, sehingga masyarakat 

Desa Wisata Tista masih kesulitan 

untuk mendapatkan bahan baku ikan 

lele tersebut. Dengan adanya 

Kegiatan KKN-PPM di Desa Tista, 

maka kendala masyarakat berkaitan 

dengan bahan baku ikan lele 

akhirnya menjadi program kegiatan 

yang dilaksanakan untuk 

memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi 

masyarakat. Program tersebut adalah 

memelihara atau budidaya ikan lele 

di selokan-selokan Desa Tista, di 

mana kegiatan ini awalnya dianggap 

tidak akan berhasil oleh masyarat 
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karena selokan-selokan di Desa Tista 

kondisinya sangat kotor dan kalau 

musim hujan air selokan akan 

meluap bahkan sampai banjir. Akan 

tetapi, dengan diskusi dan koordinasi 

yang intens dilakukan, akhirya 

diputuskan dan dicoba untuk 

budidaya ikan lele dengan sistem 

keramba. Sebagai bahan uji coba 

awal dibuat keramba dengan ukuran 

lebar + 1 meter dan panjang + 3 

meter dan di dalamnya ditebar bibit 

ikan lele sebanyak + 100 ekor. 

       Setelah diadakan uji coba 

tersebut ternyata hasil yang 

didapatkan sangat menggembirakan 

karena secara perlahan tapi pasti 

masyarakat Desa Tista mulai melihat 

dan menyadari maknanya yang 

positif kemuduan secara perlahan 

mulai mendukung kegiatan budidaya 

ikan lele di selokan tesebut, hal ini 

dibuktikan dengan gotong-royong 

yang dilakukan oleh masyarakat 

untuk membersihkan selokan-

selokan yang ada di Desa Tista. 

Artinya, dari program budidaya ikan 

lele tersebut dapat menyadarkan 

masyarakat Desa Tista untuk tidak 

membuang sampah ke selokan, 

sehingga Desa Tista yang merupakan 

desa wisata menjadi bersih dan sehat. 

Selanjutnya, masyarakat Desa Tista 

akan segera mempraktekkan 

budidaya ikan lele tersebut tersebar 

di selokan-selokan yang ada di Desa 

Tista, sehingga dengan semangat 

tersebut diharapkan mampu 

memberikan imbas positif ke seluruh 

banjar yang ada di Desa Tista dan 

juga diharapkan dengan sistem 

budidaya ikan lele ini dapat 

menghasilkan ikan lele dari Desa 

Tista yang digunakan sebagai bahan 

baku kuliner Desa Tista. Di samping 

itu, program ini juga sudah 

mendapatkan apresiasi dari Dinas 

Perikanan Kabupaten Tabanan, di 

mana hal ini dibuktikan dengan 

diberikannya bantuan berupa bibit 

ikan lele oleh Dinas Perikanan 

Kabupaten Tabanan ke Desa Tista 

sebagai tindak lanjut dari progam 

budidaya ikan lele di selokan desa.  

 

Sosialisasi Desa Wisata ke Banjar-

Banjar dan Penilaian Kategori 

Banjar 

       Untuk lebih memperkenalkan 

dan lebih mendekatkan program-

program Desa Wisata Tista serta 

untuk membangun pemberdayaan 

masyarakat, maka diadakanlah 

Program Sosialisasi Desa Wisata ke 
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Banjar-Banjar yang ada di Desa 

Wisata Tista. Banjar-banjar tersebut, 

yaitu: Banjar Dangin Pangkung, 

Banjar Lebah, Banjar Carik, dan 

Banjar Dauh Pangkung. Teknis dari 

kegiatan sosialisasi ke bajar-banjar 

ini adalah dengan mendatangi setiap 

banjar untuk diberikan sosialisasi 

berkaitan dengan Desa Wisata Tista 

dan Program-Program Desa Wisata 

yang akan dijalankan. Dalam 

kegiatan ini melibatkan Kepala Desa 

beserta jajarannya, Bendesa Adat, 

Kelian Banjar, Pekaseh, dan 

mengundang masyarakat di masing-

masing banjar. Kegiatan ini sangat 

didukung oleh masyarakat Desa 

Tista karena masyarakat secara 

keseluruhan belum tahu secara pasti 

dan gamblang berkaitan dengan desa 

mereka sebagai desa wisata, 

sehingga dengan adanya sosialisasi 

ke banjar-banjar ini, masyarakat 

lebih mencintai desa mereka, lebih 

peduli dengan program-program 

yang diadakan, dan lebih aktif 

berpartisipasi terhadap 

perkembangan dan kemajuan Desa 

Wisata Tista. 

       Dalam kegiatan sosialisasi desa 

wisata ke banjar-banjar yang ada di 

Desa Tista juga disisipkan Kegiatan 

Penilaian Kategori Banjar yang ada 

di Desa Tista. Di mana kategori yang 

dinilai meliputi: Kategori Banjar 

Bersih, Kategori Banjar Indah, 

Kategori Banjar Sehat, dan Kategori 

Banjar Ramah. Jadi, teknis kegiatan 

penilaian ini adalah dilakukan 

pengamatan dan penilaian terhadap 

ke-empat banjar yang ada di Desa 

Tista + selama 2 minggu yang 

dilakukan oleh Tim Juri yang terdiri 

dari 3 orang, yaitu: Tim dari Dinas 

Pariwisata Tabanan, Tim dari 

Universitas Udayana, dan Tim dari 

Mahasiswa. Dalam sosialisasi ke 

banjar-banjar juga sudah 

disampaikan bahwa akan 

dilaksanakan penilaian untuk 

kategori banjar, sehingga masyarakat 

di masing-masing banjar sudah 

mempersiapkan diri dengan sebaik-

baiknya untuk melakukan kegiatan 

positif untuk banjar mereka masing-

masing. Setelah dilaksanakan 

penilaian tersebut, maka nilai akan 

diakumulasikan dari ketiga Tim 

Penilai kemudian dijumlahkan dan 

akhirnya didapatkan Kategori Banjar 

untuk masing-masing banjar. Pogram 

ini sangat mendapatkan apresiasi dari 

Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan 

dan diadopsi untuk program serupa 
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untuk semua desa wisata yang ada di 

Kabupaten Tabanan.   

 

KESIMPULAN 

       Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Desa Wisata Tista memiliki 

beragam potensi wisata yang 

dapat disuguhkan    kepada      

wisatawan/  

pengunjung serta memiliki 

keunikan-keunikan yang tidak 

terdapat di daerah lain.  

2. Partisipasi aktif masyarakat Desa 

Tista sangat besar di dalam 

mendukung pengembangan Desa 

Wisata Tista. 

3. Masyarakat Desa Tista mulai 

tumbuh semangat 

kewirausahaannya dengan 

diproduksinya berbagai produk 

daya tarik, seperti: berbagai 

produk kuliner, produk-produk 

kerajinan, dan lain-lain melalui 

tumbuh-kembangnya home-home 

industry. 

4. Sebagai desa wisata, masyarakat 

Desa Tista sangat antusias untuk 

mengangkat potensi desa untuk 

dijadikan daya tarik wisata  dalam  

bentuk paket-paket wisata yang 

dikelola melalui Badan Pengelola 

dan Kelompok Sadar Wisata. 

5. Pemasaran yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Tista terhadap 

berbagai produk/paket 

pengkemasan yang sudah 

dihasilkan dilakukan melalui 

kerjasama-kerjasama dengan  

6. berbagai stakeholders termasuk 

juga menentukan saluran-saluran 

pemasaran yang efektif dan 

efisien. 

7. Dengan dikelolanya potensi 

wisata Desa Wisata Tista, maka 

dapat memberikan keuntungan 

dan manfaat secara langsung 

kepada masyarakat. Hal ini, 

menjadi hal positif karena 

masyarakat akan merasa memiliki 

dan menghormati keberadaan 

Desa Wisata Tista, sehingga tetap 

lestari dan keberlanjutannya akan 

terjaga.   
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RUMAH DESA DESA BARU TABANAN BALI 
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ABSTRACT 
 

Special interest tourism is already mentioned in the previous law 
regarding of tourism management in 1990 by the ministry of tourism. Meanwhile, 
tourism issue explored better ways to create a minimum-effect-tourism in order to 
establish the sustainable tourism concept. Furthermore, special interest tourism 
become one of the type included in sustainable tourism since it has brought more 
positive impact than negative. Rumah Desa in Tabanan regency in Bali, creates 
an example to provide beyond experience as a Balinese way of life, namely in 
agriculture. Visitors from around the world can experience the Balinese’ life from 
the morning they wake-up, having their daily life activities and feeling the 
religious cultural. Nowadays, tourist destinations where special interest tourism 
are the main attraction, are flourishing. Rumah Desa is one of the pioneers of 
special interest tourism in Bali, while the others growing as new destination with 
its own uniqueness. Using a descriptive analysis and focusing in SWOT analysis 
in this research, the author tries to understand any vocal points to be developed 
by the management of Rumah Desa. This research utilizes quantitative data such 
as interview and observation, collected when the author experienced the 
destination directly. Since Rumah Desa is not the only one local organization who 
offers the special interest tourism nowadays, author’s purpose in this research, is 
to create development strategy towards SWOT analysis. 
 
Keywords : special interest tourism, Rumah Desa, Bali, SWOT 
 
Pendahuluan 

 Istilah wisata minat khusus, 

muncul pertama kali pada Undang-

undang Kepariwisataan seri pertama 

pada tahun 1990 pada pasal 20 yang 

membahas mengenai Usaha Objek 

dan Daya Tarik Minat Khusus, 

berbunyi “sumber daya alam dan 

potensi seni budaya bangsa untuk 

menimbulkan daya tarik dan minat 

khusus sebagai sasaran wisata”. 

Definisi mengenai wisata minat 

khusus yang lain menurut Read 

(1980) adalah sebuah bentuk 

perjalanan wisata dimana wisatawan 

melakukan perjalanan atau 

mengunjungi suatu tempat karena 

memiliki suatu minat atau motivasi 

khusus mengenai suatu objek atau 

kegiatan yang ditemui atau yang 
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dilakukan di sebuah lokasi wisata. 

Meskipun penjelasan wisata minat 

khusus sudah tercantum sejak 

pertengahan perkembangan hukum 

kepariwisataan di Indonesia, akan 

tetapi implementasi wisata minat 

khusus baru kemudian banyak 

muncul di Indonesia pada tahun 

2000-an. Sebagai bentuk wisata lain 

yang tidak hanya mengunjungi 

objek-objek wisata yang telah 

didaulat menjadi objek wisata karena 

alam, budaya, ataupun karena 

buatan.  

 Perkembangan atraksi wisata 

di Indonesia pada tahap awal (1961-

1969) setelah kemerdekaan lebih 

mengarah kepada pariwisata yang 

memanfaatkan adanya kesenian 

daerah di pusat turisme serta 

pemeliharaan keaslian budaya daerah 

masing-masing (Putra, 2003). 

Perbedaan mengenai definisi wisata 

pada UU. Kepariwisataan No. 9 

Tahun 1990 dengan UU 

Kepariwisataan No. 10 Tahun 2009 

yang membedakan aktifitas wisata 

merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara sukarela dan bersifat 

sementara hanya untuk menikmati 

objek dan daya tarik wisata.  

Sedangkan di UU Kepariwisataan 

No. 10 Tahun 2009, definisi 

mengenai wisata menjadi lebih 

kompleks dimana kegiatan 

perjalanan dilakukan oleh seseorang 

atau sekelompok orang dengan 

mengunjungi tempat tertentu untuk 

tujuan rekreasi, pengembangan 

pribadi, atau mempelajari keunikan 

daya tarik wisata yang dikunjungi 

dalam jangka waktu sementara. 

Aktifitas wisata di UUK tahun 2009 

memberikan keleluasaan sebagai 

wisatawan untuk melakukan 

pengembangan pribadi. Hal ini 

sesuai dengan wisata minat khusus 

yang juga berkembang saat ini.  

 Seperti yang diketahui pada 

masa awal perkembangan pariwisata 

di Bali pada tahun 1920, aktivitas 

wisata yang dilakukan oleh  yang 

saat itu datang dari Belanda memang 

hanya melakukan pengamatan 

terhadap kebudayaan yang ada di 

Bali. Meskipun ada beberapa pejabat 

utusan dari Ratu Belanda yang 

ditugaskan memang untuk mencatat 

seluruh kebudayaan, berikut lontar, 

ataupun kehidupan masyarakat Bali 

untuk dibawa kembali ke Belanda 

(Vickers, 2012).  
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Aktivitas wisata sebelum 

kemerdekaan memang melibatkan 

kegiatan penjajah pada saat itu. 

 Setelah masa kemerdekaan, 

kegiatan wisata oleh warga negara 

Indonesia baru dapat dilakukan 

dengan dukungan perkembangan 

transportasi yang ada serta situasi 

politik yang lebih kondusif. 

Meskipun aktivitas wisata yang 

ditawarkan masih sangat minim, 

akan tetapi pemerintah sudah 

berinisiatif untuk memberikan 

kesempatan kepada sektor pariwisata 

untuk dapat berkembang di 

Indonesia dengan segal potensi yang 

dimiliki di Indonesia. Hal tersebut 

terlihat dari dibukanya bandara 

internasional Ngurah Rai pada tahun 

1969. 

 Setelah perkembangan 

pariwisata yang mengalami pasang 

surut di Bali akibat gejolak politik 

maupun situasi terorisma pada akhir 

tahun 1990-an sampai dengan awal 

tahun 2000-an, akhirnya 

perkembangan kegiatan pariwisata di 

Bali tidak hanya melulu menonton 

tarian Kecak di Uluwatu, atau 

Barong di Batubulan. Kegiatan 

pariwisata kini sangat beragam 

pilihannya, ada wisata air bagi 

wisatawan yang suka berolahraga air, 

ada juga yang wisatawan yang 

memilih untuk mencari ketenangan 

batin dan kesehatan mental di daerah 

Ubud dan sekitarnya. Aktivitas 

tersebut merupakan salah satu bentuk 

wisata minat khusus yang tujuannya 

adalah mencari pengalaman.  

 Keberadaan Rumah Desa 

sejak tahun 2005 yang memberikan 

pengalaman untuk merasakan 

kehidupan sebagai orang Bali juga 

memiliki segmen pasar wisatawan 

yang khusus ingin belajar tentang 

budaya Bali. Mengingat produk-

produk wisata yang ditawarkan 

sangat menarik, karena melibatkan 

masyarakat local juga untuk 

mengadakan kegiatan sehari-hari à la 

orang Bali, Rumah Desa di 

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali 

ini sangat cocok bagi percontohan 

wisata minat khusus. Perkembangan 

wisata minat khusus di Bali yang 

serupa dengan Rumah Desa ini tidak 

hanya ditemukan di Tabanan, tetapi 

juga ditemukan di Kabupaten 

Badung. Hal ini juga terkait dengan 

Pengembangan Desa Wisata yang 

dicanangkan oleh pemerintah 

Kabupaten Badung pada tahun 2008, 

untuk mengembangan beberapa desa 
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wisata di Kabupaten tersebut. 

Sebagian besar atraksi yang 

ditawarkan desa wisata adalah 

memanfaatkan masyarakat local 

untuk menunjukkan dan 

mengajarkan kepada wisatawan 

kegiatan sehari-hari yang dilakukan 

oleh Masyarakat Bali. Selain konsep 

wisata minat khusus, konsep wisata 

berbasi komunitas juga idealnya 

ingin diimplementasikan oleh 

pemerintah dalam pengembangan 

wisata minat khusus ini dengan 

alasan, pelestarian kebudayaan dan 

kesejahteraan sosial ekonomi bagi 

masyarakat lokal.  

 Beberapa percontohan untuk 

pengembangan wisata minat khusus 

juga dikumandangkan oleh 

pemerintah provinsi Bali pada saat 

kepemimpinan Made Mangku 

Pastika yang ingin mengorbitkan 100 

desa wisata pada tahun 2017 yang 

lalu (Asdhiana, 2017).  Sehingga, 

pengembangan wisata minat khusus 

di Rumah Desa perlu dianalisis 

mengenai keberlanjutan dari kegiatan 

wisata tersebut. Penulis 

menggunakan analisis SWOT dalam 

menjawab rumusan masalah, 

“Bagaimana strategi pengembangan 

wisata minat khusus di Rumah Desa, 

Desa Baru, Tabanan melalui analisis 

SWOT?”. Tujuan penulisan ini untuk 

dapat mengetahui tantangan. 

peluang, kelemahan dan kekuatan 

bagi pengembagan Rumah Desa 

sebagai salah satu penyedia aktivitas 

wisata minat khusus di Bali. Manfaat 

dari tulisan ini diharapkan agar dapat 

menarik benang merah dari 

pengembangan wisata minat khusus 

di Rumah Desa serta strategi 

pengembangannya dalam persaingan 

industri pariwisata di Bali yang 

relatif ketat.  

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Pariwisata Berkelanjutan  

Sesuai dengan pasal 3 dalam 

kode etik kepariwisataan yang 

menyebutkan bahwa kepariwisataan 

sebagai faktor pembangunan 

berkelanjutan, maka hendaknya 

setiap pengadaan kepariwisataan 

didasarkan dengan konsep tersebut. 

Konsep tersebut mulai didengungkan 

kembali pada Summit di Rio Jenairo 

pada tahun 1992 mengenai 

lingkungan, dan pariwisata 

merupakan salah satu poin penting 

dalam pengembangan konsep 

sustainable development. Konsep 

sustainable tourism development 
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kemudian muncul pada Pasal 1 dari 

kesepakatan yang dicapai dalam 

Summit tersebut yang secara mum 

poin tersebut dapat diartikan 

perkembangan pariwisata sebaiknya 

didasarkan pada kriteria 

berkelanjutan, yang artinya, harus 

dapat mempertahankan lingkungan 

ekologi dalam jangka waktu yang 

panjang, bersamaan dengan 

keberlangsungan ekonomi, secara 

etis dan sosial yang berkecukupan 

bagi masyarakat lokal. (Paulina 

Bohdanowicz 2006 : 2). 

Seperti yang dikatakan oleh 

Griffin (2002), negara maju sudah 

mengarah kepada perkembangan 

wisata yang berkelanjutan dengan 

melirik kualitas daripada kuantitas. 

Sedangkan di negara berkembang 

karena menggunakan prinsip dasar 

peningkatan ekonomi, maka 

pariwisata dilaksanakan dengan 

melirik kuantitas. Seberapa besar 

dampak negatif maupun positif yang 

diberikan pariwisata kepada negara 

maju  maupun negara berkembang, 

pariwisata akan tetap terus berjalan 

selama masih terdapat perbedaan 

budaya yang mendasari salah satu 

alasan melakukan kegiatan 

pariwisata. 

Prinsip pariwisata berke-

lanjutan dikemukakan ada beberapa 

seperti yang dipaparkan oleh 

Mathieson dan Wall dalam Sunaryo 

(2013: 53) yaitu,  

a. Aspek indikator lingkungan fisik 

b. Aspek social budaya 

c. Aspek ekonomi 

Tujuan dari adanya konsep 

pariwisata berkelanjutan juga 

dikemukakan oleh Windia 

(2007:132) yakni: 

a. Untuk membangun pemahaman 

dan kesadaran masyarakat bahwa 

pariwisata dapat berkontribusi 

kepada pelestarian lingkungan 

dan pembangunan ekonomi. 

b. Untuk meningkatkan keseim-

bangan dalam pembangunan 

c. Untuk meningkatkan kualitas 

pengalaman bagi masyarakat 

setempat. 

d. Untuk meningkatkan dan 

menjaga kelestarian dan kualitas 

lingkungan bagi generasi yang 

akan datang.  

 

Wisata Minat Khusus 

Seperti yang sudah dijelaskan 

di atas, bahwa wisata minat khusus 

muncul sebagai sebuah bentuk dari 

quality tourism, yang merupakan 
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suatu pembelajaran dari dampak 

negative yang ditampilkan oleh mass 

tourism. Weiler dan Colin (1992) 

menyatakan bahwa terdapat dua 

unsur yang penting dalam wisata 

minat khusus yaitu: 1) Motivasi 

untuk mencari suatu objek dan daya 

tarik yang baru atau disebut dengan 

novelty, 2) motivasi untuk mencari 

objek dan daya tarik wisatawan yang 

memberikan nilai manfaat berarti 

bagi wisatawan, pengkayaan diri atau 

pengembangan diri, nilai 

pengetahuan atau wawasan baru 

disebut dengan enriching. 

 Parikesit dan Harmowo 

(1997) mengatakan bahwa unsur 

utama yang lain adalah partisipasi 

aktif wisatawan dan pengalaman 

yang berkualitas bagi wisatawan. 

Kemudian dalam tulisannya Parikesit 

dan Harmowo (1997) menjelaskan 

lebih lanjut kembali ciri dan 

karakteristik dari produk wisata 

minat khusus tersebut, yaitu, 

memberikan nilai pengalaman karena 

wisatawan berpartisipasi aktif,  

perjalanan wisata memberikan nilai 

manfaat yang tahan lama serta 

memerhatikan kelestarian lingku- 

ngan fisik dan sosial pada lokasi 

wisatawan tersebut.  

Wisata Berbasis Komunitas 

Inayatullah (dalam Darmawi, 

2010) medefinisikan pengembangan 

pariwisata berbasis masyarakat atau 

Community based Tourism 

Development (CBT), sebagai 

pengembangan pariwisata yang 

kekuatannya pada masyarakat dan 

berwawasan lingkungan yang alami 

serta menjunjung tinggi nilai budaya 

tradisional.  

Darmawi (2010) juga 

menjelaskan definisi CBT sebagai 

pengembangan pariwisata yang 

mendukung bentuk kepariwisataan 

dengan menggunakan sumber daya 

lingkungan secara optimal baik 

sumber daya alam maupun 

masyarakatnya, menghormati 

keaslian sosial budaya setempat, 

memberikan manfaat ekonomi untuk 

jangka panjang, dan menyediakan 

pengalaman yang berkualitas tinggi 

kepada wisatawan serta 

mempertahankan kepuasan. 

Menurut Garrod (2001:4), dalam 

konsep CBT digunakan dua 

pendekatan dalam konteks pariwisata 

tersebut. Pendekatan pertama 

cenderung mengaitkan keuntungan 

potensial yang didapatkan dari 

system perencanaan formal dari 
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ekowisata. Sedangkan pendekatan 

yang kedua cenderung mengaitkan 

istilah partisipatif yang lebih 

memperhatikan keseimbangan antara 

perencanaan dengan pembangunan 

serta dampaknya terhadap 

lingkungan.  

Prinsip umum CBT menurut 

Sunaryo (2013: 140) adalah sebagai 

berikut:  

a. Masyarakat terlibat dalam 

pengambilan keputusan 

b. Adanya kepastian masyarakat 

menerima manfaat dari kegiatan 

kepariwisataan; dan 

c. Pendidikan kepariwisataan bagi 

masyarakat local 

 

Sedangkan Suansri (2013), 

menyebutkan adanya 10 prinsip-

prinsip pengembangan Comunity-

Based Tourism (CBT), antara lain : 

a. Mengakui, mendukung, dan 

mengembangkan kepemilikan 

komunitas dalam industri 

pariwisata. Menurut Hermantoro 

(2011: 73), secara teoritis bahwa  

ketika kebutuhan wisatawan 

untuk aktualisasi diri bertemu 

dengan kebutuhan masyarakat 

lokal untuk hal yang sama di 

destinasi wisata, maka jenis 

wisata yang dihasilkan akan 

mampu memberikan pengkayaan 

diri baik bagi wisatawan maupun 

masyarakat lokalnya serta rasa 

bangga bagi wisatawan yang 

mengunjungi dan bagi 

masyarakat atas kepemilikan 

desanya.  

b. Mengikutsertakan anggota 

komunitas dalam memulai setiap 

aspek. Seperti yang dikatakan 

sebelumnya bahwa keterlibatan 

masyarakat merupakan unsur 

utama dalam CBT. Kemudian 

masyarakat juga memerlukan 

interaksi dengan wisatawan untuk 

kemudian dapat meningkatkan 

daya kreatifitas dari kedua belah 

pihak. 

c. Mengembangkan kebanggaan 

bagi masyarakat. Apabila 

masyarakat membutuhkan 

pengakuan dari wisatawan, maka 

dengan adanya wisatawan dapat 

memotivasi masyarakat untuk 

mengakui produk yang dihasilkan 

oleh masyarakat tersebut.   

d. Mengembangkan kualitas hidup 

masyarakat. Apabila kegiatan 

kepariwisataan berjalan lancar, 

maka tujuan selanjutnya adalah 

dapat meningkatkan kualitas 
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hidup dari masyarakat setempat 

melalui kegiatan kepariwisataan 

tersebut. Misalnya, masyarakat 

lebih peduli terhadap sampah, 

sehingga tidak lagi membuah 

sampah ke alam secara 

sembarangan. Kualitas hidup 

masyarakat meningkat sekaligus 

memberikan kenyamanan bagi 

wisatawan yang berkunjung. 

e. Menjamin keberlanjutan 

lingkungan, pengembangan 

pariwisata berbasis mayarakat 

yang dikelola berdasarkan nilai-

nilai dan kearifan lokal 

masyarakat dan lingkungan yang 

diharapkan mampu menjamin 

keberlanjutan lingkungan. 

Sehingga lingkungan yang 

terjaga juga akan memberikan 

kualitas destinasi yang terjamin 

mutunya dan berkelanjutan.  

f. Mempertahankan keunikan 

karakter dan budaya di area lokal. 

Dengan pariwisata berbasis 

masyarakat, maka pengembangan 

pariwisata yang dilakukan tentu 

harus mengacu pada nilai-nilai 

dan kearifan lokal masyarakat 

setempat. Sehingga tidak 

menghilangkan kebudayaan asli, 

tapi memperkuat karakter dan 

budaya yang ada di masyarakat. 

g. Membantu pembelajaran tentang 

pertukaran budaya pada 

masyarakat. Karena sudah tentu 

dampak yang diberikan 

pariwisata adalah pertukaran 

budaya antara masyarakat local 

dengan wisatawan.  

h. Menghargai perbedaan budaya 

dan martabat manusia. Melalui 

poin di atas sebelumnya, maka 

dengan Pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat diharapkan 

mampu menjembatani toleransi 

yang lebih baik. Meningkatnya 

rasa menghargai perbedaan 

budaya dan martabat orang lain 

dan membuat perasaan aman dan 

nyaman bagi wisatawan.  

i. Mendistribusikan keuntungan 

secara adil pada anggota 

komunitas. Dalam prinsip 

pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat atau 

Community Based Tourism 

(CBT), keuntungan hasil 

pariwisata wajib didistribusikan 

kepada masyarakat secara adil. 

Dengan pembagian keuntungan 

yang     adil     maka     kehidupan  
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j. ekonomi masyarakat akan 

berjalan secara fair, masyarakat 

diuntungkan dan wisatawan 

nyaman berkunjung. 

k. Masayarakat yang berperan 

dalam menentukan prosentase 

pendapatan (pendistribusian 

pendapatan) dalam proyek yang 

ada di komunitas. 

 

Strategi Pengembangan 

 Strategi manajemen secara 

etimologis (asal kata) dalam istilah 

manajemen sebuah organisasi 

diartikan sebagai kiat, cara, dan 

taktik utama yang dirancang secara 

sistematik dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi manajemen, yang 

terarah pada tujuan organisasi. 

(Nawawi, 2005:147)  

 Suatu manajemen dalam 

organisasi akan terkait dengan 

manajemen stratejik yang definisinya 

dikaitkan oleh Siagian (2011:15) 

adalah serangkaian keputusan dan 

tindakan mendasar yang dibuat oleh 

manajemen puncak dan 

diimplementasikan oleh jajaran suatu 

organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan organisasi tersebut.  

 Menurut Fred David (2009:5) 

manajemen strategik dapat 

didefinisikan sebagai seni dan 

pengetahuan dalam merumuskan, 

mengimplementasikan, serta 

mengevaluasi keputusan-keputusan 

lintas fungsional yang memampukan 

sebuah organisasi mencapai 

tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan 

bahwa dalam proses manajemen 

strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu 

a) perumusan strategi, b) penerapan 

strategi, dan c) penilaian strategi.  

 Menurut Suwarjono 

(2000:59) dalam bukunya 

“Manajemen Strategis”, strategi 

adalah suatu alat untuk mencapai 

tujuan baik yaitu tujuan organisasi 

atau perusahaan, maka strategi 

memiliki beberapa sifat antara lain :  

1. Menyatu (unified) ; yaitu 

menyatukan seluruh bagian-

bagian dalam organisasi atau 

perusahaan.  

2. Menyeluruh (comprehensive) ; 

yaitu mencakup seluruh aspek 

dalam suatu organisasi atau 

perusahaan.  

Integral (integrated) ; yaitu 

seluruh strategi akan cocok/sesuai 

dari seluruh tingkatan (corporate, 

business, and functional). 
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METODOLOGI 

Penelitian  ini menggunakan data 

kualitatif dan kuantitatif dengan 

menggunakan sumber data primer 

dan data sekunder. Pengumpulan 

data pada penelitian ini 

menggunakan metode obersvasi, 

pengamatan langsung di lokasi serta 

wawancara mendalam dari peneliti 

kepada informan secara langsung 

dan menggunakan dokumentasi. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis deskriptif kualitatif 

dengan didukung oleh analisis SWOT 

serta triple bottom line.  

 

ANALISIS SWOT 

 Rangkuti (2004: 18) 

menjelaskan bahwa analisis SWOT 

digunakan untuk merumuskan 

strategi suatu perusahaan dengan 

cara mengidentifikasi berbagai factor 

secara sistematis.   

Analisis SWOT memban-

dingkan antara factor eksternal 

peluang (opportunity) dan ancaman 

(threats) dengan factor internal 

(strength) dan kelemahan 

(weakness). Sebelum menganalisis 

poin SWOT, maka diperlukan untuk 

menganalisis factor internal dan 

factor eksternal (Fahmi, 2013).  

 Faktor eksternal ini 

mempengaruhi terbentuk 

opportunities (O) dan threats (T). 

Dimana factor ini menyangkut 

dengan kondisi-kondisi yang terjadi 

di luar perusahaan yang 

mempengaruhi keputusan 

perusahaan. Faktor internal 

mempengarui terbentuknya strength 

(S) dan Weakness (W). Faktor 

internal ini meliputi semua macam 

manajemen fungsional: pemasaran, 

keuangan, operasi, sumberdaya 

manusia, penelitian dan 

pengembangan, system informasi 

manajemen dan budaya perusahaan 

(corporate culture). 

Strength merupakan hal-hal 

menjadi unggulan atau ciri khas 

suatu tempat wisata. Weaknes 

merupakan  kendala,  yakni  

merupakan  hal-hal  yang  dapat 

menghambat  pengembangan  tempat  

wisata. Oppurtunity merupakan  

peluang, yakni hal-hal yang dapat 

dikembangkan lebih lanjut, 

sedangkan  threat merupakan 

ancaman, yaitu hal-hal  yang dapat 

mengganggu pengembangan tempat 

wisata (Rinukmi, 2007 : 25). 
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Riaswati (2008) memaparkan  

analisis  SWOT yang digunakan 

untuk pengembangan pariwisata 

adalah sebagai berikut :  

a. Kekuatan (Strength), mengetahui 

kekuatan pariwisata suatu 

wilayah, maka akan dapat 

dikembangkan sehingga  mampu  

bertahan  dalam  pasar  dan  

mampu  bersaing  untuk 

pengembangan selanjutnya. 

Dalam hal ini, kekuatan dapat 

dimanfaatkan secara maksimal 

untuk meraih peluang.  

b. Kelemahan (Weakness), segala  

faktor  yang  tidak  

menguntungkan  atau  merugikan  

bagi  sektor pariwisata.  Pada  

umumnya,  kelemahan-

kelemahan  yang  dapat  

didentifikasi adalah  kurangnya  

promosi,  jeleknya  pelayanan,  

kurang  profesionalnya pelaksana  

pariwisata  di  lapangan,  

terbatasnya  kendaraan  umum  

ke  obyek wisata.  

c. Kesempatan (Opportunity), 

semua kesempatan yang ada 

sebagai akibat kebijakan 

pemerintah, peraturan yang 

berlaku, atau kondisi 

perekonomian. 

d. Ancaman (Threat), ancaman  

dapat  berupa  hal-hal  yang  

dapat  mendatangkan  kerugian  

bagi pariwisata,  seperti  

peraturan  yang  tidak  

memberikan  kemudahan  dalam 

berusaha, rusaknya lingkungan, 

dan lain sebagainya. 

Analisis SWOT merupakan 

sebuah alat analisis yang cukup baik, 

efektif, dan efisien serta sebagai alat 

yang cepat dalam menemukan 

kemungkinan yang berkaitan  dengan  

pengembangan  awal  program-

program  inovasi  baru  dalam 

kepariwisataan. Sifat analisis SWOT 

sangat situasional, dalam artian hasil 

analisis tahun sekarang belum tentu 

akan sama dengan hasil analisis 

tahun yang akan datang,  pengaruh  

faktor  ekonomi,  politik,  kemanan  

dan  keadaan  soial  yang 

melatarbelakanginya menyebabkan 

adanya perubahan 

Berikut tabel mengenai IFAS 

dan EFAS yang menjadi rumusan 

strategi dari faktor-faktor kekuatan, 

kelemahan, peluang,  dan ancaman. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rumah Desa 

Seperti bahasan di atas 

sebelumnnya, sebelum menggunakan 

analisis SWOT dan kemudian 

merumuskan strategi pengembangan, 

maka penulis perlu mendeskripsikan 

factor internal dan factor eksternal 

dari Rumah Desa di Desa Baru, 

Kabupaten Tabanan, Bali. 

Rumah Desa terletak 25 km 

dari Ubud arah Barat dan 27 km dari 

pusat kota Denpasar. Alamat Rumah 

Desa adalah di Jalan Raya Marga-

Apuan KM.8, Banjar Baru, Desa 

Baru, Kecamatan Marga Tua, 

Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. 

Tagline dari Rumah Desa yang 

ditemui di website Rumah Desa yang 

diakses di www.rumahdesa.com, 

adalah ‘The Real of Bali!’ yang 

sudah mencerminkan program-

program yang ditawarkan oleh 

pengelola Rumah Desa tersebut 

adalah kehidupan dan budaya orang 

Bali. Adapun program yang 

ditawarkan adalah suasana tinggal di 

rumah orang Bali yang bangunannya 

penuh filosofis unik, memasak 

masakan Bali, petualangan di Rumah 

Desa (hiking, trekking, atau cycling).  

Sebagai tambahan program 

unik yang menyebutkan ‘Bali Once 

Different’, yang memang 

memberikan pengalaman yang unik 

dari program penyedia tour lainnya, 

yaitu, kehidupan ala Bali.  

 Produk yang ditawarkan yang 

memang unik adalah Bali Spiritual 

Experience yang memberikan 

pengelaman untuk kesehatan, 

relaksasi, penyembuhan penyakit 

serta pembersihan dari spiritual 

kepada wisatawan dengan 

pengalaman yang à la Bali. Paket 

untuk Bali Spiritual Experience ini 

dijual dengan harga berkisar antara 

Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp. 

1.900.000,00 per orang. Tujuan dari 

program ini adalah untuk mencapai 

keseimbangan batiniah dan lahiriah. 
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Selain paket spiritual, Rumah Desa 

juga menawarkan program perayaan 

untuk pernikahan, atau untuk 

perayaan hari-hari special para 

wisatawan seperti peringatan 

pernikahan, ulang tahun, maupun 

bulan madu. untuk paket pernikahan 

biaya yang dikenakan sebesar Rp. 

17.160.000,00 per pasangan 

sedangkan untuk biaya perayaan hari 

special dikenakan sebesar Rp. 

1.885.000,00 per orang. Perayaan 

pernikahan tersebut juga dibuat à la 

pernikahan orang Bali dengan segala 

pernak-perniknya.  

 
Gambar . Makan Malam spesial ala 
Bali 
 

 

 

 

 

Sumber : Dokumentasi penulis 2018 

 Selain itu, Rumah Desa juga 

memiliki program untuk dapat 

merasakan makan malam atau makan 

siang yang khas à la Bali, baik dari 

segi menunya maupun dari segi 

tatanannya makanannya. Program 

makan malam special dipatok harga 

sebesar Rp. 780.000,00 per orang, 

sedangkan apabila makan siang 

dipatok harga sebesar Rp. 

286.000,00 per orang. Target dari 

program ini adalah bagi para 

wisatawan mancanegara maupun 

wisatawan nusantara yang sedang 

melakukan paket perjalanan ke arah 

pura Taman Ayun, Tanah Lot, 

Kedaton, Jati Luwih, Bedugul, Pura 

Ulun Dana, ataupun ke wilayah 

Singaraja seperti ke Air Terjun 

Munduk atau air terjun Gitgit. 

Seperti yang dijelaskan oleh 

Bapak Guide kami ketika itu, 

mengatakan bahwa wisatawan yang 

banyak datang adalah tamu dari 

Eropa, terutama Perancis, dan 

Jerman. Seperti terlihat dari bahasa 

yang terpampang di website 

mencantumkan bahasa Jerman dan 

Perancis, selain bahasa Indonesia dan 

bahasa Inggris. Program yang 

ditawarkan oleh rumah desa juga 

memberikan kesempatan kepada 

anak-anak untuk mengenal 

kehidupan masyarakat Bali lebih 

dekat. Ketika itu ada serombongan 

anak-anak dari sekolah swasta 

ternama di Bali yang mengajak para 

siswanya selain hiking, kemudian 

membajak sawah dan menanam padi. 

Program pengenalan budaya tersebut 

juga diminati oleh wisatawan 
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nusantara, dan beberapa artis 

ternama seperti Julia Perez dan 

Nikita Mirzani pun sempat menginap 

dan mengikuti program yang 

ditawarkan di Rumah Desa.  

Salah satu sosial media yang 

digunakan oleh Rumah Desa adalah 

Tripadvisor dan penilaian di 

Tripadvisor pun rata-rata 

memberikan penilain nilai tertinggi 

yakni skor 5 dari segi Layanan, 

Nilai, Makanan dan Suasana. Ulasan 

mengenai Rumah Desa di Trip 

advisor sebagian besar mengenai 

Kelas Memasak yang ditawarkan 

oleh Rumah Desa sesuai dengan 

tema yang diberikan Rumah Desa 

kepada publik, yakni ‘Balinese Home 

and Cooking Studio’, sangat jelas 

menggambarkan gambaran program 

yang disediakan oleh Rumah Desa. 

Pemiliknya juga sangat ramah begitu 

pula pramuwisata yang mengajak 

para tamu.  

 

Analisis SWOT 

Adapun analisis SWOT ini 

memiliki poin-poin yakni Strength 

(S) atau kekuatan, Weakness (W) 

atau Kelemahan, Opportunities (O) 

atau peluang dan Threats (T) atau 

ancaman. Berikut adalah analisis 

yang penulis lakukan sebagai 

berikut:  

1. Kekuatan (S) memiliki SDM yang 

handal dan berpengalaman, 

menjadi pioneer dari jenis wisata 

budaya seperti ini, akomodasi 

yang lengkap (tempat tinggal 

beserta paket kegiatannya) dan 

khas, memberdayakan masyarakat 

lokal untuk ikut terlibat, harga 

paket yang bersaing dan relatif 

terjangkau, produk yang tergolong 

unik dibandingkan dengan paket 

wisata yang lain, menggunakan 

produksi yang benar-benar local, 

amenities sudah disiapkan dengan 

produk lokal yang dihasilkan. 

2. Kelemahan (W), menggunakan 

tenaga kerja harian yang diambil 

dari SMK sehingga standar bisa 

berubah-ubah, sistem manajemen 

dari dalam yang masih manual, 

akses menuju ke lokasi yang 

masih banyak rusak, kurangnya 

promosi di website dan sosial 

media lainnya, kurangnya 

informasi yang diberikan pada 

halaman website. 

3. Peluang (O), trend wisata minat 

khusus sedang meningkat di Bali 

maupun di Indonesia, memiliki 

hubungan baik dan menyerap 
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tenaga local, memiliki kerjasama 

dengan beberapa travel agent 

seperti PACTO dan Panorama 

Tours, lokasi yang letaknya tidak 

terlalu jauh dari pusat kota 

Denpasar. 

4. Ancaman (T), munculnya 

berbagai  penyedia jasa 

pariwisata sejenis, tidak 

mengajak seluruh masyarakat 

lokal untuk terlibat sehingga 

dapat menimbulkan kesenjagan 

sosial di daerah tersebut, 

persaingan dengan daerah lain 

dalam pengembangan paket 

wisata seperti di Rumah Desa. 

 

Setelah ditentukan poin SWOT, 

kemudian penulis menentukan 

strategi yang dianalisis sesuai dengan 

analisis SWOT di atas.  

1. Strategi SO 

Membuat manajemen promosi 

yang baik dan bekerjasama 

dengan pemerintah provinsi 

dalam pengembangan pariwisata 

minat khusus. Memberikan 

kesempatan bagi masyarakat 

lokal untuk turut serta dalam 

kegiatan wisata ini. 

Mengembangkan kerjasama 

dengan agen-agen perjalanan 

wisata yang ada di Bali ataupun 

dengan stakeholder terkait dalam 

promosi ini. Menambah pasar 

dengan analisis pasar dan daya 

tampung. 

2. Strategi WO, membuat 

manajemen promosi yang baik 

dan bekerjasama dengan 

pemerintah provinsi dalam 

pengembangan pariwisata minat 

khusus. Memberikan kesempatan 

bagi masyarakat lokal untuk turut 

serta dalam kegiatan wisata ini. 

Mengembangkan kerjasama 

dengan agen-agen perjalanan 

wisata yang ada di Bali ataupun 

dengan stakeholder terkait dalam 

promosi ini. Menambah pasar 

dengan analisis pasar dan daya 

tampung. 

3. Strategi ST, memperkuat 

promosi di sosial media. 

Memberikan kontribusi nyata 

bagi masyarakat lokal berupa 

moriil dan materiil. Bekerjasama 

dengan pemerintah provinsi 

untuk promosi ke masing-masing 

pemerintah daerah. 

4. Strategi WT, memperbarui 

informasi yang dimiliki terkait 

dengan paket-paket yang 

ditawarkan. 
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Memiliki manajer yang 

berhubungan dengan masyarakat 

lokal untuk dapat 

mengakomodasi kebutuhan 

masyarakat lokal setempat 

dengan kebutuhan Rumah Desa. 

 
KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil analisis SWOT 

pada pembahasan poin penting dari 

pengembangan wisata minat khusus 

dari Rumah Desa sebagai berikut :  

1. Membuat manajemen promosi di 

sosial media dan memperbarui 

informasi yang tercantum di 

website. 

2. Berhubungan baik dan 

memberikan kontribusi kepada 

masyarakat lokal  

3. Mengembangkan kerjasama 

dengan agen perjalan lokal yang 

ada di Bali. 

4. Bekerjasama dengan stakeholder 

di Provinsi untuk mendapatkan 

perluasan promosi.  
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ABSTRACT 
 
The potential of Anggabaya Village, Denpasar City Coach, which has the 

opportunity to develop a jogging track tourist attraction and the impact caused by 
the development of jogging track tourist attraction on the economic, socio-
cultural and environmental aspects of the village of Anggabaya Penatih Denpasar 
City 

The results of this study are showing the opportunities for developing 
jogging track as tourist attraction and the impact caused by the development of 
jogging track tourist attraction in Anggabaya Village Penatih Denpasar City. The 
recommendations from this study are expected to provide input to stakeholders 
and the Government in analyzing the potential of Denpasar Tourism Destinations 
in developing sport tourism as a friendly destination, both in its activities and 
ways of traveling, so that it is beneficial in the welfare of society 
 
Keywords: development strategy, jogging track, tourist attraction     
Pendahuluan 

Pembangunan kepariwisataan 

dapat dijadikan sarana untuk 

menciptakan kesadaran akan 

identitas nasional dan kebersamaan 

dalam keragaman. Pembangunan 

kepariwisataan dikembangkan 

dengan pendekatan pertumbuhan dan 

pemerataan ekonomi untuk 

kesejahteraan rakyat dan 

pembangunan yang berorientasi pada 

pengembangan wilayah, bertumpu 

kepada masyarakat, dan bersifat 

memberdayakan masyarakat yang 

mencakupi berbagai aspek, seperti 

sumber daya manusia, pemasaran, 

destinasi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, keterkaitan lintas sektor, 

kerjasama antar negara, 

pemberdayaan usaha kecil, serta 

tanggung jawab dalam pemanfaatan 

sumber kekayaan alam dan budaya 

(penjelasan UU No. 10 tahun 2009). 

mailto:tbhs_2000@yahoo.co.id
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Bali sebagai sebuah provinsi 

memiliki banyak daerah tujuan 

wisata yang tersebar di setiap 

kabupatennya. Pariwisata Bali telah 

tumbuh berkembang sedemikian 

rupa memberikan sumbangan yang 

besar pula terhadap pembangunan 

daerah dan masyarakat Bali baik 

secara langsung maupun tidak 

langsung. Pariwisata Bali dengan 

demikian sangat bergantung terhadap 

kunjungan wisatawan Nusantara dan 

wisatawan mancanegara. Logikanya 

adalah semakin banyak wisatawan 

berkunjung maka devisa negara 

bertambah semakin banyak pula 

keuntungan yang akan diraup. 

Wisata Trekking adalah salah 

satu wisata petualangan yang akan 

mengajak wisatawan lebih dekat 

dengan alam maupun budaya yang 

terdapat di daerah tertentu. Kegiatan 

ini merupakan pilihan yang tepat 

bagi wisatawan yang ingin berolah 

raga sekaligus berwisata melihat 

potensi alam dan budaya. Potensi 

wisata merupakan segala sesuatu 

yang menjadi andalan daya tarik 

wisata untuk dikunjungi di suatu 

tempat, tidak terkecuali dengan daya 

tarik wisata jogging track. Sebagai 

sebuah jenis daya tarik wisata, daya 

tarik wisata jogging track adalah 

fasilitas olahraga yang bertempat 

diareal persawahan, dimana 

wisatawan bisa merasakan suasana 

yang sejuk dan segar. 

Pariwisata di Bali memiliki 

berbagai keunggulan seperti adat-

istiadat yang masih kental, budaya 

dan kesenian, mata pencaharian 

maupun kehidupan masyarakat 

setempat serta tidak lepas dari 

keramah-tamahan masyarakat Bali 

dalam menyambut wisatawan. 

Keunggulan yang dimiliki dapat 

dimanfaatkan sebagai modal dalam 

mengembangkan daya tarik 

wisatawan serta menarik kunjungan 

wisatawan ke Bali. Desa Penatih 

merupakan jalur alternative 

wisatawan menuju tempat wisata 

Ubud. Untuk mengembangkan 

perekonomian khususnya pariwisata 

Banjar Anggabaya Penatih membuat 

jalur jogging track sebagai daya tarik 

wisata yang ingin berolahraga sambil 

menikmati hamparan sawah yang 

hijau dan melihat para petani 

membajak sawahnya. Faktor 

kurangnya partisipasi dan kesadaran 

masyarakat lokal dalam pengelolaan 

wisata jogging track masih rendah, 

peran dan kontribusi pemangku 
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kepentingan masih belum optimal 

dalam pengembangan wisata jogging 

track kepada wisatawan baik lokal 

maupun mancanegara, jogging track 

ini menjadi kurang diketahui oleh 

wisatawan. 

Penelitian ini membahas 

tentang potensi Desa Anggabaya 

Penatih Kota Denpasar berpeluang 

mengembangkan daya tarik wisata 

jogging track dan dampak yang 

ditimbulkan akibat perkembangan 

daya tarik wisata jogging track 

terhadap aspek ekonomi, sosial 

budaya dan lingkungan masyarakat 

Desa Anggabaya Penatih Kota 

Denpasar.  Tujuan penelitian ini 

secara umum adalah untuk 

mengembangkan jogging track 

sebagai salah satu usaha daya tarik 

wisata yang relatif baru di Kota 

Denpasar dari perspektif wisatawan 

yang berkunjung di Desa Anggabaya 

Penatih Kota Denpasar. 

 

Kajian Pustaka 

Pariwisata adalah berbagai 

macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta 

layanan yang disediakan oleh 

masyarakat, pengusaha, pemerintah, 

dan pemerintah daerah. (Undang- 

Undang RI Tentang Kepariwisataan 

Nomor 10 tahun 2009). Potensi 

wisata merupakan segala seusuatu 

yang menjadi andalan daya tarik 

wisata untuk dikunjungi di suatu 

tempat. Daya tarik tersebut sengaja 

ditonjolkan sebagai atraksi wisata. 

Atraksi wisata adalah semua yang 

menjadi daya tarik dan mengapa 

wisatawan tertarik berkunjung ke 

suatu daerah tujuan wisata, karena : 

(1) Natural attraction yang berupa 

pemandangan dan segi geografis dari 

suatu daerah tujuan wisata. (2) 

Cultural attraction yang berupa 

sejarah dan cerita rakyat, religi, seni, 

dan kegiatan khusus. (3) Social 

attraction yang berupa kebiasaan 

penduduk, mata pencaharian 

penduduk, bahasa, dan kesempatan 

untuk pertemuan sosial. (4) Built 

attraction   yang   berupa    bangunan  

bersejarah dan bangunan 

berarsitektur modern (Yoeti, 2002).  

Kegiatan pariwisata terletak di 

lingkungan dan secara umum 

dibentuk oleh hubungan antara 

manusia dengan lingkungannya. 

Kondisi lingkungan manusia 

dibentuk oleh factor ekonomi, sosial 

dan budaya yang berproses antara 
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satu faktor dengan faktor lainnya. 

Murray C. Simpson (2006) dalam 

jurnalnya menyatakan bahwa 

pariwisata dapat mengakibatkan 

penghancuran budaya, lunturnya 

norma sosial dan norma ekonomi, 

degradasi struktur sosial, penyediaan 

peluang kerja dan keuntungan 

ekonomi dan terjadinya perubahan 

sosial di masyarakat.  Akibat dari 

kegiatan ini yang sering 

didiskripsikan menjadi dampak 

kegiatan pariwisata. Kegiatan 

pariwisata dapat memberikan 

manfaat positif bagi destinasi dan 

juga dapat memberikan dampak 

negatif terutama terhadap 

lingkungan. Peter Mason (2003) 

menjabarkan bahwa dampak 

pariwisata dibagi menjadi 3 aspek 

yaitu dampak terhadap ekonomi, 

sosial budaya dan lingkungan yang 

dapat bersifat negatif maupun positif. 

Pelingkupan mengenai dampak 

kegiatan pariwisata yang berdasarkan 

teori Peter Mason menjadi dasar 

teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dengan adanya 

kegiatan pariwisata di Anggabaya,  

seharusnya dapat memberikan 

dampak positif terhadap kondisi 

ekonomi masyarakat sehingga 

masyarakat dapat memenuhi 

kebutuhannya (Anonim, 2012). 

Darma Putra (2017) dalam jurnalnya 

menyatakan bahwa Kota Denpasar 

memiliki sejumlah heritage seperti 

bangunan, museum, cagar budaya 

yang sudah dijadikan daya tarik 

wisata, namun kurang berkembang, 

terbukti dari sedikitnya angka 

kunjungan. Dalam penelitian ini 

menawarkan titik simpul heritage 

tourism dengan durasi waktu 

masing-masing tiga jam. Denpasar 

heritage tourism dapat mampu 

menambah daya tarik khas 

pariwisata Denpasar yang sangat 

memerlukan daya tarik untuk 

memenuhi keinginan wisatawan 

yang makin banyak berlibur ke Bali, 

khususnya Denpasar. Wirawan 

(2015), dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa destinasi 

pariwisata Sanur memiliki banyak 

potensi yang mendukung kegiatan 

pariwisata bersepeda berdasarkan 

dari empat komponen pariwisata 

(4A). Dari segi attractions, 

accessibility dan amenitis, Sanur 

mempunyai potensi untuk 

mengembangkan pariwisata 

bersepeda. Sayangnya dari 

komponen ancillary, dukungan 
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pemerintah, masyarakat yang sangat 

besar tidak disertai sinergitas antar 

stakeholder tersebut. Manfaat 

pariwisata bersepeda dilihat dari 

komponen ekistics, pengaruh 

signifikan ada di masyarakat 

terutama penyewa sepeda karena 

berhubungan langsung dengan 

wisatawan. Komponen alam, 

komponen wisatawan, dan 

komponen fasilitas pendukung 

wisata, saling mendukung komponen 

jaringan sebagai wujud dari 

pariwisata bersepeda, sehingga 

saling mempengaruhi. Dari segi 

perencanaan, adanya legalitas jalur 

sepeda ke dalam perwali, menjadi 

semacam katalis untuk 

mengembangkan pariwisata 

bersepeda. Selanjutnya diperlukan 

sebuah perencanaan baik berupa 

perencanaan fisik, perencanaan 

kebijakan, dan perencanaan 

kelembagaan untuk mendukung 

pariwisata bersepeda di Sanur. 

Markayasa (2015), dalam 

penelitianya menyatakan bahwa 

pemanfaatan dan kegunaan dari 

Bukit Payang sebagai daerah wisata 

alam di Kabupaten Kintamani dapat 

berpotensi sebagai daya tarik wisata 

alami. Potensi yang dimiliki Bukit 

Payang dalam upaya menunjang 

pengembangan wisata alam terdiri 

dari potensi alam yaitu: 

pemandangan alam, hasil pertanian, 

dan flora fauna. Pemanfaatan yang 

dapat dilakukan untuk menunjang 

wisata alam yaitu pemanfaatan 

potensi alam berupa jogging track, 

area bersepeda, area fotografi. 

dimana daya tarik wisata dibagi 

menjadi tiga jenis yaitu daya tarik 

wisata alam, daya tarik wisata 

budaya dan daya tarik wisata minat 

khusus. Daya tarik wisata alam 

adalah sumber daya alam yang 

berpotensi serta memiliki daya tarik 

bagi pengunjung baik dalam keadaan 

alami maupun setelah ada usaha budi 

daya. Pada umumnya daya tarik ini 

lebih banyak berbasis pada 

keindahan dan keunikan yang 

tersedia di alam. Potensi daya tarik 

wisata alam dapat dibagi menjadi 

empat kawasan, Sunaryo (2013). 

yaitu flora dan fauna, keunikan dan 

kekhasan ekosistem, gejala alam dan 

budidaya sumber daya alam.  

Daya tarik wisata budaya 

adalah daya tarik wisata yang 

berbasis pada hasil karya dan hasil 

cipta manusia seperti museum, 

peninggalan sejarah, upacara adat, 
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seni pertunjukan dan kerajinan. Daya 

tarik wisata khusus adalah daya tarik 

wisata yang dikembangkan dengan 

lebih banyak berbasis pada akativitas 

pemenuhan keinginan wisatawan 

secara spesifik. Wisata ini lebih 

diutamakan pada wisatawan yang 

mempunyai minat atau motivasi 

khusus seperti berburu, mendaki 

gunung, arung jeram, agrowisata, 

pengamatan satwa tertentu dan 

aktivitasaktivitas wisata minat 

khusus lainnya yang biasanya terkait 

dengan hobi atau kegemaran 

wisatawan. 

 

METODE PENELITIAN 

  Penelitian ini adalah 

penelitian yang bersifat deskriptif. 

Tujuan dari penelitian dekriptif 

adalah untuk mendapatkan suatu 

profil atau gambaran yang lengkap 

dari aspek-aspek relevan mengenai 

sebuah gejala yang menarik, yang 

terjadi pada suatu individu, 

organisasi, industri, atau hal-hal 

lainnya. Terkait dengan paparan 

mengenai metode penelitian 

deskriptif di atas, maka metode 

deskriptif dipilih karena pada studi 

ini dilakukan upaya-upaya untuk 

mendapatkan profil lengkap dari 

potensi wisata jogging track di Desa 

Anggabaya Penatih, Kota Denpasar, 

yang selanjutnya akan digunakan 

untuk membuat sebuah model sport 

tourism.  Penelitian ini dilakukan 

terhadap pengembangan jogging 

track sebagai daya tarik wisata di 

Desa Anggabaya Penatih, Kota 

Denpasar dilihat dari tingkat 

pengembangan DTW (daya tarik 

wisata), pengembangan sarana dan 

prasarana wisata, pengembangan 

pasar wisata dan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Pendataan 

dan penentuan tingkat perkembangan 

dilakukan dengan metode 

pengumpulan data secara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

 

 Observasi adalah pengamatan 

langsung ke lapangan untuk 

mengetahui kelayakan suatu 

permasalahan untuk diteliti. Suatu 

permasalahan layak diteliti apabila 

tersedianya data, informasi dan 

referensi yang memadai. Pada 

penelitian ini dilakukan observasi 

terhadap karakteristik wilayah Desa 

Anggabaya baik secara fisik, kondisi 

sosial masyarakat maupun kegiatan 

ekonomi masyarakat. Wawancara 

merupakan cara yang digunakan 
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dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan keterangan dan data 

secara lisan dari responden. 

Wawancara dilakukan dengan 

bercakap-cakap langsung atau 

dengan tanya jawab kepada 

responden. Wawancara yang 

digunakan adalah wawancara 

mendalam. Wawancara dilakukan 

terhadap beberapa informan yang 

dianggap mengetahui data yang 

mendekati kebenaran dan 

mempunyai wawasan yang luas 

terhadap objek penelitian.  

Narasumber kegiatan wawancara 

menyasar Lurah Penatih, anggota 

masyarakat dan sejumlah 

pengunjung. studi dokumen 

merupakan suatu teknik 

pengumpulan data melalui arsip-

arsip dan buku-buku tentang 

pendapat, teori dan lainnya yang 

berhubungan dengan masalah 

penelitian. Studi dokumen dilakukan 

untuk menggali teori-teori dasar, 

konsep-konsep relevan dalam 

penelitian serta untuk memperoleh 

orientasi yang lebih luas mengenai 

topik penelitian. Dokumen yang 

digunakan sebagai salah satu sumber 

informasi kegiatan penelitian yaitu 

Statistik Lurah Penatih 2016. 

Penelitian ini dilakukan mengenai 

dampak pengembangan jogging 

track sebagai daya tarik wisata di 

Desa Anggabaya Penatih, Kota 

Denpasar terhadap aspek ekonomi, 

sosial budaya dan lingkungan 

masyarakat Bali. Penelitian ini 

dilakukan terhadap masyarakat Bali 

di Desa Anggabaya Penatih, Kota 

Denpasar. Pendataan aspek ekonomi, 

sosial budaya dan lingkungan 

masyarakat dilakukan dengan teknik 

pengumpulan data menggunakan 

Studi Dokumen, Observasi, dan 

Wawancara. Studi Dokumen 

dilakukan untuk menggali teori-teori 

dasar, dan konsep-konsep relevan 

dalam penelitian. Observasi 

dilakukan untuk melihat fenomena 

sosial dan gejala-gejala psikis 

dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan. Teknik observasi yang 

dilakukan adalah teknik observasi 

non partisipan yaitu peneliti tidak 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan/ 

berada dalam keadaan objek yang 

diamati. Wawancara dilakukan 

dengan bercakap-cakap langsung 

atau dengan tanya jawab kepada 

responden. Wawancara yang 

digunakan adalah wawancara 

mendalam tidak terstruktur. Kegiatan 
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wawancara terhadap masyarakat dan 

pengunjung dilakukan untuk 

memperoleh masukan maupun 

informasi mengenai suatu 

permasalahan yang bersifat lokal dan 

spesifik. Penyelesaian tentang 

masalah ini ditentukan oleh pihak 

lain setelah masukan diperoleh dan 

dianalisa. Perumusan strategi 

pengembangan menggunakan 

metode SOAR (strengh 

Opportunities Aspiration dan 

Result). Metode ini menggabungkan 

antara kekuatan dan peluang 

pengembangan jogging track yang 

ada. Dengan kegiatan wawancara 

ditentukan aspirasi masyarakat dalam 

rangka pengembangan selanjutnya.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
1. Potensi Pengembangan Jogging 

Track Sebagai Daya Tarik 

Wisata di Desa Anggabaya 

Penatih, Kota Denpasar. 

Bentuk pariwisata alternatif 

telah banyak dikembangkan di 

Bali. Bentuk pariwisata ini 

mencakup kegiatan agrowisata, 

wisata spiritual, desa wisata dan 

ekowisata. Desa wisata 

merupakan kegiatan wisata yang 

ditujukan kepada wisatawan yang 

ingin menikmati suasana 

pedesaan sebagai tempat untuk 

beristirahat, sebagai tempat 

belajar suatu daerah (seperti 

belajar menari, melukis, 

memahat) dan tempat untuk 

mendapatkan pengalaman hidup 

yang berbeda dari daerah asalnya. 

Konsep pengembangan desa 

wisata sejalan dengan program 

Bali Mandara yang digagas oleh 

Gubernur Bali untuk mencetak 

100 desa wisata di Bali. 

Pengembangan desa wisata 

dianggap menjadi salah satu 

strategi dalam memutus rantai 

kemiskinan di pedesaan. Salah 

satu jenis pariwisata di antaranya 

adalah pariwisata budaya yaitu 

kegiatan berwisata yang 

memanfaatkan perkembangan 

potensi hasil budaya manusia 

sebagai objek daya tariknya. 

Potensi yang dimiliki Desa 

Penatih sebagai salah satu usaha 

daya tarik wisata di Kota 

Denpasar, dapat ditinjau dari 

segala hal dan kedaan, baik nyata 

dan dapat diraba maupun yang 

tidak teraba, yang digarap, diatur 

dan disediakan sedemikan rupa 
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sehingga dapat bermanfaat atau 

dimanfaatkan atau diwujudkan 

sebagai kemampuan 

Keterlibatan masyarakat dan 

berlandaskan kepada Tri Hita 

Karana, maka dengan sendirinya 

dampak pengembangan jogging 

track sebagai daya tarik wisata di 

Desa Anggabaya, Penatih Kota 

Denpasar terhadap lingkungan 

masyarakat Desa Anggabaya 

adalah berdampak positif. Hal ini 

dibuktikan dari banyaknya 

kawasan-kawasan di Desa 

Anggabaya dilakukan upaya 

pelestarian lingkungan. Upaya 

pelestarian dapat dilihat dari 

kegiatan desa untuk melakukan 

penghijauan di  Desa Anggabaya 

dengan dukungan masyarakat 

setempat dan mempertahankan 

lahan pertanian dari alih fungsi 

lahan yang terjadi di Kota 

Denpasar. Kesadaran masyarakat 

terhadap pentingnya lingkungan 

pun mengalami peningkatan. 

Dampak pengembangan jogging 

track sebagai daya tarik wisata di 

Desa Anggabaya, Penatih Kota 

Denpasar terhadap lingkungan 

tidak memberikan efek negatif 

terhadap pencemaran lingkungan 

di Desa Anggabaya, Penatih. 

Jalur yang digunakan sebagai 

lintasan lari santai atau jogging 

track ini pada awalnya merupakan 

jalan setapak yang biasa disebut 

masyarakat setempat dengan 

nama jalan subak. Demi 

kenyamanan dan keamanan 

pengunjung, maka jalan setapak 

ini lalu dibuat menjadi jalan semi 

permanen dengan menggunakan 

material beton. Jogging track ini 

dibangun mengikuti struktur 

topografi alami dari lahan 

persawahan yang naik-turun 

menyamai jalan subak 

sebelumnya, sehingga 

menyebabkan adanya perbedaan 

lebar lintasan. 

Untuk menuju ke tempat 

jogging track Anggabaya lebih 

mudah lewat jalan Gatot Subroto, 

kemudian masuk ke daerah 

Tambawu atau jalan trengguli, 

setelah it uterus kea rah selatan 

hingga ketemu jalan trenggana 

sampai mentok nanti di pertigaan 

belok kanan kea rah timur, lagi 

beberapa meter saja ada Pasa 

Kerta Waringin Sari atau disebut 

Pasar Anggabaya. Sebelah timur 
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pasar tersebut ada pohon beringin, 

lokasi jogging track anggabaya 

tepat berada ditimurnya melewati 

jalan kecil yang sudah dipaping.  

Jogging dapat dikatakan 

sebagai jalan cepat atau lari kecil 

yang memiliki manfaat untuk 

menyehatkan tubuh. Jogging 

Track ini biasanya lebih bagus 

digunakan untuk olahraga pada 

pagi atau sore hari. Jika kita 

datang pada pagi hari, para 

pengunjung dapat melihat 

aktivitas para petani yang 

menggarap lahan sawahnya, 

sungguh pemandangan yang unik 

di sebuah kota metropolitan yang 

super sibuk. Jika Jogging Track 

ini dapat dikelola dengan baik 

dari segi perawatan serta 

kebersihannya maka akan bisa 

memberi manfaat yang baik  bagi 

masyarakat di samping itu bisa 

memperkenalkan potensi yang 

ada di Desa Anggabaya. Dalam 

hal ini perlu ada peranan dari 

masyarakat setempat serta perlu 

pengawasan dari pemerintah kota 

agar Jogging Track ini bisa di 

manfaatkan sesuai dengan 

fungsinya sebagai sarana 

olahraga. 

Penjabaran potensi pariwisata 

mengacu kepada mekanisme 

potensi fisik dan non fisik yang 

terdiri atas potensi alam, budaya 

dan unsur buatan manusia. Secara 

rinci, penjabaran potensi 

pariwisata diuraikan sebagai 

berikut : 

 

Potensi budaya yang terdapat 

di Desa Penatih dapat dilihat dari 

fasilitas penunjang serta produk 

wisata yang dikemas dalam 

bentuk edukasi pada para 

pengunjung agar menambah 

wawasan budaya Bali, khususnya 

budaya masyarakat Desa Penatih. 

Seni arsitektur bangunan dan 

penataan fasilitas penunjang 

menjadi bagian dari atraksi di 

Desa Penatih. Bangunan-

bangunan yang ada baik dari 

desain maupun fungsinya, 

menyesuaikan Surat Keputusan 

Walikota Denpasar Nomor 25 

Tahun 2008 mengenai 

pengembangan Desa Penatih 

sebagai desa wisata. Aktivitas 

budaya dapat diikuti oleh para 

pengunjung sebagai partisipan 

dan dikemas dalam bentuk paket-

paket program edukasi maupun 
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workshop demonstration seperti 

belajar menggarap sawah, belajar 

menanam padi, dan lomba 

memancing.  

Potensi alamiah menjadi 

andalan dalam pengemasan 

produk wisata di Banjar 

Anggabaya Desa Penatih seperti 

pertanian dan bentang alam 

dengan aktivitas yang dikemas 

dalam produk-produk wisata yang 

berbentuk atraksi wisata maupun 

fasilitas pelengkapnya, seperti 

jogging track, lahan edukasi 

pertanian, serta bale bengong 

(gazebo). Sejumlah kegiatan 

pengembangan daya tarik wisata 

dapat dijabarkan pada tabel 

berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengembangan jogging track 

sebagai daya tarik wisata di Desa 

Anggabaya memiliki sejumlah 

kendala diantaranya kurangnya peran 

serta masyarakat dan berbagai pihak 

dalam memasarkan daya tarik wisata 

ini. Dengan kondisi kurangnya peran 

serta pihak, perlu dilakukan pelibatan 

secara komunikatif, dengan tetap 

mengajak peran serta pihak 

masyarakat dan berbagai pihak untuk 

turut dalam rangka pemasaran 

pariwisata jogging track sebagai 

daya tarik wisata.  

 

2. Dampak Pengembangan 

Jogging Track Sebagai Daya 

Tarik Wisata Di Desa 

Anggabaya Penatih 

Dampak ekonomi dapat 

bersifat positif maupun negatif 

dalam setiap pengembangan 

destinasi jogging track. Untuk 

segi positif dampak ekonomi ada 

yang langsung dan ada juga yang 

tidak langsung. Dampak positif 

langsung yang terjadi pada 

jogging track sebagai daya tarik 

wisata di Desa Anggabaya 

Penatih adalah membuka 

lapangan pekerjaan yang baru 
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untuk komunitas lokal disekitaran 

kawasan wisata, baik itu sebagai 

pedagang, art maker, pegawai 

bagian kebersihan, keamananan, 

pengelola parkir, dan lain 

sebagainya sesuai dengan 

kemampuan, skill dari masyarakat 

sekitar. Ini memberikan 

kesempatan kepada masyarakat 

lokal agar bisa mengambil 

keuntungan dari adanya 

pariwisata di wilayahnya baik itu 

untuk peningkatan taraf hidup 

maupun yang lainnya. Hal ini 

dibuktikan juga menurut Statistik 

Lurah Penatih 2016 bahwa tingkat 

pengangguran terbuka di Desa 

Penatih masih di level 1.99 

persen, sangat jauh dari 

persentase pekerja sebesar 98.01 

persen. menyumbang sekitar 

22.82 persen lapangan usaha.   

Adanya jogging track sebagai 

daya tarik wisata di Desa 

Anggabaya Penatih, industri-

industri kecil yang mendukung 

kepariwisataan juga mendapatkan 

dampak yang positif dan juga 

memberikan kesempatan untuk 

berkarya, terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi di Desa 

Penatih mencapai angka 6.04 

persen yang memperlihatkan 

bahwa ekonomi Desa Penatih 

tetap dapat tumbuh stabil ditengah 

melambatnya ekonomi nasional 

yang hanya tumbuh di bawah 

kisaran 5 persen. Basis ekonomi 

DesaPenatih yang sebagian 

besarnya merupakan hasil 

kreativitas dalam bentuk jasa, 

mampu tumbuh hingga 6.73 

persen. Sehingga mampu 

membuka banyak lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat di 

Desa Penatih. Ini jelas 

membuktikan bahwa pariwisata 

memberikan dampak yang positif 

bagi kawasan wisata.  

Dampak sosial adalah 

konsekuensi yang timbul akibat 

adanya suatu kegiatan 

pembangunan maupun penerapan 

suatu kebijaksanaan dan program 

dan merupakan perubahan yang 

terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang diakibatkan oleh 

aktivitas pembangunan. Program 

pengembangan jogging track 

sebagai daya tarik wisata di Desa 

Anggabaya, Penatih Kota 

Denpasar tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kerukunan 

masyarakat Desa Anggabaya, 

              Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya; 
 I Nyoman Sudiarta 

 

              Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya; 
 I Nyoman Sudiarta, Putu Eka Wirawan 

 



Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya                    ISSN : 288-815 

 
 

 

Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Juli-Desember 2018, Vol.8, No.2         hal . 206 

Penatih. Kerukunan masyarakat 

tercipta karena masih terjaganya 

rasa kebersamaan, kekeluargaan 

untuk setiap kegiatan maupun 

rutinitas lain yang membuat 

ikatan emosional mereka semakin 

erat. Keadaan yang harmonis 

dalam masyarakat dapat tercipta 

jika masyarakat dalam kondisi 

rukun. Kondisi rukun terjadi jika 

semua pihak berada dalam kondisi 

damai dan suka tolong-menolong. 

Keberadaan orang baru dalam 

suatu wilayah akan 

mengakibatkan terjadinya 

keseimbangan baru pada sistem 

sosial di wilayah tersebut. 

Program pengembangan 

jogging track sebagai daya tarik 

wisata di Desa Anggabaya, 

Penatih Kota Denpasar 

mempengaruhi keinginan 

masyarakat Desa Anggabaya, 

Penatih untuk meningkatkan 

pendidikan anak-anaknya di 

bidang pariwisata namun 

keberadaan Desa Anggabaya, 

Penatih ini tidak terlalu 

mempengaruhi mata pencaharian 

penduduk. Memngingat sebagaian 

besar masyarakat di Desa 

Anggabaya, Penatih telah 

memiliki mata pencaharian yang 

tetap seperti karyawan, PNS, 

buruh, wiraswasta. Pendidikan 

merupakan hal yang penting dan 

mendasar dalam upaya untuk 

meningkatkan pengetahuan 

penduduk, karena pada 

pembangunan sekarang ini sangat 

diperluas partisipasi dari 

penduduk yang terdidik dan 

terampil agar dapat berpartisipasi 

penuh dalam pembangunan. 

Pendidikan adalah daya upaya 

untuk memajukan budi pekerti, 

pikiran dan jasmani manusia agar 

dapat menunjukkan kesempur-

naan hidup yaitu kehidupan dan 

penghidupan yang selaras dengan 

alamnya dan masyarakat serta 

dapat mencapai keselamatan dan 

kebahagiaan setinggi-tingginya. 

Soesanto (2002:144) berpendapat 

bahwa melalui pendidikan bagi 

individu yang berasal dari 

masyarakat miskin terbukalah 

kesempatan baru untuk 

menemukan suatu lapangan baru 

yang memberikan hasil yang lebih 

tinggi. 

Pengembangan pariwisata 

berhubungan erat dengan 

pembangunan industri pariwisata 
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yang secara langsung berdampak 

terhadap lingkungan. Oleh 

karenanya dalam pengembangan 

pariwisata harus mangacu dan 

memperhatikan ketentuan pasal 

12, 13 dan 14 Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. Program 

pengembangan jogging track 

sebagai daya tarik wisata di Desa 

Anggabaya, Penatih Kota 

Denpasar dilakukan dengan 

memperhatikan kelestarian 

budaya dan mutu lingkungan 

hidup serta kelangsungan jogging 

track itu sendiri. Pondasi dasar 

yang melandasinya adalah 

kearifan lokal masyarakat yang 

sering dikenal dengan Tri Hita 

Karana. Secara detail, mekanisme 

pengembangan jogging track 

sebagai daya tarik wisata 

dijabarkan sebagai berikut : 

Pengembangan partisipasi 

masyarakat dapat dilakukan dengan :  

a. Sosialisasi mengenai kebera-

daan jogging track dan program 

kerja pengembangan daya tarik 

wisata yang akan dilakukan 

b. Pelibatan masyarakat pada 

setiap perumusan kebijakan 

dalam pengembangan daya tarik 

wisata 

c. Pengembangan pelibatan 

masyarakat dalam menjaga 

kebersihan jogging track 

d. Pelaksanaan kegiatan di desa 

pada areal jogging track 

2. Pengembangan pemasaran daya tarik 

wisata dapat dilakukan dengan : 

a. Pengenalan identitas daya tarik 

wisata pada setiap kegiatan 

resmi yang dilakukan oleh pihak 

desa dan anggota masyarakat 

b. Pengembangan pemasaran aktif 

dengan melibatkan sekaa 

pemuda dan anggota subak 

dalam pengenalan daya tarik 

wisata 

3. Pengembangan sarana dan prasarana 

wisata dapat dilakukan dengan : 

a. Perluasan areal subak  

b. Penentuan rumah warga sebagai 

lokasi home stay 

c. Pengembangan rumah contoh 

sebagai pusat pegenalan 

arsitektur tradisional 

4. Pengembangan atraksi wisata dapat 

dilakukan dengan : 

a. Penawaran workshop mengukir, 

membatik, menenun sebagai 

atraksi wisata baru 

b. Penawaran paket kegiatan 

outbond bagi siswa TK, SD, 

SMP 

              Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya; 
 I Nyoman Sudiarta 

 

              Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya; 
 I Nyoman Sudiarta, Putu Eka Wirawan 

 



Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya                    ISSN : 288-815 

 
 

 

Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Juli-Desember 2018, Vol.8, No.2         hal . 208 

KESIMPULAN 

 Desa Anggabaya memiliki 

potensi budaya dan alam yang dapat 

dimanfaatkan sebagai daya tarik 

wisata. Pemanfaatan potensi budaya 

dan alam pada kondisi eksisting 

berupa jogging track sebagai daya 

tarik wisata telah dilakukan secara 

optimal. Pengembangan potensi 

budaya dan alam sebagai daya tarik 

wisata membutuhkan dukungan 

teknis dan partisipasi semua pihak 

dalam pengembangan pariwisata.  

 Pengembangan jogging track 

sebagai daya tarik wisata di Desa 

Anggabaya telah memberikan 

kontribusi secara ekonomi, sosial dan 

budaya masyarakat. Dalam 

pengembangan dimasa yang akan 

datang dibutuhkan peran dan 

partisipasi masyarakat untuk 

memanfaatkan potensi, pemasaran 

dan pengembangan kegiatan 

pariwisata di Desa Anggabaya.  
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ABSTRACT 
 

A very tight hospitality business competition forces The Shanti Residences 
to think and take accurate steps so that it is able to remain to exist on the 
competition. Maintaining the customers’ satisfaction is considered to be one 
accurate step in order to be able to competeand win the marketing. This study 
aims to (1) analyse the customers’ satisfaction towards service quality in The 
Shanti Residences; (2) analyse the service quality improvement strategy in order 
to give customer’ satisfaction in The Shanti Residences. The samples of this 
research are 90 customers of The Shanti Residences acting as the respondents. 
The data are analysed by applying techniques of Importance Performance 
Analysis (IPA) and Customers Satisfaction Index (CSI). The result shows that out 
of 18 important traits which determine the customers’ satisfaction 86,71% of the 
level of customer expectations, indicating that the service provided has not met 
customer expectations..For the customers, the staff service performance of The 
Shanti Residences is generally categorized as satisfying. In other words, the 
service is considered good because it can fulfil the customers’ expectation.  
 
Key word: perception, customers’ satisfaction, service quality 
 
 
PENDAHULUAN 

Kehidupan masyarakat Bali yang 

kental dengan kehidupan religi dan 

budaya telah menjadikan Bali 

sebagai daerah pariwisata dunia yang 

selalu dituntut dapat memenuhi 

kebutuhan roda pariwisata di 

dalamnya. Keadaan ini pulalah yang 

menjadikan Bali ibarat magnet bagi 

para investor untuk berinvestasi di 

segala aspek pariwisata, salah 

satunya bidang perhotelan. Melihat 

begitu pesatnya perkembangan 

perhotelan di Bali sudah tentu dapat 

dibayangkan bagaimana ketatnya 

persaingan yang terjadi dan untuk 

dapat terus bertahan para pengelola 

dan investor berlomba-lomba 

memberikan fasilitas dan pelayanan 

yang terbaik untuk memenuhi 
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kepuasan pelanggannya demi 

kelangsungan bisnis dan perusahaan. 

Ditengah persaingan yang ketat itu 

pula para penyedia jasa perhotelan 

dituntut untuk bisa mempertahankan 

kinerja perusahan secara optimal. 

Ukuran dan tingkat optimal 

kinerja sangat ditentukan oleh stake 

holder perusahaan. Jika pelayanan 

yang diberikan tersebut baik dan 

memuaskan maka akan berpengaruh 

positif terhadap kinerja usaha, 

demikian pula sebaliknya 

(Simamora,2007). Pelayanan dan 

kepuasan pelanggan merupakan 

aspek vital dalam rangka bertahan 

dalam bisnis dan memenangkan 

persaingan (Tjiptono, 2004). 

Pelayanan yang maksimal dari para 

penyedia jasa dengan menyediakan 

pelayanan yang memuaskan menjadi 

prioritas bagi konsumen. Oleh karena 

itu penting bagi pihak manajemen 

untuk selalu memperhatikan kualitas 

pelayanan yang diberikan serta 

menyediakan sesuatu yang berbeda 

sebagai alat untuk mencapai 

keunggulan kompetitif. Untuk 

mengetahui apakah perusahaan telah 

memberikan kualitas jasa yang 

sesuai dengan harapan konsumen, 

maka perlu dilakukan evaluasi dari 

konsumennya.  

Secara sederhana pengertian 

kualitas layanan dapat dinyatakan 

sebagai perbandingan antara layanan 

yang diharapkan konsumen dengan 

layanan yang diterima. Apabila 

pelayanan yang diterima atau 

dirasakan sesuai bahkan melampaui 

dengan apa yang diharapkan maka 

kualitas pelayanan dipersepsikan 

baik dan memuaskan yang pada 

akhirnya akan berdampak pada 

loyalitas pelanggan. Namun apabila 

pelayanan yang diterima atau 

dirasakan tidak sesuai dengan 

harapan maka kualitas pelayanan 

dipersepsikan kurang baik yang pada 

akhirnya akan berdampak pada 

penurunan loyalitas pelanggan 

(Supranto, 2001). 

Salah satu perusahaan yang 

bergerak dibidang perhotelan adalah 

The Santhi Residences merupakan 

hotel bintang empat yang terletak di 

wilayah Nusa Dua yang merupakan 

salah satu pioneer bagi 

perkembangan pariwisata di daerah  

Nusa Dua. Hotel ini merupakan 

private villa yang dirancang dengan 

design   yang   kontemporer   dengan  
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luas lahan kurang lebih 4500 meter 

persegi, terdiri dari 5 suite dengan 

ukuran kamar yang luas, 4 kolam 

renang, lahan parkir serta kebun 

yang luas. The Santhi Residences 

adalah salah satu tempat yang 

tenang, sepi dan damai yang sangat 

cocok digunakan untuk bersantai. 

Peningkatan jumlah hotel dari 

tahun ke tahun terus mengalami 

peningkatan. Tercatat pada tahun 

2006 hotel bintang yang ada di Bali 

sebanyak 147 hotel, meningkat pada 

tahun 2015 mencapai 281 hotel 

berbintang (Tribun-Bali. com, 2017). 

Persaingan yang cukup tinggi 

diantara hotel-hotel tersebut 

menyebabkan pihak manajemen The 

Santhi Residences harus pintar-pintar 

mengatur strategi untuk 

memenangkan persaingan salah 

satunya adalah dengan mengelola 

sumber daya manusia yang dimiliki.  

Sumber daya manusia (SDM) 

merupakan aset terpenting yang 

dapat menggerakkan mutu pelayanan 

yang diberikan. Peningkatan mutu 

pelayanan akan dapat menciptakan 

loyalitas pelanggan. Penerapan 

konsep pelayanan yang ditawarkan 

serta berbagai sarana yang digunakan 

untuk melihat respon tamu terhadap 

pelayanan yang diberikan tersebut, 

tentunya diharapkan dapat 

memberikan kepuasan kepada tamu, 

memberikan nilai-nilai yang lebih 

dibandingkan  para pesaingnya yang 

akhirnya dapat membuat tamu selalu 

ingin kembali menggunakan jasa 

yang ditawarkan oleh hotel tersebut. 

Dari hasil survei kepada 60 

(enam puluh)  pengunjung The 

Santhi Residences menunjukkan 65 

persen pengunjung menyatakan 

bahwa mereka puas dengan kualitas 

pelayanan dan fasilitas hotel yang 

diberikan The Shanti Residences & 

Resorts. Sedangkan sisanya 35 

persen pengunjung menyatakan 

bahwa mereka belum puas dengan 

kualitas pelayanan yang diberikan. 

Ketidak puasan pelanggan ini 

menyebabkan pengunjung beralih ke 

hotel lain yang dianggap lebih baik. 

Berbagai keluhan yang disampaikan 

oleh wisatawan telah disikapi oleh 

pihak manajemen The Santhi 

Residences. Salah satunya  dengan 

melakukan perbaikan kualitas 

pelayanan dengan cara perbaikan 

fasilitas dan peningkatan kualitas 

pelayanan dengan konsep 

“personalized Butler services”. 

Untuk mengetahui apakah The 
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Shanti Residence telah memberikan 

kualitas pelayanan yang sesuai 

dengan harapan pelanggan, maka 

perlu dilakukan analisis persepsi 

wisatawan terhadap kualitas 

pelayanan The Santhi Residences. 

Persepsi adalah mengenal dan 

memilih berbagai objek sehubungan 

dengan tindakan yang akan diambil 

(Notoatmodjo, 2007). Persepsi yang 

positif akan mempengaruhi rasa puas 

seseorang dalam bentuk sikap dan 

perilakunya terhadap pelayanan 

kesehatan, begitu juga sebaliknya 

persepsi negatif akan ditunjukkan 

melalui kinerjanya (Tjiptono, 2000). 

Menurut Sunarsa (2015) menemukan 

bahwa  pelayanan Hotel Melati di 

Kawasan Wisata Sanur yang dilihat 

dari dimensi  wujud/bukti langsung 

(tangible), kehandalan (reliability), 

daya tanggap (responsiveness), 

jaminan (assurance), dan empati 

(empathy) mendapatkan penilaian 

yang memuaskan dari wisatawan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di 

hotel The Santhi Residences yang 

beralamat di Jalan Gunung Payung, 

Banjar Sawangan, Benoa, Nusa Dua, 

Kabupaten Badung. Sampel yang 

digunakan adalah pelanggan The 

Santhi Residences. Tehnik 

pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan secara acak 

sederhana  atau simple random 

sampling. Teknik simple random 

sampling adalah suatu tipe sampling 

probabilitas, dimana peneliti memilih 

sample dengan memberikan 

kesempatan yang sama kepada 

semua anggota populasi untuk 

ditetapkan sebagai anggota sampel. 

Dengan teknik ini maka terpilihnya 

anggota sampel benar-benar atas 

dasar faktor kesempatan, dalam arti 

memiliki kesempatan yang sama, 

bukan karena adanya pertimbangan 

subyektif dari peneliti. Menurut 

Malholtra, (dalam Widayat 2004:27) 

menyarankan besarnya jumlah 

sampel yang diambil dapat 

ditentukan dengan mengalikan 5 x 

jumlah variabel. Dalam penelitian ini 

menggunakan 18 jumlah variabel 

sehingga jumlah sampel 18 x 5 = 90 

responden. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

data kualitatif dan kuantitatif, sumber 

data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara obervasi, 

penyebaran kuesioner, dokumentasi 
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dan studi kepustakaan. Dimensi 

kualitas pelayanan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

Tangibles,Realibility, Responsive-

ness, Assurance, dan Empathy 

(Parasuraman et.al, dalam Ratminto 

dan Winarsih, 2005). Tehnik analisis 

data yang digunakan adalah teknik 

analisis diskriptif kuantitatif dengan 

metode IPA (Importance 

Performance Analysis).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini 

diperoleh melalui kuisioner yang 

disebarkan kepada 90 orang 

responden yang merupakan  

pelanggan The Santhi Residences.  

Berdasarkan data mengenai identitas 

pelanggan The Shanti Residences, 

karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin menunjukkan 

responden di dominasi oleh kaum 

laki-laki, yaitu sebesar 60,0 persen, 

sedangkan perempuan memiliki 

distribusi sebesar 40,0 persen. 

Informasi ini mengindikasikan 

adanya minat kaum laki-laki lebih 

banyak untuk menggunakan produk 

dan jasa yang dimiliki oleh The 

Santhi Residences. Berdasarkan 

tingkat usia menunjukkan responden  

lebih banyak memiliki usia 31 

sampai 40 tahun yaitu sebesar 30, 

persen, disusul responden yang 

berusia 51 sampai 60 tahun sebesar 

24,4 persen, usia 21 sampai 30 tahun 

dan 41 sampai 50 tahun sebesar 20 

persen. Sisanya terdapat pada usia 

kurang dari 20 tahun dan lebih dari 

60 tahun. 

Daerah asal responden 

mayoritas berasal dari Eropa yaitu 

sebesar 37,8 persen, diikuti asal Asia 

sebesar 22,2 persen, dari Australia 

sebanyak 21,1 persen, Amerika 

sebanyak 17,8 persen dan afrika 

sebanyak 1,1 persen. Hal ini 

menggambarkan bahwa pelanggan 

The Santhi Residences lebih banyak 

berasal dari daerah Eropa. Dilihat 

dari tujuan kedatangan responden, 

mayoritas tujuan kedatangan 

responden adalah  liburan sebesar 

68,9 persen, pertemuan atau 

konfrensi besar 14,4 persen, untuk 

perayaan sebesar 11,1 persen dan  

lainnya sebesar 5,6 persen. 

Sedangkan karakteristik responden 

berdasarkan kedatangan dalam 

setahun ke Hotel The Santhi 

Residences lebih banyak 1 sampai 5 

kali yaitu sebesar 75,6 persen, 

kedatangan 6 sampai 10 kali sebesar 
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18,9 persen, kedatangan 15 sampai 

20 kali dan lebih dari 20 kali sebesar 

2,2 persen, dan kedatangan 11 

sampai 15 kali sebesar 1,1 persen. 

 

Analisis Tingkat Kesesuaian dari 

Tingkat Kepentingan Pelanggan 

Dan Tingkat Kinerja  di The 

Shanti Residences. 

Tingkat kesesuaian diperoleh 

melalui hasil perbandingan antara 

tingkat kepentingan dengan tingkat 

kinerja  karyawan. Tingkat kinerja 

merupakan segala tindakan yang 

dilakukan oleh karyawan The Santhi 

Residences di dalam  memberikan 

pelayanan  terhadap pelanggan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Sedangkan tingkat kepentingan 

merupakan tingkat harapan 

pelanggan akan kualitas pelayanan 

karyawan yang diberikan The Santhi 

Residences. Tingkat kesesuaian 

antara tingkat kepentingan dan 

tingkat kinerja layanan pada setiap 

atribut kualitas pelayanan  disajikan 

dalam Tabel 1 

Residences di dalam  

memberikan pelayanan  terhadap 

pelanggan untuk mencapain tujuan 

perusahaan. Sedangkan tingkat 

kepentingan merupakan tingkat 

harapan pelanggan akan kualitas 

pelayanan karyawan yang diberikan 

The Santhi Residences. Tingkat 

kesesuaian antara tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja 

layanan pada setiap atribut kualitas 

pelayanan  disajikan  di bawah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1 menunjukkan semua 

atribut kualitas pelayanan  yang 

diberikan belum  memenuhi harapan 

pelanggan, karena persentase tingkat 

kesesuaian masih dibawah 100 

persen. Hal ini mengindikasikan 

bahwa dengan kualitas pelayanan  

karyawan yang diberikan pelanggan 

belum merasa puas, dan  kinerja 

layanan karyawan dari delapan belas 

atribut tersebut belum memenuhi 

harapan pelanggan, sehingga pihak 

manajemen  hotel harus senantiasa 
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melakukan peningkatan kinerja 

pelayanan karyawan secara 

berkesinambungan. Secara umum 

rataan tingkat kesesuaian dari 

seluruh dimensi layanan karyawan 

yang telah diberikan mencapai 86,71 

persen belum mencapai 100 persen. 

Rataan tingkat kesesuaian tertinggi  

yaitu dimensi Tangibles sebesar 

88,93 persen sedangkan yang 

terendah dimensi Reliability yaitu 

84,10 persen.  

 
Kepuasan pelanggan Terhadap 

Kualitas Pelayanan Karyawan di 

The Shanti Residences 

Atribut kualitas pelayanan  

karyawan dibuat dalam diagram 

kartesius yang terdiri dari empat 

bagian yang dibatasi oleh dua buah 

garis yang berpotongan tegak lurus 

pada titik (X,Y). Sumbu X (sumbu 

mendatar) diisi skor rataan dari 

tingkat kinerja/pelaksanaan 

keseluruhan atribut dan Sumbu Y 

(sumbu tegak) diisi skor rataan 

tingkat kepentingan keseluruhan 

atribut. Namun sebelumnya perlu 

dihitung terlebih dahulu nilai rataan 

dari skor tingkat kepentingan dan 

rataan skor tingkat kinerja yang 

kemudian akan digambarkan secara 

jelas dalam diagram Kartesius. Hasil 

perhitungan dapat dilihat di bawah   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pengukuran IPA dijabarkan 

dalam diagram kartesius yang 

disajikan pada gambar 1 

menunjukkan bahwa sumbu X dan 

Y. Sumbu X menunjukkan nilai 

rataan tingkat kinerja dan sumbu Y 

menunjukkan nilai rataan 

kepentingan. Untuk mengetahui 

secara jelas penenpatan dari 18 

atribut kualitas pelayanan  karyawan 

yang telah dianalisa tersebut, maka 

18 atribut tersebut akan 

dikelompokkan menjadi empat 

kuadran.  
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Kuadran A 

Atribut-atribut yang berada di 

kuadran A menunjukkan atribut-

atribut kualitas pelayanan karyawan  

yang memiliki tingkat kepentingan 

tinggi atau di atas nilai rataan, tetapi 

memiliki tingkat kinerja dinilai 

rendah. Atribut-atribut ini perlu 

mendapatkan perhatian yang khusus 

atau diprioritaskan oleh The Shanti 

Residences karena keberadaan 

faktor-faktor ini dinilai sangat 

penting bagi pelanggan, tetapi pihak 

hotel belum dapat melaksanakannya 

sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh pelanggan, sehingga tingkat 

kinerjanya masih belum memuaskan. 

Atribut-atribut yang termasuk dalam 

kuadran ini ada empati yaitu : 

karyawan dapat memberikan 

pelayanan yang baik saat kesan 

pertama kepada pelanggan, ketelitian 

karyawan dalam memberikan 

pelayanan, karyawan  tanggap dalam 

menanggapi keluhan dari pelanggan 

dan kesiapan karyawan dalam 

menanggapi keluahan pelanggan. 

 

Kuadran B 

Kuadran ini menunjukkan 

atribut-atribut kualitas pelayanan 

karyawan The Shanti Residences 

yang perlu dipertahankan atau 

ditingkatkan, karena tingkat kinerja 

yang telah dilaksanakan umumnya 

telah sesuai dengan tingkat 

kepentingan atau harapan pelanggan. 

Atribut-atribut kualitas pelayanan  

karyawan yang berada pada kuadran 

adalah kebersihan penampilan 

karyawan, kesediaan karyawan untuk 

membantu pelanggan, karyawan 

tanggap dalam menanggapi 

permintaan dari para pelanggan, 

karyawan mampu membuat 

pelanggan merasa aman saat 

menggunakan jasa pelayanan hotel  

dan karyawan mampu berkomunikasi 

yang baik dengan pelanggan. 

Kelima atribut yang terdapat 

pada kuadran B walaupun kinerja 

yang telah dilaksanakan telah tinggi 

dan harus dipertahankan prestasinya, 

namun sebenarnya informasi tersebut 
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telah memuaskan pelanggan. 

berdasarkan penilaian dari responden 

tingkat kinerja dari kelima atribut 

kinerja layanan karyawan masih di 

bawah harapan pelanggan walaupun 

telah berada di kuadran B dan 

dianggap sudah tinggi kinerjanya. 

 

Kuadran C  

Kuadran ini menunjukkan 

atribut-atribut kualitas pelayanan 

karyawan  yang memiliki tingkat 

kepentingan dan kinerja rendah. 

Atribut-atribut kualitas pelayanan 

karyawan yang termasuk dalam 

kuadran ini dirasakan tidak terlalu 

penting oleh pelanggan dan pihak 

perusahaan hanya melaksanakanya 

secara biasa, sehingga pihak 

perusahaan belum terlalu 

mengalokasikan biaya dan investasi 

untuk memperbaiki kinerjanya 

(prioritas rendah).  Kuadran ini 

hampir sama halnya dengan kuadran 

A, hanya saja atribut-atribut pada 

kuadran A tingkat kepentingannya 

tinggi, sehingga perlu diprioritaskan 

kinerjanya. Sedangkan tingkat 

kepentingan pelanggan di kuadran C 

rendah, sehingga prioritasnya juga 

rendah. Oleh karena itu, walaupun 

kinerjanya ditingkatkan, tidak akan 

meningkatkan kepuasan pelanggan 

secara maksimal dan merupakan 

suatu ketidakefektifan biaya karena 

lebih baik anggaran yang tersedia 

digunakan untuk meningkatkan 

pelayanan pada atribut-atribut yang 

berada di kuadran A (prioritas 

utama). Atribut  yang termasuk 

dalam kuadran ini adalah kerapian 

penampilan karyawan kecepatan 

karyawan dalam melayani karyawan, 

karyawan memiliki keterampilan 

dalam menyelesaikan keluhan 

pelanggan, karyawan memberikan 

perhatian secara individu kepada 

pelanggan. 

 

Kuadran D 

Kuadran ini menunjukkan 

atribut-atribut kualitas pelayanan 

karyawan yang memiliki tingkat 

kepentingan rendah, tetapi 

pelaksanaannya tinggi. Atribut-

atribut kualitas pelayanan  karyawan 

yang termasuk dalam kuadran ini, 

dalam pelaksanaannya dirasakan 

terlalu berlebihan oleh pelanggan. 

Atribut-atribut yang termasuk dalam 

kuadran ini adalah penggunaan 

seragam karyawan dalam 

berpakaian,  keramahan karyawan 

dalam melayani pelanggan, 
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karyawan kompeten dalam 

menghadapi pelanggan dan 

karyawan  sabar dalam memberikan 

pelayanan kepada pelanggan. 

Sebagian besar pelanggan menilai 

bahwa atribut ini sudah dilaksanakan 

dengan baik oleh karyawan, namun 

karena atribut ini dianggap kurang 

peting oleh pelanggan, maka 

pelayanan yang berlebihan sebaiknya 

dikurangi agar lebih menghemat 

biaya dan dapat dialokasikan pada 

atribut-atribut lain yang dianggap 

lebih penting oleh pelanggan tanpa 

menghilangkan atribut-atribut diatas. 

Atribut-atribut diatas tetap 

dilaksanakan pelayanannya namun 

harus dilihat dan sesuai dengan porsi 

dan tingkat kepentingannya sehingga 

tidak menimbulkan efek berlebihan. 

 

Analisis Tingkat Kepuasan 

Pelanggan (CSI) 

Selain analisis IPA untuk 

mengetahui kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan 

karyawan dapat dilakukan dengan 

analisis Customer Satisfaction Index 

(CSI).  Pengukuran Customer 

Satisfaction Index (CSI) dilakukan 

untuk mengetahui kepuasan 

pelanggan dan dijadikan acuan 

dalam menentukan sasaran-sasaran 

di masa yang akan datang. Hasil 

perhitungan CSI dapat dilihat pada 

Tabel 3 dibawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 dapat dilihat bahwa 

indek kepuasan pelanggan The 

Shanti Residences sebesar 80,4 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

secara umum pelanggan The Shanti 

Residences berada pada kategori 

puas. Tingkat kinerja layanan 

karyawan dinilai baik, karena telah 

mampu memenuhi harapan 

pelanggan. Atribut karyawan dapat 

memberikan pelayanan yang baik 

saat kesan pertama kepada pelanggan 

memiliki importance weighting 

factor (WF) tertinggi 5,68, hal ini 

mengindikasikan bahwa atribut 

pemberian pelayanan yang baik saat 
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kesan pertama kepada pelanggan 

merupakan salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi kinerja 

layanan karyawan di The Shanti 

Residences. Keberadaan atribut ini 

harus tetap dipertahankan oleh pihak 

manajemen hotel, karena atribut ini 

merupakan keunggulan  dari segi 

layanan karyawan yang dimiliki oleh 

The Shanti Residences.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil analisis 

dan pembahasan terhadap hasil-hasil 

penelitian sebagai output dari 

pengumpulan dan pengolahan data 

serta pengujian hipotesis 

sebagaimana telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka pada 

penelitian ini dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat kesesuaian dari seluruh 

dimensi kualitas pelayanan  

karyawan yang telah diberikan 

belum mencapai 100 persen dari 

tingkat harapan pelanggan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa 

dengan kualitas pelayanan 

karyawan yang diberikan The 

Shanti Residences dari delapan 

belas atribut tersebut belum 

memenuhi harapan pelanggan. 

Hal tersebut mengindikasikan 

bahwa pihak manajemen hotel 

harus senantiasa melakukan 

peningkatan kinerja layanan 

karyawan secara berkesi-

nambungan. 

2. Kepuasan pelanggan terhadap 

kinerja layanan karyawan The 

Shanti Residences menunjukkan 

secara umum pelanggan berada 

pada kategori puas. Tingkat 

kinerja layanan karyawan dinilai 

baik, karena telah mampu 

memenuhi harapan pelanggan. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini, maka 

dapat disarankan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya gap antara tingkat 

kepentingan dan tingkat kinerja 

karyawan The Shanti Residences. 

Hal ini mengindikasikan tingkat 

kinerja karyawan belum memuhi 

harapan pelanggan. Dalam 

peningkatan kepuasan pelanggan 

tersebut, seluruh karyawan yang 

bekerja di The Shanti Residences 

hendaknya diberikan tambahan 

ilmu dan keterampilan, baik 

melalui on the job training atau 
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out the job training dalam rangka 

peningkat kinerja karyawan 

untuk memenuhi harapan 

pelanggan. 

2. Berdasarkan temuan dari hasil 

penelitian, diharapkan pihak 

manajemen The Shanti 

Residences dapat meningkatkan 

atribut-atribut kualitas pelayanan 

karyawan, terutama peningkatan 

pelayanan pada saat kesan 

pertama  kepada pelanggan, 

peningkatan ketelitian karyawan 

dalam pemberian pelayanan dan 

peningkapan ketanggapan 

keluhan pelaggan.  
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ABSTRACT 
 

This study aims to determine the average fatigue and muscle complaints 
experienced by hotel employees and determine the improvement of working 
conditions to improve the performance of hotel employees. The method used is 
observational post test to 100 employees in 5 (five) parts of 4 star hotel 4 in 
Seminyak Bali area, among others, front office, housekeeping, laundry, kitchen 
and restaurant, using stratified and purposive sampling . Data subject conditions 
in the analysis with descriptive analysis. Physical fatigue data was obtained from 
a workload fatigue questionnaire of 30 items of rating scale. To measure muscle 
complaints use the Nordic Body Map questionnaire. 

The results showed the average fatigue experienced by employees of the 
housekeeping Hotel in Seminyak Kuta Bali 82.15 ± 6.25; Front Office employees 
72.15 ± 5.70; Laundry employees of 77.10 ± 4.48; Employees in Kitchen 78.90 ± 
4.56; and Restaurant Employees 74.7 ± 2.74. While the average of muscle 
complaints experienced by employees of Housekeeping Hotel in Seminyak Kuta 
Bali 72.7 ± 6.19; Front office employees of 62.35 ± 4.98; Laundry employees of 
66.13 ± 6.30; Employees in the kitchen 65.3 ± 5.70; and restaurant employee 
64.25 ± 537. And the mean of all employees' muscle complaint is 66,06 ± 4,10. 
The data shows that the highest rate of fatigue and muscle complaints is felt by 
employees of the housekeeping department. 
 
Keywords: fatigue, muscle complaints, improve working conditions 
 
 PENDAHULUAN 

 

Kelelahan kerja merupakan 

suatu fenomena kompleks yang 

disebabkan oleh banyak faktor, 

dimana pekerja tidak mampu lagi 

menerima beban, karena telah 

melebihi kemampuan dan 

keterbatasannya sebagai manusia. 

Pola dasar yang mengakibatkan 

kelelahan kerja terdapat dua hal yaitu 

kelelahan fisiologis (fisik) dan 

kelelahan psikologis atau mental 

(Sutalaksana, 2006). Setiap pekerja 

berpotensi mengalami kelelahan baik 

yang bersifat fisik maupun mental 

termasuk pekerja yang bekerja di 

industri perhotelan. Kelelahan kerja 

mailto:nk_dewi_irwanti@yahoo.com


Sekolah Tinggi Pariwisata Triatma Jaya                    ISSN : 288-815 

 
 

 

Jurnal Perhotelan dan Pariwisata Juli-Desember 2018, Vol.8, No.2         hal . 223 

dapat diakibatkan oleh beban kerja 

tinggi yang bersumber dari jenis 

pekerjaan (task), lingkungan 

(environment), dan organisasi kerja 

(work organization). 

Pekerjaan di hotel umumnya 

didominasi oleh aktivitas fisik yang 

tinggi seperti berdiri atau duduk 

dalam jangka waktu lama, 

mendorong, menarik, mengangkat, 

menjangkau melebihi jangkauan 

maksimum, dan melakukan 

pekerjaan yang bersifat repetitif atau 

dilakukan berulang-ulang yang 

disertai dengan postur kerja tidak 

alamiah (awkward posture) (Irwanti, 

2016), selain itu pemberlakuan jam 

kerja yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan, 

penerapan pola shift kerja, 

terbatasnya waktu istirahat, serta 

lingkungan kerja yang buruk 

memberikan kontribusi semakin 

meningkatnya kelelahan kerja. 

Kondisi ini menggambarkan 

tingginya kelelahan yang disebabkan 

beban kerja yang diterima karyawan 

hotel.  

Beban kerja yang ditunjukkan 

masing-masing karyawan di masing-

masing bagian di hotel berbeda-beda. 

Beban kerja yang berbeda akan 

menuntut kerja otot yang berbeda , 

dan akhirnya mengakibatkan tingkat 

kelelahan yang berbeda pula. Seperti 

misalnya 1) karyawan front office, 

bekerja dengan sikap kerja berdiri 

selama ± 8 jam kerja, 2) 

housekeeping melakukan pekerjaan 

dengan pengerahan tenaga otot pada 

aktivitas mendorong troli, 

mengangkat bed atau matras, 

menyapu, mengepel, dan 

membersihkan kamar mandi 3) 

bagian laundry mencuci, menyetrika 

dan mengangkat linen,  4) karyawan 

di kitchen bekerja dengan postur 

kerja berdiri dengan kondisi 

lingkungan panas, dan 5) karyawan 

di bagian restaurant bekerja dengan 

mengangkat dan menyajikan 

makanan dalam jumlah yang banyak 

sehingga beresiko munculnya nyeri 

pada pergelangan tangan, dan 

sebagainya. Kondisi ini beresiko 

meningkatkan kelelahan dan 

munculnya keluhan otot. Menurut 

Grandjean (2009), kelelahan fisik 

disebabkan oleh berkurangnya 

kekuatan otot akibat kekurangan 

asupan energi selama melakukan 

kontraksi. Kelelahan juga terjadi 

akibat terkumpulnya asam laktat 

dalam otot dan peredaran darah yang 
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dihasilkan dari proses kontraksi 

(Sutalaksana, 2006).  

 
RUMUSAN MASALAH 

1. Berapa besar rata-rata kelelahan 

kerja yang dialami oleh karyawan 

di masing-masing bagian yang 

ada di hotel kawasan Seminyak 

Kuta Bali ? 

2. Karyawan yang bekerja di bagian 

mana yang mengalami kelelahan 

kerja paling tinggi? 

3. Berapa besar rata-rata keluhan 

otot yang dialami oleh karyawan 

di masing-masing bagian yang 

ada di hotel kawasan Seminyak 

Kuta Bali ? 

4. Karyawan yang bekerja di bagian 

mana yang mengalami keluhan 

otot paling tinggi? 

5. Bagaimana perbaikan kondisi 

kerja yang sebaiknya dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan 

kerja karyawan hotel? 

 

 TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui berapa besar 

rata-rata kelelahan kerja yang 

dialami oleh karyawan di masing-

masing bagian yang ada di hotel 

kawasan Seminyak Kuta Bali 

2. Untuk mengetahui karyawan di 

bagian mana yang mengalami 

kelelahan kerja paling tinggi 

3. Untuk mengetahui berapa besar 

rata-rata keluhan otot yang 

dialami oleh karyawan di masing-

masing bagian yang ada di hotel 

kawasan Seminyak Kuta Bali 

4. Untuk mengetahui karyawan di 

bagian mana yang mengalami 

keluhan otot paling tinggi 

5. Untuk mengetahui Bagaimana 

perbaikan kondisi kerja yang 

sebaiknya dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja 

karyawan hotel? 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah observasional 

post test terhadap 100 orang 

karyawan di 5 (lima) bagian yang 

ada dari 4 hotel Bintang 4 di 

kawasan Seminyak Kuta Bali antara 

lain bagian front office, 

housekeeping, laundry,  kitchen, dan 

restaurant, dengan menggunakan 

stratified dan purposive sampling. 

Data kondisi subjek di analisis 

dengan analisis deskriptif.  
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Data kelelahan fisik diperoleh 

dari kuesioner kelelahan kerja 30 

item of rating scale. Kuesioner ini 

terdiri dari tiga kategori yaitu: 

aktivitas melemah (item 1-10), 

motivasi menurun (item 11-20), dan 

kelelahan fisik (item 21-30). 

Kuesioner ini menggunakan 4 skala 

Likert ini akan diperoleh skor 

individu terendah adalah sebesar 30 

dan skor tertinggi adalah 120. 

Klasifikasi tingkat kelelahan seperti 

pada Tabel 1. 

 

 

 

 

Untuk mengukur keluhan otot 

digunakan kuesioner Nordic Body 

Map. Menurut Tarwaka (2010) 

metode Nordic Body Map (NBM) 

merupakan metode yang digunakan 

untuk menilai tingkat keparahan 

(severity) atas terjadinya gangguan 

atau cidera pada otot-otot skeletal. 

Aplikasi metode NBM dengan 

menggunakan lembar kerja berupa 

peta tubuh (body map). Nordic Body 

Map meliputi dua puluh delapan (28) 

bagian otot-otot skeletal pada kedua 

sisi tubuh kanan dan kiri yang 

dimulai dari anggota tubuh bagian 

atas yaitu otot leher sampai dengan 

bagian paling bawah yaitu otot pada 

kaki. Tarwaka (2010) menyatakan 

desain penilaian menggunakan 

skoring (misalnya 4 skala Likert), 

maka setiap skor atau nilai haruslah 

mempunyai definisi operasional yang 

jelas dan mudah dipahami oleh 

responden. Total skor individu dari 

seluruh otot skeletal (28 bagian otot 

skeletal) dihitung untuk dapat 

digunakan dalam entri data statistik. 

Klasifikasi keluhan otot seperti pada 

Tabel 2. 

 
 
 
 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

KELELAHAN DAN KELUHAN 

OTOT 

Keluhan subjektif karyawan 

sebagaimana tertera pada Tabel 3, 

terjadi peningkatan yang signifikan 

(p<0,05) antara pengukuran sebelum 

kerja dan setelah kerja baik pada 

kelelahan secara umum maupun pada 

keluhan otot skeletal.   
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Rerata kelelahan yang dialami 

karyawan bagian housekeeping Hotel 

di Seminyak Kuta Bali 82,15 ±  6,25 

(diagram 1); Karyawan Front Office 

sebesar 72,15 ± 5,70 (diagram 2); 

Karyawan Laundry sebesar 77,10 ± 

4,48 (diagram 3); Karyawan di 

bagian Kitchen 78,90 ± 4,56 

(diagram 4); dan Karyawan 

Restaurant 74,7 ± 2,74 (diagram 5).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dilihat dari diagram 1 sampai 

dengan diagram 5, tampak tingkat 

kelelahan dari masing-masing 

karyawan di masing-masing bagian. 

Pada diagram 6,  terlihat tingkat 

kelelahan tertinggi dialami oleh 

karyawan di bagian housekeeping 

sebesar 82,15 ±  6,25 dengan 

kategori tinggi. Hasil ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Irwanti (2016) dimana 

terjadi peningkatan skor kelelahan 

sebelum bekerja dengan setelah 

bekerja pada Periode I (sebelum 

intervensi ergonomi) sebesar 42,18 ± 

3,48 menjadi 82,29 ± 6,54 atau 

terjadi peningkatan kelelahan sebesar 

95%. Liladrie (2010) juga 

menemukan sebanyak 91% 

pramugraha mengalami kelelahan 

saat bekerja.  Rata-rata kelelahan 

kerja housekeeping ini berada dalam 

kategori tinggi. Kelelahan berada 

dalam kategori tinggi apabila nilai 

berada antara 76-98.  

Kondisi yang sama terjadi 

pada karyawan di laundry dan di 

kitchen. Kelelahan kerja di laundry 

maupun di kitchen selain disebabkan 

oleh tingginya beban kerja yang 

disertai dengan sikap kerja berdiri 

secara terus menerus, bisa 

disebabkan oleh factor lingkungan 

kerja yang cukup panas. Lingkungan 

kerja panas berkontribusi terhadap 

meningkatnya kelelahan pada 

karyawan. Sedangkan bagian front 

office memiliki skor kelelahan 72,15 

± 5,70, dengan kategori sedang. 
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Diagram 6 juga menunjukkan 

bahwa rata-rata kelelahan karyawan 

hotel dari 5 (lima) bagian tersebut, 

setelah bekerja berada dalam 

kategori tinggi dengan skor 

kelelahan sebesar 77,00 ± 5,90, 

sehingga diperlukan adanya tindakan 

perbaikan. Kelelahan yang berlanjut 

dan tidak dilakukan penanganan 

dapat menyebabkan kelelahan kronis 

dengan gejala-gejala: 1) penurunan 

kestabilan fisik, 2) kebugaran 

menurun, 3) gerakan lemah, 4) rasa 

tidak mau bekerja, dan 5) kesakitan 

yang meningkat. Kelelahan juga 

dapat mengakibatkan gangguan 

psikosomatik dengan gejala-gejala: 

1) sakit kepala, 2) rasa pusing, 3) 

mengantuk, 4) denyut jantung 

berdebar, 5) keringat dingin, 6) nafsu 

makan hilang, dan 7) gangguan 

pencernaan (Kroemer dan 

Grandjean, 2009; Pheasant, 1991).  

 

Rerata  keluhan otot yang 

dialami karyawan Bagian 

housekeeping Hotel di Seminyak 

Kuta Bali 72,7 ±  6,19 (Diagram 7); 

Karyawan front office sebesar 62,35 

± 4,98 (Diagram 8); Karyawan 

laundry sebesar 66,13 ± 6,30 

(Diagram 9); Karyawan di kitchen 

65,3 ± 5,70 (Diagram 10); dan 

Karyawan restaurant 64,25 ± 5,37 

(Diagram 11). Dan rerata keluhan 

otot seluruh karyawan sebesar 66,06 

± 4,10.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dilihat dari diagram 7 sampai 

dengan diagram 11, tampak bahwa 

rerata keluhan otot paling tinggi 

dialami oleh karyawan di bagian 

housekeeping 36,25 ±2,51 menjadi 

72,7 ±  6,19, terjadi peningkatan 

keluhan otot sebesar 100%.  Hal ini 

juga sejalan dengan hasil penelitian 

Irwanti (2016) yang menemukan 

adanya peningkatan skor keluhan 

otot sebelum bekerja dengan setelah 

bekerja pada Periode I (sebelum 

intervensi ergonomi) dari 36,25 ± 
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2,97 menjadi 66,64 ± 5,48, terjadi 

peningkatan keluhan otot sebesar 

84%. Liladrie (2010) menemukan 

bahwa pramugraha atau hotel 

housekeeper di Toronto melakukan 

perubahan postur tubuh setiap 3 detik 

dalam membersihkan setiap kamar 

dan rata-rata waktu membersihkan 

satu kamar adalah 25 menit, 

sehingga  terjadi  8000 perubahan 

postur dalam setiap shift dan 

perubahan postur tubuh ini 

menyebabkan 91% pramugraha 

mengalami nyeri pada beberapa 

anggota tubuh. Chyuan, dkk. (2011) 

dalam penelitiannya menemukan 

keluhan otot yang dialami 

pramugraha dari 30 hotel yang ada di 

Taiwan adalah pada bagian bahu 

(47,9%), pinggang (46,3%), leher 

(38,6%), jari dan pergelangan tangan 

(33,1%), lutut (31,5%), pergelangan 

kaki atau kaki (28,1%).  

Timbulnya cepat lelah, 

keluhan muskuloskeletal, dan cidera 

pada karyawan pramugraha hotel 

bisa diakibatkan oleh sikap kerja 

yang tidak alamiah, seperti 

membungkuk dalam waktu lama saat 

merapikan bad, membersikan lantai, 

membersihkan toilet, dan 

sebagainya. Aktivitas kerja yang 

berulang dan terus menerus yang 

diikuti dengan postur yang tidak 

alami (awkward posture) seperti 

postur yang selalu berdiri, jongkok, 

membungkuk, mengangkat dan 

mengangkut dalam waktu yang lama 

dapat menyebabkan ketidak 

nyamanan dan nyeri pada salah satu 

anggota tubuh atau sering disebut 

sebagai musculoskeletal disorder 

(Irwanti & Dyah, 2017). 

ORBIS, 2004; Liladrie, 2010 

menyebutkan beberapa gangguan 

muskuloskeletal yang terjadi pada 

pramugraha adalah sebagai berikut.  

1. Tendonitis, yaitu peradangan atau 

iritasi pada otot tendon, 

Tendonitis terjadi pada bagian 

tubuh sekitar pundak, siku, 

pergelangan dan tumit. 

Tendonitis diakibatkan oleh 

gerakan yang dilakukan 

berulang-ulang, posisi tubuh 

tidak alamiah, dan pengerahan 

tenaga. 

2. Carpal tunnel syndrome, adalah 

rasa sakit, kesemutan dan 

masalah lain pada tangan akibat 

adanya tekanan pada saraf 

median pergelangan tangan. 

3. White finger, yaitu suatu kondisi 

dimana pembuluh nadi ke ujung-
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ujung jari tangan atau kaki 

terhambat, sehingga akan terjadi 

kejang urat. Salah satu penyebab 

white finger antara lain karena 

penggunaan mesin-mesin yang 

menyebabkan getaran 

(vibration). 

4. Low back pain, yaitu nyeri di 

daerah punggung antara sudut 

bawah kosta (tulang rusuk) 

sampai lumbo sakral (sekitar 

tulang ekor). Nyeri punggung 

bawah merupakan salah satu 

gangguan muskuloskeletal yang 

disebabkan oleh aktivitas tubuh 

yang kurang baik. 

 

Kondisi ini tentu cukup 

mengkhawatirkan, sehingga 

dibutuhkan penanganan serius. 

Menurut European Agency (2007), 

keluhan muskuloskeletal pada 

pramugraha dapat dicegah dengan 

mengkaji setiap permasalahan 

tersebut melalui pertimbangan 

ergonomi. Beberapa hal yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Menghindari sikap kerja yang 

beresiko meningkatkan keluhan 

muskuloskeletal. 

2. Melakukan evaluasi faktor resiko 

yang tidak dapat dihindari. 

3. Menyesuaikan atau melakukan 

adaptasi pekerjaan terhadap 

pekerja. 

4. Melakukan adaptasi terhadap 

perubahan teknologi. 

Sedangkan diagram 12. 

menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan keluhan otot pada 

karyawan hotel di Seminyak Kuta 

Bali dari 35,65 ± 0,48 menjadi 66,06 

± 4,10 atau terdapat peningkatan 

skor keluhan otot sebesar 85%. Hasil 

ini juga didukung oleh temuan 

Liladrie (2010) yang menyebutkan 

bahwa 48% karyawan hotel lebih 

beresiko mengalami keluhan otot 

dibandingkan dengan karyawan yang 

bekerja di sektor jasa lainnya.  

Temuan ini didukung oleh Gayatri, 

dkk. (2011) dalam penelitiannya di 

hotel bintang tiga menyebutkan 

bahwa postur kerja tidak alamiah 

yang dilakukan oleh karyawan hotel 

(kitchen, laundry, housekeeping, dan 

front office) selama bekerja 

menimbulkan nyeri dan keluhan 

pada otot skeletal.  

Kelelahan dan keluhan otot 

yang dialami karyawan hotel bila 

terjadi secara terus menerus akan 

berdampak  pada penurunan kinerja 

karyawan. Menurunnya kinerja sama 
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artinya dengan menurunnya 

produktivitas kerja. Agar kinerja 

seseorang maksimal, maka harus 

diusahakan adanya keseimbangan 

dinamis antara tuntutan tugas dengan 

keterbatasan dan kemampuan 

seseorang sehingga tercapai kondisi 

kerja yang sehat, aman, nyaman dan 

efisien dan produktif  maka perlu 

adanya perbaikan kondisi kerja yang 

meliputi: a) Aspek Tugas (task); b) 

Aspek Organisasi kerja, dan c) 

Lingkungan kerja karyawan.  

Langkah awal guna melakukan 

perbaikan kondisi kerja antara lain 

dengan pendekatan ergonomic 

(Irwanti, 2016). meliputi : 

1. Identifikasi masalah 

Mengidentifikasi masalah dengan 

berpedoman pada penerapan 

delapan aspek ergonomi 

(ergonomics assessment) antara 

lain: (1) Penggunaan otot dalam 

bekerja, (2) Pengaturan makanan 

saat bekerja, (3) Sikap atau postur 

kerja, (4) Pengaturan waktu kerja 

dan istirahat, (5) Pengaturan 

sistem informasi, (6) Kondisi 

social budaya karyawan, (7) 

Kondisi lingkungan karyawan 

dan perusahaan, (8) Penggunaan 

alat-alat kerja. 

2. Melakukan evaluasi ergonomi 

dan faktor-faktor resiko bahaya 

dan menentukan prioritas 

pekerjaan yang akan dilakukan 

perbaikan. 

3. Menentukan urgensi dan solusi 

permasalahan dilakukan dengan 

cara: 1) melaksanakan proses 

partisipatori yang melibatkan 

tenaga ahli, unsur pimpinan, dan 

karyawan, 2) melakukan kegiatan 

focus group discussion (FGD) 

untuk menentukan masalah yang 

dianggap urgent untuk dilakukan 

perbaikan. 

4. Menentukan solusi pemecahan 

masalah ergonomi 

5. Melakukan uji coba solusi yang 

telah dirancang 

6. Mengevaluasi hasil penerapan 

solusi yang telah dirancang 

7. Mengimplementasikan solusi 

yang ditentukan dengan 

melaksanakan pelatihan atau 

lokakarya (workshop) mengenai 

kondisi kerja ergonomis.  

 

KESIMPULAN 

1. Rata-rata kelelahan karyawan di 

bagian housekeeping Hotel di 

Seminyak Kuta Bali 82,15 ±  

6,25; karyawan Laundry sebesar 
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77,10 ± 4,48; Karyawan di 

bagian Kitchen 78,90 ± 4,56 

dengan tingkat kelelahan dalam 

kategori tinggi. Sedangkan 

tingkat kelelahan Karyawan 

Front Office sebesar 72,15 ± 5,70 

dan Karyawan Restaurant 74,7 ± 

2,74 berada dalam kategori 

sedang.  

2. Rata-rata tingkat kelelahan paling 

tinggi dialami oleh karyawan di 

bagian housekeeping dengan 

peningkatan kelelahan dari 

sebelum kerjadan setelah bekerja 

sebesar 80%. 

3. Rata-rata tingkat keluhan otot 

yang dialami karyawan Bagian 

Housekeeping Hotel di Seminyak 

Kuta Bali adalah 72,7 ±  6,19; 

Karyawan Front Office sebesar 

62,35 ± 4,98; Karyawan Laundry 

sebesar 66,13 ± 6,30; Karyawan 

di Kitchen 65,3 ± 5,70; dan 

Karyawan Restaurant 64,25 ± 

5,37. Dan tingkat keluhan otot 

seluruh karyawan sebesar 66,06 ± 

4,10. 

4. Rata-rata tingkat keluhan otot 

paling tinggi dialami oleh 

karyawan di bagian housekeeping 

dengan peningkatan keluhan otot 

dari sebelum kerja dan setelah 

bekerja sebesar 100%. 

5. Perbaikan kondisi kerja 

sebaiknya segera dilakukan 

mengingat hasil analisis 

kelelahan dan keluhan otot di 

beberapa bagian seperti 

housekeeping, laundry, dan 

kitchen ada pada kategori 

kelelahan tinggi yang berarti 

diperlukan adanya tindakan 

perbaikan.  

 

SARAN 

1. Untuk mengurangi tingkat 

kelelahan dan keluhan otot 

karyawan hotel sebaiknya 

dilakukan perbaikan kondisi kerja 

dengan pendekatan ergonomi 

yang mengacu pada tugas, 

organisasi dan lingkungan kerja 

karyawan di masing-masing 

bagian sehingga tercapai kondisi 

kerja yang efektif, nyaman, 

aman, sehat dan efisien (ENASE)  

2. Dibutuhkan penelitian lebih 

lanjut dan mendalam untuk 

mengetahui lebih jelas sumber-

sumber kelelahan dan keluhan 

otot karyawan hotel 

3. Tingkat kelelahan kerja karyawan  
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yang diukur dengan kuesioner 

masih memerlukan penelitian 

tambahan dengan data-data 

pendukung lainnya agar hasil 

yang diperoleh data yang lebih 

representatif, seperti pengukuran 

karakteristik subjek penelitian, 

kondisi lingkungan yang sangat 

berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan  hotel.  
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