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PENGENTASAN KEMISKINAN DI KAWASAN PARIWISATA
KABUPATEN GIANYAR MELALUI PENGEMBANGAN WILAYAH
Oleh:
I NENGAH RIANA

Abstark
Pariwisata merupakan sektor unggulan yang sangat strategis dalam mendongkrak
pertumbuhan ekonomi Bali. Telah banyak manfaatnya yang didapat dari sektor pariwisata
disatu sisi, degradasi sosial budaya dan lingkungan pada sisi lain. Namum kenyataannya
sektor pariwisata tidak mampu menyentuh semua lapisan masyarakat di Bali. Begitu pula
halnya dengan kemajuan perkembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar,
tidak mampu
menekan tingkat pertumbuhan kemiskinan. Melihat sejarah, kondisi fisik, dan sosial budaya
Kabupaten Gianyar mempunyai potensi untuk dikembangkan kawasan pariwisata unggulan
di Bali. Untuk mengembangkan potensi unggulan wilayah tersebut diatas, diperlukan strategi
dan pengelolaan daerah yang baik melalui peningkatan sumberdaya manusia, kebijakan,
pelayanan publik, dan partisipasi peran serta masyarakat. Berdasarkan strategi dan
pengelolaan tersebut, perlu dibuatkan konsep dengan rumusan sebagai berikut: a.) Percepatan
pertumbuhan perkembangan kawasan pariwisata melalui aksebilitas wilayah dan penataan
ruang (Konsep Pertumbuhan Wilayah); b.) Menumbuhkan dan peran serta masyarakat dalam
pembangunan kawasan pariwitasa (Konsep Partisipatif); c.) Memanfaatkan potensi kawasan
sebagai sektor unggulan dengan konsep pembanguan berkelanjutan (Sustainble Devolment);
d.) Peningkatan sarana dan prasarana kawasan pariwisata untuk penangganan kantongkantong kemiskinan melalui penataan ruang kawasan (Konsep Pengembangan Wilayah yang
Berorientasi Kerakyatan dengan Basis Lingkungan Pedesaan) Untuk menindaklajuti strategi
dan konsep, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan strategis dalam upaya pengentasan
kemiskinan melalui rencana pengembangan kawasan pariwisata yang berkelanjutan,
berorientasi untuk kesejatraan masyarakat Kabupaten Gianyar.
Kata Kunci: Pariwisata, Kemiskinan, Pengembangan Wilayah
A. PENDAHULUAN
Terjadinya suatu ketimpangan
(gap) pendapatan masyarakat di kawasan
pariwisata sangat jauh
antara
yang
pendapatan yang sangat tinggi dengan
sangat
rendah, yang
menyebabkan
terjadinya kelompok masyarakat yang
kaya dan miskin. Hal ini disebabkan oleh
diantaranya faktor
penataan ruang
kawasan dan pengadaan sarana dan
parasarana kawasan. Faktor regulasi juga
memepengaruhi kinerja pertumbuhan dan
perkembangan kawasan. Kinerja kawasan
itu sendiri mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi, dan selanjutnya pertumbuhan
ekonomi akan membantu pengentasan
kemiskinan.
Mengentaskan
kemiskinan
di
kawasana pariwisata melalui penataan
ruang kawasan untuk mendapatkan konsep
penataan kawasan pariwisata yang
mendukung
untuk
mengetaskan

kemiskinan, dengan
pendekatan dan
persefektif perencanaan ruang (Spasial
Planning) kawasan pada umumnya dan
konsep-konsep penataan ruang kawasan
pariwisata
B. KEMISKINAN DAN
PERMASALAHAN
Deepa Narayan, dkk
dalam
bukunya Voice of the Poor menulis bahwa
yang
menyulitkan
atau
membuat
kemiskinan itu sulit ditangani adalah
sifatnya yang tidak saja multidimensional
tetapi juga saling mengunci, dinamik,
kompleks, sarat dengan system institusi
(konsensus sosial), gender peristiwa yang
khas perlokasi. Pola kemiskinan sangat
berbeda antar kelompok sosial, umur,
budaya, lokasi, dan negara juga dalam
konteks ekonomi yang berbeda. Lebih
lanjut mereka juga memberikan empat
dimensi utama dari definisi kemiskinan
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yang dirumuskan oleh masyarakat miskin
sendiri sebagai berikut: a). Dimensi
material kekurangan pangan, lapangan
kerja dengan muaranya adalah kelaparan
atau kekurangan makan; b). Dimensi
psikologi,
seperti
antara
lain
ketidakberdayaan (powerlessness), tidak
mampu
berpendapat
(voicelessness),
ketergantungan (dependency), rasa malu
(shame), rasa hina (humiliation); c).
Dimensi akses ke pelayanan prasarana
yang praktis tidak dimiliki; d). Dimensi
aset/milik, praktis tidak memiliki aset
sebagai modal untuk menyelenggarakan
hidup mereka secara layak. seperti antara
lain : Kapital fisik, (physical capital),
Kapital manusia (human capital), Aset
sosial (social capital), Aset lingkungan
(environmental asset). Lebih lanjut
keempat
dimensi
tersebut
sangat
dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas
yaitu tatanan ekonomi makro dan sistem
politik yang berlaku di negara tersebut.
Secara
umum
kemiskinan
seringkali
diartikan
sebagai
keterbelakangan ketidakberdayaan atau
ketidakmampuan
seseorang
untuk
menyelenggarakan hidupnya sampai suatu
taraf yang dianggap layak/manusiawi.
Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya
permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat
multidimensional
dengan
akar
permasalahan terletak pada sistem ekonomi
dan politik bangsa yang bersangkutan.
Dimana masyarakat menjadi miskin oleh
adanya kebijakan ekonomi dan politik yang
kurang menguntungkan mereka, sehingga
mereka tidak memiliki akses yang
memadaikan ke sumber daya kunci yang
dibutuhkan untuk menyelenggarakan hidup
mereka secara layak. Akibatnya mereka
terpaksa hidup di bawah standar yang tidak
dapat lagi dinilai manusiawi, baik dari
aspek
ekonomi,
aspek
pemenuhan
kebutuhan fisik, aspek sosial, dan secara
politikpun mereka tidak memiliki sarana
untuk ikut dalam pengambilan keputusan
penting yang menyangkut hidup mereka.
Proses ini berlangsung timbal balik saling
terkait dan saling mengunci dan akhirnya
secara
akumulatif
memperlemah
masyarakat miskin.

1. Permasalahan Kemiskinan
Dari uraian terdahulu, jelaslah
meskipun ada berbagai pandangan tentang
kemiskinan tetapi semua mengacu pada
lunturnya nilai-nilai luhur para pelaku
pembangunan yang berakibat aturan atau
tatanan pengelolaan urusan publik dalm
hidup berbangsa dan bernegara yang tidak
adil sehingga terjadi akumulasi pemihakan
justeru kepada yang tidak miskin (kaya)
yang berakibat fatal terhadap upaya-upaya
penanggulangan kemiskinan. Dengan kata
lain persoalan kemiskinan pada dasarnya
adalah perkara pengelolaan urusan publik
(governance issues) karena lunturnya nilainilai luhur universal sehingga upaya
perbaikan yang harus dilakukan adalah
mulai dengan membangun kembali
kesadaran kritis dan moral para pelaku
pembangunan baik di tataran pengambil
keputusan maupun ditataran rakyat jelata
sehingga
pada
gilirannya
mampu
menciptakan dan membangun tatanan
pengelolaan urusan publik yang baik (good
governance).
Sesuai dengan sifatnya bahwa
kemiskinan
adalah
persoalan
multidimensional dan antar dimensi saling
terkait (interrelated) dan saling mengunci
(interlocking) maka apapun upaya yang
dilakukan dalam rangka penanggulangan
atau pemberantasan kemiskinan haruslah
mencakup berbagai dimensi tersebut
secara integratif.
C. PARIWISATA DAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
Pembangunan
pada
dasarnya
adalah
upaya
untuk
mencapai
kesejahteraan (kondisi yang ideal), karena
kondisi saat ini dirasakan belum mencapai
kondisi yang ideal seperti yang diharapkan.
Artinya ada proses perubahan yang harus
dilakukan dalam upaya pembangunan yaitu
merubah dari kondisi sekarang kepada
kondisi yang diharapkan (masyarakat yang
sejahtera).
Selama ini masyarakat tidak pernah
dilibatkan dalam proses pembangunan dari
mulai perencanaan sampai dengan evaluasi.
Kalaupun terlibat seringkali hanya dalam
proses pelaksanaannya saja, itupun terbatas
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hanya pada kelompok masyarakat tertentu
(tokoh, kaum laki-laki dan sebagainya).
Pembangunan lebih banyak dilakukan oleh
pihak luar (pemerintah dan lembaga lain).
Sehingga masyarakat hanya menjadi objek
(sasaran) pembangunan, tetapi tidak diberi
kesempatan untuk membangun. Artinya
yang dibangun adalah sarana-prasarana,
ekonomi dan yang sifatnya fisik tetapi
tidak pernah membangun manusianya.
Oleh karena masyarakat tidak terbiasa
membangun sendiri, maka tumbuh mental
kertergantungan kepada pihak luar,
termasuk kepada pemerintah.
Sebenarnya sejak reformasi arah
pembangunan
sudah mulai kepada
pembangunan manusia dengan pendekatan
pembangunan
partisipatif
dan
pemberdayaan.
Apabila para pengambil kebujakan
masih mementingkan diri sendiri dan
golongannya, maka keputusan (kebijakan)
yang dibuat hanya akan menguntungkan
kelompok
tertentu.
Kepentingankepentingan golongan tersebut akan
menimbulkan perpecahan. Dalam kondisi
ini, maka pembangunan seringkali tidak
berpihak kepada orang miskin. Di lain
pihak kelompok masyarakat yang selalu
menguntungkan diri pada uluran tangan
pihak luar (tidak mencoba keluar dari
permasalahan secara mandiri) juga akan
semakin memperparah proses keluar dari
lingkaran kemiskinan. Hal ini akan menjadi
sebuah lingkaran setan, kalau tidak di putus
rantainya maka akan berlangsung terus
menerus.
1.

Kepariwisataan
Menurut Pemerintah Indonesia
dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun
1990 Tentang Kepariwisataan, Pasal 9
bahwa usaha jasa pariwisata dapat berupa
jenis-jenis usa sebagai berikut: a.) Jasa
biro perjalanan wisata; b.) Jasa agen
perjalanan wisata; c.) Jasa pramuwisata; d.)
Jasa konvensi, perjalanan insentif, dan
pameran; e.) Jasa impresariat; f.) Jasa
konsultan pariwisata; dan g.) Jasa
informasi pariwisata.

2. Peran
Pariwisata
Dalam
Pembangunan
Pariwisata
memiliki
peranan
penting dalam pembangunan, pariwisata
dapat menjadi komoditi prospektif sebagai
primadona penghasil devisa negara yang
sangat dibutuhkan dalam pembangunan
berkelanjutan. Dan kegiatan pariwisata
merupakan
faktor
penting
dalam
pembangunan ekonomi suatu negara,
karena
kegiatannya
mendorong
perkembangan
beberapa
sektor
perekonomian
nasional
seperti
meningkatkan
industri-industri
baru,
meningkatkan
hasil
pertanian
dan
peternakan,membuka peluang kerja dan
kesempatan berusaha,meningkatkan pakjak
bagi
pemerintah
dan
peningkatan
pendapatan nasional.
3.

Peran
Pariwisata
Dalam
Pengentasan Kemiskinan
Pariwisata sebagai suatu faktor
ekonomi dan sifatnya kompleks dan selalu
tumbuh berkembang sejalan dengan
perjalan internasional, sektor pariwisata
sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi dan dapat membantu pengentasan
kemiskinan karna mampu menyediakan
lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha
dan peninggkatan pajak yang mampu
mengatasi kemiskinan.
4.

Dampak Sosial Pariwisata
Tidak hanya dampak positif yang
ditimbulkan dari pariwisata dampak negatif
juga dapat ditimbulkan oleh pariwisata.
Kenyataan
menunjukkan
dengan
berkembangnya pariwisata di indonesia,
wisatawan bergerak dari suatu daerah
tujuan wisata (DTW) ke (DTW) lain, dari
suatu lingkungan masyarakat tertentu
masuk ke lingkungan masyarakat lain yang
banyak berbeda adat istiadatnya, mereka
dan agama yang dianutnya. Di lain pihak,
wisatawan mempunyai tingkah laku dan
keinginan yang berbeda-beda dan bahkan
bertolak belakang dengan kebiasaan hidup
masyarakat sekitar.
Gejala semacam ini dapat membuat sektor
pariwisata menjadi suatu yang dianggap
peka. Dengan masuknya wisman ke
indonesia yang terdiri dari bermacammacam ras, bangsa dan agama, dengan
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tingkat pendidikan dan latar belakang
kebudayaan, dan lingkungan yang berbeda,
maka banyak atau sedikit akan dapat
mempengaruhi penduduk yang didatangi,
baik yang memberi pelayanan langsung
maupun tidak. Pengaruh itu dapat positif
dan dapat pula negatif, bergantung pada
perencanaan pengembangan pariwisata di
DTW yang bersangkutan.
5. Dampak Pengembangan Pariwisata
Dampak pengembangan pariwisata dapat
yang positif antara lain: a.) Meningkatkan
perolehan devisa dari sektor pariwisata; b.)
Menciptakan kesempatan berusaha; c.)
Menciptakan kesempatan kerja; d.)
Meningkatkan
pendapatan;
e.)
Meningkatkan penerimaan pajak dan
retribusi bagi pemerintah; f.) Meningkatkan
pendapatan nasional; g.) Mendorong
meningkatkan investasi dalam negeri h.)
Memperkuat posisi neraca pembayaran;
dan dampak negatif antara lain: a.)
Terhadap sosial budaya : Terjadi pencurian
dan pemalsuan benda-benda seni budaya,
Terjadi komerlsialisasi cagar-cagar budaya
dan
sakralisasi
agama,
Terjadi
demonstration
effect,
menghilangkan
kepribadian dan identitas penduduk lokal,
perdagangan narkoba yang dapat merusak
generasi bangsa, menularnya penyakit
HIV/AiDS akibat seks bebas melalui
pariwisata; b.) Terhadap lingkungan :
Pembuangan
sampah
sembarangan,
pembuangan limbah hotel dan restoran ke
laut, pemboman karang untuk cenderamata
dan bangunan hotel, perambahan hutan
dengan dalih pembangunan wahana wisata,
perusakan sumber-sumber hayati.
D. KONDISI DAN POTENSI
KABUPATEN GIANYAR
Kota Gianyar terletak pada
ketinggian 0-425 meter dpl, yang terletak
pada kemiringan antara 0-15% dengan luas
5113,34 Ha. Termasuk beriklim tropis
dengan suhu udara rata-rata adalah 27 0C
dengan kelembabab berkisar antara 74%
hingga 77%. Musim kemarau terjadi pada
bulan April – Oktober dan musim hujan
pada bulan Oktober – April, dengan curah
hujan rata-rata berkisar ± 26 sampai 397
mm/tahun dan angin yang relatif tinggi

terjadi pada bulan Januari, Pebruari, Maret,
Oktober, November dan Desember.
Penggunaan lahan secara lebih
terperinci meliputi pemanfaatan ruang
berdasarkan atas tanah sawah, bukan lahan
sawah dan lahan lainnya. Tanah sawah
terdiri atas pengairan teknis, pengairan
setengah teknis, pengairan sederhana PU,
pengairan tradisional dan tadah hujan.
Sedangkan untuk bukan lahan sawah terdiri
atas pekarangan rumah dan sekitarnya,
tegal/kebun, padang rumput, tanaman
perkebunan dan lain-lain. Untuk lahan
lainnya
termasuk
tambak
dan
kolam/empang.
Untuk
Untuk lebih
jelasnya mengenai pemanfaatan ruang di
Kawasan Kota Gianyar di bawah ini
Peta Kabupaten Gianyar

Sosial Kependudukan
Jumlah penduduk di Kawasan
Perkotaan Gianyar adalah 71.093 jiwa.
Adapun distribusi penduduk pada Kawasan
Perkotaan Gianyar terdapat di kecamatan
Gianyar. Pertumbuhan rata-rata penduduk
di Gianyar adalah rata-rata 1.51%.
Kepadatan penduduk di Gianyar dibedakan
atas kepadatan dalam wilayah administratif
dan dalam kawasan perkotaan (urban area).
Untuk kepadatan penduduk dalam wilayah
administrasi kota adalah sebesar 140
jiwa/ha dan kepadatan penduduk dalam
kawasan perkotaan (urban area) adalah
sebesar 190 jiwa/ha.
Untuk kelurahan terpadat adalah
Kelurahan Gianyar dengan jumlah
penduduk sebesar 8987 jiwa dengan tingkat
kepadatan penduduk rata-rata sebesar 43
jiwa/ha. Jumlah kepala keluarga (KK) yang
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ada di kawasan perkotaan Gianyar adalah
sebanyak 2393 KK.
Ekonomi dan Keuangan
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gianyar berasal dari sisa lebih
anggaran tahun lau, pendapatan dari
instansi yang lebih tinggi, pinjaman
pemerintah
daerahdan
penerimaan
pembangunan. Besarnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar pada
tahun 2004 adalah Rp. 44.309.400.000.00
Besarnya
Produk
Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Gianyar
adalah
sebesar
Rp.
3.283.650.000,00 dan Income per kapita
untuk Kabupaten Gianyar adalah sebesar
5.143.883,58. Besarnya hutang pemerintah
Kabupaten Gianyar adalah 227.603.337.00
(angsuran)
Data Penduduk Miskin di Kawasan
Pariwisata Gianyar
No

Kawasan/ Desa

I.

Pariwisata
Ubud
Ubud
Kedewatan
Peliatan
Mas
Lod Tunduh
Sayan
Singekerta
Melinggih
Kelod
Keliki (kawan)
Tegallalang

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jumlah
Penduduk

Jumlah
KK
Miskin

Jumlah
Penduduk
Miskin

9516
5503
7089
10462
6684
3674
8025
3718

34
47
10
45
107
70
138
50

97
146
39
213
413
283
567
182

4049
7969

64
156

246
628

Sumber: Data Miskin Kabupaten Gianyar
Tahun 2007
Kawasan Pariwisata Di Kabupaten
Gianyar
Menurut Lampiran VII: Peraturan
Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005,
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Propinsi Bali disebutkan bahwa kawasan
Pariwisata di Kabupaten Gianyar adalah :
a. Kawasan Pariwitasa Ubud meliputi
desa/kelurahan
Ubud, Kedewatan,
Peliatan, Mas, Petulu, Lod Tunduh,
Sayan, dan Singekerta (Kecamatan
Ubud), Melinggih Kaja, Melinggih
Kelod, dan
Puhu (Kecamatan
Payangan),
Keliki,
Tegalalang,
(Kecamatan Tegalalang)

b. Kawasan pariwisata Lebih meliputi
desa/kelurahan Batubulan, Ketewel,
dan Sukawati (Kecanmatan Sukawati),
Saba, Pering, dan Keramas (Kecamatan
Blabatuh), Lebih, dan
Tulikup
(Kecamatan Gianyar)
E. STRATEGI
DAN
KONSEP
PENGENTASAN KEMISMIKAN
DI
KAWASAN
PARIWISATA
GIANYAR
Ketersediaan sarana wilayah di
kabupaten Gianyar sudah memadai seperti
sarana
perkantoran
(swasta
dan
pemerintah), perdangan dan industri, olah
raga,
rekreasi/hiburan, tempat ibadah,
perumahan dan permukiman, dan budaya
dan pariwisata.
Begitu juga hal prasarana yang dimiliki
oleh kabupaten Gianyar cukup memadai
seperti jaringan jalan, jaringan irigasi,
jaringan listrik, jaringan telekomukisai,
jaringan drainase, pengolahan limbah, dan
persampahan.
Untuk
meningkatkan
kualitas dan kinerja dari fungsi masing
infrastrukr masing – masing diatas perlu
dilakukan dilakukan pembenahan dan
peremajaan
melalui
revitalisasi
pembanguan dan pengembangan secara
lebih efektif dan efisien.
1. Analisa Sosial Ekonomi
Jumlah penduduk di Kabupaten
Gianyar adalah 383.591 jiwa. Adapun
distribusi penduduk pada Kabupaten
Gianyar dengan Karakter Laki-Laki
192.130 jiwa, Perempuan 191.461 jiwa,
Kepadatan Penduduk 1.042, Rumah
Tangga 85.542. Pertumbuhan rata-rata
penduduk di Gianyar adalah rata-rata
1.51%
Kepadatan penduduk di Gianyar
dibedakan atas kepadatan dalam wilayah
administratif dan dalam kawasan perkotaan
(urban area). Untuk kepadatan penduduk
dalam wilayah administrasi kota adalah
sebesar 140 jiwa/ha dan kepadatan
penduduk dalam kawasan perkotaan (urban
area) adalah sebesar 190 jiwa/ha.
Untuk kelurahan terpadat adalah Kelurahan
Gianyar dengan jumlah penduduk sebesar
8987 jiwa dengan tingkat kepadatan
penduduk rata-rata sebesar 43 jiwa/ha.

122

Jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di
kawasan perkotaan Gianyar adalah
sebanyak 2393 KK.
Adapun pendapatan daerah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gianyar berasal dari sisa
lebih anggaran tahun lau, pendapatan
dari instansi yang lebih tinggi,
pinjaman pemerintah daerah dan
penerimaan pembangunan. Besarnya
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Gianyar pada tahun 2004
adalah Rp. 44.309.400.000.00
b. Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Besarnya Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kabupaten Gianyar
adalah sebesar Rp. 3.283.650.000,00
dan Income per kapita untuk
Kabupaten Gianyar adalah sebesar
5.143.883,58.
Besarnya
hutang
pemerintah Kabupaten Gianyar adalah
227.603.337.00 (angsuran)
Dengan
meningkatkan
fungsi
infrastruktur kota dan wilayah diharapkan
mampu meningkatkan pendapatan daerah
(PAD) dan pertumbuhan ekonomi daerah
pada akhirnya meningakat pemdapatan per
kapitra kabupaten Gianyar dalam rangka
mengentaskan
kemiskinan
melalui
pengembangan kota dan wilayah.
2. Analisa Data Kemiskinan Kawasan
Berdasarakan data kemiskinan dari
kedua
kawasan
pariwisata
diatas
menunjukan bahwa kawasan Pariwisata
Lebih,
memiliki
penduduk
miskin
sebanyak : 3.826 orang, sedangkan luas
kawasan pariwisata yang lebih kecil
(delapan desa) ini berarti kepadatan
penduduk miskin lebih tinggi. Hal ini
disebabkan potensi kawasan belum
dikembangan secara maksimal untuk
pertumbuhan ekonomi kawasan.
Sedangkan kawasan pariwitasa
memiliki penduduk miskin sebanyak 3.321
orang, sedangkan luas kawasan pariwisata
lebih luas (duabelas Desa), ini berarti
kepadatan penduduk miskin lebih rendah.
Hal ini disebabkan potensi
kawasan
pariwisata sudah dikembangkan menjadi
kawasan pariwisata
lebih maju

dibandingkan dengan kawasan pariwisata
Lebih. Sehingga pertumbuhan ekonomi
kawasan lebih cepat. Hal ini akan lebih
mengguntungkan
dalam
percepatan
pengentasan kemiskinan di kawasan
pariwisata. Secara tidak langsung akan
memberikan dampak berganda (Multi
player efect) terhadap kawasan pariwisata
Ubud.
Diantara Desa-Desa kawasasan
Pariwisata, Desa Tegallangang memiliki
penduduk miskin terbanyak (628 orang),
sedangkan Desa Peliatan memiliki
penduduk miskin terkecil (39 orang). Ini
menunjukkan makna bahwa makin maju
perkembangan pariwisata, maka makin
cepat pengentasan kemiskinan, dengan
kata lain bahwa sektor pariwisata mampu
berperan dalam pengentasan kemiskinan.
Untuk itu pengembangan kawasan
pariwisata secara demensi perencanaan
ruang (spatial planning) penting dilakukan
untuk mendukung percepatan pengentasan
kemiskinan kawasan.
Untuk pemerataan pengembangan
kawasan
pariwisata
dalam
rangka
pengenatan kemiskinan maka, Desa
Tegallalang lebih tepat dipilih sebagai
lokasi perencanaan
penataan ruang
kawasan pariwisata.
3. Paradigma Pembangunan
Kata paradigma berasal dari
Yunani, semula lebih merupakan istilah
ilmiah dan sekarang lebih lazim digunakan
dengan arti model, teori dasar, persepsi,
asumsi atau kerangka acuan. Dalam bahasa
sehari-hari paradigma juga disebut sebagai
”cara kita memandang dunia” bukan dalam
arti visual tetapi lebih dalam arti persepsi,
mengerti atau menafsirkan (Stephen R
Covey 7 Kebiasaan Manusia yang sangat
efektif).
Lebih lanjut ”paradigma” adalah kumpulan
tata nilai yang membentuk pola pikir
seseorang sebagai titik tolak pandangan
seseorang. Konsekwensinya paradigma ini
juga akan membentuk citra subyektif
seseorang mengenai realita dan akhirnya
akan menentukan bagaimana seseorang
mananggapi realita.
Secara singkat dan sederhana terjadinya
pergeseran paradigma global didunia ini
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dapat diuraikan sebagai berikut di bawah
ini :
a. Paradigma Ekonomi
Paradigma ekonomi merupakan
yang paling tua dan paling dominan dalam
menentukan pembangunan. Hal ini
disebabkan oleh pengertian ekonomi itu
sendiri sebagai ”mengatur rumah tangga
sendiri” yang dapat di pahami sebagai
upaya mengatur kesejahteraan keluarga,
komonitas dan bangsa dalam skala yang
lebih luas. Pada awalnya (ekonomi klasik)
paradigma ini menekankan pertumbuhan
dan
melihat pembangunan sebagai
pembangunan ekonomi (development=
economic development) sehingga ukuran
keberhasilan
pembangunan
adalah
pertumbuhan produksi barang dan jasa
secara nasional (Produksi Nasional Bruto/
Gross National Product). Makin tinggi
pertumbuhannya
makin
berhasil
pembangunan
suatu
bangsa/negara.
Paradigma ini juga menekankan perlunya
kebebasan, pemupukan
modal
dan
pembagian kerja (spesialisasi). Kelompok
yang tidak puas dengan paradigma ini
kemudian melakukan pembaruan yang
kemudian dikenal dengan Neo Ekonomi
yang lebih menekankan pada pemerataan
dengan mengukur berapa% dari PNB/GNP
diraih oleh penduduk miskin. Meskipun
paradigma neo-ekonomi ini masih sangat
jelas di pengaruhi nilai-nilai ekonomi
klasik, tetapi ada beberapa perbedaan yang
fundamental dalam indikator-indikator
yang
digunakan
untuk
mengukur
pembangunan dan makna pertumbuhan itu
sendiri.
Paradigma
neo-ekonomi
menggunakan indikator dalam mengukur
pembangunan
sebagai
berkurangnya
kemiskinan,
pengangguran
dan
berkurangnya kesenjangan. Masih dalam
paradigma ekonomi ini muncul juga
pandangan (ekonomi politik neo klasik)
yang melihat hubungan antara masyarakat
maju (kapitalis) dengan masyarakat yang
belum maju
(pra kapitalis) yang
melahirkan eksploitasi dari masyarakat
maju kepada masyarakat belum maju
sehingga yang terjadi keterbelakangan
(underdevelopment) dari masyarakat yang
belum maju. Meskipun sudah banyak

perubahan dalam paradigma ekonomi
tetapi perkara utamanya tetap pertumbuhan
dan pemerataan dipercayakan melalui
mekanisme penetasan (trickle down effect).
b. Paradigma Kesejahteraan Sosial
Pada
awalnya
paradigma
kesejahteraan
sosial
ini
melihat
pembangunan
sebagai
pemenuhan
kebutuhan dasar manusia. Indikator
pembangunan diukur dari pemenuhan
kebutuhan dasar,seperti antara lain
MASOL (Minimum Acceptable Standard
of Living) yang dikembangkan oleh Doh
Joon Chien atau PQLI (Physical Quality
Life Index) yang sedikit lebih maju dengan
mengukur harapan hidup, kematian bayi
dan melek huruf sampai dengan yang lebih
canggih yang melihat pembangunan
sebagai upaya terencana untuk memenuhi
kebutuhan sosial yang lebih tinggi, bukan
berapa banyak, tetapi berapa baik, bukan
kualitas barang tetapi kualitas hidup seperti
antara
lain
keadilan,
pemerataan,
peningkatan budaya, kedamaian, dsb.
(Bauer,1966; Conyers, 1986)
Meskipun
telah
terjadi
banyak
perkembangan tetapi perkara utama
paradigma ini masih tetap pemenuhan
kebutuhan hidup sehingga sering dikritik
”mendudukan masyarakat sebagai obyek
bantuan” (Freire, 1984)
c. Paradigma Pembangunan manusia
Melihat pembangunan sebagai
pembangunan manusia untuk mampu
berbuat dan menciptakan sejarahnya
sendiri. Manusia sebagai fokus utama dan
sumber
utama
pembangunan
(korten).penghormata terhadap martabat
manusia, pembebasa dari dominasi
teknilogi (Illich), pembebasan manusia dari
dominasi pasar (ramos) pembangunan
manusia ; kelangsungan hidup dan
kebebasan (Goutlet), pembebasan manusia
dari dominasi manusia lain melalui proses
penyadaran
diri
(Freire).
Fokus
pembangunan bukan lagi pada ekonomi
,social atau teknologi melainkan pada
manusia itu sendiri
Penganut-penganut teori ini adalah Ivan
Illich, Denis Goulet, Mahbub ul Haq,
Freire, Guerreiro Ramos, David Korten
dsb. Pergeseran paradigma seperti tersebut
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diatas bergerak dari paradigma ekonomi ke
paradigma kesejahteraan sosial akhirnya ke
paradigma kemanusiaan. Pembangunan
menurut kedua paradigma terdahulu
(ekonomi dan kesejahteraan sosial ) adalah
pembangunan yang berkiblat ke manusia,
sedangkan
pembangunan
menurut
paradigma
kemanusiaan
adalah
pembangunan manusia itu sendiri untuk
menjadi manusia yang utuh dan merdeka
atau secara ekonomi produktif dan secara
sosial efektif (Soedjatmoko )
Prioritas Pembangunan ditetapkan
sebagai berikut :
a. Membangun sistem politik
yang
demokratis serta mempertahankan
persatuan dan kesatuan.
b. Mewujudkan supremasi hukum dan
pemerintahan yang baik
c. Mempercepat pemulihan ekonomi dan
memperkuat landasan pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan yang
berdasarkan
system
ekonomi
kerakyatan
d. Membangun kesejahteraan rakyat,
meningkatkan kualitas kehidupan
beragama dan ketahanan budaya
e. Meningkatkan pembangunan daerah
Perumusan Konsep Penataan Ruang
Kawasan Pariwisata
Berdasarakan beberapa pendekatan
strategi diatas maka Perumusan Konsep
Penataan Ruang Kawasan Pariwisata Ubud
adalah sebagai berikut:
a. Percepatan pertumbuhan perkembangan kawasan pariwisata melalui
aksebiltas wilayah dan penataan ruang
(Konsep Pertumbuhan Wilayah)
b. Menumbuhkan dan peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
kawasan
pariwitasa
(Konsep
Partisipatif)
c. Memanfaatkan
potensi
kawasan
sebagai sektor unggulan dengan konsep
pembanguan berkelanjutan (Sustainble
Devolment)
d. Peningkatan sarana dan prasarana
kawasan pariwisata Ubud untuk
penangganan
kantong-kantong
kemiskinan melalui penataan ruang

kawasan,
untuk
meningkatkan
kemampuan
perekonomian rakyat
(Konsep Pengembangan Wilayah yang
Beroreintasi Kerakyatan dengan Basis
Lingkungan Pedesaan)
4. Konsep Perencanaan dan Kebijakan
Pengembangan Pariwisata
Travel Research tahun 1964
membicarakan masalah yang dihadapai
dalam
pengembangan
industri
kepariwisataan, termasuk di dalamnya
masalah perencanaan, baik secara nasional
regional maupun local. Pada kesempatan
itu telah dibuat kesimpulan bahwa dalam
perencanaan
pariwisata
hendaklah
berdasarkandua tingkat preliminary survey,
yaitu :
a. Mengadakan survey secara rinci
mengenai
sifat
dan
bentuk
pengembangan yang direncanakan,
terutama
dalam
sumber-sumber
potensial dalam kepariwisataan.
b. Meneliti dan mempelajari konsumen
(wisatawan) di masa yang akan dating
atas dasar survey dan pandangan jauh
ke depan (forecasting).
Bila kita rinci lagi maka proses
perencanaan dalam kepariwisataan dapat
dilakukan dalam lima tahap yaitu :
a. Melakukan inventarisasi mengenai
semua fasilitas yang tersedia dan
potensi yang dimiliki.
b. Menaksir pasaran pariwisata dan
mencoba melakukan proyeksi lalulintas wisatawan pada masa yang akan
dating.
c. Memperhatikan di daerah belahan
dunia mana permintaan (demand)
adalah lebih besar daripada persediaan
atau penawaran (supply).
d. Melakukan penelitian kemungkinan
perlunya penanaman modal, baik
modal dalam negeri maupun modal
asing.
e. Melakukan perlindungan terhadap
kekayaan alam yang dimiliki dan
memelihara warisan budaya bangsa
serta adat istiadat suatu bangsa yang
ada.
Perencanaan
pengembangan
kepariwisataan yang tidak terawasi akan
dapat mengganggu keadaan alam sekitar
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yang tidak menguntungkan. Pengembangan
kepariwisataan yang tidak berencana akan
dapat menimbulkan masalah-masalah
social dan budaya, terutama di tempattempat dimana terdapat perbedaanperbedaan tingkat perekonomian dan social
budaya antara penduduk setempat dengan
wisatawan sebagai pendatang. Sebagai
akibat dari tingkah laku penduduk setempat
yang suka meniru tingkah laku para
wisatawan yangdilihatnya tanpa mengerti
latar belakang kebudayaannya akan dapat
menimbulkan masalah-masalah social dan
hilangnya
kepribadian
dan
tradisi
kebudayaan setempat dengan cepatnya.
Alasan-alasan
untuk
merencanakan
pengembangan kepariwisataan adalah agar
perkembangannya tidak menyimpang dari
tujuan yang telah ditetapkan dan yang lebih
penting adalah agar dapat mencapai
sasarannya.
5. Prinsip dan Tingkat Perencanaan
Pariwisata
Dalam sektor kepariwisataan, suatu
perencanaan pengembangannya dapat
melalui tahap-tahap sebagai berikut : a.)
Perencanaan secara menyeluruh di tingkat
nasional; b.) Rencana induk tingkat
nasional; c.) Perencanaan secara regional
dan atau secara sektoral; d.) Program; dan
e.) Rincian proyek
6. Perencanaan Pembangunan
Pariwisata Berkelanjutan
Perencanaan
dan
pengembangan
pembangunan keruangan suatu daerah
menjadi obyek tujuan wisata hendaknya
ada kesepakatan diantara pemuka/pejabat
setempat dan selalu mendapat dukungan
dari masyarakat banyak karena mereka
mendapatkan dan merasakan manfaat dan
keuntungannya. Seluk beluk dan kaitan
pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi,
sosial, lingkungan hidup, sustainable
development, seni dan budaya, serta aspekaspek
lainnya
yang
mendukung
berkembangnya pariwisata sebagai suatu
industri. Pariwisata berfungsi mempercepat
proses pembangunan dimana pariwisata itu
dikembangkan,oleh karena itu pariwisata
dapat dijadikan sebagai pendorong atau
sumber energi untuk pembangunan
berkelanjutan bagi suatu negara yang

mengembangkannya.
Pembangunan
keruangan sebagai dukungan dalam bentuk
perencanaan terpadu dengan pengelolaan
yang profesional, untuk menempatkan
pariwisata sebagai bagian yang terintegrasi
dalam keseluruhan pembangunan nasional.
Industri pariwisata berfungsi sebagai
katalisator (agent of development) dan
menunjang sektor-sektor lainnya secara
berkesinambungan.
7. Konsep Daya Dukung (Carrying
Capacity)
dan
Implikasinya
Terhadap Perencanaan Pariwisata
Menurut Syamsul Alam (2008:74),
analisis daya dukung (Carrying Capacity)
adalah
suatu
alat
analisis
untuk
menentukan
ambang
atas
kegiatan
pembangunan,
penggunaan
oleh
pengunjung, dan sumber daya alam.
Selanjutnya, daya dukung menurut WTO
(World Tourism Organization) dapat
diartikan; adalah jumlah maksimal yang
dapat ditampung pada suatu tapak pada
waktu yang
sama tanpa menurunkan
kualitas dan dampak fiisik, sosial,
ekonomi, dan budaya serta tidak
menurunkan
kualitas
kenyamanan
wisatawan.
8. Prinsip-prinsip Penyusunan Rencana
Induk dan Detail Pengembangan
Pariwisata
Penataan ruang yang ada di
lingkungan Ditjen Pariwisata dan Ditjen
Cipta Karya adalah saling melengkapi.
Dalam lingkup Ditjen Pariwisata, titik
bertanya
adalah
upaya
untuk
menggerakkan mekanisme pariwisata,
sedangkan
di Ditjen Cipta Karya
penekanan
lebih
pada
penyediaan
infrastruktur bagi pengembangan suatu
kegiatan.
9. Konsep Wilayah dan Pengembangan
Wilayah
Dalam Undang-Undang Nomor 26
tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
wilayah adalah ruang yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap
unsuryang terkait kepadanya yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan atau aspek
fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006)
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wilayah dapat didefinisikan sebagai unit
geografis dengan batas-batas spesifik
tertentu dimana komponen-komponen
wilayah tersebut satu sama lain saling
berinteraksi secara fungsional. Sehingga
batasan wilayah tidaklah selalu bersifat
fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat
dinamis. Komponen-komponen wilayah
mencakup komponen biofisik alam,
sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia
serta bentukbentuk kelembagaan. Dengan
demikian istilah wilayah menekankan
interaksi
antar
manusia
dengan
sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada
di dalam suatu batasan unit geografis
tertentu. Konsep wilayah yang paling
klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam
Rustiadi et al., 2006) mengenai tip ologi
wilayah,
mengklasifikasikan
konsep
wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1)
wilayah homogen (uniform/homogenous
region); (2) wilayah nodal (nodal region);
dan (3) wilayah perencanaan (planning
region atau programming region).
Sejalan dengan klasifikasi tersebut,
(Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005)
berdasarkan fase kemajuan perekonomian
mengklasifikasikan region/wilayah menjadi
: 1). fase pertama yaitu wilayah formal
yang berkenaan dengan keseragaman/
homogenitas. Wilayah formal adalah suatu
wilayah geografik yang seragam menurut
kriteria tertentu, seperti keadaan fisik
geografi, ekonomi, sosial dan politik. 2).
fase kedua yaitu wilayah fungsional yang
berkenaan
dengan
koherensi
dan
interdependensi
fungsional,
saling
hubungan antar bagian-bagian dalam
wilayah tersebut. Kadang juga disebut
wilayah nodal atau polarized region dan
terdiri dari satuan-satuan yang heterogen,
seperti desa-kota yang secara fungsional
saling berkaitan. 3). fase ketiga yaitu
wilayah perencanaan yang memperlihatkan
koherensi atau kesatuan keputusankeputusan ekonomi.
Menurut Saefulhakim, dkk (2002)
wilayah adalah satu kesatuan unit geografis
yang
antar
bagiannya
mempunyai
keterkaitan secara fungsional. Wilayah
berasal dari bahasa Arab “wala-yuwaliwilayah” yang mengandung arti dasar

“saling tolong menolong, saling berdekatan
baik secara geometris maupun similarity”.
Contohnya: antara supply dan demand,
hulu-hilir. Oleh karena itu, yang dimaksud
dengan pewilayahan (penyusunan wilayah)
adalah pendelineasian unit geografis
berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau
intensitas hubungan fungsional (tolong
menolong, bantu membantu, lindung
melindungi) antara bagian yang satu
dengan bagian yang lainnya.
Wilayah Pengembangan adalah
pewilayahan untuk tujuan pengembangan/
pembangunan/development. Tujuan-tujuan
pembangunan terkait dengan lima kata
kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2)
penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan;
(4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan.
Sedangkan
konsep
wilayah
perencanaan adalah wilayah yang dibatasi
berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu
pada wilayah tersebut yang bisa bersifat
alamiah maupun non alamiah yang
sedemikian
rupa
sehingga
perlu
direncanakan dalam kesatuan wilayah
perencanaan.
Pembangunan merupakan upaya
yang sistematik dan berkesinambungan
untuk menciptakan keadaan yang dapat
menyediakan berbagai alternatif yang sah
bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang
paling humanistik.
Sedangkan menurut Anwar (2005),
pembangunan wilayah dilakukan untuk
mencapai tujuan pembangunan wilayah
yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan,
pemerataan dan keberlanjutan yang
berdimensi lokasi dalam ruang dan
berkaitan dengan aspek sosial ekonomi
wilayah. Pengertian pembangunan dalam
sejarah dan strateginya telah mengalami
evolusi perubahan, mulai dari strategi
pembangunan yang menekankan kepada
pertumbuhan
ekonomi,
kemudian
pertumbuhan dan kesempatan kerja,
pertumbuhan dan pemerataan, penekanan
kepada kebutuhan dasar (basic need
approach), pertumbuhan dan lingkungan
hidup,
dan
pembangunan
yang
berkelanjutan (suistainable development).
Pendekatan yang diterapkan dalam
pengembangan wilayah di Indonesia sangat
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beragam
karena
dipengaruhi
oleh
perkembangan
teori
dan
model
pengembangan wilayah serta tatanan
sosial-ekonomi, sistim pemerintahan dan
administrasi pembangunan. Pendekatan
yang mengutamakan pertumbuhan tanpa
memperhatikan lingkungan, bahkan akan
menghambat pertumbuhan itu sendiri
(Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
2003). Pengembangan wilayah dengan
memperhatikan potensi pertumbuhan akan
membantu meningkatkan pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran
penduduk lebih rasional, meningkatkan
kesempatan kerja dan produktifitas
(Mercado, 2002).
Menurut Direktorat Pengembangan
Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang,
Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam
pengembangan wilayah adalah :
a. Sebagai growth center
b. Pengembangan wilayah tidak hanya
bersifat internal wilayah, namun harus
diperhatikan sebaran atau pengaruh
(spred effect) pertumbuhan yang dapat
ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya,
bahkan secara nasional.
a. Pengembangan wilayah memerlukan
upaya kerjasama pengembangan antar
daerah dan menjadi persyaratan utama
bagi
keberhasilan
pengembangan
wilayah.
b. Pola pengembangan wilayah bersifat
integral yang merupakan integrasi dari
daerah-daerah yang tercakup dalam
wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
c. Dalam
pengembangan
wilayah,
mekanisme pasar harus juga menjadi
prasyarat
bagi
perencanaan
pengembangan kawasan.
Dalam pemetaan strategic development
region, satu wilayah pengembangan
diharapkan
mempunyai
unsur-unsur
strategis antara lain berupa sumberdaya
alam,
sumberdaya
manusia
dan
infrastruktur yang saling berkaitan dan
melengkapi sehingga dapat dikembangkan
secara optimal dengan memperhatikan sifat
sinergisme di antaranya (Direktorat
Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi,
2003)

10. Teori
Lokasi
dan
Pusat
Pertumbuhan
Teori tempat pemusatan pertama
kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan
dikenal sebagai teori pertumbuhan
perkotaan yang pada dasarnya menyatakan
bahwa pertumbuhan kota tergantung
spesialisasinya dalam fungsi pelayanan
perkotaan, sedangkan tingkat permintaan
akan pelayanan perkotaan oleh daerah
sekitarnya akan menentukan kecepatan
pertumbuhan kota (tempat pemusatan)
tersebut. Terdapat tiga faktor yang
menyebabkan
timbulnya
pusat-pusat
pelayanan : (1) faktor lokasi ekonomi, (2)
faktor ketersediaan sumberdaya, (3)
kekuatan aglomerasi, dan (4) faktor
investasi pemerintah.
Menurut Mercado (2002) konsep
pusat pertumbuhan diperkenalkan pada
tahun 1949 oleh Fancois Perroux yang
mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai
“pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan
tarikan
gaya
sentripetal”.
Menurut
Rondinelli (1985) dan Unwin (1989) dalam
Mercado (2002) bahwa teori pusat
pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan
bahwa pemerintah di negara berkembang
dapat
mempengaruhi
pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan dengan
melakukan investasi yang besar pada
industri padat modal di pusat kota.
Teori pusat pertumbuhan juga
ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan
pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya
trickle down effect (dampak penetesan ke
bawah) dan menciptakan spread effect
(dampak
penyebaran)
pertumbuhan
ekonomi dari perkotaan ke pedesaan.
Menurut Stohr (1981) dalam Mercado
(2002), konsep pusat pertumbuhan
mengacu pada pandangan ekonomi neoklasik. Pembangunan dapat dimulai hanya
dalam beberapa sektor yang dinamis,
mampu memberikan output rasio yang
tinggi dan pada wilayah tertentu, yang
dapat memberikan dampak yang luas
(spread effect) dan dampak ganda (multiple
effect) pada sektor lain dan wilayah yang
lebih luas. Sehingga pembangunan sinonim
dengan urbanisasi (pembangunan di
wilayah perkotaan) dan industrialisasi
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(hanya pada sektor industri). Pandangan
ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa
kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium
(keseimbangan) dalam distribusi spasial
ekonomi dan proses trickle down effect
atau centre down dengan sendirinya akan
terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan
tercapai dan dimulai dari level yang tinggi
seperti kawasan perkotaan ke kawasan
yang lebih rendah seperti kawasan
hinterland dan perdesaan melalui beberapa
mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan
perusahaanperusahaan besar.
Namun demikian kegagalan teori
pusat pertumbuhan karena trickle down
effect (dampak penetesan ke bawah) dan
spread effect (dampak penyebaran) tidak
terjadi yang diakibatkan karena aktivitas
industri tidak mempunyai hubungan
dengan basis sumberdaya di wilayah
hinterland. Selain itu respon pertumbuhan
di pusat tidak cukup menjangkau wilayah
hinterland karena hanya untuk melengkapi
kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).
F. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Lokasi yang terpilih sebagai kawasan
studi adalah Kawasan Pariwisata Ubud,
dengan karakteristik sebagai berikut:
a. Ubud sebagai kawasan pariwisata
budaya yang berbasis Lingkungan
Perdesaan dan Pontensi Alam yang
kita arahkan Wisata Desa dan Alam
dengan asas ekonomi kerakyatan
b. Kawasan pariwisata Ubud mempunyai
tiga
demensi skala yaitu Lokal,
Regional, Nasional, dan Internasional
2. Penetapan Kawasan Pariwisata Ubud
melaui pemimilhan atas kreteria sebagai
berikut:
a. Aksesbiltas: kemudahan pencapaian ke
lokasi
b. Kesiapan dan peran serta masyarakat
menerima pengembangan kawasan
c. Pontensi alam dan lingkungan kawasan
d. Aset:
Kelengkapan
Sarana
dan
Prasarana Kawasan
f. Peran strategis di dalam pengentasan
kemiskinan

3. Untuk
pemerataan pengembangan
kawasan pariwisata Ubud dalam rangka
pengenatan kemiskinan maka,
Desa
Tegallalang lebih tepat dipilih sebagai
lokasi
perencanaan
penataan ruang
kawasan pariwisata.
4. Strategi yang
dipakai di dalam
pengembangan kawasan pariwisata Ubud
melalui
pendekanan
paradigma
pembangunan adalah sebagai berikut:
a. Paradigma Ekonomi
b. Paradigma Kesejahteraan Sosial
c. Paradigma Pembangunan manusia
Dengan prioritas pembangunan sebagai
berikut :
a. Membangun sistem politik
yang
demokratis serta mempertahankan
persatuan dan kesatuan.
b. Mewujudkan supremasi hukum dan
pemerintahan yang baik
c. Mempercepat pemulihan ekonomi dan
memperkuat landasan pembangunan
berkelanjutan dan berkeadilan yang
berdasarkan
system
ekonomi
kerakyatan
d. Membangun kesejahteraan rakyat,
meningkatkan kualitas kehidupan
beragama dan ketahanan budaya
e. Meningkatkan pembangunan daerah
5. Perumusan Konsep Penataan Ruang
Kawasan
Pariwisata
Berdasarakan
beberapa pendekatan strategi diatas maka
Perumusan Konsep Penataan Ruang
Kawasan Pariwisata Ubud adalah sebagai
berikut:
a. Percepatan pertumbuhan perkembangan
kawasan pariwisata melalui aksebiltas
wilayah dan penataan ruang (Konsep
Pertumbuhan Wilayah)
b. Menumbuhkan
dan
peran
serta
masyarakat
dalam pembangunan
kawasan
pariwitasa
(Konsep
Partisipatif)
c. Memanfaatkan potensi
kawasan
sebagai sektor unggulan dengan konsep
pembanguan berkelanjutan (Sustainble
Devolment)
d. Peningkatan
sarana dan prasarana
kawasan pariwisata Ubud untuk
penangganan
kantong-kantong
kemiskinan melalui penataan ruang
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kawasan,
untuk
meningkatkan
kemampuan
perekonomian rakyat
(Konsep Pengembangan Wilayah yang
Beroreintasi Kerakyatan dengan Basis
Lingkungan Pedesaan)
6. Makin maju perkembangan pariwisata,
maka
makin
cepat
pengentasan
kemiskinan, dengan kata lain bahwa
sektor pariwisata mampu berperan
dalam pengentasan kemiskinan. Untuk
itu pengembangan kawasan pariwisata
secara demensi perencanaan ruang
(spatial planning) penting dilakukan
untuk
mendukung
percepatan
pengentasan
kemiskinan
kawasan.
Secara
tidak
langsung
akan
memberikan dampak berganda (Multi
player efect) terhadap
kawasan
pariwisata Ubud.
7. Pengembangan
Desa
Tegallalang
sebagaian dari kawasan pariwisata
Ubud berdasarkan konsep keterpaduan
(integration),
menyeluruh
(convernhesive), saling menguntungkan.
Dimana Desa Tegallalang daerah
penyokong
(interland)
pusat
pertumbuhan kawasan pariwisata Ubud,
harus mendapatkan kontribusi dari
kemajuan dari pertumbuhan pusat
kawasan, untuk memperkuat daerah
penyokong. Hal ini harus berlanjut
terus menerus dan berkesinambungan
secara senergis (Spatial Synergis
paradigm), sehinga terjadi struktur
ekonomi wilayah yang kuat, sebagai
dapaknya terjadi pertumbuhan ekonomi
dalam upaya pengentasan kemiskinan
wilaya kawasan pariwisata. Konsep ini
dilandasi oleh konsep pembangunan
berkelanjutan
(Sustainable
Developmnet).
Saran-Saran
1. Sebelum menata lebih jauh kedepan
terlebih dahulu dilakukan indenfikasi
akan daya dukung kawasan pariwisata
Ubud
2. Perlu keseriusan Pemerintah Daerah
didalam
penangan
masalah
pertumbuhan
dan
perkembangan
kawasan parioiwisata Ubud melalui

regulasi dan pasilitasi pemerintah
lainnya
3. Peran serta masyarakat ditingkatkan
dalkam mengalam pertumbuhan dan
perkembangan kawasan pariwisata
Ubud ke depan sesuai
konsep
pembanguan
berkelanjutan
(Sustainable Developmnet).
4. Untuk mempercepat pertumbuhan
kawasan pariwisata Lebih mesti
dilakukan
pengembangan
potensi
kawasan pariwisata dan partisipasi
masyarakat dalam pengembangan
kepariwisataan secara optimal, untuk
mempercepat pengentasan kemiskinan.
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