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dari Filosofi Tri Hita Karana
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Bali Province inscribed on the World
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Publikasi ini menyajikan strategi-strategi pengelolaan yang lebih baik serta perencanaan
jangka panjang terhadap isu-isu inti di dalam “Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak
sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana” – sebuah Warisan Budaya Dunia di Bali,
Indonesia. Isu-isu penting dan kritis, Rencana Aksi ‘SMART’, hasil yang dibutuhkan, serta
pernyataan visi yang terdapat dalam Strategi Pariwisata Berkelanjutan ini teridentifikasi
melalui beberapa lokakarya dan rapat konsultatif sepanjang tahun 2015 dan 2016. Kegiatan
ini dapat terselenggara atas dukungan dari Pemerintah Malaysia melalui Malaysia
Funds-in-Trust, melalui proyek ‘Kekuatan Budaya: Mendukung Pengelolaan Pariwisata
Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Situs Warisan Dunia di Malaysia dan Asia Tenggara’
yang diimplementasikan oleh Kantor UNESCO Jakarta. Ini merupakan bagian dari usaha
bersama UNESCO untuk melestarikan Situs Warisan Dunia untuk generasi mendatang
TIM KOMPILASI
Wiwik Dharmiasih, Adi Sayoga, Adhe Pradipta, Adhi Pratama, Yunus Arbi, Cecilie SmithChristensen, Peter DeBrine, Christa Hardjasaputra, Wieske Sapardan

DAFTAR ISI
4 ...........Sambutan dari Direktur dan Perwakilan Kantor UNESCO Jakarta

Kredit Foto
Indira Santi, Kadek Tomy Kencana Putra, Anak Agung Puja Wiguna, Bagus Ariwangsa,
Yunus Arbi

5 ...........Sambutan dari Direktur Jenderal Kebudayaan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
6 ...........Sambutan dari Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan

DESIGN
ATAP Komunika

Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
7 ...........Pesan dari Kepala BAPPEDA Provinsi Bali

Diterbitkan oleh
Kantor UNESCO Jakarta

8 ...........Pengantar
9 ...........Pernyataan Nilai Keagungan Universal
10 ...........Pariwisata Budaya di Lanskap Budaya Provinsi Bali

The Cultural Landscape of
Bali Province inscribed on the World
Heritage List in 2012

11 ...........Peluang dan Ancaman Pariwisata di Lanskap Budaya Provinsi Bali

Didukung oleh
Malaysia Funds-in-Trust

12 ...........Pariwisata Berkelanjutan di Lanskap Budaya Provinsi Bali
24 ...........Inisiatif dalam Perlindungan dan Promosi Lanskap Budaya Provinsi Bali

The Cultural Landscape of
Bali Province inscribed on the World
Heritage List in 2012

28 ...........Dokumen Relevan yang Tersedia
28 ...........Langkah Kedepan

Berkoordinasi dengan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik of Indonesia

2

Pemerintah Provinsi Bali

30 ...........Lembaga yang Berpartisipasi

Kementerian Pariwisata

Republik of Indonesia

Strategi
Pariwisata
Berkelanjutan
Lanskap Budaya Provinsi Bali:
Sistem Subak sebagai Manifestasi
dari Filosofi Tri Hita Karana
3

Sambutan
Shahbaz Khan, PhD

Direktur dan Perwakilan Kantor UNESCO Jakarta

Pengelola Warisan Dunia dan pemangku kepentingan pariwisata sama-sama memiliki
kewajiban dalam melindungi Nilai Keagungan Universal yang terkandung dalam
warisan budaya dan warisan alam dunia. Pengelolaan pariwisata yang berdasar pada
kerja sama dan dialog bersama dengan para pemangku kepentingan, serta integrasi
pariwisata dan pengelolaan warisan pada tingkat destinasi, akan membantu dalam
perlindungan aset budaya dan alam.
Dalam dua tahun terakhir, Kantor UNESCO Jakarta, dalam kerangka Program Kerja
Sama Malaysia-UNESCO, telah mengimplementasikan pendekatan inovatif yang
dikembangkan melalui UNESCO World Heritage and Sustainable Tourism Programme,
ke tiga Situs Warisan Dunia yang menjadi situs percontohan di Asia Tenggara: “Lanskap
Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana,”
“Melaka dan George Town, Kota Bersejarah di Semenanjung Malacca,” dan “Teras
Persawahan di Cordilleras Filipina.”
Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan strategi pariwisata berkelanjutan
di tiga situs percontohan tersebut untuk meningkatkan keikutsertaan para pemangku
kepentingan dalam perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan pariwisata
berkelanjutan, dan juga untuk membangun kapasitas pemangku kepentingan dalam
mengelola pariwisata di Situs Warisan Dunia secara efisien, bertanggung jawab, dan
berkelanjutan berdasarkan pada konteks dan kepentingan masyarakat lokal.
UNESCO merasa terhormat dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat Indonesia
dan pemerintah daerah di Bali dalam mengimplementasikan proyek ini pada situs
Warisan Dunia ‘Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari
Filosofi Tri Hita Karana,’ dan mengapresiasi pengelola situs atas kepemimpinannya
dalam proses ini melalui usaha sosialisasi dan kolaborasi bersama pemangku
kepentingan.
Komunikasi dan edukasi merupakan elemen penting dalam memastikan interpretasi
yang benar atas situs dan perlindungan terhadap Nilai Keagungan Universal.
Kami berharap bahwa kisah sukses dari implementasi proyek ini di tiga situs
percontohan akan menjadikan mereka sebagai model praktik-praktik terbaik bagi
situs-situs lainnya di Asia Tenggara.
UNESCO menantikan kerja sama berikutnya di Situs Warisan Dunia lain.
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Sambutan
Dr. Hilmar Farid

Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

‘Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita
Karana’ merupakan situs termuda di Indonesia yang tercantum dalam Daftar Warisan
Dunia UNESCO setelah Situs Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, dan Situs
Manusia Purba Sangiran. Sejak menjadi Situs Warisan Dunia, jumlah kunjungan wisatawan
ke Situs Warisan Dunia di Bali telah meningkat dari 1,3 juta pada 2012 menjadi 1,6 juta
pada 2016. Meningkatnya jumlah kunjungan ini membawa dampak positif dan negatif baik
dalam konservasi situs tersebut maupun kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam
wilayah Warisan Dunia. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan, pengembangan, dan
pengelolaan pariwisata berkelanjutan yang baik demi kelangsungan Situs Warisan Dunia
tersebut dan masyarakatnya.
Semenjak ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia di tahun 2012, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan - sebagai focal point nasional untuk Situs Warisan Budaya Dunia
UNESCO - telah melakukan beberapa kegiatan sebagai bagian dari upaya konservasi
Warisan Dunia di Bali, termasuk antara lain: penelitian lapangan untuk meningkatkan
pengelolaan Situs Warisan Dunia di Bali, penelitian terhadap pelestarian hutan dan
pertanian di Catur Angga Batukaru, dan penelitian pemetaan sosial budaya di Lanskap
Budaya Provinsi Bali. Sebagai tindak lanjut Keputusan Komite Warisan Dunia tahun 2015,
yang salah satunya merekomendasikan pengembangan Strategi Pariwisata Berkelanjutan
untuk Bali, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah bekerja sama dengan mitra
nasional dan lokal lainnya – seperti Kementerian Pariwisata; Pemerintah Daerah Provinsi
Bali, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, dan
Kabupaten Tabanan; akademisi; LSM lokal; dan perwakilan masyarakat di lokasi Situs
Warisan Dunia – untuk mengembangkan Strategi Pariwisata Berkelanjutan dan Rencana
Aksi untuk implementasi strategi tersebut. Difasilitasi oleh UNESCO yang menggunakan
modul Warisan Dunia dan Pariwisata Berkelanjutan berjudul “The How-To Guide”, proses
pengembangan strategi menekankan pada pendekatan dari bawah ke atas berlandaskan
dialog dan kerjasama antar para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa
strategi merespon kebutuhan dari masyarakat.
Dalam proses pengembangan strategi, semua pihak yang terlibat dapat saling mencatat
apa yang telah dilakukan oleh pihak pemangku kepentingan lainnya dalam rangka
memberikan kontribusi untuk konservasi Situs Warisan Dunia. Strategi Pariwisata
Berkelanjutan dan Rencana Aksi yang telah disusun ini diharapkan akan memberikan
panduan dalam mendukung upaya bersama menuju pengembangan pariwisata yang
berkelanjutan sekaligus melindungi Nilai Keagungan Universal (Outstanding Universal
Value) dari Situs Warisan Dunia dan juga memberdayakan masyarakat lokal.
Kami berharap bahwa dokumen ini akan memberikan tuntunan bagi berbagai pemangku
kepentingan yang terkait dengan Situs Warisan Dunia dalam melanjutkan upaya mereka
untuk melindungi, menafsirkan, dan melestarikan Warisan Dunia dalam komunitas
mereka dan dunia.
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Sambutan
Dadang Rizki Ratman SH., MPA

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata,
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Pertama-tama, izinkan saya atas nama Kementerian Pariwisata
- Republik Indonesia dalam kesempatan ini untuk mengucapkan
selamat kepada UNESCO Office Jakarta atas publikasi Sustainable
Tourism Strategy for the World Heritage Site of the”Cultural
Landscape of Bali Province: the Subak System as the Manifestation
of the Tri Hita Karana Philosophy.
Publikasi ini merupakan hasil dari serangkaian pertemuan lokakarya
dan konsultasi antara para pemangku kepentingan dari tingkat
nasional sampai daerah yang dilakukan sepanjang 2015 - 2016.
Hasil dari publikasi ini bertujuan untuk memberikan strategi untuk
pengelolaan yang lebih baik dan rencana jangka panjang dalam
penanganan isu-isu utama dalam pengelolaan Situs Warisan Dunia
di Bali. Publikasi ini juga akan menampilkan panduan peta / brosur
informasi yang berisi tentang interpretasi komponen dalam properti
Situs Warisan Dunia, serta kode etik bagi pengunjung.
Kami berharap bahwa melalui publikasi ini kita dapat mencapai
visi pembangunan pariwisata dan manajemen yang memastikan
adanya pengamanan dan perlindungan atas keaslian situs Cultural
Landscape of Bali World Heritage dengan sistem subak yang unik,
yang didasarkan pada filosofi tri hita karana, mencerminkan adanya
konservasi seimbang dan pengembangan pariwisata berkelanjutan
dengan partisipasi proaktif dari para pemangku kepentingan,
memberikan pengalaman pengunjung otentik, dan keuntungan bagi
masyarakat lokal.
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Sambutan
Ir. I Putu Astawa, M. MA

Kepala BAPPEDA Provinsi Bali

Om Swastyastu,
Pertama-tama marilah kita menghaturkan puja pangastuti dan angayu
bagia kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas asung
kertha wara nugraha-Nya dengan ditetapkannya salah satu kearifan lokal
masyarakat Bali yaitu Lanskap Budaya Provinsi Bali (Pura Ulun Danu
Batur dan Danau Batur di Kabupaten Bangli, DAS Pakerisan di Kabupaten
Gianyar, Pura Taman Ayun dan lingkungannya di Kabupaten Badung, dan
Kawasan Catur Angga Batukaru di Kabupaten Tabanan dan Kabupaten
Buleleng) sebagai salah satu Situs Warisan Budaya Dunia.
Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami sampaikan apresiasi
dan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
mencurahkan segala tenaga dan pikirannya untuk mewujudkan
penetapan situs tersebut serta diterbitkannya Publikasi ini.
Pemerintah Provinsi Bali tentunya merasa berbangga sekaligus
dihadapkan pada tantangan yang berat dalam menjaga kelestarian
warisan budaya dunia tersebut, dengan masyarakat Bali yang masih
menjunjung nilai-nilai budaya lokal yang dijiwai Agama Hindu/Tri Hita
Karana serta dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/
Kota serta semua pemangku kepentingan, kami harap akan dapat
mengantisipasi kondisi, permasalahan, serta memperhatikan tantangan
kedepan dengan mempertimbangkan peluang yang ada.
Dengan berpedoman pada publikasi yang berharga ini dipadu dengan
salah satu program unggulan Bali Mandara yaitu Program Bali Clean and
Green, kami mohon doa restu dari segenap pemangku kepentingan agar
dapat melindungi nilai-nilai tradisi masyarakat di Bali tersebut, sehingga
kelestarian warisan budaya dunia yang kami banggakan dapat terjaga.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kami sangat berharap semua
pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi terhadap
keberlanjutan kelestarian warisan budaya dunia tersebut.
Sekian dan terima kasih.
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
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Pengantar
‘Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai Manifestasi dari Filosofi
Tri Hita Karana’ ditetapkan untuk masuk ke Daftar Warisan Dunia pada tahun
2012 oleh Komite Warisan Dunia UNESCO pada sesi ke-36 di St. Petersburg,
Federasi Rusia. Semenjak penetapannya, Lanskap Budaya Provinsi Bali telah
mengalami dampak besar dari pariwisata. Pertumbuhan pariwisata telah
membawa peningkatan jumlah pengunjung domestik dan asing, yang pada
akhirnya menyebabkan pembangunan fasilitas pariwisata yang tidak terkendali.

dalam mengelola warisan budaya dan alam di Asia Tenggara. Strategi ini
disusun selama 15 bulan (Mei 2015 - Juli 2016) dan terstruktur melalui
beberapa lokakarya, termasuk dua lokakarya sub-regional (lokakarya pada
awal Mei 2015 dan akhir Mei 2016) dan lokakarya khusus nasional/pertujuan yang meliputi lokakarya awal, lokakarya tindak lanjut dan lokakarya
finalisasi, serta pertemuan konsultasi selama periode antarwaktu
penyelenggaraan lokakarya.

Hal ini tidak hanya membawa perubahan sosial dan ekonomi masyarakat lokal
di dalam Situs Warisan Dunia, tetapi juga menghasilkan masalah lingkungan
yang timbul dari alih-fungsi lahan di wilayah tertentu serta munculnya masalah
kelangkaan air yang sangat terkait dengan keberlanjutan sistem subak. Lebih
lanjut, karena banyaknya kegiatan pariwisata yang saat ini terjadi, terlihat
kurangnya pemahaman dan apresiasi dari pengunjung terhadap pentingnya
aspek spiritual dan budaya dari lanskap itu sendiri.

Lokakarya awal berkonsentrasi pada membangun pondasi dasar untuk
membuat strategi, sedangkan lokakarya tindak lanjut difokuskan pada
pengembangan strategi dan perencanaan tindakan selanjutnya. Lokakarya
finalisasi terfokus pada menyelesaikan strategi dan secara khusus
membuat rencana aksi. Lokakarya sub-regional akhir diselenggarakan
untuk bertukar hasil dan pengalaman dengan lokasi percontohan lainnya
dalam meningkatkan usaha pariwisata berkelanjutan di situs masingmasing.

Setelah penetapan pada tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia, melalui
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menerbitkan Rencana Pengelolaan
dalam berkas pencalonan yang awalnya diadopsi oleh Pemerintah Provinsi
Bali. Namun, saat ini masih belum ada rencana komprehensif mengenai
pariwisata dan pengembangan situs. Melalui Misi Penasehat oleh ICOMOS dan
ICCROM yang dilakukan pada awal tahun 2015, terdapat beberapa rekomendasi
sebagai respon terhadap pendekatan yang berkelanjutan untuk pengembangan
pariwisata di dalam Lanskap Budaya Provinsi Bali.
Kewajiban untuk melindungi dan melestarikan Lanskap Budaya Provinsi Bali
beserta Nilai Keagungan Universal-nya (OUV) memerlukan dukungan melalui
cara hidup tradisional yang memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, dan
juga mempertimbangkan pentingnya pengalaman pengunjung. Tujuan-tujuan
ini membuat Pemerintah Republik Indonesia mengakui adanya kebutuhan untuk
mengembangkan strategi pariwisata berkelanjutan yang melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan Lanskap Budaya
Provinsi Bali.
Kegiatan penyusunan Strategi Pariwisata Berkelanjutan untuk Lanskap Budaya
Provinsi Bali juga merupakan bagian dari upaya regional UNESCO untuk
mendukung pariwisata berkelanjutan dan pengelolaan berbasis masyarakat

8

Upaya ini dipandu oleh ‘Panduan Langkah-langkah’ yang disusun oleh Pusat
Warisan Dunia UNESCO melalui Program Warisan Dunia dan Pariwisata
Berkelanjutan (WH + ST), mengenai bagaimana melakukan pengelolaan
pariwisata dengan efisien, bertanggung jawab, dan berkelanjutan
berdasarkan konteks masyarakat setempat dan kebutuhannya.
Hasil strategi yang disajikan di sini mencakup visi bersama untuk
pariwisata, tujuan strategis dan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh
satu kesatuan pemangku kepentingan. Hal ini memastikan pengembangan
pariwisata tetap mendukung keaslian lanskap budaya, meminimalkan
dampak lingkungan yang negatif, dan memperkuat manajemen situs dan
pengawasan melalui upaya kolaboratif dan partisipatif. Untuk melakukan
hal tersebut, penting kiranya untuk mengambil pendekatan daerah tujuan,
yang mengkoordinasikan dan menghubungkan antar komponen/klaster
sebagai sebuah situs yang holistik, terutama wilayah dengan kegiatan
pariwisata yang signifikan, dan mampu menyampaikan latar belakang
sejarah serta Nilai Keagungan Universal yang terkandung di dalamnya.
Ini akan memberikan pengalaman penuh kepada pengunjung untuk tetap
menghargai dan belajar tentang sistem subak sebagai warisan yang hidup.

PERNYATAAN Nilai
Keagungan Universal

Mengapa “Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak
sebagai Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana” ditetapkan
sebagai Situs Warisan Dunia?
Jalur gunung berapi yang mendominasi lanskap Bali
dipadukan dengan iklim tropis basah menjadikan tanah
subur dan ideal untuk budidaya tanaman. Air dari sungaisungai dialirkan melalui kanal-kanal irigasi untuk mengairi lahan,
sehingga budidaya tanaman dapat dilakukan baik di tanah datar maupun
pegunungan.
Padi, dimana air membuatnya tetap lestari, dan subak, sebuah sistem
kerjasama sosial yang mengendalikan air tersebut secara bersama,
membentuk sebuah lanskap selama ribuan tahun lamanya dan menjadi
bagian tak terpisahkan dari kehidupan keagamaan di Bali. Padi dilihat
sebagai ‘Hadiah dari Tuhan’ dan sistem subak merupakan bagian dari
budaya pura di Bali. Air dari sumber air dan kanal-kanal mengalir melalui
pura tersebut dan menuju lahan-lahan persawahan. Pura air menjadi fokus
dari kerjasama pengelolaan sumber air yang dilakukan oleh sekelompok
subak. Sejak abad ke-11, jaringan pura air mampu mengelola ekologi dari
teras sawah dalam skala hingga membentuk daerah aliran sungai. Hal
tersebut menjawab masalah khas yang terjadi pada wilayah populasi padat
di pulau dengan banyak gunung berapi seperti Bali.
Sistem subak secara keseluruhan memberikan contoh penerapan filosofi Tri
Hita Karana yang menggabungkan semangat Ketuhanan, manusia, dan alam
menjadi satu. Pura air menggiatkan hubungan yang harmonis antara manusia
dan alam melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dalam ritual yang
menekankan ketergantungan hidup umat manusia terhadap alam.

Di Bali, terdapat 1.200 kelompok air, dan sekitar 50 hingga
400 petani mengelola suplai air dari satu sumber. Warisan
Budaya Bali ini terdiri dari lima situs yang menjadi simbol
dari keterkaitan alam, agama, dan komponen budaya dari sistem subak
yang masih berfungsi dengan penuh hingga sekarang, dimana para petani
masih menanam padi lokal Bali tanpa bantuan pupuk kimiawi maupun
pestisida, serta menjadi tempat dimana seluruh situs lanskap dilihat
sebagai sesuatu yang sangat sakral.
Situs-situs tersebut ialah: Pura Luhur Ulun Danu Batur di tepi Danau Batur
dimana kawahnya dianggap sebagai sumber utama dari seluruh mata air
dan sungai, Lanskap Subak Daerah Aliran Sungai Pakerisan yang dikenal
sebagai sistem pengairan tertua di Bali, Lanskap Subak Catur Angga
Batukaru dimana teras sawahnya disebut dalam dokumen kuno abad ke-10
yang membuatnya menjadi salah satu yang tertua dan menjadi bukti utama
dari arsitektur klasik Bali, serta Pura Luhur Taman Ayun yang merupakan
pura air dengan arsitektur klasik paling besar dan terkemuka di wilayahnya
dan menjadi bukti perluasan sistem subak dibawah Kerajaan Bali kuno di
abad ke-19
Komponen subak merupakan sebuah ‘hutan’ yang melindungi persediaan
air, lanskap teras subak, sawah yang terhubung dengan sistem kanal,
saluran air, dan bendung, pedesaan, serta seluruh pura dengan berbagai
fungsi dan ukuran yang menandai baik sumber air maupun salurannya
yang melalui pura-pura tersebut untuk mengairi lahan subak dibawahnya.
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LANSKAP BUDAYA PROVINSI BALI
Pulau Bali sering disebut sebagai pulau dewata dengan pemandangan yang indah dan pantai yang masih
asli, dikombinasikan dengan tradisi warisan budaya dan sistem nilai yang unik dan dipraktikkan oleh
masyarakat lokal. Pulau ini dicanangkan sebagai daerah tujuan wisata budaya di Indonesia dengan filosofi
Tri Hita Karana sebagai dasar pengembangan pariwisatanya. Dengan masuknya Lanskap Budaya Provinsi
Bali sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2012, pengakuan ini memperkuat posisi Bali
sebagai tujuan wisata budaya. Pariwisata saat ini memberikan kontribusi pendapatan tertinggi terhadap
produk domestik bruto Bali. Sektor lain yang juga berkontribusi adalah pertanian dan industri kecil.

PENGUNJUNG DI LANSKAP BUDAYA PROVINSI BALI (2012-2014)
DATA DARI DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI

1.700.000

1.611.043

1.500.000
1.300.000

1.498.876
1.392.783
TAHUN 2012

TAHUN 2013 TAHUN 2014

Bali menerima rata-rata delapan juta pengunjung domestik dan empat juta pengunjung asing setiap tahun.
Namun, hanya 14 persen yang mengunjungi Lanskap Budaya Provinsi Bali.

Lama kunjungan dalam hari (2015)

3,26

PENGUNJUNG DOMESTIK

INDONESIAN RUPIAH

PENGUNJUNG MANCANEGARA

USS 160
10

DOMESTIK

800,000

Jumlah Pengunjung Domestik – Pengunjung Mancanegara (2015)

3,33
MANCANEGARA

Pengeluaran Harian Pengunjung di Bali –
Pengunjung Domestik 800.000 Rupiah,
Pengunjung Mancanegara US$ 160

PENGUNJUNG MANCANEGARA

4,001,835

8,670,889
PENGUNJUNG DOMESTIK

PELUANG DAN ANCAMAN BAGI LANSKAP BUDAYA PROVINSI BALI
Nominasi Lanskap Budaya Provinsi Bali ke dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO adalah
upaya untuk menyelamatkan dan melindungi sistem pertanian tradisional Bali yang telah
berlangsung selama ribuan tahun. Industri pariwisata yang berkembang di Pulau Bali telah
mengancam keberlanjutan dan keberadaan sistem subak. Setiap tahun rata-rata 1.000 hektar
sawah dialihfungsikan menjadi fasilitas pariwisata dan pemukiman. Pengenalan Lanskap
Budaya Provinsi Bali sebagai tujuan tunggal meningkatkan peluang dan mengatasi ancaman
dari tekanan pariwisata di dalam Situs Warisan Dunia.

PELUANG
• Memberdayakan masyarakat lokal sebagai penjaga asli (seperti
pemilik, pengelola, pendidik, pencerita) dari properti Warisan
Dunia untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pariwisata
berkelanjutan (seperti agrowisata, ekowisata, dan wisata spiritual)

ANCAMAN
• Pengembangan fasilitas pariwisata yang tidak terkontrol dan
kegiatannya memberi dampak terhadap rapuhnya Situs Warisan Dunia
• Pengembangan infrastruktur mengancam keaslian dan integritas
lanskap

• Pengembangan baru dalam sistem pertanian, varietas lokal,
kegiatan pasca-panen, dan wisata kuliner

• Iklim ekstrim dan bencana alam mempengaruhi siklus pertanian
• Pasokan dan kualitas air menurun akibat dari perubahan iklim dan
polusi di daerah resapan air, serta meningkatnya kebutuhan air yang
bukan untuk pertanian

• Pencatatan menjadi Situs Warisan Dunia meningkatkan jumlah
wisatawan dan lama tinggal, yang dapat memberikan promosi
efektif terhadap pariwisata budaya dan agrowisata

• Pariwisata yang menargetkan jumlah pengunjung yang banyak tanpa
memperhatikan daya tampung situs

• Komodifikasi praktik subak tradisional dengan menghormati nilai
sakral serta pemberkatannya oleh penjaga asli (sekala dan niskala)

• Pariwisata menyediakan keuntungan yang lebih besar daripada
pertanian

11

STRATEGI PARIWISATA
BERKELANJUTAN DI
LANSKAP BUDAYA
PROVINSI BALI

“

12

Pernyataan Visi
Pariwisata yang menjaga
dan melindungi keaslian
Situs Warisan Dunia
Lanskap Budaya Provinsi
Bali dengan sistem subaknya yang unik berlandaskan
filosofi Tri Hita Karana,
dengan cara merefleksikan
pembangunan yang
harmonis antara konservasi
dan pariwisata berkelanjutan
dengan didukung oleh
keterlibatan para pemangku
kepentingan secara proaktif,
menyediakan pengalaman
pengunjung yang otentik, dan
memberikan manfaat bagi
masyarakat lokal.

“

TUJUAN STRATEGIS

HASIL

I. Memastikan semua pemangku kepentingan memiliki
pemahaman dan apresiasi yang sama mengenai
Nilai Keagungan Universal untuk mempromosikan
pelestarian dan perlindungan Situs Warisan Budaya
sesuai dengan prinsip keberlanjutan

a. Peningkatan pemahaman dan apresiasi konsep nilai Nilai Keagungan
Universal kepada para pemangku kepentingan dan peningkatan kesadaran
terhadap pelestarian dan perlindungan Warisan Dunia
b. Peningkatan rasa memiliki terhadap properti Lanskap Budaya Provinsi Bali
c. Peningkatan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan lokal
dan masyarakat demi menjaga dan melindungi properti Lanskap Budaya
Provinsi Bali

II. Memastikan seluruh pembangunan (terkait
pariwisata, infrastruktur, perumahan, dsb.)
mendukung keaslian Lanskap Budaya Provinsi Bali,
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan,
memperkuat kebijakan penggunaan lahan,
memperkuat pengelolaan dan pemantauan situs
melalui upaya-upaya kolaboratif dan partisipatif

a. Pemanfaatan lahan dan ruang yang selaras dan terkendali di wilayah
Warisan Dunia yang didesain untuk patuh terhadap kebijakan penggunaan
lahan dan zonasi tanpa adanya perbedaan
b. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan
pengawasan situs
c. Peningkatan nilai tambah yang diterima oleh pemangku kepentingan
di Lanskap Budaya Provinsi Bali
d. Penjagaan keaslian Lanskap Budaya Provinsi Bali tidak berubah karena
pembangunan pariwisata
e. Implementasi pariwisata hijau dengan menekankan pada lingkungan
dan alam
f. Pembentukan sistem manajemen pariwisata terpadu di Warisan Dunia
Provinsi Bali

III. Memberdayakan masyakat lokal untuk terlibat
secara langsung dalam pariwisata berkelanjutan
untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

a. Peningkatan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat lokal dalam
mengembangkan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan di dan sekitar
Situs Warisan Dunia
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui keterlibatan
langsung dalam pariwisata berkelanjutan di seluruh Warisan Budaya
Dunia dari Bali (secara jangka panjang)
c. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja demi mengurangi
pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat lokal

IV. Mengembangkan sistem pengelolaan pengunjung
yang mengurangi dampak negatif dan meningkatkan
pengalaman pengunjung

a. Peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke properti Lanskap
Budaya Provinsi Bali
b. Peningkatan kualitas pengalaman dan kepuasan pengunjung
c. Pembuatan regulasi dan penurunan dampak negatif dari kegiatan
pengunjung di Situs Warisan Dunia
d. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia untuk semua
pemangku kepentingan di bidang pariwisata pada Situs Warisan Dunia

V. Mendorong pengembangan produk-produk dan jasa
pariwisata berkelanjutan yang menjunjung tinggi
nilai-nilai kearifan lokal

a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk dan jasa pariwisata
didasarkan oleh penghormatan dan pelestarian nilai-nilai lokal
b. Implementasi nilai-nilai dan budaya tradisional dalam penyediaan
produk dan jasa pariwisata di Warisan Budaya Dunia
c. Meningkatkan motivasi masyarakat lokal untuk melestarikan sumber
daya lokal yang mendukung pariwisata berkelanjutan
d. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya lokal
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1

Memastikan semua pemangku kepentingan memiliki pemahaman dan
apresiasi yang seragam mengenai Nilai Keagungan Universal untuk
mempromosikan pelestarian dan perlindungan Situs Warisan Budaya
sesuai dengan prinsip berkelanjutan

AKSI

INDIKATOR SUKSES

1

Mengadakan program penjangkauan kepada
pemangku kepentingan masyarakat lokal untuk
membentuk kesadaran dan kepentingan bersama
mengenai situs Warisan Dunia dan dengan
demikian meningkatkan rasa memiliki, apresiasi
dan tanggung jawab terhadap perlindungan situs

Penjangkauan ke masyarakat 11 kali pertahun (1 kali
tingkat provinsi, 10 kali di tingkat kabupaten terdiri
dari 5 kali di SKPD dan 5 kali di masyarakat lokal)

2

Mempromosikan warisan budaya sebagai identitas
lokal, diikuti dengan lokakarya kepada masyarakat
lokal serta mengajak masyarakat setempat untuk
membayangkan bagaimana mempertahankan
dan memperkuat identitas bagi pembangunan
ekonomi melalui partisipasi proaktif

3
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TUJUAN STRATEGIS

Mempromosikan Warisan Dunia kepada
masyarakat lokal dan pemangku kepentingan,
menjembatani masyarakat lokal dan pemangku
kepentingan di forum komunikasi Warisan Dunia
oleh Dinas Kebudayaan

LEMBAGA UTAMA

LEMBAGA PENDUKUNG

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

• Badan Pelestarian Nilai Budaya: Model Apresiasi Warisan Budaya
untuk Generasi Muda
• Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten)
• Dinas Pariwisata (Provinsi dan Kabupaten)
• Forum Koordinasi Subak
• Majelis Desa Adat

Penjangkauan ke masyarakat 11 kali pertahun (1 kali
tingkat provinsi, 10 kali di tingkat kabupaten terdiri
dari 5 kali di SKPD dan 5 kali di masyarakat lokal)

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

•
•
•
•
•
•
•

Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Kehutanan
Dinas Pertanian
Dinas Peternakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi dan UKM
Dinas Kelautan

Melakukan rapat koordinasi dua kali setahun dan
seminar sekali setahun

Kementerian Pariwisata dan
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

•
•
•
•
•
•

LSM
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten
Akademisi
Media
Sektor swasta
Masyarakat lokal

•
•
•
•

LSM
BPNB
BPCB
Akademisi / universitas / sekolah

4

Mengundang mahasiswa dan praktisi pariwisata
untuk belajar di situs, sehingga mereka tahu
dan memahami nilai situs dan dengan demikian
meningkatkan pemahaman mereka tentang
Warisan Dunia

Pelaksanaan sekali setahun di Asosiasi Agen
Pariwisata, sekali setahun di Asosiasi Pemandu
Wisata, sekali setahun di Asosiasi Restoran dan
Hotel, sekali setahun di Badan Promosi Pariwisata
Daerah, tiga kali setahun di sekolah-sekolah, dan dua
kali setahun di universitas-universitas

5

Membangun mekanisme untuk menyusun
interpretasi yang patut tentang Situs Warisan
Dunia termasuk nilai-nilai dan kearifan lokal
serta mendidik dan memberdayakan masyarakat
setempat dan pemandu wisata untuk memberikan
informasi yang akurat kepada pengunjung

Membentuk mekanisme dan program pendidikan
enam kali setahun

6

Mendukung praktek yang baik pada program
pariwisata berbasis masyarakat

Melakukan monitoring dan evaluasi (monev) serta
sosialisasi empat kali setahun (trimester)

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Provinsi

Kementerian Pariwisata

• Akademisi / universitas / sekolah
• LSM
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Program Pemandu
Wisata Khusus Warisan Budaya)

Kementerian Pariwisata

•
•
•
•

Dinas Pariwisata Provinsi
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Dinas Koperasi dan UKM

HASIL
a. Peningkatan pemahaman dan apresiasi konsep Nilai Keagungan
Universal (OUV) kepada para pemangku kepentingan dan
peningkatan kesadaran terhadap pelestarian dan
perlindungan Warisan Dunia
b. Peningkatan rasa memiliki terhadap properti Lanskap
Budaya Provinsi Bali
c. Peningkatan kesadaran dan partisipasi pemangku
kepentingan lokal dan masyarakat demi menjaga dan
melindungi properti Lanskap Budaya Provinsi Bali
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TUJUAN STRATEGIS
Memastikan seluruh pembangunan (terkait pariwisata, infrastruktur,
perumahan, dsb.) mendukung keaslian Lanskap Budaya Provinsi
Bali, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, memperkuat
kebijakan penggunaan lahan, memperkuat pengelolaan dan
pemantauan situs melalui upaya-upaya kolaboratif dan partisipatif

AKSI

1

Melakukan lokakarya tiga kali dalam setahun.
Lokakarya mengundang pemangku (pemuka
agama), krama adat (penduduk desa), pekaseh
(kepala subak), keliat adat (kepala desa adat), dan
mengundang empat puluh peserta per lokakarya

LEMBAGA UTAMA

LEMBAGA PENDUKUNG

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

•
•
•
•
•
•

Akademisi/sekolah/universitas
LSM
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
BAPPEDA Kabupaten
Dinas Perizinan Kabupaten
Dinas Kebudayaan Kabupaten

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

• Dinas Pariwisata Provinsi Bali
• BKSDA, BPCB, BPNB
• Badan Koordinasi Penataan Tata Ruang Daerah (terdiri dari
BAPPEDA, PU, BLH, Dinas Perijinan dan Investasi, Dinas Industri,
dan Dinas terkait mencakup pariwisata, Satpol PP)
• Badan Hukum (Provinsi dan Daerah)

Membangun sistem monitoring yang sesuai dengan
aturan saat ini, peraturan, hukum, dan hukum adat
(awig-awig) di tingkat lokal dan nasional untuk
mengamanatkan perlindungan dan konservasi
sumber daya alam di tujuan Warisan Dunia

Melakukan monev empat kali dalam setahun

3

Menegakkan dan memantau aturan yang ada dan
hukum yang mengatur Lanskap Budaya Provinsi Bali,
khususnya mengenai pengembangan pariwisata

Melakukan monev empat kali dalam setahun

Dinas Pariwisata Provinsi Bali

• Dinas Pariwisata Kabupaten
• BKPRD

4

Meningkatkan sistem pengelolaan air untuk
melindungi dan menjaga integritas pasokan air

Memperbaiki sumber air dan saluran irigasi
dua kali setahun

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

•
•
•
•

Dinas Pertanian Provinsi Bali
Dinas Kehutanan Provinsi Bali
Balai Pengelolaan UPT Daerah Aliran Sungai
BLH, BKSDA, Dinas PU Kabupaten

5

Memastikan pengelolaan air yang efisien dan
efektif yang mengharuskan air dipertahankan di
subak dan tidak dialihkan ke industri pariwisata
maupun lokasi geografis lainnya

Mengecek/menjamin pintu air terbuka sesuai
dengan persetujuan Dinas Pekerjaan Umum,
Kepala Subak, dan PDAM setiap bulan

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

•
•
•
•
•

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Dinas Pendapatan (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Pertanian (Provinsi dan Kabupaten)
Pekaseh
PDAM

6

Menjamin bahwa kepentingan terhadap air,
terutamanya untuk pariwisata dapat dibatasi
dan dikontrol sehinggal air dapat diprioritaskan
untuk sistem subak

Menerapkan regulasi tentang pembagian air yang
adil, dan dievaluasi dua kali setahun

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali

•   Dinas Pertanian Kabupaten
•   PDAM

7

Meningkatkan upaya pelestarian seperti
perlindungan dan pemanfaatan Lanskap Budaya
Provinsi Bali bagi semua pemangku kepentingan

Sosialisasi untuk seluruh pemangku kepentingan
sekali setahun

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

8

Melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL)
serta penilaian dampak warisan sebelum
melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas
demi mencegah dampak negatif terhadap Nilai
Keagungan Universal

Kunjungan lapangan dua kali setahun di setiap
klaster Lanskap Budaya Provinsi Bali, yang akan
menghasilkan laporan dan ditujukan kepada
Gubernur Bali serta diteruskan oleh Bupati di
setiap kabupaten

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

•  
•  
•  
•  

Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi dan Kabupaten)
BLH Kabupaten
Badan Penanggulangan Bencana Alam (BPBD)
Masyarakat lokal (subak, desa, dsb.)

Masyarakat lokal dan biro hukum

•  
•  
•  
•  
•  

Satpol PP
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Kementerian Pertanian
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

2

9
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Mengembangkan program pendidikan dan
peningkatan kapasitas kepada setiap kelompok
pemangku kepentingan untuk bertanggung jawab
terhadap lingkungan dan mempertahankan nilainilai Tri Hita Karana dalam sistem subak

INDIKATOR SUKSES

Poin tambahan: Sawah tidak boleh dijual
atau disewakan untuk pengembangan untuk
mempertahankan integritas subak dan harus
dipertahankan sebagai lahan pertanian utama
(Catatan: poin terakhir merujuk kepada Undang-Undang No. 9/2012
dan termasuk didalamnya Undang-undang Perlindungan Sawah
Tahun 2009)

Tidak adanya alih-fungsi lahan

•   Dinas Pariwisata (Provinsi dan Kabupaten),
berkoordinasi dengan Badan Pelestarian Nilai Budaya

HASIL

Outcomes

a. Pemanfaatan lahan dan ruang yang selaras dan terkendali di wilayah
Warisan Dunia yang didesain untuk patuh terhadap kebijakan
penggunaan lahan dan zonasi tanpa adanya perbedaan
b. Peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan
pengawasan situs
c. Peningkatan nilai tambah yang diterima oleh pemangku kepentingan
di Lanskap Budaya Provinsi Bali
d. Penjagaan keaslian Lanskap Budaya Provinsi Bali
tidak berubah karena pembangunan pariwisata
e. Implementasi pariwisata hijau dengan menekankan pada lingkungan dan alam.
f.

Pembentukan sistem manajemen pariwisata terpadu di Warisan Dunia
Provinsi Bali
17

3

Memberdayakan masyakat lokal untuk terlibat secara
langsung dalam pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan
kesejahteraan mereka

AKSI

INDIKATOR SUKSES

LEMBAGA UTAMA

Melibatkan kelompok demografis yang berbeda
untuk berbicara tentang identitas mereka, secara
signifikan melalui diskusi kelompok dan apa yang
mereka inginkan di masa depan terkait dengan
situs warisan budaya serta bagaimana mereka
ingin terlibat dalam pariwisata berkelanjutan,
untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam
menentukan identitas lokal dan maknanya

Meningkatkan nilai keterlibatan kelompok
masyarakat dan jumlah kelompok masyarakat 10%
pertahun

Kementerian Pariwisata

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
• Dinas Pendidikan Provinsi Bali

Meningkatkan jumlah pemimpin/figur lokal yang
teridentifikasi 10% pertahun

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• BPNB (Jelajah Budaya, PKB)
• Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Mendidik dan memberdayakan masyarakat
setempat (banjar dan subak) untuk meningkatkan
pemahaman dan peran mereka dalam
melaksanakan dan mempromosikan pariwisata
berkelanjutan

Melakukan pelatihan/sosialisasi empat kali setahun

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan dan Dinas Pariwisata

• Institusi Pendidikan Tinggi bidang pariwisata
• Akademisi/sekolah/universitas

4

Memperkuat kurikulum pendidikan mulai dari
sekolah dasar dengan mengintegrasikan prinsip
pariwisata berkelanjutan

Melakukan evaluasi dan adaptasi kurikulum sekali
setiap lima tahun

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Dinas Pendidikan Provinsi Bali,
• Kementerian Pariwisata

5

Memberikan dukungan (beasiswa, pelatihan,
subsidi, pengembangan produk, branding,
kesehatan, homestay, dll) untuk masyarakat lokal

Meningkatkan jumlah peraih beasiswa 50% pertahun

Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan

•
•
•
•

Menciptakan forum untuk kolaborasi antara
masyarakat setempat dengan LSM lokal dan
internasional untuk mendukung pariwisata
berkelanjutan di Situs Warisan Dunia untuk
meningkatkan kesejahteraan lokal

Menandatangani tiga Nota Kesepahaman (MOU) Lokal, Nasional, Internasional

Kementerian Pariwisata

• LSM

1

2
3
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TUJUAN STRATEGIS

Mengidentifikasi para pemimpin lokal yang dapat
mempengaruhi, membimbing, menguatkan, dan
mengkoordinasi bakat-bakat dan pengrajin lokal
untuk mengenali nilai-nilai warisan budaya benda
dan tak benda dari situs tersebut melalui proses
pemetaan budaya di desa mereka

LEMBAGA PENDUKUNG

BAPPENAS
Kemristek Dikti
BUMN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal
Kebudayaan)
• Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

Outcomes
HASIL
a. Peningkatan keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat lokal
dalam mengembangkan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan
di dan sekitar Situs Warisan Dunia
b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat melalui
keterlibatan langsung dalam pariwisata berkelanjutan di seluruh
Warisan Budaya Dunia dari Bali (secara jangka panjang)
c. Peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja demi
mengurangi pengangguran dan kemiskinan di kalangan
masyarakat lokal

19

4

TUJUAN STRATEGIS
Mengembangkan sistem pengelolaan pengunjung yang
mengurangi dampak negatif dan meningkatkan pengalaman
pengunjung

AKSI

LEMBAGA UTAMA

LEMBAGA PENDUKUNG

1

Memberdayakan masyarakat lokal sebagai
penjaga asli dalam pengelolaan pariwisata
berkelanjutan

Melakukan sosialisasi Situs Warisan Dunia kepada
masyarakat lokal di dalam Lanskap Budaya
Provinsi Bali setidaknya sekali setahun

Dinas Kebudayaan (Provinsi dan
Kabupaten) dan Dinas Pariwisata
(Provinsi dan Kabupaten)

•   Dinas Pendidikan (Provinsi dan Kabupaten)
•   Dinas Pekerjaan Umum
•   BAPPEDA

2

Mengukur daya tampung dengan kajian penilaian
pada masing-masing klaster Warisan Dunia di
Bali dan untuk memperkuat/menerapkan sistem
monev di warisan dunia

Melakukan uji kelayakan terkait infrastruktur dan
daya tampung di setiap klaster Warisan Dunia Bali
sekali setahun

BAPPEDA (Provinsi dan
Kabupaten) dan akademisi

•  
•  
•  
•  
•  

3

Merumuskan rencana pengelolaan pengunjung
yang holistik dengan mempertimbangkan setiap
klaster Situs Warisan Dunia di Bali

Memiliki rencana pengelolaan pengunjung
di setiap klaster

Desa Adat, Pengempon Puri,
Pengempon Pura, subak

4

Melakukan penilaian dan menciptakan
rencana manajemen krisis dan risiko sebagai
pertimbangan sebelum membuka situs untuk
umum

Memiliki rencana pengelolaan krisis dan risiko
yang disebarkan melalui media cetak (buku,
brosur) di setiap klaster

Pengelola situs

•  
•  
•  
•  
•  

Memberikan perencanaan infrastruktur yang
sensitif demi meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan dan rehabilitasi infrastruktur
secara berkala untuk mendukung pariwisata
berkelanjutan di Situs Warisan Dunia

Memiliki perencanaan dan desain tata ruang serta
perencanaan situs di setiap kabupaten di dalam
Situs Warisan Dunia

BAPPEDA Provinsi Bali dan Dinas
Pekerjaan Umum (Provinsi dan
Kabupaten)

•   Kementerian Lingkungan Hidup
•   Dinas Perizinan
•   Dinas Perhubungan Kabupaten

6

Memulai manajemen pariwisata dengan
mengimplementasikan aspek-aspek Sapta Pesona

Melakukan bimbingan teknis di setiap situs
setidaknya sekali setahun dengan target peserta
100 orang per bimbingan

Kementerian Pariwisata dan
Dinas Pariwisata (Provinsi dan
Kabupaten)

•   Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten)
•   Dinas Pariwisata (Provinsi dan Kabupaten)
•   SKPD terkait

7

Membuat paket wisata dan pola kunjungan di
setiap klaster untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat lokal

Memiliki paket wisata dan pola kunjungan yang
dapat ditawarkan ke pengunjung di setiap klaster,
dengan minimal satu paket per situs

ASITA, Dinas Kebudayaan (Provinsi
dan Kabupaten), Dinas Pariwisata
(Provinsi dan Kabupaten)

•   Pengelola situs dan masyarakat lokal

Mengidentifikasi kawasan lindung dan daerah
tujuan wisata dalam Lanskap Budaya Provinsi Bali

Memiliki regulasi zonasi di wilayah terlindung dan
daerah tujuan wisata di dalam Lanskap Budaya
Provinsi Bali di setiap kabupaten

BAPPEDA Provinsi Bali

5
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INDIKATOR SUKSES

Dinas Pertanian Kabupaten
Dinas Pendapatan (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Sumber Daya Alam
Dinas Perhutanan, Perkebunan, dan Pertanian
Dinas Peternakan dan Perikanan

•   Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten)
•   Forum Koordinasi
•   SKPD Terkait (Biro Hukum)

•  
•  
•  
•  

Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Pariwisata (Provinsi dan Kabupaten)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Dinas Kebudayaan (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Pariwisata (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Pertanian (Provinsi dan Kabupaten)
Dinas Pekerjaan Umum (Provinsi dan Kabupaten)

Outcomes
HASIL
a. Peningkatan jumlah pengunjung yang datang ke properti
Lanskap Budaya Provinsi Bali
b. Peningkatan kualitas pengalaman dan kepuasan pengunjung
c. Pembuatan regulasi dan penurunan dampak negatif dari
kegiatan pengunjung di Situs Warisan Dunia
d. Peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia untuk
semua pemangku kepentingan di bidang pariwisata
pada Situs Warisan Dunia
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TUJUAN STRATEGIS
Mendorong pengembangan produk-produk dan jasa pariwisata
berkelanjutan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal

AKSI

INDIKATOR SUKSES

LEMBAGA UTAMA

LEMBAGA PENDUKUNG

1

Mengkolaborasikan nilai-nilai kearifan lokal
ke dalam kurikulum pendidikan

Menghasilkan silabus kurikulum kearifan lokal
yang akan diintegrasikan dengan pelajaran yang
sudah ada

Dinas Pendidikan di setiap
kabupaten

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
•   Dinas Pendidikan Provinsi Bali
•   Musyawarah guru mata pelajaran di setiap provinsi, kabupaten,
dan sekolah, lembaga pendidikan non-formal (Pusat Belajar,
Pasraman), desa adat

2

Menerbitkan pedoman bagi pengunjung tentang
apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di situs
Warisan Budaya melalui formulasi peraturanperaturan lokal

Menerbitkan buku panduan “Anjuran dan Larangan”
di Situs Warisan Dunia, serta meningkatkan jumlah
penanda/rambu, papan informasi, dan pusat
informasi di Situs Warisan Dunia

BAPPEDA Provinsi Bali, Dinas
Kebudayaan, Dinas Pariwisata,
Dinas Komunikasi dan Informasi,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas
Perhubungan

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pariwisata
Pemerintah provinsi
Pengelola situs
Desa Adat
Forum Subak
LSM

3

Menciptakan pengalaman otentik (baik untuk barang
dan jasa) yang diproduksi oleh masyarakat lokal dan
mengandung bahan-bahan, identitas, adat-istiadat
serta nilai-nilai masyarakat lokal. Sebagai contoh,
kuliner lokal (beras merah, teh beras merah,
minyak kelapa) dan produk yang bisa menginspirasi
pengunjung sebagai pengalaman tak terlupakan

Meningkatkan varian produk dan jasa lokal

Pemerintah kabupaten

•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pariwisata
Kementerian Koperasi dan UKM
Gabungan Industri Pariwisata Indonesia
Pemerintah provinsi
Pengelola situs
Desa Adat
LSM

4

Memproduksi barang yang mempertahankan
identitas kearifan lokal dengan merek dagang dan
sumber yang berlisensi

Meningkatkan jumlah lisensi/ijin produk lokal

Dinas Perindustrian dan
Perdagangan di setiap kabupaten

•   Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)
•   Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali
•   Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali

5

Pemerintah harus memberikan subsidi kepada
penelitian dan pengembangan produk-produk
khas yang diproduksi sesuai dengan kearifan lokal
dan berbahan dasar lokal

Meningkatkan jumlah hasil penelitian

BAPPEDA Provinsi Bali

•   BPNB
•   Lembaga pendidikan tinggi
•   Pusat penelitian

6

Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak
yang melestarikan dan melindungi kearifan lokal;
contohnya: penghargaan Wija Kusuma untuk tingkat
kabupaten dan Dharma Kusuma untuk tingkat
provinsi”

Melakukan program penganugerahan tahunan,
meningkatkan jumlah nominasi dan pemenang

Dinas Kebudayaan Provinsi Bali

•   Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
•   Dinas Kebudayaan Kabupaten

Outcomes
HASIL
a. Peningkatan kualitas dan keragaman produk dan jasa pariwisata
didasarkan oleh penghormatan dan pelestarian nilai-nilai lokal
b. Implementasi nilai-nilai dan budaya tradisional dalam
penyediaan produk dan jasa pariwisata di Warisan Budaya Dunia
c. Meningkatkan motivasi masyarakat lokal untuk melestarikan
sumber daya lokal yang mendukung pariwisata berkelanjutan
d. Kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya lokal
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INISIATIF DALAM PERLINDUNGAN DAN PROMOSI LANSKAP BUDAYA
PROVINSI BALI
Pemerintah dan masyarakat setempat telah bekerja sama sejak proses nominasi, terutama selama melakukan
identifikasi area yang akan dicalonkan sebagai bagian dari Lanskap Budaya Provinsi Bali. Kerjasama ini berlanjut
setelah penetapan sebagai Warisan Dunia, misalnya selama pemetaan partisipatif dengan petani di Lanskap
Subak Catur Angga Batukaru untuk mengidentifikasi kondisi yang ada dari daerah lanskap dan potensi untuk
mengembangkan rencana pariwisata berkelanjutan, yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia bersama-sama dengan LSM lokal. Keterlibatan dan inisiatif oleh LSM, masyarakat, dan
pemangku kepentingan lainnya untuk melindungi, melestarikan, dan mempromosikan pariwisata berkelanjutan di
Lanskap Budaya Provinsi Bali juga sangat perlu diberdayakan. Partisipasi dan kolaborasi dari badan pemerintah,
masyarakat, dan organisasi akan memastikan sebuah Situs Warisan Dunia yang dilindungi dan dijaga, agar dapat
terus dinikmati oleh generasi mendatang.
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USAHA PROMOSI

Papan informasi pengunjung telah dibangun
oleh pemerintah kabupaten-kabupaten yang
termasuk dalam Lanskap Budaya Provinsi Bali.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga
mempromosikan subak melalui kurikulum
lokal untuk SD, SMP, dan SMA di Bali.

USAHA PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN
Kegiatan penjangkauan masyarakat secara rutin dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
setelah situs tercantum dalam Daftar Warisan Dunia UNESCO. Kegiatan ini mengundang para ahli dari berbagai sektor, termasuk dari Kementerian
Pertanian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan. Sebuah studi pendahuluan mengenai Rencana
Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional kemudian dilakukan pada tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengidentifikasi daerah
resapan air di dalam situs.

1. Insentif Pertanian
Pemerintah Provinsi Bali mempromosikan dan menarik petani untuk
kembali ke pertanian organik. Program penyediaan benih dan pupuk untuk
subak dilakukan oleh Dinas Pertanian, program dana tahunan 100 juta
rupiah untuk masing-masing subak ditawarkan melalui Dinas Kebudayaan
Pemerintah Provinsi Bali, dan penyediaan traktor untuk subak dilakukan
melalui Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar.
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2. Pengembangan Kebijakan
Pengelolaan pariwisata berkelanjutan memerlukan
peraturan untuk mengawasi kegiatan pariwisata,
seperti panduan dan informasi pengunjung, zonasi,
penutupan daerah sensitif, dan pemandu jalan
untuk meningkatkan pengalaman pengunjung.
Kebutuhan untuk menerapkan pendekatan pariwisata
berkelanjutan di Lanskap Budaya Provinsi Bali juga
diidentifikasi berdasarkan Peraturan Provinsi Bali
No. 2 tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya Bali.
Peraturan tersebut menetapkan bahwa pemerintah
provinsi menerapkan langkah-langkah menuju ke arah
pariwisata berkelanjutan di Bali. Keputusan ini sesuai
dengan UU No. 10 tahun 2009 tentang pariwisata, yang
menggarisbawahi pentingnya pembangunan pariwisata
berkelanjutan di Indonesia.

3. Pembentukan Forum Pekaseh
Perlindungan dan pengelolaan Lanskap Budaya
Provinsi Bali memerlukan keterlibatan aktif dari
para pemangku kepentingan lokal, seperti kepala
subak (pekaseh), kepala desa administratif (kelian
dinas), kepala desa adat (kelian adat), dan pemuka
agama (pemangku). Pada bulan Juni 2014, Forum
Pekaseh Lanskap Subak Catur Angga Batukaru
didirikan sebagai peran penting dalam pengelolaan
daerah dengan menciptakan peraturan forum subak
(awig-awig), memberikan pelatihan untuk pekaseh di
dalam lanskap tersebut untuk melakukan pemetaan
partisipatif, dan mendorong keterlibatan aktif dalam
berbagai pertemuan di tingkat nasional, provinsi,
maupun kabupaten.
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DOKUMEN RELEVAN YANG TERSEDIA

LANGKAH KEDEPAN

Sejumlah dokumen dan pedoman tersedia untuk para pemangku
kepentingan yang bertanggung jawab untuk perlindungan dan
pengelolaan Lanskap Budaya Provinsi Bali. Dokumen tersebut
meliputi Rencana Pengelolaan (2013), Instrumen Monitoring
dan Evaluasi pengelolaan Situs Warisan Dunia: Lanskap Budaya
Provinsi Bali (2014), dan Profil pada Lanskap Budaya Provinsi
Bali (berdasarkan data pada 2011). Melalui dokumen-dokumen ini
fokus pelaksanaan pada manajemen Lanskap Budaya Provinsi Bali
mengacu pada:

Strategi Pariwisata Berkelanjutan dan Rencana Aksi untuk Lanskap
Budaya Provinsi Bali akan mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Strategi
ini mendukung tindakan kolaboratif antara para pemangku kepentingan
dalam perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Situs Warisan Dunia di
Bali sebagai sebuah tujuan tunggal. Strategi ini menetapkan program yang
rinci, anggaran dan realisasi pada pengembangan pariwisata berkelanjutan
di Lanskap Budaya Provinsi Bali berdasarkan Nilai Keagungan Universal.

1.
2.
3.
4.
5.

Perlindungan dan peningkatan penghidupan;
Perlindungan ekosistem dan promosi jasa ekowisata;
Konservasi material budaya;
Pembangunan pariwisata dan pendidikan budaya yang tepat;
Pengembangan infrastruktur dan fasilitas.

Landasan Hukum
Pemerintah Provinsi Bali menyediakan landasan hukum untuk
sistem pengelolaan dan kegiatan konservasi di Situs Warisan
Dunia di Bali melalui Peraturan No. 32/2010. Sebuah pendekatan
pengelolaan yang holistik dari pemangku kepentingan utama untuk
melindungi dan melestarikan klaster situs Lanskap Budaya Provinsi
Bali diatur melalui Keputusan Gubernur Bali yang dikeluarkan
pada tahun 2014. Keputusan ini menyatakan pembentukan Forum
Koordinasi dan Komunikasi pada Pengelolaan Situs Warisan Dunia
Lanskap Budaya Provinsi Bali.
Pemerintah Kabupaten Tabanan mempertahankan kelangsungan
sistem subak di Lanskap Subak Catur Angga Batukaru melalui
pembentukan Peraturan Daerah No. 27/2011 tentang Sawah
Berkelanjutan yang meliputi 14 subak di Penebel dan Tabanan;
Peraturan Daerah No. 6/2014 tentang daerah Jalur Hijau di
Kabupaten Tabanan; dan pembentukan Dewan Pengelola Daerah
Tujuan Wisata Jatiluwih serta Forum Koordinasi Pengelolaan
Lanskap Warisan Budaya Dunia di Kabupaten Tabanan.
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Jaringan potensial untuk mendukung pelaksanaan strategi ini meliputi:
1. Kolaborasi dari agen pariwisata, hotel dan restoran untuk membentuk
paket wisata untuk pengunjung;
2. Kerjasama antara penduduk desa dan petani (subak) dalam menciptakan
nilai tambah produk dan layanan yang didukung oleh koperasi dan UKM;
3. Memanfaatkan sistem dukungan dari LSM yang secara langsung
melibatkan masyarakat lokal, seperti teknologi pertanian;
4. Pusat penelitian lanjutan untuk membantu memantau dan mengevaluasi
perlindungan dan sistem pengelolaan pengunjung;
5. Jejaring antara sesama Situs Warisan Dunia di Asia Tenggara untuk
bertukar pengetahuan dan pengalaman untuk menemukan praktikpraktik terbaik.
Strategi pariwisata yang berkelanjutan ini akan ditinjau melalui
pemantauan berkala dan proses evaluasi yang melibatkan instansi
pemerintah sebagai pembuat kebijakan; dan masyarakat setempat, LSM
dan akademisi sebagai pelaku. Hasilnya akan menentukan perubahan
potensial yang perlu dilakukan di dalam strategi. Seluruh pemangku
kepentingan diundang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan
pariwisata berkelanjutan di Lanskap Budaya Provinsi Bali.
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LEMBAGA YANG BERPARTISIPASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Pariwisata
Kementerian Pertanian
Kementerian Lingkungan Hidup
Kementerian Kehutanan
Kementerian Pekerjaan Umum
Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Kabupaten Tabanan, Gianyar, Badung, Buleleng, dan Bangli
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Propinsi Bali
Dinas Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten
Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten
Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten
Dinas Peternakan Provinsi dan Kabupaten
Dinas Koperasi dan UKM Provinsi dan Kabupaten
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi dan Kabupaten
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar
Balai Arkeologi Bali
Badan Pelestarian Nilai Budaya Bali
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Bali Konservasi Sumber Daya Alam
Pekaseh dan petani
Desa Adat
Desa Dinas
Pemuka Agama
Badan Konservasi Sumber Daya Alam
Balai Besar Wilayah Sungai Bali-Penida
Pusat Penelitian Subak Universitas Udayana
Bali Tourism Board
Yayasan Konservasi Sawah Bali
Yayasan Bali Sahaja
ProjectKalpa

