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ABSTRAK

Eksistensi Pura Taman Ayun sebagai sebuah destinasi pariwisata, telah diakui oleh UNESCO pada 
tanggal 6 juli 2012 dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapannya sebagai warisan budaya 
dunia (World Herritage Culture) sebagai satu kesatuan Bali Cultural Landscape Subak System. Dalam 
perkembangannya, Pura Taman Ayun kemudian dihadapkan pada permasalahan meningkatnya 
frekwensi kunjungan wisatawan yang berimplikasi terhadap meningkatnya aktivitas kepariwisataan di 
sana. Oleh sebab itu, pengelolaan objek wisata Pura Taman Ayun sebagai sebuah destinasi harus 
diimbangi dengan perawatan dan pelestarian serta perlindungan (konservasi) terhadap objek itu sendiri 
agar tetap berkelanjutan dan tetap memperhatikan perencanaan keruangan makro di sekitar objek wisata. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi konsep dan mekanisme pengelolaan keruangan objek 
wisata Pura Taman Ayun, (2) mengidentifikasi kendala dan permasalahan keruangan  objek wisata Pura 
Taman Ayun, (3) model penanganan dan efektivitas pengelolaan keruangan objek wisata Pura Taman 
Ayun. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mendeskripsikan secara 
terperinci dan mendalam mengenai konsep pengelolaan keruangan objek wisata Pura Taman Ayun yang 
mencakup konsep, mekanisme, permasalahan dan solusi perencanaan keruangan dalam peningkatan 
pengelolaan objek wisata kawasan Pura Taman Ayun. Teknik pengumpulan data primer menggunakan, 
wawancara dan observasi serta didukung oleh data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
refleksi perbaikan dan perubahan pendekatan pengelolaan objek wisata Pura Taman Ayun dalam 
suatu tata kelola destinasi pariwisata, diperlukan untuk menciptakan kualitas tata kelola, pertumbuhan 
magnitude of tourism (multiplier effect), kualitas pengelolaan dampak dan manajemen resiko terhadap 
lingkungan dan sosial, termasuk juga perlindungan terhadap objek wisata peninggalan sejarah itu sendiri. 
Model pengelolaan objek wisata Pura Taman Ayun menyiratkan adanya partisipasi lokal dan berhasil 
menciptakan pembangunan destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan serta berkearifan lokal 
sehingga menjamin keberlangsungan dan konservasi tata nilai yang ada di objek wisata Pura Taman 
Ayun. 

Kata Kunci :Pura Taman Ayun, destinasi wisata, warisan budaya dunia, konsep pengelolaan

PENDAHULUAN

Pembangunan industri pariwisata turistik selalu berimplikasi terhadap munculnya berbagai 
realitas sosial dimasyarakat. Seperti diketahui bersama bahwa gemerlap pembangunan 
industri kepariwisataan selalu memiliki dua sisi mata uang. Satu sisi, berkaitan dengan dimensi 
“keberlimpahan ekonomi”, sementara satu sisinya selalu menyajikan cerita pilu dengan topeng 
“marjinalisasi masyarakat lokal” sebagai paradoks dari menggeliatnya industri kepariwisataan 
disebuah tempat. Eksistensi industri turistik ini tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan 
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eksistensi plaza budaya yang diciptakan oleh masyarakat lokal baik berupa intervensi desain 
arsitektur tradisi, kekhasan alam maupun prosesi “ritual” budaya yang mengiringi hadirnya 
sebuah destinasi pariwisata. 

Pengelolaan destinasi pariwisata diyakini memiliki fungsi forecasting sekaligus upaya preventif 
terhadap dampak dimasa yang akan datang. Pengelolaan juga dibutuhkan sebagai jawaban 
atas tuntutan terhadap kontinuitas industri kepariwisataan secara ekonomi, sosial-budaya 
maupun keberlanjutan ekologi. Touristfication (kecenderungan eksploitasi) merupakan 
konsekwensi logis paradigma pariwisata sebagai sebuah industri yang multi dimensi. 
Kecenderungan eksploitasi terhadap elemen kunci industri pariwisata semisal atraksi (alam 
dan budaya), memunculkan kritik tentang bagaimana industri kepariwisataan yang ada akan 
mengalokasikan sumber daya yang ada secara tepat, termasuk masyarakat lokal sebagai 
pekerja/buruh dan relasi eksploitatif antara kapitalis dan buruh, termasuk antara manusia 
dengan alam (Dalidjo, 2012:1). 

Realitas praktik pengelolaan industri pariwisata misalnya, lebih banyak diinisiasi untuk 
mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan daya saing destinasi pariwisata (Teguh, 
2012:1) yang ujung-ujungnya adalah pada seberapa besar perolehan pariwisata (magnitude 
of tourism) dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi dan perkembangan kawasan. 
Sebagai sebuah “pengalaman”, industri kepariwisataan khususnya perencanaan destinasi 
pariwisata direkontruksi dalam eksistensi dan sitasi ruang, sosial, budaya dan lingkungan yang 
unik yang pengembangannya, dilakukan melalui berbagai intervensi dari sejumlah stakeholder 
untuk meningkatkan intensitas aktivitas pariwisata. 

Sayangnya, secara empiris kemudian dapat dilihat bahwa praktek pengelolaan industri 
kepariwisataan yang ada justru semakin memperlihatkan “rasa” tendensiusitas dan ambisi 
kapitalis dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi yang katanya untuk kemasyalahatan 
masyarakat lokal namun justru dikhawatirkan semakin membuka peluang terhadap eksplorasi 
berlebih pada destinasi pariwisata yang ada. Pengadaan dan penyelenggaraan berbagai even 
(atraksi wisata) untuk menarik minat wisatawan untuk berlama-lama diobyek wisata,  justru 
dianggap sebagai upaya “mengada-ada” demi menarik kucuran rupiah yang tidak seberapa 
bila dibandingkan dengan “dampak” yang ditinggalkan akibat aktivitas pariwisata yang 
“sengaja” memanfaatkan frekwensi waktu yang sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Kuta 
misalnya menjadi contoh betapa pemerkosaan terhadap industri pariwisata yang elegan pada 
jamannya kini berubah menjadi destinasi pariwisata “murahan” akibat orientasi pasar wisata 
yang asal. Keleluasan dan toleransi berlebih terhadap jenis atraksi dan model pengelolaan 
yang mengadaptasi life style turistik di negara asalnya, menjadikan Kuta sebagai destinasi 
“bebas jamah” dan asal laku. 

Secara pragmatis, kawasan Pura Taman ayun sebagai sebuah destinasi pariwisata yang telah 
diakui oleh UNESCO dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapannya sebagai warisan 
budaya dunia pada tanggal 6 juli 2012, menyisakan sebuah pertanyaan apakah status dan 
beban perannya sebagai destinasi warisan dunia memberikan dampak signifikan terhadap 
pengembangan dan pengelolaan situs taman ayun secara internal? Atau seberapa besar 
misalnya benefits secara lokal berkaitan dengan dinamika kehidupan  masyarakat setempat 
dengan relevansi sosio-kultural yang ada?.

Refleksi perbaikan dan perubahan pendekatan pengelolaan destinasi pariwisata dalam suatu 
tata kelola destinasi pariwisata memang (harus diakui) diperlukan untuk menciptakan kualitas 
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tata kelola, pertumbuhan magnitude of tourism (multiplier effect), kualitas pengelolaan dampak 
dan manajemen resiko terhadap lingkungan dan sosial. Namun harus diakui pula bahwa, tata 
kelola (manajemen) industri kepariwisataan yang mapan juga tidak menjamin bahwa industri 
pariwisata yang ada memberikan dampak positif terhadap kualitas kehidupan masyarakat lokal 
serta menjamin terjaganya nilai-nilai setempat, yang justru merupakan “social capital” yang 
telah diwariskan dari generasi ke generasi dan terbukti telah menjadi nilai jual dan memiliki 
manajemen tradisional “unik” bagi keberlanjutan industri kepariwisataan yang ada selama ini. 

Dalam dialekta pemikiran tersebut, makalah ini mengajukan argumentasi pentingnya 
paradigma pengelolaan pariwisata Taman Ayun yang berpijak pada nilai-nilai lokal dan 
pemberian wewenang penuh dan absolut terhadap kepemimpinan patriarki Puri Ageng 
Mengwi dalam mengatur dan menjalankan tata kelola industri pariwisata Taman Ayun dalam 
satu kesatuan sistem manajemen destinasi yang utuh. Harapan akhirnya adalah munculnya 
kualitas destinasi yang ditentukan oleh bekerjanya tatanan dan keteraturan untuk mengelola 
setiap bagian (parsial) melalui komunikasi antar muka (interface, dialog, bilateral) sehingga 
kualitas destinasi pariwisata kawasan Taman Ayun dapat ditingkatkan.

PERENCANAAN KERUANGAN OBYEK WISATA PENINGGALAN SEJARAH KAWASAN 
PURA TAMAN AYUN

Kegiatan pariwisata menempati ruang wilayah yang secara proporsional mempunyai makna 
yang sangat berati, tidak jarang mencapai luasan ribuan hektar, sedemikin rupa sehingga 
dalam perencanaan tata ruang wilayah, sektor pariwisata tidak dapat diabaikan. Eksistensi 
daya tarik wisata disuatu tempat harus mendapat perhatian yang memadai sesuai dengan 
peran dan karakter serta kedudukan obyek yang bersangkutan dalam konstelasi ruang wilayah 
daerah yang bersangkutan.

Pembangunan dalam lingkup tata ruang wilayah mengandung makna yang sangat luas meliputi 
aspek sosial budaya, ekonomi fisik dan politik. Pembangunan dapat dipandang sebagai suatu 
proses perubahan ekonomi sosial budaya masyarakat, perubahan kondisi fisik geografis 
atau gabungan dari keduanya. Didalamnya terkandung perkembangn sektor pariwisata yang 
boleh jadi merupakan potensi daerah yang bersangkutan, atau daerah tersebut terkena imbas 
perkembangan pariwisata daerah lainnya (Warpani, 2007:139).

Masih menurut Warpani (2007:135), perencanaan pariwisata perlu memperhatikan keberlanjutan 
atau kelestarian potensi obyek pariwisata sebagai modal dasarnya dalam kaintannya dengan 
RTRW kota maupun daerah; suatu hal yang sering diabaikan karena terkaburkan oleh 
keuntungan ekonomi jangka pendek. Tidak jauh berbeda dengan Warpani, kemudian Spillane 
(1994:33), menyimpulkan  dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara 
lain; dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi 
pembangunan secara spritual. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap pembangunan 
ekonomi antara lain; vulnerability ekonomi, kebocoran pendapatan, polarisasi spasial, sifat 
pekerjaan yang musiman, dan terhadap alokasi sumber daya ekonomi.

Oleh sebab itu, diperlukan manajemen pengelolaan destinasi pariwisata yang berbasiskan 
pada fungsi-fungsi manajemen destinasi pariwisata yang menurut Leiper (1990:256) dalam 
Pitana (2009:80) di bagi menjadi 4 (empat) fungsi utama yaitu: Planning (perencanaan), 
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Directing (mengarahkan), Organizing (termasuk coordinating), serta Controling (pengawasan). 
Lebih lanjut diungkapkan oleh Pitana dkk, (2009:81) pengelolaan pariwisata haruslah mengacu 
pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai pelestarian lingkungan alam, 
komunitas dan nilai sosial yang meungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta 
bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal.

Beberapa prinsip pengelolaan pariwisata diungkapkan oleh Cox 1985 dalam Dowling dan 
Panel, 2003:2) adalah sebagai berikut: 

• Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal 
dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan 
lingkungan.

• Preservasi, proteksi dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis 
pengembangan kawasan pariwisata.

• Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya local

• Pelayanan kepada wisatawan yan gberbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

• Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata 
jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau 
mengehentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampui ambang batas (carryng capacity) 
lingkungan alam atau akseptabilitas social walaupun disisi lain mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat.

Pengelolaan kepariwisataan di suatu destinasi pariwisata diarahkan secara sistemik, konvergen 
dan dikelola dalam kerangka mencapai tujuan. Untuk itu diperlukan system thinking yang 
menjelaskan kerangka sistem melalui mata rantai input, system, dan output. Kompleksitas 
sistem diuraikan dalam urutan, keterkaitan, peran, fungsi yang saling melengkapi dan saling 
mempengaruhi dari hulu ke hilir (linkage). 

Konvergensi melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang diarahkan kepada fokus dan 
sinergi sistem yang dapat menciptakan peluang untuk meningkatkan kapasitas dan tata kelola 
destinasi pariwisata. 

Analisis sistem kepariwisataan yang dikembangkan oleh Leiper (1990) menempatkan destinasi 
pariwisata sebagai bagian dari kerangka manajemen pembangunan kepariwisataan harus 
didasarkan pada prinsip kolaboratif, berkelanjutan dan partisipatif. Hal ini dilakukan melalui 
peningkatan akuntabilitas pengelolaan pariwisata, koordinasi lintas sektor, dan peran aktif 
masyarakat lokal. Untuk itu diperlukan sistem manajemen destinasi yang mencakup sistem 
pengelolaan destinasi dengan melibatkan stakeholder melalui data base, marketing, dan 
visitor information dan manajemen (Cooper, 2005). Dengan demikian diperlukan pemahaman 
terhadap tingkat social carrying capacity, kualitas relasi, dan pemahaman yang tepat terhadap 
penerapan nilai-nilai dalam kepariwisataan yang terjadi di suatu destinasi (Cooper, et al., 1993) 
sehingga dapat dibuatkan kebijakan dan manajemen pembangunan kepariwisataan dan tata 
kelola di daerah wisata secara tepat sebagai tindakan antisipatif dan proaktif untuk meningkat 
kualitas kepariwisataan yang sustainable, responsible, dan balanced. 

Untuk itu fragmentasi dan faksi-faksi di destinasi harus direduksi dan dihilangkan, sebaliknya 
harus terbangun inter-koneksi, keterkaitan dan matarantai (value-chain) dari destinasi 
pariwisata dalam pembentukan dan pengembangan DMO. Misalnya, pertumbuhan destinasi 
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pariwisata di suatu tempat, perlu didukung dengan terbangunnya cluster ekonomi, dan terkait 
dengan pembangunan wilayah sehingga tercipta suatu keterkaitan antar wilayah dalam mata 
rantai pelayanan terhadap wisatawan (Teguh,2012)

PEMBAHASAN

Kondisi kekinian Pura Taman Ayun

Pura Taman Ayun terletak di Desa Mengwi, Kabupaten Badung. Jaraknya kurang lebih 18km 
kearah Barat Laut Kota Denpasar. Kawasan Taman Ayun yang terletak di Desa Mengwi, 
Kecamatan Mengwi,  Kabupaten Badung terletak pada sekitar jalur jalan nasional (Mengwitani 
- Singaraja) dan jalan provinsi (Mengwi – Blahkiuh), saat ini merupakan Tempat Suci  Pura 
Kahyangan Jagat dan sekaligus juga merupakan Daya Tarik Wisata (DTW) internasional 
unggulan Kabupaten Badung dan Bali.

Taman Ayun merupakan salah satu dari empat kawasan yang menjadi satu kesatuan Bali 
Cultural Landscape Subak System yang sudah menjadi warisan Budaya Dunia ke UNESCO. 
Kawasan Taman Ayun dalam Perda 16 Tahun 2009 tentang RTRWP Bali juga telah ditetapkan 
sebagai Kawasan strategis Provinsi Bali dari sudut kepentingan sosial budaya, karena potensi 
sebagai warisan budaya tersebut. Pada Lampiran XVIII perda tersebut diatas disebutkan 
bahwa Kawasan Warisan Budaya Taman Ayun mencakup Pura Taman Ayun beserta Subak 
Batan Badung dan Subak Beringkit. 

Beberapa fungsi Pura Taman Ayun berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola harian 
Kawasan Pura Taman Ayun adalah sebagai berikut:

• Sebagai Pura Penyawangan (Pengawatan) sehingga masyarakat Mengwi yang ingin 
sembahyang ke pura-pura besar seperti Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pura Batur, Pura 
Batukaru, Ulundanu, dan lainnya, cukup datang ke Pura Taman Ayun ini

• Sebagai pemersatu dari masyarakat dengan beberapa garis keturunan yang sama-sama 
beribadah di tempat ini

• Pura ini memiliki fungsi ekonomi, karena kolam yang mengelilingi juga dipakai sebagai air 
inrigasi untuk mengairi sawah-sawah disekitar pura. Taman Ayun ini juga dipakai sebagai 
tempat berkumpulnya para anggota kerajaan. Keberadaan pura ini, oleh masyarakat dan 
pemerintah setempat dianjurkan ke The World Heritage Center atau UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) untuk dijadikan salah satu world 
heritage (warisan budaya dunia).

• Berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 1400 Tahun 2002, Kawasan Taman Ayun 
ditetapkan sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah di kawasan Taman Ayun 

Pura Taman Ayun terdiri dari sekitar 50 kompleks bangunan suci dengan dikelilingi dua 
kolam, satu di jeroan (bagian dalam) dan satunya lagi berada di jaba (bagian luar) yang 
mengelilingi seluruh kawasan suci tersebut. Upacara piodalan di Pura Taman Ayun jatuh 
setiap Selasa Kliwon, Wuku  Madangsia, atau setiap 210 hari (enam bulan sekali). Sebagai 
pengemong-nya adalah keluarga Puri Gede Mengwi yang dibantu seluruh masyarakat se-
kecamatan Mengwi yang terdiri dari 38 desa adat dengan sebutan Mangu Kertha Mandala.
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Pembagian spasial Pura Taman Ayun ini dilengkapi dengan dasar candi yang proporsional 
terbagi menjadi 3 halaman (Tri Mandala). Di setiap halaman didirikan Bangunan/Bale tertentu 
sebagai bagian dari fasilitas pura untuk tujuan khusus. Pertama, halaman Luar (Jaba Sisi/Nista 
Mandala) yang diperuntukkan untuk kegiatan peristirahatan setelah aktivitas persembahyangan. 
Pada mandala ini terdapat bagian-bagian seperti kolam/parit yang mengelilingi candi dengan 
tujuan untuk membendung pengairan dan irigasi dengan fungsi sebagai penampung air sungai 
dan kemudian membagikannya ke bagian hilir sawah (subak). Selain itu, pada mandala ini juga 
terdapat wantilan yang berfungsi sebagai arena panggung untuk pementasan kesenian pada 
saat upacara piodalan. Selain itu beberapa fungsi yang ada antara lain kolam air mancur alami 
yang merupakan gravitasi sebagai bagian dari lansekap tanah, toilet, tempat karcis masuk, 
serta adanya pelinggih : Pura Luwur, Bale Bundar, Sambyangan, Pelinggih Siluh Resi.

Pada bagian Jaba Tengah/Madya mandala secara umum areal ini diperuntukkan untuk kegiatan 
kesenian. Beberapa bangunan yang terdapat pada mandala ini adalah Bale Loji, Bale Kulkul, 
Bale Saka 4, Bale Pangubengan, Papelik, Gedong, Panggungan, Bale Gong dan tempat 
karcis utama. Sedangkan pada halaman Utama (Jeroan/Utama Mandala) secara umum areal 
ini diperuntukkan untuk kegiatan persembahyangan umat. Pada areal ini terdapat pelinggih 
sebagai berikut Persimpangan Puncak Padang Dawa, Persimpangan Gunung Batukaru, 
Pelinggih Ratu Nyoman Sakti, Candi Pengayat Saru Gading, Persimpangan Pedanda Sakti 
Wawu Rauh, Pelinggih Ratu Ngurah Sakti, Persimpangan Uluwatu, Persimpangan Pura 
Sakenan, Persimpangan Pura Sada, Paibon, Persimpangan Gunung Batur, Persimpangan 
Gunung Agung, Persimpangan Gunung Bratan, Padma Tiga, Persimpangan Maspahit, 
Persimpangan Batu Ngaus, Persimpangan Pasuruhan, Pelinggih Ratu PAsek, Bale Panca 
Resi, Bale Murda, Gedong Pengangge, Bale Saka Kutus, Bale Saka Enam, Bale Pawedan, 
Pengaruman, Panggungan, Sambyangan.

Gambar 1. Denah Pura Taman Ayun
Sumber : diadaptasikan dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Provinsi Bali dan NTB
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Sejarah Perjalanan Pura Taman Ayun

Sejarah perjalanan pura Taman Ayun sebagai objek wisata sejarah, dimulai dari dibangun 
tahun 1634 fungsi Pura Taman Ayun yang dulunya merupakan pura paibon keluarga Puri 
Mengwi. Awalnya, pura ini didirikan karena pura-pura yang saat itu tersedia jaraknya terlalu 
jauh untuk dijangkau oleh masyarakat Mengwi. Lalu karena main lama makin banyak pengayah 
dan warga sekitar Puri Mengwi yang bersembahyang, maka pura dipugar pada tahun 1937 
dilengkapi dengan palinggih tambahan berupa  meru-meru yang diperuntukan baik bagi leluhur 
kerajaan maupun bagi para dewa yang berstana di pura-pura lain di Bali. Saat ini fungsi pura 
Taman Ayun pun meningkat menjadi dari pura Paibon/Pedarman menjadi Kahyangan Jagat. 

Pura Taman Ayun dulunya bernama Pura Taman Ahyun. Taman Ahyun berasal dari kata Taman 
yang berarti kebun, dan kata Ahyun dari kata Hyun yang berarti keinginan Pura ini didirikan 
pada sebuah taman yang dikelilingi oleh kolam yang dapat memenuhi keinginan. Kata Hyun 
itulah yang berubah menjadi Ayun. Namun pengertian Ayun ini sedikit berbeda dari kata Hyun 
tersebut. Kata Ayun ini berarti indah, cantik. Jadi Taman Ayun berarti sebuah taman atau kebun 
yang indah dan cantik. 

Pura Taman Ayun merupakan pura peninggalan zaman Kerajaan Mengwi. Pura ini juga 
tercatat sebagai “Kerajaan Air” yang merupakan sumber pengairan bagi para petani di daerah 
ini (Subak Batan Badung dan Beringkit). Pura Taman Ayun dibangun pada tahun 1634, pendiri 
pura ini adalah raja pertama Mengwi: Cokorda Sakti Blambangan. Beliau dibantu oleh arsitek 
yang berasal dari Cina. Halaman pura ditata sedemikian indah dan dikelilingi oleh telaga yang 
kemudian dipugar pada tahun 1937, dihiasi oleh meru-meru yang menjulang tinggi dan megah 
yang diperuntukan baik bagi leluhur kerajaan maupun bagi para dewa yang berstana di pura-
pura lain di Bali. Pura Taman Ayun adalah Pura Keluarga bagi Kerajaan Mengwi. Awalnya, 
pura ini didirikan karena pura-pura yang saat itu tersedia jaraknya terlalu jauh untuk dijangkau 
oleh masyarakat Mengwi. Maka dari itu, Sang Raja mendirikan sebuah tempat pemujaan 
dengan beberapa bangunan sebagai penyawangan (simbol) dari pada 9 pura utama yang ada 
di Bali, seperti Pura Besakih, Pura Ulundanu, Pura Batur, Pura Uluwatu, Pura Batukaru, dan 
pura utama lainnya yang ada di Bali.  Dengan lokasi yang ada di satu areal, Beliau berharap 
rakyat kerajaan tidak usah jauh-jauh jika ingin melakukan persembahyangan.Dahulu Pura 
ini merupakan pura Paibon/Pedarman Keluarga Puri Mengwi, namun kemudian berkembang 
menjadi Pura Kahyangan Jagat. Piodalan di pura ini dilakukan setiap Anggara KAsih Medangsya 
atau setiap 210 hari (enam bulan sekali). Sebagai pengemong-nya adalah keluarga Puri Gede 
Mengwi yang dibantu seluruh masyarakat se-kecamatan Mengwi yang terdiri dari 38 desa 
adat dengan sebutan Mangu Kertha Mandala.
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Manajemen Pengelolaan Pura Taman Ayun

Dari hasil wawancara dengan Bapak. I Made Suandi,SE., pengelola Pura Taman Ayun, 
diketahui perkembangan Pura Taman Ayun sebagai objek wisata tidak terlepas dari peranan 
wisatawan asing yang datang ke Bali untuk berwisata sekitar tahun 1960, sejak saat itu Taman 
Ayun pun semakin ramai dikunjungi turis asing dan domestik. Kawasan luar pura Taman Ayun 
ditetapkan sebagai wisata budaya berdasarkan Peraturan Bupati Badung No. 7 Tahun 2005 
Tanggal 7 Pebruari 2005 Tentang Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Badung. 
Hal ini diperkuat dengan Keputusan Bupati Badung No. 1400 Tahun 2002 Tentang RTRK 
Taman Ayun di Kec. Mengwi. 

Mengenai pelaksana pengelolaan Kawasan Luar Pura Taman Ayun ini diatur dengan 
Keputusan Bupati Badung No. 2038/02/HK/2012 Tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan 
ODTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun di Kab. Badung Oleh Puri Ageng Mengwi (manajemen 
keluarga). Di aturan ini jelas bahwa pelaksana pengelolaan dilakukan oleh Puri Ageng Mengwi. 
Di lapangan hal ini diketuai oleh Bapak I Made Suandi, SE (ditunjuk oleh Puri Mengwi). Terdiri 
dari 10 Juru Sapuh (Tenaga Kebersihan), 4 Admin di Loket, 2 Pemangku. Selain itu juga 
diback up oleh 5orang petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Badung dalam hal 
pembatuan kebersihan diluar areal pagar pura Taman Ayun (dipinggir sungai). 

Selama ini pengelolaan tersebut berjalan lancar. Dana untuk pengelolaan sepenuhnya 
didapat dari hasil iuran masuk berupa tiket yang dikenai kepada setiap pengunjung. Mengenai 
mekanisme pengaturan retribusi ini diatur dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemkab. 
Badung dengan Puri Ageng Mengwi Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Tempat Rekreasi ODTW 
Kawasan Luar Pura Taman Ayun, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung. Tiket wisatawan 
domestik ditentukan sebesar 10.000 dan wisatawan asing 15.000, anak-anak domestik 5.000, 

Gambar 2. Dokumentasi Kawasan Pura Taman Ayun
Sumber : Dokumentasi Pribadi, survey lapangan tanggal 2 April 2013
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anak-anak asing 10.000 dan umat yang sembahyang tidak dikenai tiket masuk.Mengenai 
bagi hasil dana retribusi inipun ditetapkan 75% dari hasil retribusi diserahkan ke Pihak Puri 
Ageng Mengwi, dan 25 % disetor ke kas daerah (Kab. Badung). Dana 75% inilah yang dipakai 
mengelola kebersihan, kenyamanan , keamanan dan upacara (piodalan ) di  Pura Taman 
Ayun.     

Dari data Diparda Badung diketahui jumlah kunjungan wisatawan di Pura Taman Ayun pada 
triwulan I Tahun 2013 sebagai berikut : 

Gambar 3. Grafik Jumlah Kunjungan Wisatawan Triwulan I Tahun 2013
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Tahun 2013

Mengenai hal-hal perencanaan dan pembangunan kawasan luar pura Taman Ayun juga 
dilakukan dengan dana 75 % ini. Namun jika terjadi hal-hal urgent dan mendesak yang perlu 
dana besar, biasanya akan langsung ditangani oleh Dinas Pariwisata Kab. Badung sebagai 
leading sector pariwisata di Badung.  Setelah Kawasan Taman Ayun ditetapkan sebagai salah 
satu Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO tanggal 6 Juli 2012 sebagai Cultural Landscape di 
Provinsi Bali, perhatian pemerintah ke Taman Ayun pun meningkat. Dibuktikan dengan sekian 
banyak proyek perencanaan, penataan dan konstruksi yang diarahkan ke Taman Ayun. Misalnya 
saja yang sudah dilakukan : Pemugaran Wantilan, Penggantian Atap Bale Gong, Penataan 
Pedestrian Pavingisasi, Pembangunan Senderan Parkir dan yang akan dilakukan adalah : 
Pemugaran Bale Loji. Namun saat ini hal terpenting yang menjadi perhatian adalah amanat 
untuk menjaga Kawasan Pura Taman Ayun agar tetap seperti sekarang (tidak dirubah, harus 
konservasi seperti semula) agar label Warisan Budaya Dunia bisa tetap dipertahankan.       

Sementara hal yang mengenai kaitan 38 desa adat se Kecamatan Mengwi yang menjadi 
pengempon pura Taman Ayun, mereka juga dilibatkan hanya dalam pengelolaan pada saat 
dilakukan piodalan pada hari tertentu. Prosesnya, ke 38 bendesa adat ini dikumpulkan terlebih 
dahulu menjelang piodalan. Lalu akan dilakukan rapat terkait tugas pokok dan fungsinya pada 
piodalan tersebut. Selain itu khusus untuk desa adat Mengwi, mereka diberikan kebebasan 
untuk mengatur retribusi para pedagang di areal parkir luar  pura. Dari informasi pedagang, 
diketahui mereka dikenakan biaya 3 juta untuk pembelian 1 set etalase berjualan lengkap 
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dengan konstruksi atap dan listriknya. Lalu setiap harinya mereka dikenakan retribusi harian 
sebesar Rp. 5.000,- untuk biaya air, listrik dan keamanan.                                                                         

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Nomor 12 tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 
tentang SOP Pengelolaan Tiket Retribusi Objek Wisata di Kabupaten Badung, mekanisme 
pengelolaan yang dipakai di pura Taman Ayun ialah dapat dijabarkan seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Mekanisme Pengelolaan Retribusi di Kawasan Pura Taman Ayun, Kabupaten Badung.
Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pariwisata No.12 tahun 2013

Kendala dan Permasalahan Pengelolaan Pura Taman Ayun

Mengenai dampak kehadiran pariwisata bagi keberadaan kawasan objek wisata Pura Taman 
Ayun dapat dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pariwisata antara 
lain: meningkatnya kunjungan wisatawan domestik dan asing yang akan membawa peningkatan 
ekonomi bagi warga sekitar objek wisata Pura Taman Ayun, peningkatan infrastruktur (jalan, 
pavingisasi) di sekitar Pura Taman Ayun, peningkatan hubungan keruangan dan sosial antara 
Pura Taman Ayun, Pihak Puri Ageng Mengwi dan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya 
bisa dirasakan sebagai kendala dan permasalahan. Saat ini, kendala dan permasalahan yang 
dihadapi dalam pengelolaan keruangan dan pengelolaan  pura Taman Ayun, dari informasi 
Bapak Made Suandi, SE diketahui masalah yang saat ini mendesak untuk ditangani adalah 
masalah kebersihan, kenyamanan dan keamanan pura Taman Ayun, sehingga turis akan 
banyak yang berkunjung ke pura ini. Selain itu hal terpenting adalah karena adanya kunjungan 
wisata maka terjadi kontak fisik antara bangunan dengan wisatawan, sehingga diperlukan 
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tindakan untuk menjaga/konservasi pura Taman Ayun ini agar tidak banyak berubah (baik 
aspek keruangan, bangunan/pelinggih, dan lainnya). Hal ini merupakan efek dari ditetapkannya 
Taman Ayun sebagai salah satu Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Dari pengamatan di 
lapangan ditemukan pula beberapa bangunan/pelinggih sudah ada yang rusak bagian atapnya 
misalnya Bale Loji, sehingga perlu diganti dengan bahan yang sama. 

Untuk permasalahan sosial hampir tidak ditemukan, karena adanya hubungan baik antara Puri 
Ageng Mengwi sebagai pengelola Taman Ayun dengan masyarakat sekitar (Desa Adat, subak). 
Hal ini terjadi karena karena Puri Ageng Mengwi sangat mengayomi desa adat disekitarnya. 
Dibuktikan dengan : diberikannya air kolam untuk air irigasi subak Batan Badung dan Beringkit, 
dipekerjakannya pegawai dari masyarakat sekitar sebagai anggota pengelola Pura Taman 
Ayun, dan yang terakhir ialah karena pihak Puri Mengwi sama sekali tidak menikmati hasil 
retribusi dari Pura Taman Ayun sebab hasil retribusi itu sepenuhnya dipakai untuk pengelolaan 
Pura Taman Ayun. 

Untuk masalah keruangan, yang ditakuti sekarang ini adalah terjadinya alih fungsi lahan subak 
yang berdekatan dengan objek pura Taman Ayun ini, yang ditakutkan akan mengancam status 
Pura Taman Ayun sebagai Cultural Landscape oleh UNESCO. Selain itu juga ditakutkan 
adanya masalah lingkungan (pencemaran) terhadap sumber air yang menjadi pemasok air 
utama untuk kolam di Pura Taman Ayun. 

Efektivitas Solusi Perencanaan Keruangan Objek Wisata Pura Taman Ayun

Solusi atas permasalahan tersebut diatas dirasakan sudah cukup efektif, ini terlihat dari terus 
meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke pura ini. Selain itu, hal ini terlihat dari cepatnya 
penanganan masalah arsitektur dan keruangan yang dilakukan oleh pihak Puri Mengwi dan 
pemerintah baik pemerintah Kabupaten Badung dan pemerintah Provinsi Bali. Beberapa 
rangkaian kegiatan yang telah dilakukan misalnya banyaknya perencanaan dan pemugaran 
seperti pemugaran bale gong, wantilan, pedestrian, pavingisasi, yang semuanya bertujuan 
agar objek wisata Pura Taman Ayun ini tetap terkonservasi dan berfungsi seperti sekarang. 

Selain itu ditetapkannya seperangkat peraturan Bupati Badung nomor 1400 tahun 2002 
tentang Rencana Teknik Ruang Kawasan Taman Ayun Di Kecamatan Mengwi menegaskan 
kembali strategi pengelolaan keruangan kawasan Pura Taman Ayun menjadi tiga zona utama 
pemanfaatan ruang yaitu :

1. Zona I (terletak di bagian tengah melintang dari Utara ke Selatan)

 Pembentuk struktur ruang pada Zona I adalah Pura Taman Ayun dengan Objek dan fungsi 
di pusatkan pada revitalisasi bangunan Mandala Wisata untuk menunjang karakteristik 
kawasan Pura Taman Ayun atau mempertegas fungsi bangunan Mandala Wisata, konservasi 
terhadap Sramat, Pura Taman Ayun dan Ruang Terbuka Hijau sebagai daerah resapan, 
dan optimalisasi fungsi kolam sebagai wisata tirta dan peningkatan fungsi botani.

2. Zona II (terletak di bagian tengah melintang ke arah Timur Barat)

 Pembentuk struktur ruang pada Zona II adalah Puri Ageng Mengwi, Kantor Camat Mengwi, 
Kantor Desa Mengwi dan Pasar Tradisional sebagai plaza budaya dengan Objek dan fungsi 
di pusatkan pada alih fungsi bangunan SMP menjadi Paseban (ruang pertemuan terbuka) 
untuk keperluan rapat-rapat terbatas serta alih fungsi kantor Diknas untuk kios seni dengan 
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kepadatan rendah. Pusat pemerintahan (kantor camat dan kantor desa) tetap pada lokasi 
semula dan pelestarian Puri Ageng Mengwi dan pasar tradisional sebagai kawasan tujuan 
wisata.

3. Zona III (Terletak di sisi Barat dan Timur)

 Pembentuk struktur ruang Zona III adalah rumah tradisional Bali di Desa Mengwi dan Desa 
Gulingan dengan Objek dan fungsi di pusatkan pada permukiman tradisional sebagai Desa 
wisata yang dapat menjadi daya tarik wisata.

Secara konstektual model perencanaan spasial pada zona I yang merupakan zona inti objek 
wisata Pura Taman Ayun diarahkan dengan model pemanfaatan ruang sebagai berikut:

1. Lingkungan Pura Taman Ayun, meliputi Areal Depan Pura Taman Ayun, Areal Jaba 
Sisi, Areal Jaba Tengah, Areal Jeroan dan semua bangunan pelengkapnya merupakan 
kawasan konservasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat peribadatan umat 
Hindu. Kunjungan wisatawan dibatasi sampai pada areal Jaba Tengah dan tidak diijinkan 
melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu kesucian pura.

2. Ruang Terbuka Hijau, meliputi kebun botani,areal persawahan, areal perkebunan, 
terletak di sisi Utara Pura Taman Ayun dengan fungsi utama pelestarian tanamantanaman 
langka untuk obat-obatan, kepentingan upacara agama Hindu, daerah resapan air dan 
agrowisata.

3. Kolam disekeliling Pura Taman Ayun, merupakan kawasan konservasi dengan jalur hijau 
(green belt) disekeliling kolam, mempunyai fungsi mengatur keseimbangan tata air. Tidak 
diijinkan kegiatan yang merubah fungsi kolam, kecuali untuk kegiatan wisata tirta (kolam 
pancing dan jukung/rakit).

4. Perumahan, dipertahankan pada lokasi yang ada saat ini yaitu di sisi Barat dan sisi Timur 
kolam Taman Ayun. Pembangunan baru perumahan dikembangkan secara terbatas dan 
dikendalikan kepadatannya dengan KDB 30 % dan ketinggian bangunan maksimum 1 
lantai. Arahan pengembangan perumahan baru ini harus tetap memperhatikan kelestarian 
bangunan tradisional yang sudah ada.

5. Lingkungan Pura Taman Sari, terletak disisi selatan jalan Mengwi-Gulingan dengan arahan 
pemanfaatan untuk pelestarian lingkungan, pelestarian Pura Taman Sari dan peninggalan 
sejarah, objek wisata, pelestarian mata air Beji Dangka dan Beji Purna.
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Model Pengelolaan  Objek Wisata Pura Taman Ayun berbasis Nilai

Dalam model pengelolaan objek wisata Pura Taman Ayun sebagai sebuah destinasi 
kepariwisataan turistik, pengembangannya diarahkan melalui kerangka pemikiran sistemik, 
konvergen dan dikelola dalam kerangka tematik pencapaian tujuan dan arah model 
kepariwisataan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. Menurut Teguh (2012:6) 
Kompleksitas sistem diuraikan dalam urutan, keterkaitan, peran, fungsi yang saling melengkapi 
dan saling mempengaruhi dari hulu ke hilir (linkage). Lebih lanjut diungkapkan bahwa tata kelola 
destinasi sebagai destination governance mengandung pengertian sebagai rangkaian proses, 
kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, 
serta pengontrolan terhadap objek wisata Pura Taman Ayun. Tata kelola destinasi objek 
wisata Pura Taman Ayun  kemudian harusnya mencakup hubungan antara para pemangku 
kepentingan (stakeholder) yang terlibat serta tujuan pengelolaan destinasi. Dalam perspektif 
ini, pengelolaan objek wisata Pura Taman Ayun merupakan rangkaian tindakan dan upaya 
untuk meningkatkan kapasitas destinasi melalui perencanaan yang matang, implementasi 
yang konsisten dan pengendalian yang cermat untuk mengoptimalkan daya tarik, aksesibilitas, 
dan fasilitas serta masyarakat dalam rangka perolehan manfaat secara ekologis, sosial dan 
ekonomis (Teguh, 2012:6). 

Gambar 5. Pembagian Zona Pemanfaatan Ruang Kawasan Taman Ayun.
Sumber: Perbup Badung No. 1400 Tahun 2002 dan Analisis Penulis, 2012
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Salah satu modal pengelolaan destinasi adalah unsur lokalitas yang ada di destinasi termasuk 
masyarakat.  Otoritas dan kedaulatan lokalitas merupakan salah satu kunci sukses untuk 
meningkatkan kualitas keberlanjutan destinasi. Kekuatan lokal ditentukan oleh kualitas 
kehidupan masyarakat local (Teguh, 2012:8).  Dalam konteks ini, pengelolaan objek wisata 
Pura Taman Ayun mempunyai payung metaforis proteksi dari struktur primordial patriarki Puri 
Ageng Mengwi. Linearitas dan sistem kepemimpinan terpusat Puri Ageng Mengwi dalam 
menjalankan sistem pengelolaan objek wisata Pura Taman Ayun secara otonom, selama ini 
terbukti telah berhasil mendatangkan wisatawan kesana. 

Kedepan, diperlukan pola manajemen berbasis nilai yang oleh Drucker dalam Pearce (2010), 
dijelaskan sebagai upaya mengelola sumber daya secara arif dengan tantangan keberlanjutan 
sosial, ekonomi dan lingkungan sebagai entitas yang saling berkaitan untuk meningkatkan 
kapasitas kegiatan usaha ekonomi, masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif manajerial 
moderen, pemikiran yang humanis dan membumi dalam praktik pengelolaan berbasis nilai 
tidak hanya berorientasi ekonomi , namun bekerja dengan bertanggungjawab terhadap 
masyarakat. Dengan demikian, orientasi tata kelola objek wisata Pura Taman Ayun ke depan 
memerlukan nilai organisasi yang mempertimbangkan manfaat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Model Manajemen pengelolaan di objek wisata Pura Taman Ayun menggunakan manajemen 
kekeluargaan (dikelola oleh Puri Ageng Mengwi) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama 
antara Pemerintah Kabupaten Badung dengan Puri Ageng Mengwi. Penerapan nilai lokal 
diadopsi dalam proses manajerial pengelolaan destinasi. Menghasilkan kesuksesan destinasi 
pariwisata dengan mempertahankan dan melestarikan sumber daya lokal sebagai katalist 
pembangunan kepariwisataan yang ada. Nilai ekonomis lokal, estetis lokal dan etis lokal 
sebagai bentuk otentisitas dan kedaulatan masyarakat di destinasi perlu diterapkan sesuai 
pendekatan pariwisata masyarakat, keberlanjutan domestik, dan praktik pariwisata yang 
berkeseimbangan. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa destinasi merupakan entitas sosial, 
budaya, ruang, ekonomis/bisnis, dan keseimbangan ekosistem dan lingkungan yang saling 
mempengaruhi, saling melengkapi dan saling berkaitan. Sehingga, kesuksesan pengelolaan 
destinasi juga ditentukan oleh pengembangan destinasi secara internal dan eksternal yaitu 
komunikasi dan pemasaran. 
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