
Pengaruh Sustainable Tourism Sebagai Program yang melestarikan Cultural Diversity 
Guna Mencapai Target MDGs Dalam Masyarakat Wetu Telu

Moh. Sarifudin / 071514553004

Magister Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

Abstrak

Sustainable Tourism merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah 
Lombok dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) dalam 
masyarakat Wetu Telu. Salah satu program yang kemudian dimasukkan ke dalam 
Sustainable Tourism untuk mencapai target MDGs adalah cultural diversity. Melalui 
cultural diversity, budaya masyarakat Wetu Telu yang merupakan budaya kelompok 
minoritas mulai diberi kesempatan untuk muncul kepermukaan, yang kemudian oleh 
pemerintah dan masyarakat dijadikan sebagai salah satu alat untuk menarik wisatawan 
asing. Karena dengan dijadikannya sebagai sebuah obyek wisata diharapkan akan mampu 
mencapai target dalam MDGs. Langkah ini diambil karena hubungan antara masyarakat 
Wetu Telu yang kurang terjalin harmonis dengan pemerintah. Sehingga, pengembangan 
sektor pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa terjun 
langsung di dalamnya. Namun, hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan yakni 
bagaimana pengaruh Sustainable Tourism sebagai program cultural diversity guna 
mencapai target MDGs dalam masyarakat Wetu Telu?.

Kata Kunci : Sustainable Tourism, Millenium Development Goals (MDGs), cultural 
diversity, masyarakat Wetu Telu Lombok.

Abstract

Sustainable Tourism is one of the acts taken by the government of Lombok in order to 
reach the target of Millenium Development Goals (MDGs) in Wetu Telu society. One of 
the programs included in the Sustainable Tourism to reach the target of MDGs is cultural 
diversity. The culture of Watu Telu which is come from a minor community stands a 
chance to show up through cultural diversity, which is then used by the government and 
the people to attract foreigner. By using the culture as tourist attractions, hopefully the 
MDGs target can be reached. The act is taken because of the bad relationship between the 
government and Wetu Telu society. Therefore, the development of tourism hopefully can 
help to improve the living quality of the people without directly involved. However, the 
question is how is the influence of Sustainable Tourism as the cultural diversity program 
in reaching the target of MDGs in Watu Telu society?

Keywords : Sustainable Tourism, Millenium Development Goals (MDGs), cultural 
diversity, Wetu Telu Society Lombok.
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Penelitian ini mengakaji mengenai pengaruh sustainable tourism (Pariwisata 

keberlanjutan) sebagai program pelestarian cultural diversity (keberagaman budaya) 

sesuai dengan target Millenium Development Goal’s (MDGs) dilihat dari perkembangan 

masyarakat Wetu Telu yang berada di desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten 

Lombok Utara. Donald Macleod dan James Carrier menjelaskan bahwa Tourism 

memiliki hubungan yang erat dengan power dan budaya. Budaya dapat membantu 

menentukan apa yang hendak dilakukan oleh wisatawan asing, karena kebanyakan dari 

wisatawan asing selalu ingin melakukan sesuatu yang baru dan exotic atau bisa dikatakan 

bahwa budaya memiliki magnet tersendiri dalam menarik wisatawan asing (Donald 

Macleod dan James Carrier,2010:13). Hal ini yang kemudian membuat banyak 

pemerintah mulai memasukkan cultural diversity sebagai salah satu dari sustainable 

tourism dan pemerintah Lombok merupakan salah satu contoh akan hal tersebut.

Cultural Tourism

Cultural tourism (wisata budaya) merupakan perspektif yang menempatkan nilai-

nilai dan keuntungan ekonomi secara bersamaan. Cultural tourism merupakan produk 

independen dari pariwisata, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya melestarikan nilai-nilai masa lalu dan warisan budaya guna memperkuat 

identitas. Budaya dalam konteks pariwisata memiliki konsepsi yang berbeda yakni makna 

yang lebih luas dan sempit. Wisata budaya dalam konteks yang lebih luas diartikan 

sebagai produk pariwisata yang memperhitungkan keunikan, keberlanjutan dan 

pentingnya pemasaran, dengan penekanan pada kepuasan tuntutan intelektual. Dalam 

konteks yang lebih sempit, wisata budaya merupakan alasan seseorang untuk bepergian. 

Para wisatawan berpergian dengan motivasi untuk mengenal budaya baru, berpartisipasi 
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dalam acara-acara kebudayaan atau mengunjungi atraksi budaya (Zoltán Bujdosó, 

2015:313).

Para pendukung dari involusi budaya berpendapat bahwa wisata budaya dapat 

merangsang kebangkitan kepentingan lokal dalam bentuk budaya tradisional, sehingga 

keduanya memperkuat ikatan budaya dan memberikan aktor lokal akses ke keuntungan 

material, maksudnya adalah aktor lokal memperoleh keuntungan dari wisata budaya dan 

di sisi lain budaya tersebut juga terlestarikan. Namun yang menjadi tantangan di sini 

adalah membedakan antara apa yang 'suci' (terbuka untuk pariwisata) dari apa yang 

'profan' (terbuka untuk komoditas). Karena sering kali aktor lokal lupa akan peraturan 

dalam sebuah budaya dikarenakan hanya mengejar keuntungan (Robert Shephred, 

2002:184).

Para pendukung dari cultural erosion model of tourism  menjelaskan bahwa 

wisata budaya akan menghilangkan estetika dari sebuah budaya dan tradisi akibat dari 

tuntutan cultural tourism. Karena cultural tourism menempatkan budaya sebagai 

komoditas pariwisata, sehingga menimbulkan kecenderungan budaya hanya dijadikan 

simbol dalam seni tradisional dan praktek-praktek sosial di antara pengrajin lokal dan 

lain-lain, bukan karena minat yang tulus dalam tradisi budaya lokal atau keyakinan 

(Robert Shephred, 2002:184). Ketika budaya hanya dijadikan sebagai sebuah simbol akan 

menimbulkan ketidak puasan akan bagi wisatawan asing, karena seringkali membuat 

seseorang hanya mampu memperkenalkan budaya tersebut tetapi tidak mampu berbaur 

atau menempatkan dirinya sebagai bagian dari budaya tersebut. Hal ini yang kemudian 

sering dijadikan sebagai salah satu indikator bahwa identitas lokal mulai mengalami 

degradasi.
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Selain itu, cultural tourism memiliki hubungan yang erat antara hosts (tuan 

rumah) dan guest (tamu), hubungan yang erat ini kemudian menghasilkan sejumlah 

output seperti: ekonomi, sosial dan budaya. Dalam tataran ekonomi guests akan mampu 

merangsang kewirausahaan yang secra otomatis berdampak terhadap peningkatan taraf 

hidup. Sementara itu, dalam tataran sosial dan budaya akan terjadi perubahan nilai-nilai, 

sikap, perilaku, pola konsumsi dan cara hidup baik dalam diri hosts maupun guests. 

Perubahan yang terjadi pada hosts akibat dari interaksi dengan guests merupakan salah 

satu cara yang digunakan untuk melihat sejauh mana budaya hosts telah mengalami 

perubahan (Brendan Canavan,2016:231). Penjabaran dari cultural tourism ini yang 

kemudian akan digunakan untuk melihat peranan dari sustainable tourism melalui 

cultural diversity dalam mencapai target MDGs pada masyarakat Wetu telu. Masyarakat 

Wetu Telu merupakan salah satu kelompok masyarakat yang terkena dampak dari 

sustainable tourism, sustainable tourism melalui cultural diversity mampu menempatkan 

masyarakat Wetu Telu sebagai salah satu budaya wisata yang ada di Lombok.

Masyarakat Wetu Telu

Masyarakat Wetu Telu merupakan kelompok minoritas yang berada di pulau 

Lombok, masyarakat Wetu Telu berbeda dengan masyarakat Lombok pada umumnya 

yang beragama Islam, Hindu dan Kristen. Di mana masyarakat Wetu Telu adalah 

masyarakat sinkretisme yang di dalamnya tidak hanya terdapat jejak-jejak Islam dan 

Hindhu, akan tetapi juga Pantaisme (Sven Cederoth, 2004:20). Perbedaan ini pula yang 

pada akhirnya membuat masyarakat Wetu Telu mengalami marginalisasi pada masa orde 

baru. Permasalahan marginalisasi sendiri berawal dari keberpihakan masyarakat Wetu 

Telu kepada Soekarno, yang dikarenakan Soekarno yang mendukung Pancasila dengan 
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berlandaskan ketuhanan yang maha esa dan secara tidak langsung ini membuka jalan bagi 

masyarakat Wetu Telu untuk tetap eksis (Ahmad Fathan Aniq, 2011:11).

Perubahan dari orde lama ke orde baru memberikan pukulan keras bagi masyarakat 

Wetu Telu. Pada masa pemerintahan orde baru pemerintah Indonesia hanya mengakui 

lima agama yakni, Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha yang diatur dalam UUD 

No.1 tahun 1965. Peraturan ini yang kemudian membuat Waktu Lima (Islam) menguasai 

kursi pemerintahan daan memiliki kuasa untuk memaksa Wetu Telu untuk masuk ke 

dalam ajaran Waktu Lima. Permasalahan ini yang kemudian membuat Wetu Telu 

mengalami kemunduran dan harus tinggal di daerah-daerah tertentu di pulau Lombok 

guna menjaga kepercayaannya (Ahmad Fathan Aniq, 2011:11). Walaupun demikian 

pemerintah Lombok tetap melakukan berbagai upaya guna memaksakan pemahamannya 

terhadap Wetu Telu, baik melalui pendirian pondok pesantren, madrasah, mengambil alih 

kepemilikan tanah, mendirikan masjid, mengirim pemuka agama dan lain sebagainya (I 

Wayan Wirata, et.al, 2010:05).

Kebijakan pemerintah tersebut menuai perlawan dari masyarakat Wetu Telu, di mana 

masyarakat Wetu Telu memperketat peraturan adat guna menjaga kepercayaan yang 

diwarisi dari nenek moyang mereka. Selain itu, masyarakat Wetu Telu juga menolak 

segala bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan dan perlawanan yang 

dilakukan oleh masyarakat Wetu Telu pada akhirnya berdampak terhadap pengembangan 

budaya, dan menjadikan mereka termarjinalisasi baik dari aspek sosial maupun politik 

serta menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah dan masyarakat 

Waktu Lima dengan Wetu Telu (I Wayan Wirata, et.al, 2010:05).  Permasalahan yang 

dialami oleh masyarakat Wetu Telu secara perlahan mulai menemukan jalan tengah 

akibat dari sustainable tourism.
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Lombok Sustainable Tourism

Sustainable tourism di Lombok sendiri telah dimulai semenjak tahun 1979 pasca 

ditetapkannya Lombok menjadi salah tujuan wisata di Indonesia. Dalam perjalanannya 

pengembangan sektor pariwisata tersebut terbagi menjadi tiga periode, yakni: periode 

pertama berkisar dari tahun 1979-1999an dan berfokus pada pembangunan, sedangkan 

periode ke dua berlangsung dari tahun 2000 hingga 2005 yang berfokus pada pemulihan 

dan periode yang terakhir berlangsung dari tahun 2006 hingga sekarang dan periode ini 

dikatakan sebagai sebuah periode kebangkitan (BPPD-NTB, 2015:30). Pada periode 

pertama, pengembangan sektor pariwisata belum menyentuh budaya sebagai salah satu 

agenda pariwisata. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut presiden Soeharto 

menginginkan Islam yang satu dan semenjak saat itu di Lombok tidak ada lagi Wetu Telu 

maupun Waktu Lima yang ada semua masyarakat sasak adalah Islam dan pada akhirnya 

membuat beberapa budaya harus mengalami marginalisasi dan menutup diri yang salah 

satu diantaranya adalah masyarakat Wetu Telu (Ahmad Fathan Aniq, 2011:11).

Pada periode ke dua, pengembangan pariwisata masih belum mampu menyentuh 

budaya secara menyeluruh sebagai salah satu komoditas pariwisata. Karena pada saat itu 

pengembangan sektor pariwisata belum fokus terhadap pengembangan budaya, 

dikarenakan instabilitas politik dalam negeri yang diawali dengan runtuhnya kekuasaan 

orde baru pada tahun 1997,  Kerusuhan sosial mengenai Suku, Ras, Agama dan Antar 

golongan (SARA) yang terjadi di Mataram pada tahun 2000, Serangan Teroris terhadap 

menara kembar di New York tahun 2001, Serangan teroris di Bali tahun 2002 dan 2005, 

Bencana alam seperti Tsunami yang terjadi di Aceh tahun 2004, Gempa bumi di 

Yogyakarta tahun 2006 dan Penyebaran Virus SARS dan flu burung di Asia Tenggara 

tahun 2005 (BPPD-NTB, 2015:30). Kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya 
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pada periode ini dapat dilihat dari usaha masyarakat Waktu Lima untuk menghilangkan 

masyarakat Wetu Telu dengan cara melakukan syiar, membangun pondok pesantren, 

masjid dan melaksanakan beberapa kegiatan budaya yang diharapkan akan mampu 

menghilangkan identitas Wetu Telu (Ahmad Fathan Aniq, 2011:15).

Pada periode ketiga pengembangan sektor pariwisata, budaya merupakan salah satu 

komoditas utama yang di jual pada sektor pariwisata di Lombok. Budaya masyarakat 

Lombok sendiri merupakan sebuah perpaduan antara nilai-nilai Islam dengan Hindu, hal 

ini tercermin dari tarian, permainan, musik tradisional, serta filosofi yang dimiliki 

masyarakat Lombok yang merupakan refleksi dari ajaran Hindu dan Islam yang 

dipelihara secara harmonis oleh masyarakat Lombok secara turun-temurun. Selain itu, 

juga terdapat desa-desa yang juga merupakan bagian dari budaya yang berusaha untuk 

dihidupkan dan dikembangkan oleh pemerintah guna menjadi komoditi pariwisata 

(BPPD-NTB, 2015:22). Pada periode ketiga ini cultural diversity mulai dimasukkan 

menjadi bagian dari Sustainable tourism di Lombok dan dapat dilihat dari kemudahan 

akses serta ditetapkannya beberapa desa yang sebelumnya termarginalisasi menjadi 

tempat atau obyek wisata di pulau Lombok. Salah satu diantaranya adalah masyarakat 

Wetu Telu yang berada di desa Bayan.

Pengaruh Sustainable Tourism

Ketika suistainable tourism mulai menyentuh masyarakat Wetu Telu dengan 

cultural diversity dalam program  cultural tourism ternyata menimbulkan masalah baru, 

yakni munculnya kesenjangan antara penduduk asli (masyarakat Wetu telu) dengan 

pendatang. Kemudahan akses (infrastruktur) yang disediakan pemerintah menjadikan 

masyarakat Wetu Telu hanya sebagai obyek pariwisata, maksudnya adalah masyarakat 
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Wetu Telu hanya menjadi pemikat wisatawan asing untuk berkunjung, namun yang 

dijadikan pemeran utama adalah pendatang serta para pelaku bisnis. Begitu pula dalam 

pelaku ekonomi pariwisata, program cultural tourism yang dijalankan menempatkan 

masyarakat Wetu Telu sebagai porter dalam pelaku ekonomi, yakni seseorang yang 

bertugas membawa barang wisatawan asing yang hendak mendaki ke Rinjani  

(Schellhorn, 2007).

Selain mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat Wetu Telu, cultural 

tourism juga mempengaruhi perkembangan budaya yang dimilikinya. Setelah sektor 

pariwisata desa Bayan berkembang beberapa budaya masyarakat Wetu Telu mulai 

mengalami degradasi.  Kepercayaan masyarakat Wetu Telu akan hal-hal yang berbau 

mistik mulai berkurang bersamaan dengan munculnya pondok pesantren disetiap dusun 

dan mulai dilakukannya ceramah agama yang intensif, dimana sebelumnya kegiatan ini 

sulit untuk dilakukan. Permasalahan lain yang kemudian juga muncul kepermukaan 

adalah banyaknya masyarakat yang mulai melakukan prilaku menyimpang, yakni prilaku 

yang tidak sesuai dengan nilai dan agama setempat (Juniarsih, 2007). 

Perkembangan pariwisata di desa Bayan membuat pertumbuhan migran 

berkembang pesat. Banyaknya migran membuat penduduk asli sulit untuk mengontrol 

prilaku menyimpang. Hal ini dikarenakan migran yang membawa budayanya serta 

keyakinannya yang berbeda dengan masyarakat setempat menjadikan masyarakat 

kesulitan untuk mengontrol pelanggaran sosial yang dilakukan oleh masyarakatnya. 

Tokoh masyarakat setempat menuturkan bahwa sebelum sektor pariwisata berkembang 

pesat, kontrol sosial masyarakat sangat ketat. Dimana masyarakat mampu mengawasi 

perilaku masyarakat yang menyimpang dari kebiasaan dan dengan cepat mendapat respon 

baik berupa teguran maupun cibiran dari tetangga sekitarnya.akan tetapi, setelah sektor 
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pariwisata berkembang, kontrol social mulai mengalami kelonggaran. Hal ini pada 

mulanya berlaku pada penduduk luar, kemudian berkembang ke masyarakat lokal, 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai budaya masyarakat yang ada mengalami degradasi 

dari nilai budaya masyarakat pedesaan yang menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai 

agama menuju nilai budaya masyarakat perkotaan yang toleran terhadap perbedaan dan 

penyimpangan (Juniarsih, 2007).

Kesimpulan

Sustainable tourism mampu menjadi jembatan penghubug antara pemerintah dengan 

masyarakat Wetu Telu, dikatakan demikian karena sustainable tourism pada akhirnya 

membuat pemerintah Lombok harus mengakui maupun menghargai cultural diversity 

mengingat budaya merupakan salah satu komoditas penting dalam sektor budaya. 

Pengakuan akan cultural diversity yang kemudian menciptakan cultural tourism yang 

memiliki pengaruh terhadap berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat Wetu Telu dan 

sekaligus menjadi sarana pemerintah dalam mencapai target dari Millenium Development 

Goal’s (MDGs). Namun, dalam Sustainable tourism yang diterapkan masih memiliki 

banyak kekurang dan yang paling nampak adalah masyarakat Wetu Telu belum dijadikan 

pemeran utama dalam pengembangan sektor pariwisata di desa Bayan.
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