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ABSTRACT 

Some of the subak in Denpasar city has become a land conversion despite being designated as Green Open 

Space by the local government. Subak Sembung is one of the sustainable subak and currently being developed 

as an ecotourism. The facilities have been provided in this location within their running on programs. These give 

benefits to the community, but only few members of subak and those who are involved in ecotourism felt about 

them. The potential of ecotourism needed to be explored comprehensively so it can increase the benefits given to 

subak members and be the identity of the city.The methods used in this research such as: (1) data collection 

method using a literature method, interview, and field observation; (2) data analysis using a comparative 

descriptive.The potential of tourism activities that can be developed at Subak Sembung are tracking (i.e. walking, 

cycling), festivals, training, agrotourism, and ecoliteration. There are common problems faced by the people as of 

management weaknesses and a guarantee of visitors who continually visit the subak. In addition, the most 

potential and urgent activity for tourism development is ecoliteration for the students. 

Keywords: identification, potential, ecotourism, Subak Sembung 

ABSTRAK  

 

Lahan subak di Kota Denpasar sebagian telah mengalami alih fungsi lahan meskipun telah ditetapkan sebagai 

Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Denpasar. Subak Sembung adalah salah satu subak yang masih 

lestari, dan saat ini sedang dikembangkan ekowisata. Beberapa fasilitas ekowisata sudah terwujud dan beberapa 

kegiatan sudah berlangsung, serta sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat umum dan pelaku kegiatan, 

tetapi baru sebagian kecil anggota subak yang merasakan manfaat kegiatan ekowisata terebut. Potensi 

pengembangan ekowisata perlu digali secara komprehensif sehingga dapat meningkatkan manfaat bagi anggota 

subak dan dapat menjadi identitas kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Metode 

pengumpulan data adalah dengan metode studi pustaka, wawancara, dan observasi lapangan; (2) Metode 

analisa data adalah dengan metode deskriptif komparatif. Potensi wisata yang dapat dikembangkan di Subak 

Sembung adalah: tracking (jalan kaki, bersepeda), festival, pelatihan, wisata agro, dan ekoliterasi. Permasalahan 

umum yang dihadapi adalah terletak pada belum adanya pengelolaan yang baik, dan jaminan kontinuitas 

kunjungan.  Potensi wisata yang paling potensial dan mendesak dikembangkan adalah ekoliterasi untuk pelajar. 

Kata kunci: identifikasi, potensi, ekowisata, Subak Sembung. 

 

PENDAHULUAN 

 

Saat ini pengertian subak bukan saja mengenai system tata kelola irigasi tradisional, tetapi meliputi 
sesuatu yang lebih luas seperti sistem organisasi, manusianya, serta wilayah dan fitur yang terdapat 
didalamnya.  Sejak tahun 2012 subak ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia (WBD) 
dalam katagori cultural landscape. Pelestarian subak di Bali tidak hanya pada situs WBD tetapi pada 
umumnya seluruh subak yang ada di Bali dilestarikan oleh Pemerintah Daerah. Di Kota Denpasar 
Subak dilestarikan oleh Pemerintah Kota dengan menetapkan areal subak sebagai Ruang Terbuka 
Hijau (RTH). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali 2009, luas lahan pertanian 
di Bali terus mengalami penyusutan antara 800-1.000 Ha per tahun. Dalam kurun waktu sepuluh 
tahun (tahun 2002-2012) di Kota Denpasar terjadi pengurangan lahan sawah seluas 334 Ha (BPS 
Kota Denpasar).     
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Ditengah maraknya alih fungsi lahan subak di Kota Denpasar, Subak Sembung merupakan salah satu 
subak yang masih cukup lestari. Subak Sembung terletak di Kelurahan Peguyangan Kecamatan 
Denpasar Utara. Luas areal Subak Sembung saat ini sekitar 115 Ha yang merupakan lahan sawah. 
Selain aktifitas pertanian saat ini di Subak Sembung sedang dirintis kegiatan ekowisata. Fasilitas 
ekowisata yang sudah terealisasi saat ini adalah: (1) Jogging track; (2) Lahan parkir, bangunan 
serbaguna berupa wantilan; (3) Bale bengong yang berada dipinggir jogging track; (4) Areal subak 
beserta fitur yang ada didalamnya.  

Menurut Paturusi (2008:26), perencanaan pariwisata adalah suatu proses pembuatan keputusan yang 
berkaitan dengan masa depan suatu destinasi atau atraksi wisata. Perencanaan pariwisata perlu 
dilakukan untuk dapat meningkatkan manfaat ekowisata di subak sembung dan menjadikan culture 
landscape subak sebagai salah satu identitas kota Denpasar. Salah satu langkah awal yang bisa 
dilakukan pada ekowisata di subak sembung adalah membuat studi awal yaitu identifikasi potensi 
ekowisata. Hasil kajian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan bagi pihak-pihak yang 
terlibat dan terkait dengan keberadaan Ekowisata di Subak Sembung. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Identitas Kota 

Menurut Fasli, 2003 (dalam Amar 2009), identitas sebuah kota adalah keunikan karakteristik yang 
membedakan dengan kota lainnya, yang merupakan suatu konsep yang kuat terhadap penciptaan 
citra dalam pikiran seseorang. Menurut Lynch (1960) citra dapat terwujud dengan beberapa cara 
yaitu: (1) Objek luar biasa, sehingga dengan pengenalan yang panjang si pengamat dapat 
memperoleh gambaran tentang identitas dan organisasi lingkungannya; (2) Objek yang langsung 
dikenali, karena sesuai dengan suatu tiruan; (3) Objek baru yang mempunyai struktur serta identitas 
yang kuat dimana faktor-faktor fisiknya membentuk pola tersendiri. Ada lima unsur lingkungan dimana 
identitas bisa dibaca dan   dikenali masyarakat yaitu: (1) Path merupakan suatu jalur yang digunakan 
oleh pengamat untuk bergerak atau berpindah tempat; (2) Edges Merupakan batas dapat berupa 
suatu desain, jalan, sungai, gunung. Edge memiliki identitas yang kuat karena tampak visualnya yang 
jelas; (3) District merupakan   suatu bagian kota mempunyai   karakter atau aktivitas khusus yang 
dapat dikenali oleh pengamatnya; (4). Nodes merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis di 
mana arah atau  aktifitasnya  saling bertemu  dan dapat diubah  ke arah atau aktivitas  lain, misalnya  
persimpangan  lalu lintas, stasiun,  lapangan  terbang,  jembatan,  kota  secara  keseluruhan  dalam  
skala  makro  besar, pasar, taman, square, tempat suatu bentuk perputaran pergerakan, dan 
sebagainya; (5) Landmark merupakan simbol yang menarik secara visual dengan sifat penempatan 
yang menarik perhatian. Biasanya landmark mempunyai bentuk yang unik serta terdapat perbedaan 

skala dalam lingkungannya. Julia Winfield‐Pfefferkorn, 2005 (dalam Amar 2009) menyebutkan bahwa 

keberhasilan kota‐kota dunia seperti New York, Paris, Rotterdam, dan San Francisco dalam menjual 
kotanya disebabkan karena mereka memiliki keunikan dalam salah sebuah fungsi kehidupan kota, 
seperti sejarah, kualitas ruang (termasuk infrastruktur), gaya hidup,  dan  budaya. , dengan landasan 
program kerjasama yang mantap antar masyarakat dan pemerintah kotanya. 

Subak Sebagai Objek Ekowisata dan Identitas Kota 

Ekowisata adalah pariwisata berkelanjutan berbasis alam yang memberi dampak minimal terhadap 
alam sekaligus mendukung upaya konservasi. (Arida,2009:18; Fennel,1999:43; Yoeti,2008:195). 
Agrowisata merupakan upaya menampilkan kegiatan petanian dan suasana perdesaan sebagai daya 
tarik utama wisatanya (tourist attraction). Salah satu daya tarik wisata dalam ekowisata dapat berupa 
agrowisata (Sumarwoto, 1990 dalam Windia dan Wiguna, 2013: 100). Pengertian subak merupakan 
tiga hal yang tak terpisahkan yaitu palemahan (areal sawah), pawongan (manusia dan organisasinya) 
dan parahyangan (ideologi dan prasarana serta ritualnya). Sektor pertanian di Bali khususnya lahan 
basah dikelola sepenuhnya dengan sistem subak berdasarkan batas-batas hidrologis kawasan. Kalau 
ditinjau secara menyeluruh sistem subak memiliki tiga sub sistem yaitu sub sistem pola pikir, sub 
sistem sosial, dan sub sitem artefak. Pengembangan ekowisata pada subak dapat dilakukan dengan 
menjual sub sistem subak tersebut yaitu sub sistem konsep/pola pikir, sub sistem sosial dan sub 
sistem artefak/kebendaan (Windia dan Wiguna, 2013:108). Sebagai cultural landscape subak di Kota 
Denpasar merupakan suatu kawasan (district), yang merupakan perpaduan antara alam dan budaya, 
yang memiliki karakteristik yang khas sehingga dapat dijadikan salah satu identitas Kota Denpasar 
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Potensi Ekowisata Pada Subak 

Sub Sistem Pola Pikir/Konsep 

Konsep yang dapat dijual dari subak adalah pola pikir dari kelembagaan subak. Inti dari pola pikir 
sistem subak adalah tri hita karana (THK). THK memungkinkan untuk diperkenalkan kepada kalangan 
wisatawan ilmiah seperti peneliti, dan wisatawan yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai subak. 
(Windia dan Wiguna, 2013:108-109). 

Sub Sistem Sosial 

Potensi sub sistem sosial adalah berupa kunjungan wisatawan ke lapangan berinteraksi dengan 
pelaku kegiatan pada kawasan subak. Kegiatan yang dilakukan dapat berupa: site seeing, melakukan 
kegiatan pertanian bersama petani, dan menikmati atraksi wisata ritual. Keberadaan organisasi subak 
sendiri dapat menjadi atraksi wisata seperti bagaimana struktur organisasi subak dari tingkat tempek 
subak, subak gede, sampai dengan subak agung, juga bagaimana sistem pembagian kerja, mobilisasi 
sumber daya, hak dan kewajiban anggota dan pengurus (Windia dan Wiguna, 2013:109-117). 

Sub Sistem Artefak/kebendaan 

Atefak yang ada di kawasan subak antara lain; pura subak (sanggah catu yaitu sanggah yang berada 
disamping tempat masuknya air ke satu bidang lahan sawah, pura bedugul yaitu pura yang berada 
pada bangunan bagi, pura ulun suwi yaitu pura yang terdapat pada satu subak gede, pura masceti 
ditingkat suatu wilayah, dan pura subak tertinggi yaitu pura ulun danu), bendung saluran irigasi, 
terowongan, bangunan bagi sawah, sistem inlet dan outlet dalam sistem pengairan persawahan. 
Sistem irigasi subak merupakan potensi yang menarik dengan perangkat fisik seperti: empelan, 
aungan, tembuku aya, tali kunda. Areal persawahan dengan transis merupakan daya tarik tersendiri. 
(Windia dan Wiguna, 2013:110-118). 

Keanekaragaman Hayati dalam Subak 

Keanekaragaman gen yang paling  menonjol  di  sawah adalah varietas padi. Secara umum dikenal 
dua kelompok varietas padi, yaitu varietas padi lokal dan padi unggul. Padi lokal terdiri atas berbagai 
varietas. Beras, beras merah, ketan dan injin (ketan hitam) merupakan contoh dari varietas padi lokal 
yang sudah dibudidayakan oleh para petani anggota subak sejak dahulu kala. Keanekaragaman 
spesies Culture landscape subak mencakup berbagai spesies burung yang banyak diareal subak 
adalah: burung kokokan (kuntul kerbau / Bubulcus ibis), kuntul perak / Egretta intermedia, kuntul kecil 
/ Egretta garzetta dan blekok sawah / Ardeola spesiosa), dan granivora atau burung pemakan biji-
bijian. Keanekaragaman spesies tanaman   selain padi, ada juga berbagai spesies tanaman yang lain 
seperti kelapa, pisang, jagung, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Keaneka ragaman ekosistem 
merupakan unit-unit interaksi antara organisme dan lingkungan sekitarnya. Sebagian besar ekosistem 
pada subak dibuat meniru ekosistem alam, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Ekosistem dalam 
subak antara lain: ekosistem daerah aliran sungai dengan konsep ubah uga yang berarti membiarkan 
kira-kira dua kali panjang uga (penghubung dua sapi pada bajak) pada kanan dan kiri saluran air 
untuk ditumbuhi beranekaragam tanaman. Keanekaragaman ekosistem lain adalah pulau 
isogeobiografi yaitu kawasan yang secara geologi dan biologi berbeda dengan kawasan luas yang 
ada di sekitarnya. Pondok, kandang ternak, pura di tengah persawahan, yang dikelilingi 
beranekaragam  pepohonan  merupakan  pulau isogeobiografi. (Surata,2009: 81 -120). 

Ekoliterasi Subak   

Ekoliterasi adalah kemampuan untuk bertindak nyata berdasarkan atas kepedulian, sikap, 
keterampilan dan pemahaman tentang berbagai prinsip kehidupan berkelanjutan pada subak. 
Ekoliterasi subak merupakan potensi atraksi wisata dengan memanfaatkan objek-objek wisata pada 
subak. Sasaran atraksi wisata ekoliterasi subak pada umumnya adalah siswa dan mahasiswa namun 
tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat luas. Ekoliterasi subak menyangkut beberapa hal yang 
akan diuraikan di bawah ini (Surata, 2009: 122-185). 

Mempelajari siklus padi sebagai siklus kehidupan bertujuan bukan hanya dalam mengelola siklus 
tanaman padi. Namun yang jauh lebih penting, implementasi THK bertujuan mengatur siklus 
kehidupan, agar manusia dapat hidup di bumi ini secara berkelanjutan. Salah satu bentuk kegiatan 
ekoliterasi mengenai siklus hidup padi adalah mendorong anak-anak dan generasi muda terlibat 
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langsung dalam bercocok tanan padi. Mempelajati etnosain adalah mempelajari sistem pengetahuan 
yang dimiliki oleh masyarakat tertentu dalam mengklasifikasikan objek, kegiatan dan kejadian di alam 
semesta. Subak dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium alam karena Cultural landscape subak 
menyediakan model, alat, bahan dan contoh sistem pengetahuan untuk berbagai bidang sains 
maupun non sains. Map Pack merupakan kegiatan pembelajaran yang terfokus pada lingkungan 
dengan menggunakan berbagai metode berpartisipasi dalam memetakan dan menginventarisasi 
cultural landscape.  

GAMBARAN UMUM SUBAK SEMBUNG 

Subak sembung berada di Kelurahan Peguyangan Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar. 
Secara adat berada di Desa Pakraman Peguyangan. Kondisi lansekap subak Sembung dapat dlilihat 
pada gambar.1.   

         

Gambar 1. Kondisi Landscape Subak Sembung 
Pemetaan: Bayu ,2016 

 
Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Zonasi 
Kecamatan Denpasar Utara, Subak Sembung merupakan zona RTH pertanian (RTHK-2) dengan 
klasifikasi zona pertanian ekowisata (T-2). Bangunan yang diizinkan pada RTHK ekowisata terdiri atas 
bangunan-bangunan penunjang kegiatan agrowisata atau ekowisata yaitu: bangunan rumah makan, 
workshop kerajinan, stage pertunjukan, bangunan relaksasi/yoga, ruang pameran, pasar seni, villa 
terbatas. Pada zona RTHK Ekowisata (T-2) dapat dikembangkan jalur-jalur jogging track, cycling, 
kolam  pancing atau  kolam  buatan  lainnya  dengan  minimasi  perubahan bentang alam dan 
perkerasan jalur memakai bahan yang tidak masif dan mampu menyerap air.  

POTENSI DAN MASALAH PADA EKOWISATA SUBAK SEMBUNG 

Daya Tarik Wisata yang Sudah Dikelola 

Daya Tarik wisata yang sudah dikelola saat ini cukup beragam, walaupun sebagian besar belum 
dapat memberi manfaat kepada krama subak. Daya Tarik wisata tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
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Tracking 
 
Kegiatan ini adalah berjalan-jalan pada jalur yang sudah disediakan baik untuk tujuan olah raga 
maupun rekreasi. Fasilitas yang ada adalah jogging track sepanjang 3 kilometer dan tempat 
beristirahat berupa bale bengong. Permasalahan yang dihadapi adalah panjang lintasan 3 km belum 
sesuai dengan kebutuhan  pengunjung. Berdasarkan observasi  pengunjung rata-rata melintasi 
jogging track lebih dari satu putaran. Hal ini menyebabkan kebosanan karena melalui jalur yang sama 
berulang-ulang. 

Perlombaan-perlombaan  berkaitan dengan subak 

Perlombaan berkaitan dengan subak yaitu: lomba subak, lomba lelakut, pindekan dan sunari. Lomba-
lomba tersebut merupakan potensi atraksi wisata karena pada acara ini dapat disaksikan hal-hal 
terkait dengan subak. Permasalahan yang dihadapi adalah perlombaan – perlombaan ini belum 
dilaksanakan secara rutin sehingga dapat dijadwalkan sebagai atraksi wisata.  

Pelatihan Pertanian Organik 

Pelatihan pertanian organic diberikan kepada kelompok tani organic yang ada di subak sembung. 
Setelah mendapatkan pelatihan kelompok tani organic di Subak Sembung melakukan penanaman 
padi organic, dan telah berhasil memproduksi gabah padi organic. 

Outbond 

Outbound  adalah metode pembelajaran dengan memanfaatkan keunggulan alam. Para peserta tidak 
hanya dihadapkan pada tantangan intelegensia, tetapi juga fisik dan mental. Sejak dicanangkannya 
ekowisata Subak Sembung, kegiatan outbound sudah pernah dilakukan beberapa kali dengan peserta 
dewasa maupun anak-anak. Permasalahan pada atraksi wisata outbond ini adalah belum ada 
pengkajian  konsumen sasaran , pengelolaan , dan pemasaran. 

Studi Banding tentang Subak 

Sejak dicanangkan ekowisata subak sembung telah beberapa kali mendapat kunjungan dalam rangka 
studi banding diantaranya: studi komparasi Pemkab Bone tahun 2015, kunjungan delegasi beberapa 
Negara tahun 2016. Permasalahan yang ada pada atraksi wisata studi banding ini adalah belum 
adanya manajemen sehingga kegiatan ini belum mampu mendatangkan pendapatan bagi organisasi 
ekowisata maupun bagi krama subak. 

Pengabdian kepada masyarakat sambil berwisata 

Kegiatan berwisata sambil melakukan pengabdian terhadap masyarakat berupa upaya membantu 
pelestarian lingkungan sudah beberapa kali dilakukan di subak sembung dengan kegiatan antara lain: 
penanaman pohon, kebersihan lingkungan, memberikan bantuan kepada petani, disertai dengan 
rekreasi site seeing. 

Peken Carik 

Peken carik atau pasar di sawah adalah kegiatan pasar hasil bumi atau hasil pertanian yang 
dihasilkan dan dijual langsung di Subak Sembung. Pengunjung dapat berekreasi sambil berbelanja 
hasil pertanian yang masih segar baru dipetik dari kebun. Permasalahaan atraksi wisata peken carik 
ini adalah belum adanya perencanaan dan pengelolaan sehingga belum dilaksanakan secara rutin. 

Festival Pangan sehat 

Daya Tarik wisata berupa kuliner sehat juga sudah pernah ditampilkan di ekowisata Subak Sembung 
berupa festifal pangan sehat. Kegiatan ini meliputi lomba pangan sehat dan penjualan pangan sehat 
baik berupa bahan pangan mentah maupun makanan jadi.  

Ekoliterasi 

Kegiatan ekoliterasi anak-anak sekolah antara lain: tracking sambil mengenal tanaman, memanen 
hasil kebun, mengamati keanekaragaman hayati yang ada pada Subak Sembung, dan permainan. 
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Ekoliterasi juga dapat dilakukan oleh mahasiswa seperti yang pernah dilakukan oleh mahasiswa 
arsitektur lansekap Universitas Udayana, Kegiatan yang dilakukan adalah pemetaan dan membuat 
desain penataan kawasan Subak Sembung. Atraksi wisata ekoliterasi belum dikelola dan dapat 
dijadikan prioritas karena potensi konsumen sasaran yang sangat banyak. Potensi konsumen sasaran 
dari kegiatan ini adalah siswa TK, SD, SMTP, SLTA dan Mahasiswa.  

   
Kegiatan olah raga jalan santai Kegiatan lomba subak  Pelatihan pembuatan pestisida organic 

   
Outbound  Delegasi SDA meninjau aktifitas subak Pengabdian masyarakat  

   
Peken carik  Festival pangan sehat Ekoliterasi Anak-anak sekolah TK  

Gambar 2. Daya tarik wisata yang sudah dikelola di subak sembung 
Sumber: Dokumentasi Ngurah Gede: 2014,2015,2016 

Daya Tarik Wisata yang Belum Dikelola 

Aplikasi Konsep Tri Hita Karana (THK) 

Menurut Suryada dan Suartika (2016:523) Seperti organisasi subak pada umumnya di Bali, filosofi 
pengelolaan subak sembung adalah tri hita karana yang berlandaskan agama Hindu. THK berarti tiga 
hal yang menyebabkan kebahagiaan. THK dalam konteks subak dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Aplikasi filosofi Tri Hita Karana di Subak Sembung 
Sumber: Suryada dan Suartika (2016:523) 

KONSEP/ NON FISIK FISIK AKTIVITAS 

Hubungan yang selaras 
antara manusia dengan alam 

Palemahan/ areal 
subak 

Pengolahan lahan berkelanjutan  

Hubungan yang selaras 
antara sesama manusia  

Pawongan/ krama 
(anggota) subak 

Pembuatan awig-awig dan perarem  
berdasarkan paruman krama subak / asas 
demokrasi dalam pengelolan 

Hubungan yang selaras 
antara manusia dengan Tuhan 

Parahyangan / 
Pura subak  

Ritual Keagamaan 

 
Kegiatan Pertanian Tradisional 
 
Kegiatan pertanian tradisional merupakan kegiatan yang menarik dan memiliki keunikan tersendiri 
terutama bagi wisatawan yang belum tahu dan belum pernah melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan 
pertanian tradisional dapat berupa  pengolahan tanah, penanaman sampai memetik hasilnya. 
 
Artefak pada Subak Sembung 

Pada Subak Sembung terdapat beberapa artefak yang berupa alam, alam yang dimodifikasi oleh 
manusia, maupun buatan manusia yaitu: (a)Pura Dalem Kahyangan dengan beberapa hal menarik 



I Gusti Agung Bagus Suryada
1)
, I Nyoman Widya Paramadhyaksa

2)
- Ekowisata pada Cultural Landscape Subak sebagai 

Identitas Kota Denpasar  4-47  

yaitu masih terdapatnya elemen pura dengan langgam bebadungan yang didominasi dengan 
penggunaan bata merah dan teknik bakalan yang kini sudah hampir punah; (b)Pura Dalem Sukun 
dengan fasilitas yang dimiliki dan berpotensi sebagai pendukung aktifitas ekowisata seperti tempat 
parkir, ruang terbuka pada jaba sisi pura, bangunan serbaguna berupa wantilan. Keistimewaan Pura 
ini adalah langgam bebadungan pada sebagian besar  fasilitas seperti , kori agung, tembok 
penyengker,  dan sebagian besar pelinggih; (c) Jejaring Pura subak yang terdiri dari sanggah catu, 
pura bedugul dan pura ulun suwi;  (d) Air terjun yang dikelilingi oleh kebun kakao, kelapa, pisang, 
pohon bunut, taep, sukun, timbul, nangka, kresek, camplung, kampuak, bambu, bayur, dan perdu 
yang lebat; (e) Rest area dan kolam pemancingan yang potensial untuk dioptimalkan pemanfaatanya 
untuk sarana pendukung ekowisata; (f) Budidaya ikan sangat potensial di subak sembung karena 
ketersediaan air cukup sepanjang tahun yaitu: ikan mas, lele, gurami, nila, bawal air tawar.  

   
Arsitektur Pura Dalem Kahyangan Arsitektur Pura Dalem Sukun Wantian Pura Dalem Sukun  

   

Sanggah catu milik keturunan raja Sanggah catu sederhana  Pura Bedugul 

   
Pura Ulun Suwi dan Balai Subak Rest Area Budidaya ikan 

Gambar 3. Daya Tarik wisata yang belum dikelola di Subak Sembung 
Sumber: observasi 2016 

Keragaman Tanaman 

Tanaman yang tumbuh di subak Sembung terdiri dari tanaman budi daya dan tanaman yang tidak 
dibudidayakan. Tanaman yang tumbuh dengan baik antara lain: (a)Varietas padi yang ditanam terdiri 
dari varietas padi organic dan varietas padi unggul non organic. Varietas  padi organic yang ditanam 
saat ini adalah varietas padi mentik susu. Varietas  padi  unggul non organic yang ditanam yaitu 
ciherang dan situbagendit; (b)Tanaman ladang:  kelapa, pisang, jeruk , manga, ramburan, durian 
kane, buah naga, turi, gamal, lamtoro, nangka, pepaya, tebu,  terong, mentimun, cabe, tomat, kacang 
panjang, pare, beligo, singkong, ketela rambat, jagung, kecipir, sawi, bayam, kangkung, kemangi, 
sereh, rosela, rumput gajah; (c)Tanaman bunga: pacar, ratna, kemitir dan bunga lainnya ditanam 
petani yang dipetik bunganya untuk dijual sebagai sarana upacara umat Hindu. 

Spesies Endemis 

Spesies endemis terdiri dari spesies yang dibudidayakan dan yang spesies yang hidup liar. Spesies 
endemis yang ada di subak sembung adalah :(a)Spesies yang dibudidayakan: sapi, babi, ayam 
kampung, itik, ikan lele, ikan nila. Budidaya ternak dan perikanan ini belum dikelola optimal; 
(b)Spesies yang tidak dibudidayakan antara lain: burung Kokokan, burung granivora (tekukur, 
kutilang, emprit, bondol, petingan), belut, keong sawah, ikan gabus, ikan wader, kepiting, serangga, 
kadal, kodok. 

Rangkuman Potensi Wisata 

Rangkuman dari  uraian mengenai potensi dan masalah pada daya Tarik wisata dan atraksi wisata di 
Ekowisata Subak Sembung, dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Rangkuman Potensi Wisata yang Dapat dikembangkan di Subak Sembung 

No. Potensi Pada Subak Sembung Masalah Potensi Wisata 

1 Jogging Track Pengelolaan, panjang lintasan Tracking  

2 Lomba-lomba terkait subak Pengelolaan, peserta/pengunjung Festifal 

3 Pelatihan pertanian organic  Pengelolaan, peserta Pelatihan 

4 Out Bond Pengelolaan Ekoliterasi 

5 Studi Banding Pengelolaan, peserta Pelatihan 

6 Peken Carik Pengelolaan, peserta, pengunjung Festival 

7 Festival makanan sehat Pengelolaan, peserta, pengunjung Festival 

8 Ekoliterasi anak sekolah Pengelolaan Ekoliterasi 

9 Aplikasi tri hita karana Pengelolaan Ekoliterasi 

10 Kegiatan pertanian tradisional Pengelolaan Ekoliterasi 

11 Pura Dalem Kahyangan Pengelolaan Ekoliterasi 

12 Pura Dalem Sukun Pengelolaan  Ekoliterasi 

13 Kawasan Air terjun Pengelolaan, fasilitas, pengunjung Wisata agro 

14 Rest area Pengelolaan, fasilitas, pengunjung Wisata agro 

15 Budidaya ikan pengelolaan, fasilitas, pengunjung Wisata agro 

16 Kolam pemancingan Pengelolaan, fasilitas, pengunjung Wisata agro 

17 Keragaman tanaman Pengelolaan Ekoliterasi 

18 Keragaman spesies Pengelolaan Ekoliterasi 

Potensi wisata yang dapat dikembangkan di Subak Sembung adalah: tracking, festival, pelatihan, 
wisata agro, dan ekoliterasi. Secara umum permasalahan yang dihadapi adalah pengelolaan dan 
jaminan kontinuitas pengunjung. Potensi wisata yang paling sedikit masalahnya adalah ekoliterasi. 
Potensi fasilitas ekoliterasi sudah memadai yaitu obyek ekoliterasi adalah subak sembung dalam 
seluruh aspek. Fasilitas penunjang sudah memadai seperti: sarana parkir, ruang serbaguna semi 
indoor berupa wantilan, ruang terbuka, fasilitas servis, dan rest area. Dalam dua tahun sejak 
dicanangkannya ekowisata Subak Sembung oleh Walikota Denpasar ekoliterasi sudah berjalan, 
dengan adanya kunjungan dan kegiatan anak-anak sekolah TK, SD, SLTP, SLTA, Mahasiswa, dan 
organisasi. Jaminan kontinuitas kunjungan ada pada konsumen pelajar, karena ekoliterasi dapat 
diterapkan dalam berbagai mata pelajaran. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan 
mengusulkan kepada pejabat terkait untuk mengeluarkan peraturan tentang penerapan ekoliterasi 
pada kurikulum sekolah. 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Dalam dua tahun sejak dicanangkannya Ekowisata Subak Sembung berbagai event dan atraksi 
wisata sudah dilakukan namum belum memberi keuntungan pada masyarakat subak sebagai pemilik 
ekowisata. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengelolaan yang baik dan belum 
dikembangkannya potensi wisata secara maksimal. Secara umum potensi wisata yang ada adalah: 
tracking (jalan kaki, bersepeda), festival, pelatihan, wisata agro, dan ekoliterasi. Permasalahan umum 
yang dihadapi adalah belum adanya pengelolaan yang baik, dan jaminan kuntinuitas kunjungan.  
Potensi wisata yang paling potensial dan mendesak dikembangkan adalah ekoliterasi untuk pelajar.  
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