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KEUNGGULAN BALI SEBAGAI  

DAERAH TUJUAN WISATA ANDALAN INDONESIA 

 

Oleh : Lili Somantri  

 

 

Abstrak 

 

Makalah ini akan menyoroti Bali sebagai daerah tujuan wisata andalan 

Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Bali merupakan icon pariwisata 

Indonesia yang terkenal dengan julukan Pulau Dewata. Oleh karena itu, 

menarik untuk dikaji faktor-faktor apakah yang menyebabkan Bali sangat 

terkenal, di dalam negeri maupun di Internasional sebagai Daerah Tujuan 

Wisata andalan pariwisata Indonesia.  

 

Kata Kunci : Bali, Pariwisata, Daerah Tujuan Wisata 

 

 

A. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 

memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Sekitar 5776 buah pulau 

besar maupun kecil yang berderet di daerah khatulistiwa banyak menyimpan 

keindahan alam. Selain itu, penduduknya yang beraneka ragam yang terdiri 

atas ratusan suku bangsa memiliki keunikan tersendiri yang memiliki adat 

istiadat yang khas. 

Kekayaan alam dan budaya ini merupakan anugerah tuhan yang 

harus disyukuri oleh bangsa Indonesia.  
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Akan tetapi, hanya ada satu wilayah di Indonesia yang terkenal akan 

pariwisatanya, yaitu Bali. Padahal dari segi wilayahnya, Bali memiliki kondisi 

fisik yang sama dengan daerah lain berupa pulau. Oleh karena itu, dalam 

makalah ini akan dikaji faktor-faktor apa yang menyebabkan Bali menjadi 

daerah tujuan wisata andalan Indonesia. 

 

B. Kondisi Geografis Bali 

Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang wilayahnya 

terdiri atas satu pulau, yaitu Pulau Bali dan beberapa pulau-pulau kecil di 

sekitarnya. Di antara pulau kecil tersebut, pulau yang paling besar adalah 

Nusa Penida yang berada di tenggara Pulau Bali. Luas seluruh wilayah 

Provinsi Bali adalah 5633 km2. 

Bentuk Pulau Bali seperti kipas yang direntangkan, yang di bagian 

tengahnya terdapat pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. 

Pegunungan ini sekaligus sebagai batas alam antara Bali bagian utara dan 

Bali bagian selatan. Gunung tertinggi di Bali adalah Gunung Agung (3.142 m 

dpl) yang terletak di Kabupaten Karang Asem. Gunung lainnya, yaitu Gunung 

Batur (1717 m dpl).  

Kondisi Bali bagian utara memiliki dataran rendah yang sempit. Hal ini 

berbeda dengan Bali bagian selatan. Dataran rendah di Bali selatan 

menghampar dari Kabupaten Jembrana di barat sampai Kabupaten Karang 

Asem di timur. Di bagian ujung selatan terdapat semenanjung yaitu Benoa.  

Di Bali terdapat beberapa sungai, yang sebagian besar mengalir ke 

arah selatan dengan sungai terpanjangnya, yaitu Sungai Ayung. Sungai-

sungai lainnya, yaitu sungai Pangi, Maran, Ho, dan Empas. Selain sungai, di 

Bali juga terdapat danau yaitu Danau batur, Beratan, Buyan, dan 

Tamblingan.  
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Dari segi masyarakatnya, Bali didiami oleh suku bangsa Bali, Suku 

Bali dapat dibagi dua, yaitu masyarakat Bali Aga dan masyarakat Bali 

Majapahit. Bali Aga berarti Bali pegunungan mereka biasa juga disebut Bali 

asli. Bali majapahit mendiami daerah dataran rendah di bagian selatan Pulau 

Bali.  

Sebagian besar masyarakat Bali menganut agama Hindu. Agama ini 

tercermin dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat Hindu Bali memiliki 

pembagian kasta di dalam masyarakatnya sebagaimana juga masyarakat 

Hindu di India. Namun dalam kehidupan sehari-hari di Bali, pembagian kasta 

ini tidak berlaku secara ketat kecuali dalam upacara keagamaan. Sekitar 90 

persen penduduk Hindu Bali termasuk dalam kategori kasta Sudra atau kasta 

orang biasa. Bahasa Bali pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Bali 

pengunungan dan Bali dataran.  

Masyarakat Bali memiliki adat istiadat dan seni yang khas. Adat 

istiadat dan seni ini sangat berkaitan dengan agama hindu yang dianutnya. 

Bagi masyarakat Bali, seni telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari 

mereka. Seni selalu dibutuhkan dan selalu ada dalam setiap kegiatan 

kemasyarakatan di Bali apakah itu kegiatan keagamaan, sosial, budaya dan 

lain-lain. Kegiatan mengukir dan melukis selalu dilakukan dalam setiap acara 

sosial atau keagamaan. 

 

C. Objek Wisata di Bali 

Bali memiliki objek wisata yang sangat beragam, baik wisata alam, 

wisata budaya, dan wisata bahari. Di Bali terdapat sekitar 54 lokasi objek 

wisata yang tersebar di delapan kabupatennya.  

Di Kabupaten Buleleng terdapat Pantai Lovina, makam Jayaprana, air 

panas Banyuwedang, lingkungan Pura Pulaki, pantai Kalibukbuk, pemandian 

Air Saneh, dan pantai Ponjok Batu. Di Kabupaten Jembrana terdapat pantai 

Medewi dan pantai Purancak. Di Kabupaten Tabanan terdapat Kebun Raya 



 4 

Bedugul, Danau Bratan, Tanah Lot, air panas Penatahan, Alas Kedaton, 

Museum Subak Bali, dan Jati Luih.  

Di Kabupaten Badung terdapat Pura Ulu-watu, Pura Taman Ayun, 

Alas Pala Sangeh, Pantai Sanur, Pantai Kuta, Legian, Seminyak, Pantai 

Suluban, pantai Nusa Dua, Taman Penyu Pulau Serangan, Pantai Gangga, 

Museum Bali, Museum Le Mayeur, Werdi Budaya (Art Centre), Mandala 

Wisata, Lila Ulangun, Oo-ngan, dan Monumen Padang Galak. Di Kabupaten 

Klungkung terdapat Goa Lawah dan Taman Gili Kertagosa. Di Kabupaten 

Karangasem terdapat Pura Besakih, Bukit Putung, Desa Tenganan, Candi 

Dasa, Taman Ujung, Tirta Gangga, Puri Maskerdam, Pantai Tulamben, dan 

Bukit Jambul. 

Di Kabupaten Gianyar terdapat Istana Tampaksiring, Museum Ratna 

Warta, Danau Kawi, Gunung Kawi Sebatu, Taman Kemuda Saraswati, 

Wanara Wana Ubud, dan Museum Purbakala. Di Kabupaten Bangli terdapat 

panorama Gunung Batur dan Danau Batur, Desa Trunyan, dan Sasana 

Budaya. 

Kota Denpasar merupakan Ibu Kota Provinsi Bali yang memiliki 

beberapa daerah tujuan wisata, seperti bangunan kuno dengan arsitektur 

Bali. kota ini memiliki beberapa museum yang menarik, pusat kesenian dan 

berbagai pusat perbelanjaan. Sebagai kota tujuan wisata, wisatawan dapat 

menikmati dan mempelajari tentang berbagai atraksi budaya yang terdapat di 

Denpasar mulai dari Puri Pemecutan, Puri Satria dan Kesiman, kemudian 

menggunjungi Pura tertua dan terbaru di kota ini.  

 

D. Keunggulan Bali sebagai Daerah Tujuan Wisata  

Bali dan pariwisata tidak bisa dipisahkan. Sebagai daerah tujuan 

wisata utama, kekayaan dan keindahan alam, serta keunikan seni budayanya 

menjadi daya tarik utama. Bali tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi di 
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luar negeri juga. Bali ini memiliki julukan pulau dewata karena memiliki 

kekhasan yang dipengaruhi oleh agama hindu.  

Oleh karena itu, sektor pariwisata menjadi andalan bukan hanya oleh 

Pemerintah Provinsi Bali, tetapi juga seluruh lapisan masyarakatnya banyak 

berharap dari sektor jasa ini.  

Faktor yang menyebabkan bali sebagai daerah tujuan wisata andalan 

di Indonesia, karena memiliki kekhasan pada objek wisatanya, baik wisata 

alam maupun wisata budaya. Selain itu, didukung pula oleh sarana dan 

prasarana pariwisata yang lengkap.  

1. Keunggulan Objek Alam 

Bali dianugerahkan memiliki alam yang indah dan bervariatif, dari 

mulai pantai, laut, sungai, danau, gunung, dan hutan. Semua objek alam ini 

sangat potensial untuk dijadikan objek wisata.  

Objek wisata alam yang menarik di Bali, yaitu pantai. Bali sangat 

terkenal dengan keindahan pantainya. Contohnya, Pantai Kuta yang 

merupakan objek wisata sangat terkenal. Pantai ini terletak di paling selatan 

Pulau Bali yang memiliki pantai berpasir putih dan ditumbuhi ratusan hektar 

pohon nyiur. Pantai Kuta yang lebar, berpasir putih bersih merupakan daya 

tarik tersendiri bagi wisatawan, Pada sore hari di saat matahari mulai 

terbenam, Kuta menyajikan pemandangan yang sangat indah. Pantai ini 

memiliki ombak yang bagus untuk aktivitas selancar.  

Kawasan pantai lainnya adalah pantai Sanur merupakan tempat bagi 

wisatawan yang datang ke Bali untuk mencari sea, sand, and sun. Tanjung 

Benoa di sebelah utara kawasan Nusa Dua adalah tempat yang 

menyenangkan untuk melakukan beraneka olah raga dan rekreasi air, seperti 

snorkling, parasailing, diving, naik boat, berlayar, berselancar, melihat 

pemandangan bawah laut dengan glass buttom boat dan berbagai kegiatan 

olah raga air lainnya.  
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Objek wisata alam lain yang menarik,  keindahan panorama Gunung 

Batur dan Danau Batur yang terletak di Kecamatan Kintamani Kabupaten 

Bangli. Pada umumnya wisatawan yang mengunjungi Gunung Batur 

berkumpul di Penelokan yang berada di pinggir kawah Gunung Batur. Dari 

Penelokan wisatawan dapat menikmati panorama puncak Gunung Batur dan 

Danau Batur yang berada di bawahya. Kawah Gunung Batur sangat luas 

yang berbentuk danau dinamakan Danau Batur. Sambil menikmati hembusan 

udara pegunungan yang sejuk dan   melihat panorama yang indah di Bukit 

Kintamani. Di kaki gunung terdapat Danau Batur yang memberikan suasana 

pemandangan yang menakjubkan. Di objek wisata ini kegiatan yang dapat 

dilakukan antara lain hiking dan fotografi.  

Selain itu, Di sebelah barat Danau Batur terdapat tempat wisata 

penting lainnya, yaitu Bedugul yang juga memiliki kawah dan danau dengan 

pepohonan yang menghijau. Bedugul memiliki pemandangan alam yang 

indah dan sejuk dengan obyek wisata utamanya adalah Danau Bratan yang 

berada di puncak bukit. Keindahan Danau Bratan menjadi lebih lengkap 

dengan berdirinya Pura Ulun Danu, tempat di mana masyarakat berdoa 

sebelum dan setelah musim tanam.  

Bedugul merupakan obyek wisata pegunungan dengan ketinggian 

antara 1,200-1.450 meter dari atas permukaan laut. Kawasan wisata Bedugul 

adalah salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan di Bali. Di 

kawasan bedugul ini terdapat Kebun Raya Eka Karya dan lapangan golf Bali 

Handara yang melengkapi keindahan kawasan wisata Bedugul. Tidak jauh 

dari Danau Bratan, ke arah timur laut, terdapat dua danau yaitu Danau Buyan 

dan Danau Tamblingan,  

2. Keunggulan Objek Budaya 

Objek wisata yang tidak kalah menarik, yaitu budaya masyarkatnya. 

Kehidupan masyarakat Bali sangat erat dengan agama hindunya sehingga 

setiap upacara keagamaan merupakan objek yang sangat khas. Pura 
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merupakan tempat ibadah umat hindu yang menarik tersebar di seluruh 

pelosok bali. Oleh karena itu, Bali juga memiliki julukan Pulau Seribu Pura. 

Diantara pura yang menarik, yaitu Pura Besakih, Pura Tanah Lot, dan Pura 

Uluwatu. 

Pura Besakih merupakan pura terbesar dan terpenting di Bali yang 

terletak di lereng Gunung Agung pada ketinggian 1000 m dari permukaan 

laut. Di komplek Besakih ini terdapat 23 pura yang terpisah-pisah namun 

saling berhubungan. Pura yang terbesar dan terpenting di kompleks ini 

adalah Pura Penataran Agung. Mengunjungi Pura Besakih pada saat 

diselenggarakannya suatu acara perayaan (festival) agama Hindu adalah 

sangat menyenangkan dimana ratusan bahkan ribuan pemeluk agama Hindu 

datang ke pura ini dengan mengenakan pakaian yang indahindah serta 

membawa berbagai aneka sesajian. 

Obyek wisata Tanah Lot adalah salah satu tempat wisata yang paling 

terkenal di Bali, disini terdapat sebuah pura yang berada di atas sebuah 

pulau karang kecil yang menjadi tempat yang paling sering untuk dijadikan 

objek fotografi. Banyak sekali wisatawan yang datang ke tempat ini 

khususnya pada saat menjelang matahari tenggelam karena suasana dan 

pemandangannya yang sangat mengesankan. 

Pura Luhur Uluwatu berdiri persis di atas batu karang yang menjorok 

kelaut dengan pemandangan yang sangat indahnya, terutama pada sore 

hari. Pura Luhur Uluwatu tersebut diperkirakan berdiri sekitar abad 11 , 

seusia dengan Empu Kuturan yang mendirikan pelinggih di lingkungan Pura 

Besakih. 

Selain itu, Pura Taman Ayun yang berarti taman yang indah. Pura ini 

terletak di Desa Mengwi sekitar 18 kilometer barat laut kota Denpasar dan 

merupakan salah satu dari pura-pura yang terindah di Bali. Halaman pura 

ditata sedemikian indah, dikelilingi kolam ikan yang dibangun tahun 1634 

oleh Raja.Mengwi saat itu I Gusti Agung Anom. Dihiasi oleh meru - meru 
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yang menjulang tinggi dan megah diperuntukkan baik bagi leluhur kerajaan 

maupun bagi para Dewa yang bertahta di Pura-pura lain di Bali. 

Sebagai daerah tujuan wisata yang utama di Indonesia, berbagai desa 

di Bali juga berkembang menjadi desa wisata dengan keunikannya masing-

masing. Desa Baha sekitar 4 kilometer sebelah timur Pura Taman Ayun, 

dikenal dengan sistem pertanian Subak, suatu organisasi yang mengatur 

pembagian air untuk irigasi pertanian. Keunikan lain yang dapat dijumpai di 

desa ini adalah pintu masuk ke rumah dari masing-masing keluarga yang 

seragam dengan kombinasi arsitektur bangunan tradisional Bali, sehingga 

dapat memberikan kesan tersendiri bagi wisatawan. Pura desanya dihiasi 

ukiran kuno. 

Desa Trunyan di pinggir Danau Batur yang dihuni oleh masyarakat Bali 

Aga yang merupakan penduduk asli Bali sebelum kedatangan orang-orang 

Majapahit. Di dekat Trunyan, terdapat komplek pemakaman orang Bali Aga 

yang hanya dapat dicapai dengan perahu motor. Masyarakat Trunyan tidak 

membakar atau menguburkan mayat anggota masyarakat yang meninggal, 

tetapi hanya diletakkan di dalam sebuah kurungan bambu, mayat itu akan 

hancur dengan sendirinya, namun anehnya tidak menyebarkan bau busuk. 

Selain objek budaya yang berupa bangunan, di bali sangat terkenal 

dengan keseniannya, yaitu seni tari, seni lukis, seni rupa, dan berbagai 

upacara adat atau upacara keagamaan. Seni tarinya antara lain Tari Kecak, 

Tari Barong, Tari Legong, Tari Topeng, dan Tari Arja. Seni lukisnya meliputi 

seni lukis modern maupun tradisional. Seni rupanya seperti berbagai jenis 

patung dan hasil kerajinan, baik dari logam maupun dari bahan bukan logam. 

Sedangkan upacara adatnya antara lain upacara ngaben (pembakaran 

mayat), upacara piodalan di pura-pura, dan upacara potong gigi (metatah). 
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3. Sarana dan Prasarana 

Faktor yang sangat penting dalam kegiatan pariwisata adalah sarana 

dan prasarana pendukungnya, seperti hotel, restauran, cafe, kolam renang, 

pusat souvenir, dan sarana olah raga. Bali memiliki sarana dan prasarana 

yang lengkap.  

 Di sekitaran Pantai Kuta banyak terdapat hotel berbagai kelas, hotel-

hotel berbintangnya nan megah berfasilitas standar internasional. Kawasan 

ini dipenuhi dengan berbagai penginapan dari yang sederhana hingga yang 

mewah, banyak wisatawan memilih kawasan ini untuk menginap dan 

menjadikannya sebagai base sebelum berkeliling ke berbagai obyek wisata 

lainnya di Bali. 

Selain itu, terdapat restauran, bar, penyewaan alat-alat surfing serta 

bengkel perbaikan sudah tersedia. Menyediakan fasilitas lengkap sesuai 

kebutuhan wisatawan dan begitu semarak dengan sarana olahraga seperti 

Bungy jumping, water boom. Pantainya lebar dengan pasir berwarna putih 

dilengkapi dengan sejumlah fasilitas olah raga laut seperti selancar angin 

(windsurfing), parasailing, dan mendayung. nelayan setempat juga 

menyediakan jukung sewaan bagi mereka yang ingin berkeliling melihat 

keindahan alam yang masih alami di semenanjung bukit bagian selatan. 

Beberapa unit cafe juga berjajar di pantai menyediakan berbagai makanan 

sari laut, khususnya ikan bakar dengan aroma dan rasa khasnya yang 

mengundang selera. 

Penginapan di Sanur umumnya menyediakan fasilitas AC dan kolam 

renang. Disini terdapat banyak restauran dan warung makan. Untuk 

cendramata terdapat di pasar seni sukowati yang menyediakan kerajinan-

kerajinan khas bali yang dapat dijadikan untuk oleh-oleh.  Sapta Pesona 

Hal yang paling penting lagi adalah Sapta Pesona, yaitu Aman, Tertib, 

Bersih, Sejuk, Indah, dan Ramah. Bali telah memiliki semuanya. Untuk rasa 

aman wisatawan, di Bali pernah ada masalah, yaitu dengan Kasus Bom Bali. 



 10 

Bali selama ini dikenal sebagai tempat yang aman bagi wisatawan asing, 

,Akan tetapi saat ini Bali mulai berbenah diri untuk menjaga keamanan, 

dengan membuat berbagai peraturan, salah satunya pemeriksaan identitas 

pada waktu masuk ke Pulau Bali.  

 

E. Kesimpulan 

Bali merupakan daerah tujuan wisata andalan di Indonesia yang 

sangat terkenal di dunia. Hal ini karena Bali memiliki berbagai objek wisata 

alam yang indah dan bervariasi. Keindahan alam ini didukung oleh keunikan 

budaya Bali yang sangat erat dengan Agama Hindu. Kehidupan masyarakat 

Bali sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu, baik dalam kegiatan keagamaan, 

kemasyarakatan, dan Kesenian. Oleh karena itu, Bali memiliki keunikan 

tersendiri sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke Bali.  
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