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ABSTRACT
State Polytechnic of Bali has been assigned by Indonesian government to develop green tourism
as its center of technology. Green tourism or sustainable tourism development has been a global and
local issue to minimize negative impacts of tourism development on natural environment, socio-cultural
and economy. The success of the sustainable tourism development has become responsibility of all related
stakeholders involved in tourism, including educational institution to produce professional graduates
with green competency, highly required by tourism industries. This research aims to assess the concept of
green tourism that would become the foundation of learning process based on green or green integrated
learning. The end goal is to have mutually agreed standard concept, used as reference by all
stakeholders. The institutional concept is clearly embodied in the vision and mission, supported by
sufficient organizational structure, a division who is responsible for planning, executing and evaluating
the application of the green concept. Integration of green tourism model in the institutional vision and
mission, will be directly or indirectly integrated in the process of teaching and learning, research and
community services.The research was done by distributing questionnaire to the director as the highest
position who has the main role in making policies. Vice director one, who is responsible for the
application of the green concept in the teaching and learning process. Integration in the field of research
and community services contributed by unit of research and community services. The research was also
done in Hilton Hotel Chain in Bali, to find out the needs of green skills in tourism sector, especially in
hotel businesses. The research found that green tourism has been integrated in the vision and mission of
State Polytechnic of Bali, but there is not agreed standard concept yet, that can be referred in the process
of teaching and learning, research and community services. The institution agreed to align global and
local concept, but those concepts have not been formulated as fundamental reference. All internal
stakeholders convinced that, green integrated learning would make the institution more efficient, and
increase the level of competitiveness of its graduates. In line with the commitment of the institution,
tourism industries, in this case hotels are strongly in need of well-trained graduates having green
competency.
Keywords: green tourism, green integrated learning, center of technology, green skills
ABSTRAK
Politeknik Negeri Bali telah ditugaskan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan
green tourism sebagai pusat teknologinya. Pengembangan pariwisata berkelanjutan merupakan isu global
dan lokal untuk meminimalkan dampak negatif pembangunan pariwisata terhadap lingkungan alam,
sosial budaya dan ekonomi. Keberhasilan pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi tanggung
jawab semua pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam pariwisata, termasuk institusi pendidikan
untuk menghasilkan lulusan profesional dengan kompetensi green, sangat dibutuhkan oleh industri
pariwisata.Penelitian ini bertujuan untuk menilai konsep green tourism yang akan menjadi dasar proses
pembelajaran berbasis green or green integrated learning. Tujuan akhirnya adalah konsep standar yang
disepakati bersama, yang digunakan sebagai referensi oleh semua pemangku kepentingan. Konsep
kelembagaan secara jelas terkandung dalam visi dan misi, didukung oleh struktur organisasi yang
memadai, sebuah divisi yang bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
penerapan konsep hijau. Integrasi model green tourism dalam visi dan misi kelembagaan, akan secara
langsung atau tidak langsung terintegrasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran, penelitian dan
pengabdian masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada direktur sebagai
posisi tertinggi yang memiliki peran utama dalam pembuatan kebijakan. Wakil direktur satu, yang
bertanggung jawab atas penerapan konsep green dalam proses belajar mengajar. Integrasi di bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh unit penelitian dan pengabdian masyarakat.
Penelitian ini juga dilakukan di Hilton Hotel Chain di Bali, untuk mengetahui kebutuhan kempetensi
green di sektor pariwisata, terutama di bisnis perhotelan. Hasil penelitian menemukan bahwa Green
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Tourism telah terintegrasi dalam visi dan misi Politeknik Negeri Bali, namun belum ada konsep standar
yang disepakati, yang dapat dirujuk dalam proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian
masyarakat. Lembaga tersebut sepakat untuk menyelaraskan konsep global dan lokal, namun konsep
tersebut belum dirumuskan sebagai acuan mendasar. Semua pemangku kepentingan internal yakin bahwa,
pembelajaran green akan membuat institusi lebih efisien, dan meningkatkan tingkat daya saing
lulusannya. Sejalan dengan komitmen institusi, industri pariwisata, dalam hal ini hotel sangat
membutuhkan lulusan terlatih yang memiliki kompetensi green.
Kata Kunci: green tourism, green integrated learning, center of technology, green skills

PENDAHULUAN
1. Kampus dalam kerangka Pembangunan Berkelanjutan
Sejak tahun 1987 setelah prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan
dipropagandakan secara internasional, di mana pembangunan harus dilakukan secara
inter-generasi, artinya pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengurangi hak-hak
hidup generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan terdiri dari pelestarian
dan pembangunan, pertanyaannya adalah apa yang harus dilestraikan dan apa yang
harus dibangun. Berkelanjutan selalu diasosiasikan dengan alam, budaya dan
masyarakat, sedangkan pembangunan selalu terkait dengan ekonomi dan kesejahtraan
masyarakat.
Kampus dalam penelitian ini Politeknik Negeri Bali, adalah prototipe dari
duania nyata dimana alam, budaya dan masyarakat ada, green campus atau sustainable
campus merupakan model yang baik yang dapat membawa dampak pada pembangunan
pariwisata berkelanjutan, karena lulusan Politeknik Negeri Bali telah melakukan
prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan selama mereka menjadi mahasiswa.
Kesadaran dan sensitivitas terhadap lingkungan, baik itu lingkungan alam, sosial dan
budaya telah mendorong baik sektor public maupun suasta untuk berusaha
melestraikannya sehingga memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan manusia.
Konsep green campus mendorong semua stakeholder untuk melakukan tata
kelola kampus berbasis pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya di
bidang

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini

dilakukan berdasarkan pada EU-EMAS (Eco-Management and Auditing System), juga
prinsip ISO 14001:2000, plan-do, check and act. Pengembangan Green Integrated
Learning pada Politeknik Negeri Bali juga memulai dari perencanaan yang matang agar
pelaksanaannya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan
kampus dan kecakapan lulusan. Sistem evaluasi program ini harus disiapkan untuk
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pengembangan dan peningkatan kwalitas program Green integrated Learning di
Politeknik Negeri Bali.
Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan harus menempatkan kurikulum
sebagai jantung pembangunan berkelanjutan. Kurikulum terintegrasi dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan, yang dantinya dapat mencetak lulusan yang
mendukung pembangunan green economy secara holistic. Kurikulum mengandung mata
kuliah yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, inegrasi keberlanjutan dalam mata
kuliah serta menjadikan kampus sebagai sistem lingkungan social atau socioenvironmental system. Para peneliti baik dosen maupun mahasiswa harus dapat
mengangkat isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kampus, sarana-prasarana dirancang
sedemikian rupa untuk memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Politeknik Negeri Bali telah didtepkan sebagai Pusat Unggulan Green Tourism
di Indonesia, program ini telah resmi dilaunching oleh Kemenristek DIKTI pada tnaggal
25 September 2017. Green Tourism yang diangkat oleh Politeknik Negeri Bali berpijak
pada kearifal lokal yaitu Tri Hita Karana, yang nantinya dapat menghasilkan lulusan
yang memiliki integritas serta kecakapan spiritual, sosial budaya dan ekologis.
Setelah mendalami peran setrategis perguruan tinggi dalam mengembangkan
pembangunan berkelanjutan, penunjukan Politeknik Negeri Bali sebagai Pusat
Unggulan Teknologi green event tourism yang belum terintegrasi dengan visi dan misi
lembaga maka perlu dilakukan penelitian dengan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Nilai dan konsep green event tourism apakah yang disepakati dan mau
dikembangkan pada Politeknik Negeri Bali?
2. Kompetensi green event tourism apakah yang dibutuhkan oleh industri
pariwisata dalam membangun green economy di bidang pariwisata?
3. Bagaimana kompetensi hasil pembelajaran dan latihan pada green campus
dapat terintegrasi dengan kebutuhan industri pariwisata?

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian terhadap visi dan misi lembaga,
pandangan stakeholder terhadap pengembangan green event tourism pada Politeknik
negeri Bali, dengan mengkonfrontasikan paradigma lokal dan global, untuk mencapai
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konsep yang disepakati bersama. Penelitian dilakukan di Politeknik Negeri Bali dan
Hotel Jaringan Hilton di Bali.
Responden dari questionnaire penelitian ini adalah pejabat yang memiliki
kewenangan dalam mengambil keputusan secara kelembagaan. Bidang Pendidikan
diwakili oleh Pudir 1, bidang Penelitian dan pengabdian oleh ketua unit P3M, sementara
hotel diwakili oleh learning manajer.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pariwisata dalam Konteks Green Economy
Berbagai penelitian telah dilakukan bahwa pengelolaan pariwisata dengan konsep
berkelanjutan atau green dapat mendorong keuntungan secara ekonomi, sosial dan
lingkungan bagi negara penerima dan masayrakatnya [1] Mill and Morrison 2006,
World Economic Forum 2009, Klytchnikova and Dorosh 2009. Pariwisata dimasukkan
dalam konteks green economy karena perlu dikelola dengan memperhatikan dampak
negatifnya. Pariwisata dalam konteks green economy mengacu pada aktivitas
kepariwisataan yang dapat berkelanjutan dalam konteks sosial, ekonomi, budaya dan
lingkungan, yakni pariwisata berkelanjutan. Pariwisata berkelanjutan bukanlah salah
satu bentuk kepariwisataan tetapi semua bentuk pariwisata yang dikelola secara
berkelanjutan [2] UNEP and UNWTO 2000
Pada prinsipnya manusia sangat peduli dengan masalah lingkunagnnya, serta
mau melakukan perubahan yang positif di sekitar mereka. Green Campus adalah
program lingkungan yang bersifat internasional yang menawarkan pendidikan yang
didefiniskan dengan baik untuk menangani masalah-masalah pendidikan yang berfokus
pada masalah lingkungan, inovasi dan penelitian yang digunakan dalam operasional
sehari-hari.Green kampus memperluas konteks pembelajaran yang melampaui
pembelajaran konvesional ruang kelas untuk membangun sikap dan prilaku yang
bertanggunjawab dan komitmen, baik di rumah maupun dalam masyarakat yang lebih
luas (Green-Campus Guidebook 2013-2014). Penyelenggaraan green kampus dapat
memberikan kesempatan pada perguruan tinggi untuk



Terbentuknya forum manajemen, staf pengajar dan mahasiswa untuk
bersama-sama membicarakan masalah lingkungan.
Memberdayakan staf dan siswa untuk menciptakan komunitas kampus
yang semakin seimbang.
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Melibatkan stakeholder kampus dalam mengambil keputusan terhadap
isu lingkungan.
 Meningkatkan proses pembelajaran dalam kampus dengan meningkatkan
rasa percaya diri mahasiswa, menjadikan mereka warga negara yang baik
dan bertanggungjawab melalui partisipasi mereka, penelitian dan transfer
ketrampilan, pengenalan akan topic-topik yang baru dengan data-data
yang diperoleh dilapangan melalui pengamatan dan penelitian berbasis
masalah.
 Membawa ide-ide baru untuk penelitian, juga event dalam kampus.
 Memberoleh dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak.
 Meningkatkan penampilan kampus, mengurangi resiko dan dampak
lingkungan dan menekan pembeayaan.
 Menampilkan teladan yang baik bagi masyarakat, mengadakan
penyuluhan bagi masyarakat.
 Dapat menigkatkan citra dan publikasi kampus.
Semua operasional pada green campus dikelola dengan prinsip-prinsip Green
Management, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk hidup dalam suasana
lingkungan yang nyaman. Lulusan akan menjadi pemimpin masa depan, maju dan
berhasil serta berupaya untuk mengurangi dampak begatif terhadap kehisdupan soasial,
budaya dan lingkungan, terlibat dalam ekonomi berkelanjutan. Tamatan dari green
campus ini akan memiliki posisi khusus untuk menjawab kebutuhan. Dalam program ini
mahasiswa akan terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek, untuk mengubah
ketrampilan menejerial yang dibutuhkan untuk membantu sueatu organisasi menerapkan
kelestarian lingkungan sebagai upaya yang utama.Sebagai bagian dari proses
pembelajaran, siswa akan mengembangkan dan menerapkan tindakan yang bersifat
berkelanjutan untuk membuat nilai yang lebih besar, meningkatkan produktivitas serta
menigkatkan tanggungjawab perusahan kepada lingkungan dan masyarakat.

Tri Hita Karana
Awalnya Tri Hita Karana adalah ajaran yang bersifat teologis yang berasal dari kitab
suci umat Hindu di Bali. Doktrin dari ajaran ini adalah bahwa Tuhan bermanifestasi
dalam ciptaannNya, Tuhan disembah dan dimuliakan dengan berbagai ritual. Hubungan
yang harmonis antara manusia dengan Tuhan sebagai penciptanya, antara sesame
manusia dan lingkungan harus dijaga dan diperjuangkan guna mencapai kebahagiaan
yang bersifat hakiki. Ajaran tri hita karana dalam konteks lingkungan dikembangkan
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menjadi tiga konsep yakni konsep lingkungan baik secara fisik maupun meta fisik,
lingkungan sosial dan lingkungan spiritual. Ketiga konsep ini dapat mengatur pola
hubungan manusia dengan alam yang menekankan bahwa alam adalah bagian tak
terpisahkan dari manusia.
Hubungan sosial menekankan pada kebersamaan, toleransi dan solidaritas yang
dapat mewujudkan kedamaian dan kreativitas budaya. Sementara hubungan manusia
dengan lingkungan spiritual dapat menjadi bagian dari pelestarian kawasan suci, serta
terwujudnya tatanan kehidupan dan lingkungan yang bersifat religius.
Semenjak isu pembangunan berkelanjutan di Bali, khususnya di bidang pariwisata
yang dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan manusia dengan ketiga unsur
tersebut, konsep tri hita karana dimunculkan sebagai konsep dan landasan pembangunan
berkelanjutan di Bali. Gerakan untuk mempromosikan tri hita karana dimulai pada
tahun 2000 ( Peters J. H and Wardana, 2013). Untuk meyakinkan bahwa perusahan
pariwisata di Bali mentaati aturan dan tata ruang berdasarkan konsep tardisi Bali,
yayasan Tri Hita Karana meluncurkan lembaga sertifikasi Tri Hita Karana. Gerakan ini
telah berhasil dengan diakuinya secara internasional oleh UNWTO pada tahun 2004.
Prinsip-prinsip tri hita karana juga telah digunakan pada mukadimah UU Pariwisata
N.10/2009.
Dalam penelitian ini konsep- konsep yang tertuang dalam Tri Hita Karana, akan
diintergrasikan dengan paradigma global, sehingga konsep green tourism yang
dikembangkan di Politeknik Negeri Bali memiliki landasan kearifan lokal dan global,
sehingga dapat menjawab tuntutan industri pariwisata di Bali.

Tiga Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan telah menjadi isu sentral secara global, hal ini
terjadi karena pembangunan ekonomi dikhawatirkan membawa dampak buruk terhadap
lingkungan, kehidupan sosial dan budaya, yang bertentangan dengan tujuan
pembangunan untuk mrningkatkan kwalitas kehidupan manusia (Dyllick T and
Hockerts Kai 2002. Beyond the business case fro corporate responsibility.Buisness
Strategy and environment No:11, p. 130-41. Willey Intercience.) Pembangunan
berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus
mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang
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(Strange Tracy and Bailey Anne 2OO8, Sustainable Development: Linking Economy,
Society and environment, OECD).
Secara internasional pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga pilar, yaitu
pilar sosial, ekonomi dan lingkunngan. Ketiga pilar ini saling ketergantungan satu
dengan yang lain, namun fokusnya adalah pada pilar ekonomi. Pembangunan ekonomi
harus mampu membawa dampak positif terhadap lingkungan dan kehidupan
masyarakat.Manusia tidak bias terlepas dari ekosistem dimana manusia dan kegiatan
ekonomi dilakukan. Dalam gambar di bawah dapat dilihat keterkaitan antara ketiga pilar
tersebut dalam membangun yang bersifat berkelanjutan.

Kegiatan ekonomi yang diintegrasikan dengan ingkungan akan menentukan
keberlangsungan kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Kegiatan Ekonomi yang
terintegrasi dengan social budaya akan mewujudkan keadilan social. Sementara
integrasi antara lingkungan dan social budaya akan menentukan daya dukung
lingkunan. Pendekatan tiga pilar ini akan menghasilkan pembangunan ekonomi yang
membawa kesejahtraan, berkeadilan dan ramah lingkungan.

HASIL PENELITIAN
Green Tourism dapat dimaknai secara luas sesuai dengan konteks budaya, lokasi
dan juga kepentingan ( Sharply Rechard, 2010). Politeknik Negeri Bali dalam
pengembangan Center of Technology on green tourism mengangkat peranan budaya
lokal yang bersumber dari ajaran agama Hindu Dharma Bali, yakni tri hita karana.
Kearifan lokal ini bertitik tolak pada tiga sumber kesejahtraan dan keseimbangan hidup
manusia, yakti hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan yang dapat
membentuk lulusan yang memiliki kecakapan spiritual. Hubungan yang harmonis antara
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sesama manusia yang dapat menghasilkan kecerdasan sosial dan budaya. Yang terakhir
adalah hubungan antara manusia dengan alam, yang dapat mencetak lulusan dengan
kecakapan ekologis. Semua pemangku kepentingan sepakat bahwa penerapan green
tourism pada proses pembelajaran di Politeknik Negeri Bali akan memberi manfaat
terhadap lingkungan, sosial budaya dan tata kelola kampus secara keseluruhan.
Pemangku kepentingan di lembaga menjadikan kecakapan green dapat menjadi
keunggulan atau academic excellence pada Politeknik Negeri Bali.
Industri pariwisata dalam penelitian ini hotel jaringan internsional telah
mengadopsi konsep green economy secara internasional dan juga konsep lokal dengan
disertifikasi oleh yayasan Tri Hita Karana. Dalam mempraktekkan usaha perhotelan
yang berbasis pada konsep green tourism, mereka membutuhkan karyawan yang
memiliki kecakapan green sehingga mereka menjadi agen dan pelaku pariwisata
berkelanjutan di Bali. Hotel jaringan internasional yang beroperasi di Bali bersandar
pada pelestarian alam dan budaya di Bali, sebagai modal dan daya tarik utama
pariwisata di Bali. Pihak industri sangat mengharapkan Politeknik negeri Bali dapat
mengintegrasikan prinsip-prinsip green tourism dalam kurikulum menjadi model
pembelajaran baru yaitu Green Integrated Learning (GIL). GIL dapat membuat
kecakapan green lulusan dapat terukur secara akademis.
Konsep green yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran pada Politeknik
negeri Bali dapat teringrasi dengan kebutuhan industri melalui aliansi antara Politeknik
negeri Bali dengan Industri Politeknik secara rutin mengadakan kelas industri,
khususnya dengan jaringan HILTON karena sudah terikat dengan memorandum
kesepahaman. Hilton adalah satu industri yang telah menjadi salah satu validator
kurikulum jurusan pariwisata, sebagai bukti bahwa integrasi antara PNB dengan industri
dapat berjalan dengan baik.
Pengembangan Green Tourism pada Politeknik Negeri Bali sejalan dengan
BaliGreenGrowth2050

Roadmap yang menata kembali kepariwisataan Bali sesuai

dengan tuntutan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan secara internasional, dan
juga tuntutan budaya lokal. Bali sebagai destinasi wisata kepulauan memiliki berbagai
keterbatasan, keterbatasan sumber alam khususnya air minum, energy listrik, lahan dan
juga sensitivitas budaya lokal. Dengan berbagai keterbatasan tersebut, Bali perlu dikelola
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secara bertanggungjawab oleh sumber daya professional untuk mengurangi dampak
negative pariwisata terhadap Bali secara keseluruhan. Politeknik Negeri Bali sebagai
salah satu pendidikan tinggi vokasi melalui green event tourism ini dapat menghasilkan
tenaga kerja yang terampil, terlatih dan berkecakapan green.

SIMPULAN
Dari kajian yang telah dilakukan, semua stakeholder sepakat untuk melakukan
pembelajaran dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
atau Green Integrated Learning ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran. Konsep
green tourism yang mau dikembangkan adalah konsep yang bersumber dari kearifal
lokal yang disebut tri hita karana yang diadaptasikan dengan kecakapan green yang
dibutuhkan dalam dunia pariwisata. Green Integrated Learning ini dapat menghasilkan
lulusan yang memiliki integritas, kecerdasan spiritual, sosial budaya dan kecerdasan
ekologis yang sangat dibutuhkan dalam industri pariwisata yang berbasis green
economy.
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