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Abstrak 

  
PENDAHULUAN 

 Bali yang mempunyai luas 5.632,86 km2 atau 0,29 % dari luas 

Kepulauan Indonesia (Bali in Figures, 2003). Dengan luas yang relatif kecil 

tidak mempunyai banyak sumber daya alam untuk diekspolitasi. Tambang 

tidak ada, hutan juga tidak  ada , apalagi minyak atau emas. Hanya kelebihan 

yang dimiliki Bali adalah mempunyai pemandangan alam yang masih indah 

dan manusia yang kreatif. Tingkat pendidikan diatas rata-rata nasional, tingkat 

kesehatan juga diatas rata-rata nasional. Kehidupan masyarakat yang 

diwarnai budaya yang masih kental dan menarik untuk dikunjungi. Sehingga 

strategi perekonomian Bali mengembangkan tiga sektor sebagai prioritas 

yaitu pertanian, pariwisata dan industri kecil. 

 Dilain pihak corak perekonomian Bali yang diwariskan sejak jaman 

penjajahan masih memiliki ciri ekonomi dualisme, dan ekonomi binari. 

Ekonomi dualisme, bercirikan masih berjalannya dua sistem ekonomi secara 

bersama-sama yaitu ekonomi kapitalis dan ekonomi tradisional. Contohnya di 

bidang pariwisata, realistate torurism di Nusadua, berjalan marak dengan ciri 

padat modal dan sementara dibeberapa tempat lain pengelolaan unit bisnis 

pariwisata diserahkan pada masyarakat setempat secara tradisional (Mude, 

A.G, dkk 2004; Lee and Batabyal, 1999). Kondisi ini membawa konsekuensi 

tersendiri terhadap distribusi pendapatan dan kesempatan kerja, serta 

pertumbuhan ekonomi. Disamping itu ciri lain perekonomian Bali dicirikan 

oleh corak ekonomi binari. Corak ini dicirikan dengan peranan dominan pada 

dua hal yaitu modal (capital) dan tenaga kerja (employment). Dengan sistem 

ekonomi dunia yaitu globalisasi, sangat mungkin modal dari negara ke negara 

lain dengan sangat lancar bisa berpindah. Pendekatan ini mulai banyak 

mendapat perhatian ketika sistem ekonomi Keynes, pada akhir abad ke 20 

mengalami beberapa kegagalan. Keynes mengandalkan sendi dasar pereko- 

nomian pada tiga hal yaitu waktu, uang dan tenagakerja. Ketiga hal ini 

                                                 
1 Makalah disampaikan pada Sminar/Lokakarya “Mewujudkan Masa Depan Bali yang Lebih Baik”, 
dalam rangka Dies Natalis Universitas Udayana ke 48 Tahun 2010, 3 Agustus 2010.  
2 Gurubesar Ilmu Ekonomi Universitas Udayana dan Rektor Universitas Warmadewa. 



 2 

dianggap sangat mempengaruhi proses ekonomi. Kegagalan sistem ekonomi 

Keynes dimana ditandai dengan terjadi resesi pada setiap awal dekade (1970, 

1980 dan 1990-an) muncullah pemikiran sistem ekonomi alternatif seperti 

moneteris, ekonomi sisi penawaran, ekonomi kelembagaan dan lain-lain. 

Ekonomi binari hadir diantara beberapa alternatif ini. Pada sistem binari, 

modal sangat dominan perannya disamping tenaga kerja. Modal dianggap 

lebih produktif dari pada manusia. Bahkan sampai bisa mencapai sepuluh kali 

lipat produktivitas mesin dibandingkan manusia (Ashford, 2010, hal.4). 

Apalagi dengan kemajuan teknik informatika yang sangat berkembang 

sehingga sumbangan modal sangat besar terutama dalam hal pertumbuhan 

ekonomi. Ciri ekonomi Bali berkembang juga mengikuati trend ekonomi 

dunia tadi. Apalagi penekanan pada sektor pariwisata yang sifatnya padat 

modal.  

 Dilain pihak ekonomi Bali lima tahun terakhir masih mengalami 

hambatan pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. 

Perkembangan ekonomi masih timpang antara Bali Bagian Tengah Selatan 

dengan Bagian Utara, Timur dan Barat. Baik dilihat dari laju pertumbuhan 

ekonomi, kesempatan kerja maupun distribusi pendapatan. Pengangguran 

masih cukup banyak, diperkirakan lebih kurang 16 persen dari total angkatan 

kerja. Kegitan pembangunan masih banyak terdapat di Bali bagian Tengah 

dan Selatan. (Isu ini sudah lama mulai 1970-an sampai kini belum tuntas), 

Distribusi pendapatan yang tidak merata antara wilayah pedesaan dengan 

perkotaan, utara-selatan, timur-selatan dsbnya.  

 Makalah ini bertujuan menelaah tentang kegiatan ekonomi Bali 5 

tahun belakangan ini, ditinjau dari sisi efek globlalisasi, keseimbangan antar 

sektor, dan pemberdayaan ekonomi yang bertumpu pada kearifan lokal.  

 

GLOBALISASI 

 Ekonomi global yang dimulai dari ide penataan perdagangan dunia 

pasca perang dunia pada tahun 1950 selanjutnya menjadi kesepakatan 

tentang pajak dan tarif (GATT) dunia. Dari kesepakatan-kesepakatan ini (mulai 

dari kesepakatan Genewa atau Geneva round sampai pada Doha Round 

pada November 2001) terbentuklah ide kerjasama perdagangan dengan 

bebas tarif dan bebas proteksi. Kerjasama ekonomi perdagangan Asean 
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(AFTA), APEC untuk Asia Pasifik, SAARC untuk Asia Selatan, ANZCERTA untuk 

kerjasama ekonomi perdagangan antara Australia dan New Zealand, NAFTA 

untuk blok Amerika Utara dan Amerika Serikat., Uni Eropa, merupakan 

kerjasama yang dibentuk yang mengarah pada integrasi ekonomi. Walaupun 

belum semua kesepakatan atau kerjasama itu sampai menjadi integrasi 

ekonomi penuh, Uni Eropa telah berhasil sampai tahap itu (Nehen, 2009, hal 

355-373).  

Beberapa hal yang baik tentang kerjasama atau globalisasi ekonomi ini 

yaitu: dapat meningkatkan produksi global; meningkatkan kemakmuran 

masyarakat dalam satu negara ; meluaskan pasar untuk produk dalam negeri;  

meningkatkan akses akan modal dan teknologi yang lebih baik; dan 

menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Namun 

demikian  kesiapan yang belum cukup kondisi dalam negeri untuk menjambut 

globalisasi ini. Bagi industri yang baru berkembang di dalam negeri, 

globalisasi ini merupakan ancaman. Karena mereka belum siap, belum 

matang, belum efisien untuk bersaing, sehingga globalisasi ini bisa 

menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Disamping itu banyaknya 

impor atau masuknya barang-barang internasional ke dalam negeri akan 

berdampak buruk bagi neraca pembayaran Indonesia. Mengalirnya modal 

masuk ke Indonesia menyebabkan sektor keuangan menjadi tidak stabil. 

Akhirnya globalisasi ini akan bisa memperburuk kondisi pertumbuhan 

ekonomi jangka panjang.  

Bagi Bali (Indonesia) kondisi globaliasi merupakan hal yang harus 

diterima dan bahkan sudah dilaksanakan hampir 35 tahun, ketika Bali terbuka 

bagi investor asing untuk bisnis pariwisata yang ditawarkan pemerintah 

Indonesia. Pada tahun 1973 ketika konsultan Perancis melalaui studi Sceto 

membuat studi kelayakan dan pemerintah  Indonesia memutuskan wilayah 

Nusa Dua sebagai daerah pengembangan hotel, sejak itu sebenarnya  

Bali telah terbuka bagi dunia terhadap investasi pariwisata di Bali. Sejak itu 

pula ekonomi Bali telah terlibat dalam ekonomi global. Dari 34 lot yang ada di 

wilayag Nusa Dua (Wilayah lahan yang dimiliki Bali Tourism Development 

Board di Nusa Dua) hampir semuanya adalah investor asing dari 

mancanegara seperti Italia, Inggris, Amerika dll. Demikian pula teknologi, 

sumberdaya manusia, termasuk modal mengalir ke Bali sejak itu. Sejak itu pula 
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terjadi proses  transfer pengetahuan dari asing kepada masayarakt Indonesia 

(lokal) tentang hospitality. Skala usaha (khususnya pelayanan pariwisata) 

tampak bertambah besar. Kualitas produk yang ditawarkan juga bertambah 

baik. Di sisi lain perlu dilihat kesiapan orang lokal (Indonesia) dalam 

menyambut keadatangan semua unsur ini. Mulai dari SDM, modal, maupun 

perangkat lunak yang lain sehingga tujuan globalisasi itu terjadi. Hal ini yang 

masih diragukan masyarakat Bali atau Indonesia. Mereka belum siap terutama 

modal dan teknologi. Sebagaian SDM sudah siap.  
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