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METAMORFOSIS ‘HOMESTAY’ 
DALAM DUNIA PARIWISATA BALI

I Nyoman Darma Putra

1. Pengantar

Homestay atau jasa akomodasi berbasis rumah memainkan 
peranan penting dalam sejarah perkembangan pariwisata 
Bali. Sejak awal perkembangan pariwisata Bali tahun 1920-

an, homestay (selanjutnya tidak dicetak miring lagi agar tidak terasa 
terlalu asing) merupakan pilihan bagi wisatawan untuk tinggal. 
Hal ini terjadi jelas karena jasa akomodasi perhotelan belum cukup 
tersedia. Daerah Sanur, Ubud, dan Kuta yang kini menjadi destinasi 
populer di Bali awalnya diwarnai dengan kehadiran homestay. 
Mulai akhir 1980-an, perkembangan bisnis perhotelan di ketiga 
daerah tersebut dan daerah lainnya seperti Nusa Dua membuat jasa 
homestay tenggelam walau bukan berarti lenyap sepenuhnya. Hal 
ini bisa dimengerti karena wisatawan memerlukan kenyamanan 
dan privilege dalam berlibur. 

Dalam perkembangan berikutnya mulai pertengahan 2010-
an, seperti di luar dugaan, homestay mendapat perhatian lagi untuk 
dikembangkan. Hal ini tidak saja terjadi di Bali khususnya dan 
Indonesia umumnya, tetapi juga di ASEAN. Kementerian pariwisata 
ASEAN lewat ASEAN Tourism Standards Task Force menyusun 
tujuh standar untuk pengembangan pariwisata berkualitas, yang 
pro-masyarakat, dan berkelanjutan. Ketujuh standar itu meliputi 
standar untuk (1) Green Hotels, (2) Food and Beverage Services, (3) 
Public Restrooms, (4) Homestays, (5) Ecotourism, (6) Tourism Heritage, 
dan (7) Community Based Tourism (CBT). 

Dari ketujuh standar itu, homestay merupakan bidang 
prioritas juga untuk dikembangkan dan dibuatkan standar 
pengambangan. Tahun 2016, ASEAN berhasil menyusun standar 
untuk homestay. Standar ini diharapkan untuk dijadikan pegangan 

1
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oleh kementerian pariwisata negara-negara anggota ASEAN untuk 
pengembangan homestay di negara masing-masing. 

Inisiatif ASEAN dilanjutkan dengan pembinaan dan penilaian 
homestay dengan pemberian “ASEAN Homestay Award 2017” yang 
dilakukan di acara ASEAN Tourism Forum (ATF) di Singapura 20 
Januari 2017. Usaha ini menunjukkan bahwa pemerintah semakin 
bersungguh-sungguh mendorong pengembangan homestay dan 
CBT. Sambutan masyarakat untuk itu mulai terlihat. Jasa akomodasi 
berbasis rumah yang dulu dominan dan sempat tenggelam rupanya 
akan bangkit lagi, bermetamorfosis, setelah melewati berbagai 
waktu dengan perubahannya.

Tulisan ini mengkaji kehadiran dan perubahan homestay 
di Bali. Uraian difokuskan pada metamorfosis homestay di 
Bali, kontribusinya pada perkembangan pariwisata Bali, dan 
keberadaannya pada masa depan. Kajian ini diharapkan dapat 
memberikan gambaran sejarah homestay di Bali dan perubahannya 
sesuai dengan dinamika industri pariwisata lokal, nasional, dan 
global.

2. Metode dan Konsep
Tulisan ini disusun berdasarkan hasil kajian literatur dan 

pengamatan. Untuk literatur, tidak ada buku khusus tentang 
perkembangan homestay di Bali, namun informasi tentang itu 
tersebar dalam berbagai kajian dan buku biografi seperti biografi 
Reminiscences of a Balinese Prince Tjokorda Gde Agung Sukawati 
(1979) yang ditulis Rosemary Hilbery, novel-biografi Revolusi di 
Nusa Damai (1956) karya Muriel Stuart Walker alias K’tut Tantri, 
biografi Ida Bagus Kompiang-Anak Agung Mirah Astuti: Pasangan 
Pionir Pariwisata Bali (2012) yang ditulis I Nyoman Darma Putra, 
serta beberapa artikel yang dimuat di jurnal-jurnal.  Pengamatan 
dirangkum dari pengalaman personal dan ketika menjadi wartawan 
pariwisata untuk media lokal tahun 1980-an hingga 1990-an. Ketika 
itu, penulis sempat jalan-jalan di Sanur, Ubud, dan Kuta mengamati 
usaha akomodasi dan homestay di daerah tersebut. 

Istilah ‘homestay’ mengacu pada ‘tamu yang tinggal di rumah 
bersama keluarga pemilik rumah’. Kamus The Merriam Webster 
Dictionary (2007) memberikan pengertian ‘homestay’ sebagai ‘a stay 
at a residence by a traveler and especially by a visiting foreign student 
who is hosted by a local family’ (pelancong atau khususnya pelajar 
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dari luar negeri tinggal di rumah keluarga lokal). Ada juga yang 
membatasi sebagai ‘periode orang asing tinggal bersama penduduk 
lokal’ (Ibrahim dan Razzaq  2010:10). Lanier dan Berman (1993:15) 
menjelaskan bahwa homestay adalah tempat yang memiliki kamar 
yang tidak terpakai yang disewakan untuk mendapat penghasilan 
tambahan dan untuk perjumpaan dengan orang lain. 

Dalam pemakaian di masyarakat, istilah homestay lazim 
digunakan dunia kepariwisataan. Homestay bisa dibatasi sebagai 
jasa akomodasi berbasis rumah keluarga. Pelancong atau guest 
diajak tinggal di rumah keluarga atau host yang memiliki kamar 
lebih untuk disewakan. Pelayanan yang diberikan sederhana 
sebagai ganti dari pembayaran yang sederhana pula. Wisatawan 
tidak berharap sesuatu yang mewah seperti kalau mereka tinggal 
di hotel. Yang menjadi penekanan adalah interaksi akrab antara 
guest dan host sehingga terdapat pengalaman berwisata bagi sang 
wisatawan dan perasaan bahagia sang tuan rumah bisa berbagi 
suka cita dengan sang tamu.

Selain dalam dunia pariwisata, istilah homestay juga 
digunakan dalam dunia pendidikan. Para pelajar atau mahasiswa 
yang belajar di kota atau negeri lain, mereka punya pilihan untuk 
tinggal di asrama atau international house yang disediakan lembaga, 
atau tinggl dengan menyewa kamar sendiri, atau tinggal bersama 
keluarga dengan sistem homestay. 

Keluarga-keluarga yang rumahnya dekat kampus atau 
sekolah yang memiliki kamar lebih yang bisa disewakan kepada 
pelajar atau mahasiswa. Dalam sistem ini, pelajar atau mahasiswa 
tidak saja tinggal tetapi juga menikmati makan seperti anggota 
keluarga yang menjadi tuan rumah. Bagi pelajar atau mahasiswa 
asing, tinggal di homestay memberikan mereka peluang untuk 
mengenal budaya dan belajar bahasa setempat lebih cepat dan 
nyata. Ada juga sistem homestay yang bersifat sukarela di mana 
host menerima guest tanpa pembayaran alias sukarela.

Prasyarat dari homestay tentu saja adanya kamar ekstra yang 
dimiliki keluarga untuk digunakan tamunya dan kesediaan tuan 
rumah (host) untuk memberikan hospitality kepada tamunya (host). 
Hospitaliti ini bersifat unik karena tamu akan dianggap sebagai 
bagian dari keluarga. Dalam konteks pariwisata, homestay meliputi 
pemberian sejumlah biaya oleh guest untuk menutupai ongkos 
dan sedikit margin keuntungan bagis host. Bagi wisatawan yang 
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memiliki jiwa petualangan budaya dan bersifat terbuka, tinggal 
di homestay adalah pilihan yang tepat, karena akan menantang 
kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 
keluarga setempat yang asing baginya, terutama untuk wisatawan 
Barat.

Selain homestay, dalam dunia pariwisata ada beberapa istilah 
yang mengacu pada model bisnis jasa akomodasi sederhana seperti 
‘inn’ (penginapan), guest house (rumah untuk tamu), losmen, dan 
pension (akomodasi sederhana), BB (bed and breakfast). Semuanya 
mengacu pada akomodasi sederhana yang secara kategori kelasnya 
berada di bawah hotel.  

3. Homestay dan Nilai Kekeluargaan
Homestay memiliki sejarah yang panjang dan bersifat 

universal. Zaman dulu, jika keluarga dari Bali berlibur ke Jakarta, 
atau orang Surabaya berlibur ke Bali, pilihan mereka adalah 
homestay atau akomodasi berbasis rumah (keluarga) dan tentu tidak 
membayar. Ini bukan masalah penghematan semata dari keharusan 
mengeluarkan biaya akomodasi, tetapi lebih pada penghayatan 
dan pengamalam nilai-nilai kekeluargaan, salah satu bagian dari 
Asian Values atau nilai-nilai Asia (Barr 2002). Kalau ada keluarga 
dari Bali bertamasya ke Jakarta dan memiliki keluarga di sana 
namun tidak menginap atau tidak singgah itu petanda kurang baik, 
petanda hubungan kekeluargaan mereka renggang, takharmonis. 
Mereka akan disindir ‘kok tidak mampir, kok tidak singgah, 
sombong sekali, sudah tidak mau kenal keluarga lagi’. Betapa pun 
itu mungkin bisa ditafsirkan sebagai basa-basi, tetapi tahun 1970-
an ke belakang, menginap di keluarga, semacam homestay’ tanpa 
bayar, adalah kebiasaan yang lumrah. Pengalaman kami berlibur 
ke Surabaya tahun 1970-an memberikan contoh bagaimana kami 
tidur di rumah keluarga di Surabaya, walaupun berdesak-desakan 
di ruang tamu. Ketika menuju dan berlibur di Kota Malang saat 
itu, kami menginap di hotel karena tidak mempunyai teman dan 
kerabat di kota dingin itu.

Menginap di rumah keluarga ketika berlibur di kota 
mereka juga pernah merupakan ‘kelaziman kultural’ bagi warga 
Malaysia. Penduduk  yang menganut budaya Melayu sama dengan 
kebanyakan warga Indonesia tidak mau menunjukkan bahwa 
hubungan keluarga mereka renggang, oleh sebab itu mereka akan 
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menginap di rumah keluarga saat berlibur.1 Ketika negerinya belum 
seterbuka sekarang dan berwisata dalam negeri sebagai pilihan, 
orang-orang Cina pun kalau berlibur ke tempat lain yang dituju 
adalah kota di mana ada keluarga mereka menetap dikenal dengan 
‘family visit’, mula-mula di Cina Daratan, kemudian ke Hongkong 
dan Macau, kemudian ke beberapa negara di Asia Tenggara (Arlt 
2006:219). Berlibur dalam perayaan Tahun Baru Cina, yang jatuh 
akhir Januari/ awal Februari, biasanya dijadikan arena untuk 
‘family reunion’ (Arlt 2006:86). 

Tidak ada yang tetap di dunia ini, segalanya berubah, 
namun selalu ada yang bertahan dalam perubahan. Fenomena 
ini, oleh kalangan antropolog dikenal dengan konsep continuity in 
change. Nilai harmoni keluarga tidak lagi harus berarti datang dan 
menginap di rumah mereka tetapi cukup singgah dan menginap di 
hotel agar keluarga tidak merasa diberatkan apalagi kalau fasilitas 
mereka terbatas. Dewasa ini, banyak orang tidak memiliki waktu 
karena kesibukan bekerja atau agenda keluarga sendiri sehingga 
ketika sebuah keluarga berlibur ke daerah di mana ada familinya 
tinggal mereka tidak akan mempersoalkan lagi sekalipun tidak 
singgah. Pola pikir (mind set) sudah berubah bahwa kalau tidak 
sekarang, kalau tidak di sini, jumpa dengan keluarga atau family 
reunion bisa di lain waktu, karena ‘sama-sama sibuk’.

Selain itu, kebutuhan untuk berlibur secara nyaman dengan 
privilege yang sesuai harapan menjadi kebutuhan banyak orang 
sekarang. Dalam situasi demikian, menginap di hotel, atau di 
homestay yang komersial adalah solusinya. Pertemuan dengan 
keluarga bisa diatur dengan makan bersama di restoran atau 
jumpa di tempat lain yang disepakati. Nilai harmoni keluarga tetap 
dipertahankan hanya saja bentuk untuk mewujudkannya berubah, 
tunduk pada hukum continuity in change. 

Homestay menjadi bisnis akomodasi yang berkembang di 
mana-mana. Negara maju seperti Singapura yang menerima banyak 
kunjungan wisatawan memberikan inspirasi bagi pemilih rumah 
dengan kamar ekstra untuk disewakan dengan label homestay. 
Dalam perkembangan homestay ini, keluarga pemiliki rumah 
tidak tinggal di rumah yang disewakan. Berikut adalah contoh 

1 Pernah disampaikan oleh Badaruddin Mohamed, guru besar pariwisata dari 
University Saint Malaysia, Penang, dalam seminar pariwisata di Chiang May 
University, 2015.
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bagaimana sebuah keluarga mengiklankan rumah/kamarnya 
kepada wisatawan dengan label homestay. Pemiliknya, Meet Delsy 
menulis seperti berikut:

My husband and I live in a beautiful 2 storey home, with a little 
garden and an outdoor area in a safe and friendly neighbourhood. 
Our house has a very cosy atmosphere and we are very flexible 
hosts. 
You are free to use the living room, dining table and outdoor area 
too. We love meeting new people and we organise intimate BBQ 
parties in the outdoor porch area frequently and you are welcome 
to join us too!.2

Iklan di internet itu dibuat suami istri yang menyewakan 
rumahnya dan menjelaskan fasilitas dan kegiatan seperti BBQ 
yang bisa diikuti para tamu. Kalau tamu ingin privasi yang khusus 
tanpa mau bergabung juga dipersilakan. Iklan juga menyebutkan 
homestay ini menyiapkan pembantu untuk membersihkan kamar 
secara reguler. Bentuk interaksi host-guest yang diatwarkan 
sama dengan pengertian homestay konvensional, sementara 
manajemennya berubah lebih profesional seperti hotel. Sebuah 
komen dari pemakai homestay ini tertulis di bawahnya seperti 
berikut.

Delsy is a amazing host. I would suggest people visiting Singapore 
should visit delsys place before searching anything else. Nice and 
convenient place to stay as very near to bus stand takes you easily 
to all attractions of Singapore.

Contoh homestay di Singapura ini menunjukkan bahwa 
esensi homestay tetap, hanya saja perubahannya tampak pada 
pengelolaan yang lebih profesional, dengan pemasaran lewat 
internet, penyediaan wifi, dan fasilitas lainnya yang sesuai dengan 
kemajuan zaman. Ihwal guest komen pun sebetulnya sama dengan 
buku tamu di Puri Ubud, bedanya hanya yang di Ubud ditulis 
dalam buku, yang di Singapura diketik dalam laman internet dan 
siapa saja bisa mengakses dan membacanya.

2 https://www.homestay.com/singapore/singapore/104079-homestay-in-ang-mo-
kio-thomson-singapore
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4. Model Awal Homestay di Bali
Awal kehadiran homestay di Bali dalam arti orang asing 

tinggal di rumah warga lokal bisa ditelusuri secara runut berselang 
dari tahun 1920-an, 1930-an, dan tahun 1940-an. Awalya adalah 
Walter Spies yang tinggal di Puri Ubud akhir 1920-an. Spies, warga 
Jerman yang terkenal sebagai pelukis dan penulis buku, semula 
tinggal bersama ayahnya seorang duta besar di Rusia. Dari sana, dia 
pergi ke Belanda, lalu ke Indonesia sebagai jajahan Belanda, untuk 
kemudian ke Yogyakarta. Di sini, Spies tinggal selama setahun 
bersama Sultan, di mana pemain piano ini belajar musik (gamelan) 
Jawa. Ketika diundang ke Bali oleh Tjokorda Gde Putra Sukawati 
(kakak dari Tjokorda Gde Agung Sukawati), dia tinggal di Puri 
Ubud. Tjokorda Gde Agung Sukawati, dalam buku otobiografinya, 
menuturkan di mana Spies tinggal dan apa kegiatannya:

At first he lived in the front courtyard of the Puri Saren. He brought 
a piano with him, a German bicycle, and a butterfly net. We went 
from valley to valley together catching butterflies and put them in 
gold leaf boxes and sent them to museums in Europe and elsewhere 
(Hilberry 1979: 16).

Pertama-tama, dia tinggal di istana Puri Saren, Dia membawa 
piano, sepeda Jerman, dan jaring kupu-kupu. Kami pergi 
dari lembah ke lembah bersama menangkap kupu-kupu dan 
meletakkannya dalam kotak berlapis emas dan mengirim ke 
museum-museum di Eropa dan lainnya. 

Awalnya, Spies tinggal dalam bentuk homestay di Puri Ubud. 
Dengan tinggal di Puri Ubud, Spies bisa dengan cepat menghayati 
budaya Bali lewat kehidupan keluarga Puri Ubud dan masyarakat 
sekitarnya. Setelah beberapa lama tinggal di Puri Ubud, Walter 
Spies akhirnya membangun villanya sendiri di sebidang tanah di 
tepi Sungai Campuan yang hening dan tenang, tak sampai 1 km 
jaraknya dari Puri Ubud. Tanah itu milik sepupu dari Tjokorda Gde 
Agung Sukawati. Spies dipersilakan memakai secara gratis, namun 
Spies menyerahkan semacam uang sewa. Sebagai pelukis hebat, 
Spies bisa mendapat hasil menjual sebuah lukisan seharga 3,000 
golden yang cukup untuk hidup selama setahun di Bali. Soal sewa 
tanah itu, Tjokorda Gde Agung Sukawati menuturkan:
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We agreed on a rent for the land of 5 guilders a month. At once Walter 
started to build his house with the help of his friend (Hilberry 1979: 
16).

Kami sepakat untuk menyewa tanah untuk 5 gulden per 
bulan. Walter mulai membangun rumahnya atas bantuan 
temannya.

Sesudah membangun rumah itu, teman-teman Spies yang 
datang ke Bali tinggal bersamanya di Ubud, seperti Vicki Baum, 
Baron Dresden, dan Leitner. Vicki Baum adalah penulis novel A 
Tale from Bali, kisah tentang Perang Puputan Badung 1906. Tahun 
1928, ketika seorang agen usaha wisata Belanda pertama di Bali 
yang tinggal di Singaraja, Moster Bruyn, datang ke Bali, dia juga 
tinggal di tempat Walter Spies. Demikian juga dengan ahli bahasa 
budaya Dr. Roelof Goris, setiap minggu datang ke Ubud dan setiap 
datang pasti dia tinggal ber-homestay di tempat Spies.

Kalau awalnya Spies tinggal dalam bentuk homestay di 
Puri Ubud, selanjutnya, setelah dia punya rumah sendiri, Spies 
bisa mengajak teman-temannya untuk tinggal secara homestay di 
sana. Setiap sarjana atau peneliti yang datang ke Bali, pasti mereka 
menemui atau tinggal dengan Spies, karena Spies dianggap tahu 
banyak tentang seni dan budaya Bali. Kalau ayahnya seorang 
duta besar, Spies berperan sepergi ‘duta besar seni’, tempat ekspat 
bertanya.

Aktivitas utama Spies tentu saja dalam bidang seni tari dan 
lukis. Bersama Wayan Limbak dari Bedulu dia menciptakan kembali 
Tari Kecak sampai adanya kini sebagai ikon pariwisata terkenal dan 
terlaris. Bersama Tjokorda Gde Agung Sukawati, Spies membentuk 
kelompok seniman Pitamaha untuk memajukan seni budaya di 
Ubud. Lewat interaksinya dengan seniman-seniman Ubud dan 
sekitarnya dalam organisasi ini, Spies mempromosikan seni rupa 
dan seni lukis Bali, yang kelak terkumpul dalam Museum Puri 
Lukisan. Selain serba bisa dalam dunia seni, Spies juga mendapat 
julukan ‘tourism icon’ karena mempromosikan pariwisata Ubud, 
menyiapkan homestay, dan memberikan inspirasi pembangunan 
hotel di sana (Wesner, Hitchcock, Michael dan Putra 2007). Lokasi 
villa Walter Spies, kini menjadi lokasi Hotel Campuan, milik 
keluarga Puri Ubud.
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Contoh homestay lain dari tahun 1930-an bisa disimak dari 
pengalaman Muriel Stuart Walker, wanita kelahiran Skotland 
yang menjadi warga negara Amerika. Dalam roman-biografinya 
Revolusi di Nusa Damai, dia mengisahkan perjalanannya ke Bali 
untuk mencari kedamaian hati, dari hidup penuh masalah pribadi 
di Amerika. Di berangkat ke Batavia (Jakarta), lalu naik mobil ke 
arah Jawa Timur menyebrang ke Gilimnauk, menuju Denpasar, 
Bali. Tempat yang dituju di Denpasar adalah Bali Hotel. Namun, 
di hotel ini dia merasa tidak nyaman. Ketika berwisata di Bali, 
menuju arah timur, kendaraannya kehabisan bahan bakar di depan 
sebuah puri di Bangli. Singkat cerita, McPherson tinggal di puri itu 
dan diangkat menjadi anak raja, yaitu anak keempat dan diberikan 
nama K’tut Tantri. Pilihan McPherson tinggal di puri tersebut bisa 
dikatakan memenuhi kriteria homestay. Belakangan, atas bantuan 
raja di puri itu, K’tut Tantri membangun akomodasi di pantai Kuta, 
bernama Suara Samudera. Hotel K’tut Tantri di Kuta berlokasi 
tepi pantia yang sekarang menjadi Hotel Grand Inna Kuta. Kisah 
K’tut Tantri mirip dengan Walter Spies di Ubud, yang semula 
menjadi homestayer kemudian membuat akomodasi sendiri yang 
dikunjungi warga asing untuk menginap. 

Selama di Kuta, K’tut Tantri bergaul dengan warga lokal dan 
mendorong mereka untuk menyediakan rumah mereka sebagai 
akomodasi sejalan dengan mulai tumbuhnya permintaan. Seorang 
warga Kuta, Ni Made Rempi menyampaikan bahwa dia mendapat 
bimbingan dari K’tut Tantri membuka homestay, yang kemudian 
berkembang menjadi Hotel Yasa Samudera, nama akhirnya sama 
dengan nama akomodasi yang dibangun K’tut Tantri. Munculnya 
banyak homestay atau inn atau guest haouse atau pension di Kuta, 
selain karena tumbuhnya permintaan lewat datangnya wisatawan 
ke Kuta tahun 1970-an, juga karena inspirasi dari K’tut Tantri dan 
Ni Made Rempi, yang memberikan contoh terlebih dahulu.

5. Paying Guest Puri Ubud
Kunjungan wisatawan asing ke Ubud makin lama makin 

tumbuh mulai pertengahan tahun 1940-an. Saat itu, Indonesia baru 
saja memproklamasikan kemerdekaannya, namun pemerintah 
kolonial Belanda kembali hendak menjajah Indonesia. Dalam situasi 
tidak stabil itu, keadaan ekonomi cukup sulit. Meski demikian, 
jumlah orang asing yang datang ke Ubud semakin bertambah, baik 
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untuk berlibur maupun untuk meneliti seni budaya. Setelah Walter 
Spies dan pelukis Belanda Rudolf Bonnet datang dan tinggal di 
Puri Ubud, orang-orang berdatangan ke Puri Ubud. Kehangatan 
hospitaliti dan keterbukaan dari Tjokorda Gde Agung menambah 
daya tarik seni budaya dan keindahan alam Ubud bagi pelancong  
untuk bertandang ke tempat ini.

Tonggak penting metamorfosis homestay di Ubud adalah 
ketika suatu hari pada tahun 1947, Rudolf Bonnet datang menemui 
Tjokorda Gde Agung Sukawati untuk menyarankan agar Tjokorda 
mulai menerima tamu-tamu yang mau membayar (paying guest) 
untuk tinggal di Puri Ubud. Berarti, sebelumnya tidak ada sistem 
pembayaran untuk tinggal di Puri. Alasan Bonnet adalah karena 
kesulitan ekonomi akibat situasi sosial politik yang kurang stabil. 
Meski berbayar untuk ber-homestay di Puri, bukan berarti Puri 
Ubud bebas menerima siapa saja yang memiliki uang. Bonnet 
memberikan saran kedua yaitu sebaiknya terima orang yang datang 
dengan rekomendasi dari teman. Saran Bonnet demikian:

It is not the same now for you as before. Take only people who corne 
with some recommendation from a friend (Hilbery 1979:40).

Saran itu diterima baik oleh Tjokorda Gde Agung Sukawati 
dengan mulai menerima paying guest. Tamu pertama berbayar 
adalah Jule de Vogel, keponakan dari Gy van den Brook Dobberna, 
seorang pemilik pabrik gula di Kadipaten, Majalengka, Jawa Barat. 
Tamu-tamu yang datang dan ber-homestay di Puri Ubud memiliki 
masa tinggal bervariasi, mulai dari harian sampai bulanan. Mereka 
yang datang memang membawa surat dari kawannya yang pernah 
tinggal di sana. Agar tidak lupa siapa saja yang pernah tinggal di Puri 
Ubud, kemudian Tjokorda Agung Sukawati menyarankan kepada 
Bonnet untuk membuat guest book, buku tamu tempat mereka 
menuliskan nama dan kesan-kesan. Buku tamu itu disiapkan dan 
pertama kalinya diisi 13 Juli 1949 oleh tiga tamu Belanda, yaitu Mr. 
Van Royen, dan sekretarisnya Blom dan Van Schell yang tinggal di 
sana untuk satu dan dua malam (Hilbery 1979:41). 

Walaupun membuka homestay dengan sistem berbayar, 
Tjokorda Gde Agung Sukawati tetap memberikan hospitaliti 
yang hangat dan bersahabat, tulus ikhlas. Tidak mengherankan 
interaksinya dengan tamu begitu akrab dan sudi menolong 
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Tjokorda dengan tulus. Seorang temannya, Dan Hubrecht, datang 
ke Ubud suatu hari pada tahun 1948 dengan mengendarai mobil 
dan memberikannya kepada Tjokorda untuk melayani para 
tamu. Kendaraan merk Chevrolet itu bisa disewakan kepada para 
tamu. Saran itu dilakukan, dan hasil sewa diserahkan kepada 
Dan Hubrecht, yang kemudian meninggalkan mobil itu kepada 
Tjokorda.

Interaksi antara Tjokorda dengan para tamu di Puri Saren 
Ubud senantiasa hangat dan ini menjadi karakteristik bagi 
wisatawan tinggal secara homestay. Cerita dari Tjokorda senantiasa 
menarik untuk ditulis sebagai buku, seperti tertuang dalam buku 
East of Home karya Santha Rama Rau, yang menulis tentang 
kunjungannya ke Ubud dan ide-ide Tjokorda. Seorang tamu dari 
Amerika, Rosemary Hilbery, membaca buku tersebut sehingga 
tertarik datang ke Puri Ubud. Rosemary tinggal di Ubud selama 
setahun, 1971 sampai April 1972. Selama ber-homestay, Rosemary 
terus mewawancarai Tjokorda dan hasilnya adalah biografi beliau, 
yang berisi banyak informasi mengenai seni budaya dan pariwisata 
Ubud, termasuk sedikit tentang homestay.

Puri Ubud berlanjut terbuka bagi wisatawan untuk tinggal 
ber-homestay. Nama para tamu, baik yang berkunjung maupun 
menginap, tertulis dalam buku tamu. Di Puri Ubud ada beberapa 
bundel buku tamu yang kaya akan informasi mengenai tamu-tamu 
yang datang. Mereka tinggal di Puri bukan saja karena di luar 
itu tidak tersedia akomodasi, tetapi juga karena keinginan untuk 
mengenal seni budaya Bali dari Tjokorda Sukawati atau ingin 
mendapat pengalaman bagaimana rasanya tinggal di Puri. Sampai 
sekitar pertengahan 1980-an, Puri Saren Agung Ubud masih 
membuka diri untuk paying guests. Sekitar mulai akhir 1980-an, 
Puri Ubud tidak lagi menerima tamu, karena tiga alasan berikut. 
Pertama, untuk menghindari kesan komersialisasi Puri. Kedua, 
sudah tersedia homestay dan jasa akomodasi di Ubud dan sekitarnya 
yang diperlukan wisatawan. Ketiga, saat yang bersamaan, keluarga 
Puri Ubud sudah mengembangkan dan mengelola Hotel Campuan 
miliknya, berlokasi di tepi Sungai Campuan. Di hotel ini ada villa 
peninggalan Walter Spies yang menjadi heritage yang antara lain 
menyimpan sedikit-banyak sejarah homestay di Ubud. Dengan 
menutup Puri Ubud sebagai homestay, bukan berarti Puri Ubud 
tertutup untuk wisatawan, tetapi justru terbuka untuk dikunjungi 
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dengan gratis. Puri hadir sebagai simbol pemerkuat pariwisata 
budaya Ubud khususnya dan Bali pada umumnya.

Sejalan dengan perkembangan pariwisata, mulai sekitar awal 
tahun 1980-an, homestay di Ubud kian bermunculan. Hotel-hotel 
dan villa berkelas juga bermunculan, namun usaha homestay tetap 
eksis. Dewasa ini pun, kalau dicek di internet, bisnis homestay 
berkembang dan berlanjut. Pencarian di Google dengan kata kunci 
‘homestay in Ubud’ menemukan 736.000 hasil, yaitu sepertiga dari 
keseluruhan homestay di Bali yang berjumlah 2.460.000 (pencarian 
Google 12 Maret 2018). Antara tahun 1980-an sampai dengan tahun 
2010-an, perkembangan akomodasi di Ubud sangat pesat, ditandai 
dengan hadirnya vila dan hotel kelas mewah, seperti Amandari, 
Four Seasons Resort, dan Royal Pitamaha. Meski demikian, 
bisnis akomodasi dengan label homestay tetap hadir mewarnai 
perkembangan pariwisata Ubud. 

Menariknya, pengusaha homestay di Ubud sudah memben-
tuk organisasi yang disebut dengan Ubud Homestay Association 
(UHSA). Sejauh ini, baru Ubud yang membuat asosiasi homestay, 
mengingatkan asosiasi perusahaan hotel dan restoran (PHRI) dan 
asosiasi villa (Bali Villa Association). Mereka sudah membuat 
website sendiri dan memasang para anggota mereka di sana. Sejauh 
ini, baru 26 homestay yang menjadi anggota, sedikit dibandingkan 
total homestay yang ada di Ubud dan sekitarnya. Dari namanya 
diketahui bahwa tidak semua memakai istilah homestay (misalnya 
Jati Homestay), ada juga yang memakai nama guest house (Omah 
D Taman Gues House), bungalow (Gunung Merta Bungalow), 
inn (Ganesh Ubud Inn). Dalam websitenya terdapat informasi 
homestay mulai dari foto, jaminan hospitaliti yang baik, dan tarif 
per malam yang kompetitif. Belum dikembangan websitenya atau 
belum ramai dikunjungi mengingat sepinya kolom komen, tetapi ini 
merupakan tanda-tanda nyata bahwa homestay tetap berkembang 
dan memberikan kontribusi berupa fasilitas akomodasi pada 
perkembangan pariwisata Ubud.

6. Homestay di Sanur 
Kehadiran dan perkembangan homestay di Sanur berbeda 

dengan di Ubud. Kalau di Ubud homestay bermula dari Puri 
Ubud terus diikuti oleh homestay milik masyarakat biasa. Interaksi 
wisatawan dengan pemilik rumah yang disewakan begitu dekat 
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karena mereka hidup di rumah yang sama. Untuk di Sanur, 
homestay tidak pernah hadir dengan tegas atau berawal dari satu 
pusat karena tiga alasan. Pertama, tidak ada perintis homestay 
yang jelas sebagai pusat seperti Puri Saren di Ubud. Kedua, fakta 
bahwa wisatawan atau ekspat yang tinggal di Sanur dekade tahun 
1940-an dan 1950-an lebih memilih membangun rumah sendiri. 
Ketiga, di Sanur berdiri hotel-hotel sehingga pilihan akomodasi 
bagi wisatawan lebih tersedia.

Tahun 1947, misalnya, G. Koopman, Kepala Kementerian 
Bidang Perekonomian pemerintah Belanda di Bali, datang dan 
tinggal di Sanur. Dua tahun kemudian, 1949, disusul oleh Jimmy 
[James Clarence] Pandy, warga negara Belanda keturunan 
campuran, memiliki pengalaman dalam bidang biro perjalanan 
Thomas Cook (Vickers 2013:7-8). Mereka berdua memiliki keinginan 
untuk memajukan pariwisata Bali. Sebagai awak pemerintah 
kolonial, mereka tidak mengalami kesulitan untuk memilih tempat 
tinggal, walau kemudian Koopman dan seorang tamunya diserang 
sampai meninggal oleh gerombolan yang diduga kaum Republik 
ayng anti-kolonial. Jimmy Pandy sendiri menyewa tanah di tepi 
pantai Sanur, yang kini menjadi bagian areal dari Hotel Segara 
Village.

Contoh lain adalah pelukis asal Belgia, Le Mayeur, yang 
membangun rumah sendiri di Pantai Sanur awal 1950-an. Di rumah 
ini dia tinggal bersama penari Bali dari Kelandis, Denpasar, yang 
bernama Ni Polok. Polok mula-mula menjadi model lukisan Le 
Mayeur, belakangan dia dinikahi sebagai istri, walau sampai akhir 
hayatnya tidak mendapatkan anak sebagai keturunan. Kini, rumah 
Le Mayeur menjadi Museum Seni Lukis Le Mayeur, dikelola oleh 
Pemerintah Provinsi Bali. Beberapa ratus meter di selatan rumah 
Le Mayeur, ada Hotel Sindhu Beach, pilihan jasa akomodasi. 

Tahun 1956, pasangan suami istri Ida Bagus Kompiang dan 
Anak Agung Mirah Astuti, mendirikan hotel yang kemudian 
menjadi Segara Village Hotel. Hotel ini berdiri sepuluh tahun lebih 
dahulu dari hadirnya Hotel Bali Beach tahun 1966. Awalnya, lokasi 
Segara Village Hotel adalah di sisi selatan areal Hotel Grand Inna 
Bali Beach (sekarang). Ketika Bali Beach dibangun, badan usaha 
pemilik Bali Beach membeli lokasi Segara Village. Pemiliknya Ida 
Bagus Kompiang menjualnya dan segera membangun kembali 
Segara Village agak ke selatan, di lokasi sekarang,  sisi selatan 
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Jalan Segara (Putra 2012). Wisatawan yang datang ke Bali, bisa 
menginap di hotel ini, atau di penginapan Sindhu Beach di selatan. 
Tahun 1966, Hotel Bali Beach yang berlantai 10 dibuka dengan 
sekitar 450 kamar. Sarana akomodasi yang cukup buat wisatawan. 
Dalam ketersediaan kamar, homestay tidak merupakan kebutuhan 
mendesak. 

Tahun 1980-an, Sanur berkembang terus, ditandai dengan 
hadirnya hotel-hotel. Penginapan berupa villa juga bertambah, 
sebagian di antaranya dibangun oleh ekspat dengan menyewa tanah 
seperti Jimmy Pandy. Kebutuhan akan akomdasi hotel di Sanur 
mencukupi sehingga kehadiran homestay tidak bersifat urgen 
seperti halnya di Ubud dan Kuta (lihat di bawah). Belakangan, kira-
kira awal 1990-an sampai sekarang, model penginapan homestay 
bermunculan seperti halnya di Ubud dan Kuta. Pencarian di Google 
(12 Maret 2018) dengan kata kunci ‘Homestay in Sanur’ menemukan 
257.000 hasil, jauh kecil dibandingkan temuan homestay di Ubud, 
atau hanya sepersembilan dari jumlah homestay di Bali. Hasil 
pencarian ini merefleksikan kenyataan sedikitnya jumlah homestay 
di Sanur.

7. Homestay di Kuta
Sejak dijadikan lokasi membangun hotel oleh K’tut Tantri 

tahun 1930-an, Pantai Kuta mulai terkenal, tetapi perkembangan 
pariwisata di daerah ini agak belakangan dibandingkan Ubud 
dan Sanur. Ubud dan Sanur sudah mulai berkembang sebelum 
bandara Ngurah Rai diperluas sebagai international airport akhir 
1960-an. Perkembangan kiranya baru mulai awal 1970-an ditandai 
dengan bermunculannya homestay. Perkembangan Kuta jelas 
dirangsang oleh hadirnya bandar udara internasional Ngurah Rai. 
Walaupun belakangan berkembang, kini tidak meragukan lagi 
bahwa pariwisata Kuta, Legian, Seminyak, bahkan hingga Canggu 
berkembang paling pesat dan padat.

Dalam bukunya Bali’s Silent Crisis: Desire, Tragedy, and 
Transition (2009), sarjana Australia Jeff Lewis and Belinda Lewis 
melukiskan awal perkembangan guest house di Kuta awal 1970-an. 
Jeff Lewis yang awalnya adalah penggemar berselancar dan kini 
sebagai guru besar ahli media dan kajian budaya, menggambarkan 
kedatangannya pertama ke Kuta untuk memenuhi ajakan temannya 
untuk membuat film tentang surfing. 
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I first visited Bali as a teenager in the 1970s. A few surfers from my 
hometown were making a surf movie set on this mythical island and 
had invited me along to help out (2009:1).

Ketika rombongan mereka datang ke Bali, mereka tidak 
tinggal di hotel mewah di Sanur, tetapi di akomodasi sederhana 
berupa guest house di Kuta. Lewis dan Lewis menulis bahwa pada 
saat itu, Kuta “Lightly populated with low-rise guesthouses and cheap 
restaurants, Kuta was in those days a haven for young surfers and 
backpackers seeking some authentic experience of the East” (2009:1). 
Artinya, Kuta yang memiliki guesthouse dan restoran murah saat 
itu menjadi sorga bagi peselancar muda dan turis backpacker yang 
mencari pengalaman Timur yang otentik.

Perkembangan Kuta mulai tampak dengan bertambahnya 
guesthouse, seperti ditulis Lewis dan Lewis berikut:

While in 1970 there were only two guesthouses in Kuta, by 1980 
there were around two hundred, along with fortyfive restaurants 
and a broad class of tokos (small shops) selling cheap clothing, wood 
carvings, and other tourist paraphernalia (2009:49).

Artinya, sementara tahun 1970 hanya ada dua guesthouses 
di Kuta, mulai tahun 1980 ada sekitar 200 buah, dan 55 restoran 
dan aneka toko-toko yang menjual baju, patung, dan hal-hal kecil 
yang diperlukan wisatawan. Walaupun mungkin data yang ada 
jauh lebih kecil dibandingkan fakta lapangan, catatan Lewis dan 
Lewis menunjukkan munculnya homestay di Kuta dan sekitarnya. 
Catatan Lewis dan Lewis bukan saja hasil pengumpulan data 
resmi dari sumber Dinas Pariwisata, tetapi juga kombinasi dari 
pengalamannya berulang dan tinggal di losmen/pension di Kuta.

Saya sendiri awal tahun 1980-an agak sering ke Kuta/Legian, 
berkunjung ke teman kuliah yang mengelola penginapan model 
homestay, sebut saja dengan singkatan L Inn, dengan sekitar 15 
kamar sederhana. Lokasinya sekitar 250 meter dari pantai melewati 
tanah kosong, penuh dengan kelapa dan alang-alang. Dari jalan 
raya Kuta-Legian, akomodasi ini melewati gang sempit yang becek 
saat hujan. Di mulut gang, tergantung banyak papan penunjuk ke 
homestay, pension, inn, losmen yang lain, yang sembunyi di balik 
ladang kelapa. Oleh karena dekat pantai, lokasinya strategis bagi 
peselancar. 
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Belakangan saya tahu di L Inn itulah Lewis dan Lewis sering 
dan senang menginap sampai sekarang kalau datang ke Bali. Sama 
dengan homestay yang ada di Ubud yang kebanyakan berupa 
rumah keluarga, L Inn ini pun dihuni oleh teman saya dan beberapa 
anggota keluarganya. Kamar sangat sederhana, penerangan masih 
menggunakan lampu minyak tanah, sama juga dengan di Ubud 
saat itu. Akomodasi ini belum terjangkau listrik sehingga tidak 
punya pilihan lain. Air diambil dari sumur yang dibantu dengan 
pompa air. Awalnya air kamar mandi dibawa dengan ember ke 
setiap kamar, belakangan mulai menggunakan keran karena air 
sumur bisa dinaikkan ke tangki air di tower. Teman saya mengelola 
akomodasi ini sambil dia kuliah di sore hari. Kalau wisatawan 
memesan kopi, dia juga yang membuatnya dan menyajikan dalam 
gelas (bukan cangkir lazimnya di restoran). Dia juga senang 
berselancar. Kalau di Ubud wisatawan tinggal di rumah artis, di 
Kuta di rumah peselancar. Dengan berselancar, teman saya bisa 
melakukan promosi untuk tamu-tamu di pantai. Walau seperti bisa 
diduga, kebanyakan tamu-tamu memilih tempat homestay atau 
losmen berdasarkan words of mouth.

Sejalan dengan perkembangan Kuta yang memiliki pantai 
indah dan dekat dengan bandara, hotel-hotel atau bungalow mulai 
tumbuh. Akhir 1980-an dan awal 1990-an, hotel-hotel mewah mulai 
berdiri di Kuta dan Legian. Awalnya ada keinginan pemerintah 
dan sempat menjadi wacana publik agar kekhasan Kuta dengan 
akomodasi homestay yang dikelola penduduk lokal dipertahankan, 
namun kekuatan modal tidak bisa diajak kompromi demikian. 
Hotel-hotel yang dikelola manajemen internasional bermunculan 
dan banyak hadir di Kuta. Kemajuan Kuta meninggalkan Sanur dan 
Ubud. Meski demikian, usaha homestay dan losmen tetap bertahan, 
bahkan bermetamorfosis menjadi usaha penginapan berbasis rumah 
namun dikelola secara profesional berbasis online dengan pelayanan 
sekelas hotel, menyediakan wifi, dan tentu saja dijual dengan 
harga yang profesional. Istilah homestay pun menjadi merk yang 
digunakan untuk memasarkan jenis penginapan yang agak mewah 
sehingga bukan lagi bisa dianggap homestay seperti awalnya muncul 
di Ubud. Pencarian ‘homestay in Kuta’ lewat Google (12 Maret 2018) 
menemukan 896.000 hasil, berarti 3,5 kali lipat dari di Sanur. Jumlah 
ini akan bisa lebih banyak jika digabungkan dengan homestay di 
Legian, Seminyak, dan seterusnya di wilayah utara Kuta. Kawasan 
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wisata Kuta sudah berubah total, tetapi homestay baik sebagai kosa 
kata, merk dagang, dan sarana promosi masih hadir.

8. Penutup
Homestay di Bali memberikan kontribusi penting dalam 

perkembangan pariwisata Bali sejak 1920-an karena hadir sebagai 
penyedia jasa akomodasi ketika hotel dan fasilitas penginapan 
lebih mewah belum hadir saat itu. Kehadiran homestay di Bali 
awalnya dikelola dengan spirit kekeluargaan, persahabatan, dan 
nirkomersial, seperti tampak di Puri Ubud. Namun, perubahan 
ekonomi, pertumbuhan pariwisata, kemajuan teknologi informasi 
membuat homestay mengalami metamorfosis menjadi hanya 
menerima paying guest dan dikelola berbasis internet. Cara-cara 
konvensional yang dulunya hanya mengandalkan walk-in guest, 
kini ditawarkan via Online Travel Agent (OTA) seperti di AirBnB, 
HomeAway, Agoda, dan Booking.com. Selain itu, homestay juga 
telah memiliki rating yang dapat diakses di TripAdvisor dan portal 
OTA sehingga memperluas sebaran word of mouth  yang seringkali 
menjadi alasan wisatawan untuk datang dan menginap. 

Dalam metamorfosis itu, ada hal yang tetap dan ada 
yang berubah. Yang tetap tampak pada penggunaan istilah dan 
spirit menerima tamu secara kekeluargaan dan membuka diri 
untuk interaksi antara host dan guest dengan sukacita sehingga 
memberikan pengalaman berlibur yang khas. Mengamati website 
Asosiasi Homestay Ubud, terlihat bahwa beberapa di antaranya 
mempromosikan propertinya sebagai rumah artis, dengan asumsi 
wisatawan akan mendapat kelebihan kalau tinggal di rumah 
‘selebritis’, seperti dulu mereka tinggal di Puri Ubud untuk 
menimba informasi dari Tjokorda Gde Agung Sukawati. 

Yang juga tetap adalah bahwa penyediaan buku tamu 
seperti dilakukan Puri Ubud berlanjut sampai sekarang, hanya 
saja homestay “zaman now” menyediakan buku tamu di website, 
ruang bagi tamu memberikan testimoni. Yang berbeda adalah, 
tamu-tamu ke Puri Ubud diterima kalau ada rekomendasi dari 
teman yang pernah tinggal, jadi bukan asal terima, sedangkan 
yang datang ke homestay sekarang tidak perlu rekomendasi dari 
seseorang untuk diterima, tetapi justru mereka datang setelah 
membaca komen di web apakah homestay ini pantas atau tidak 
pantas dipilih. Fenomena memilih akomodasi dengan membaca 
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komen di web menjadi budaya baru dewasa ini.
Dewasa ini, ketika pemerintah mempromosikan pem-

bangunan dan menyusun standar homestay, tujuannya adalah 
untuk membangkitkan spirit usaha keluarga atau masyarakat untuk 
memeratakan perkembangan dan manfaat ekonomi pariwisata 
sampai ke desa-desa. Jangan sampai potensi ekonomi pariwisata 
hanya dinikmati pemodal besar saja. Di satu sisi, revitalisasi jasa 
homestay bukan saja urusan memberdayakan masyarakat lokal 
dalam bisnis pariwisata, tetapi juga penegasan bahwa industri 
pariwisata adalah untuk setiap orang yang sudi bekerja keras, 
kreatif, dan inovatif.
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Perkembangan pariwisata di Indonesia, tidak dapat 
terlepas dari keberadaan homestay sebagai sarana 

akomodasi sebelum masuknya berbagai investor hotel. 
Homestay sebagai bentuk usaha mikro, menjadi satu-

satunya pilihan bagi para pelancong yang datang. 
Sayang sekali kajian-kajian terkait homestay belum 

sepenuhnya terdokumentasikan dengan baik.

Tulisan dalam buku ini mencoba menggambarkan 
kepingan kecil yang tidak teratur dalam bentuk mozaik 
dari homestay yang dikumpulkan dari berbagai studi di 

tanah air, terutamanya di Bali. Berbagai perspektif 
coba diulas, dan dikelompokkan menjadi empat topik 
besar, yakni homestay dalam competitive advantage, 

tata kelola, peluang dan tantangan yang dihadapi, 
serta homestay dalam ragam sudut pandang.
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