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Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan karena berkat rakhmat-Nya-lah 
buku ini bisa diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan. 

Buku ini menguraikan profil, potensi, proses perkembangan, 
promosi, dan masa depan Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, 
Kabupaten Tabanan, sebagai desa wisata. 

Ide penulisan buku ini datang dari Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, 
M.Sc., CHE., Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/ Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Indonesia, yang kebetulan berasal dari Desa Cau Belayu. Beliau 
kagum dengan semangat warga masyarakat, tokoh masyarakat, 
dan pimpinan lembaga di desa untuk mengembangkan dan 
membangun Desa Cau Belayu dalam berbagai hal termasuk desa 
wisata.

Desa wisata merupakan bentuk kepariwisataan yang sudah hadir 
di Indonesia sejak lama, setidaknya awal 1990-an. Belakangan 
ini, pemerintah daerah dan Pusat semangat sekali mendorong 
pengembangan desa wisata untuk pemerataan pembangunan 
antara kota dan desa. Asosiasi Desa Wisata Indonesia mencatat ada 
lebih dari 1800 desa wisata di Indonesia. 

Walaupun, Cau Belayu baru saja ditetapkan sebagai desa wisata, 
Giri Adnyani melihat masyarakat memiliki motivasi dan semangat 
yang besar untuk mengembangkannya, agar bisa sejajar dengan 
desa-desa wisata yang sudah maju lainnya di Indonesia pada 
umumnya dan Bali pada khususnya. Penyusunan buku Desa Wisata 
Cau Belayu ini merupakan salah satu bentuk dukungan bagi warga 
Cau Belayu untuk menjaga semangat mereka mengembangkan 
desanya menjadi desa wisata.
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Penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya 
kepada Ibu Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE., atas 
kepercayaan dan dorongan yang diberikan untuk menyusun buku 
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Wisata Cau Belayu I Wayan Tunas, dan Ketua Pokdarwis Cau 
Belayu I Wayan Sumastra. Untuk itu, pada tempatnya penulis 
menyampaikan terima kasih.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada tokoh masyarakat 
Cau Belayu khususnya Ida Bagus Wiratmaja, ST, MT yang 
banyak menyediakan informasi tentang pembangunan Desa Cau 
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Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan, 
Ida Bagus Wiratmaja memiliki banyak informasi mengenai proses 
pembangunan Desa Cau Belayu yang beliau berikan dalam 
penulisan buku ini.

Penulis secara khusus menyampaikan terima kasih kepada I 
Wayan Tunas, I Wayan Sumastra, dan I Wayan Suardika (pemandu 
wisata di Cau Belayu), I Putu Sudana, A.Par., M.Par. (dosen Fakultas 
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cepat dalam proses tata letak buku ini, mulai dari awal layout sampai 
dengan proses koreksi dan perubahan-perubahan pemasangan foto. 
Untuk itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Arya.

Penulis berharap semoga buku ini berguna untuk menambah 
informasi mengenai Desa Wisata Cau Belayu. Buku ini diharapkan 
dapat menambah literatur mengenai perkembangan desa wisata di 
Bali khususnya atau di Indonesia pada umumnya. 

Denpasar, 11 November 2021

Penulis,

I Nyoman Darma Putra 
Ni Wayan Giri Adnyani
Desti Murnati
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KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/

BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

---------------------------------------

Kata Sambutan

Om Swastyastu
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Salam Pesona Indonesia

Saya menyambut baik terbitnya buku Bali Sweet Escape Village: 
Mengenal Desa Wisata Cau Belayu yang disusun oleh I Nyoman 

Darma Putra. Buku ini menambah semaraknya perkembangan 
dan dinamika desa wisata di Indonesia. Selain memperkenalkan 
bagaimana profil Desa Wisata Cau Belayu, Kecamatan Marga, 
Kabupaten Tabanan, Bali, buku ini juga menunjukkan komitmen 
masyarakat untuk mengembangkan potensi desa sekaligus 
mendukung program pemerintah dalam memajukan pariwisata 
Indonesia dari desa.

Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif telah dan terus mendorong pembangunan desa 
wisata di seluruh Nusantara. Dorongan itu antara lain dilakukan 
dengan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) dan Anugerah 
Desa Wisata Indonesia (ADWI). Bimtek dan ADWI ini adalah 
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mekanisme untuk memotivasi masyarakat agar membangun 
desanya sebagai desa wisata sesuai potensi yang ada. 

Melalui Bimtek dan ADWI, desa wisata di Indonesia bisa 
melakukan refleksi atas pencapaiannya dibandingkan desa wisata 
lain. Refleksi ini diharapkan menjadi penambah spirit memajukan 
desa wisata masing-masing. Selain itu, lewat Bimtek, pengelola 
desa wisata juga mendapat pengetahuan dan panduan mengenai 
tata kelola desa wisata, pemetaan daya tarik, promosi dan 
pemasaran, serta pembinaan sumber daya manusia. Pemerintah 
akan melaksanakan program ini secara berkelanjutan.

Desa wisata diharapkan dapat menjadi daya ungkit bagi 
ekonomi desa dan sebagai wahana promosi untuk menunjukkan 
potensi desa-desa wisata di Indonesia kepada wisatawan domestik 
maupun wisatawan mancanegara, serta mendorong daerah untuk 
dapat menciptakan desa wisata baru di wilayahnya yang dapat 
membangkitkan ekonomi desa. 

Dalam buku pedoman pengembangan desa wisata yang 
dikeluarkan Kemenparekraf, ada empat tahap perkembangan atau 
kategori desa wisata, yaitu desa wisata rintisan, berkembang, maju, 
dan mandiri.  Keempat kategori desa wisata itu menunjukan tahap 
perkembangan kebutuhan akan bimtek, sementara untuk kategori 
yang mandiri sudah bisa jalan tanpa pembinaan lagi. Sesuai dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024, 
Kemenparekraf/Baparekraf menargetkan sebanyak 244 desa wisata 
tersertifikasi menjadi desa wisata mandiri hingga 2024. 

Selain mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini, saya juga 
ingin mengucapkan selamat kepada Desa Wisata Cau Belayu yang 
sudah menunjukkan komitmen bersama untuk membangun desa 
menjadi desa wisata. Dari buku ini tercermin bahwa pembangunan 
pariwisata bukan semata untuk kepentingan perekonomian, 
tetapi usaha bersama dan penuh integritas warga untuk 
melestarikan seni budaya, kearifan lokal, dan yang penting juga 
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adalah meningkatkan keharmonisan sosial. Selain meningkatkan 
kesejahteraan, kelestarian lingkungan, mewujudkan keharmonisan 
sosial merupakan tujuan utama dalam pembangunan desa wisata.

Sebagai penutup, saya menyampaikan harapan semoga 
buku ini inspiratif adanya untuk pembangunan desa wisata 
lain di Nusantara, dan semoga cita-cita masyarakat Cau Belayu 
membangun desa wisata berhasil mencapai tahap-tahap kemajuan 
dan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. 

Om Shanti Shanti Shanti Om
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera untuk Kita Semua
Salam Pesona Indonesia

Jakarta, 11 November 2011
Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/
Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Republik Indonesia

Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE.
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Sambutan 
Wakil Gubernur Provinsi Bali

Pemerintah Pusat dan Daerah sedang gencar-gencarnya 
memotivasi masyarakat untuk membangun desa wisata. 

Motivasi tersebut disampaikan dalam berbagai upaya, mulai dari 
penerbitan regulasi dan legalitas, bimbingan teknis, dan bantuan 
pendanaan. Untuk regulasi dan legalitas, misalnya, sebuah desa 
yang hendak menjadi desa wisata akan memperoleh penetapan 
berdasarkan SK dari bupati. Surat keputusan memberikan legalitas 
kepada desa untuk bergerak mengembangkan diri menjadi desa 
wisata, dengan hak boleh menggunakan dana desa sesuai prioritas 
pembangunan yang disepakati di desa.

Masyarakat pun menyambut baik program pembangunan desa 
wisata terbukti dari semaraknya rintisan dan perkembangan desa 
wisata di Bali dan tentu saja seluruh Nusantara. Desa-desa di Bali 
termasuk berada di dalam barisan terdepan dalam pengembangan 
desa wisata, terbukti beberapa di antaranya menjadi desa wisata 
bench marking (percontohan) dan studi banding. 
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Desa wisata lain di Nusantara seperti di Jawa Timur, Yogyakarta, 
Jawa Tengah, dan Jawa Barat, juga berkembang dengan keunikan 
daya tarik masing-masing sehingga berbagi inspirasi dalam 
memajukan desa wisata bisa terjadi secara resiprokal dapat terjadi 
secara dinamis. Informasi lewat dunia digital dan penerbitan buku 
tentang desa wisata juga bisa menjadi medium untuk menggali ide, 
inspirasi, dan gagasan memajukan potensi desa wisata.

Saya menyambut baik penerbitan buku Desa Wisata Cau Belayu, 
Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang diberikan judul Bali 
Sweet Escape Village: Mengenal Desa Wisata Cau Belayu. Buku ini 
tidak saja menjadi catatan perkembangan Desa Wisata Cau Belayu 
sebagai desa wisata yang baru lahir, tetapi juga sumber inspirasi 
bagi desa-desa wisata lain bagaimana perjuangan, kesadaran, 
komitmen, integritas, dan kebersamaan membangun desa wisata.

Pembangunan desa wisata di Bali sejalan dengan spirit visi 
misi pembangunan Bali Nangun Sat Kerthi Loka Bali, berisi enam 
bidang payung pembangunan yang tujuan utamanya adalah 
menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya 
untuk mewujudkan kehidupan krama (warga) Bali yang sejahtera 
dan bahagia menuju Bali Era Baru. 

Keenam unsur sat kerthi (enam pusat pengabdian 
pembangunan) adalah atma, jana, jagat, segara, wana, dan danu 
kerthi. Pembangunan manusia, alam, dan spirit Bali bisa ditempuh 
dengan berbagai cara termasuk pengembangan desa wisata. Lewat 
desa wisata, budaya, alam, tradisi, kearifan lokal, spiritualitas Bali 
bisa dipupuk untuk Bali sendiri dan sekaligus sebagai keunikan 
yang memikat orang lain untuk berkunjung atau berwisata.

Bali telah memilih jalan pariwisata budaya untuk membangun 
diri dan di Bali Era Baru ini kebijakan dan kebajikan tersebut terus 
dilaksanakan, bukan saja untuk Bali tetapi juga untuk kemajuan 
pariwisata Indonesia dan dunia. Desa wisata yang terbangun 
secara mikro jika digabung merupakan kekuatan makro pariwisata 
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Indonesia. 

Saya sering mendampingi Bapak Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno saat melakukan kunjungan 
kerja di Bali atau saat berdiskusi secara langsung atau virtual, dan 
kami memiliki kesamaan pandangan bahwa desa wisata merupakan 
aset penting masa depan pariwisata Indonesia di era pasca-pandemi 
Covid-19. Berwisata ke alam terbuka, mengenal kearifan lokal, 
menikmati keunikan desa adalah idaman baru bagi wisatawan baik 
yang konvensional maupun yang milenial.

Sehubungan dengan itu, sekali lagi saya ingin memberikan 
apresiasi kepada Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif/ Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Indonesia Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE, atas 
inisiatifnya untuk menulis buku ini dan kepada sahabat dekat 
saya, I Nyoman Darma Putra, yang sudah berhasil merealisasikan 
inisiatif Ibu Giri Adnyani menjadi buku Desa Wisata Cau Belayu. 

Harapan saya, profil desa wisata di Bali dan juga di daerah lain 
di Nusantara bisa ditulis dengan menarik dan mendalam. Buku-
buku seperti ini tidak saja akan menjadi promosi bagi desa wisata 
tetapi juga menjadi body of knowledge (gugusan pengetahuan) 
tentang gerak pembangunan pariwisata Indonesia dari desa.

Denpasar, 10  November 2021
Wakil Gubernur Bali,

Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, M.Si.
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1
Prolog

…creative tourism can equalise power relations by changing 
the role of hosts from servants to teachers (Manuela Blapp and 
Ondrej Mitas, 2017:19).

‘pariwisata kreatif dapat menyamakan relasi kuasa dengan 
mengubah peran tuan rumah sebagai pelayan menjadi 
guru’.

Pernyataan di atas dikutip dari tulisan Manuela Blapp and 
Ondrej Mitas yang berjudul “Creative tourism in Balinese 

rural communities” (Pariwisata Kreatif di Masyarakat Perdesaan 
Bali) yang dimuat di jurnal pariwisata terkemuka, Current Issues 
in Tourism. Dalam tulisan itu, Blapp dan Mitas sebetulnya ingin 
membahas teori pariwisata kreatif dengan menjadikan desa wisata 
atau pariwisata berbasis masyarakat (CBT) di Bali sebagai studi 
kasus. Apakah kaitannya dengan desa wisata Cau Belayu dan desa 
wisata lainnya di Bali?

Sebelum menjawab pertanyan pokok tersebut, perlu di-
sampaikan bahwa pariwisata kreatif dianggap dapat memecahkan 
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tiga persoalan pokok dalam pariwisata perdesaan. Ketiga hal 
tersebut adalah: (1) kurangnya sumber daya keuangan dapat diatasi 
dengan warisan tak benda; (2) hilangnya identitas budaya dapat 
dibalik dengan membangkitkan minat terhadap budaya; (3) relasi 
kuasa antara tuan rumah dan tamu dapat diseimbangkan kembali 
dengan mengubah posisi penduduk lokal dari pelayan menjadi 
guru. 

Dalam artikelnya, Blapp dan Mitas melakukan studi etnografis 
di lima desa di Bali, namun tidak menyebutkan nama terang desa 
tersebut. Dari lima desa itu, dua merupakan desa wisata yang sudah 
maju, dan tiga yang baru berkembang. Hal ini diukur dari jumlah 
kunjungan dan kemajuan daya tarik wisatanya. Posisi geografis 
kelima desa juga diperhitungkan dalam pemilihan sehingga 
keragamannya mewakili Bali dari daerah dan kondisi yang berbeda. 
Untuk kepentingan praktis dalam wawancara, desa-desa tersebut 
juga dipilih dengan pertimbangan kepala desanya bisa berbahasa 
Inggris.

Perkembangan desa wisata di Bali, termasuk tentunya desa 
wisata Cau Belayu, sangat relevan dengan kajian Blapp dan Mitas. 
Untuk poin pertama, yaitu masalah sumber daya finansial, tentu 
saja hampir semua desa wisata menghadapi masalah ini. Mereka 
merasakan sekali keterbatasan dana untuk membangun fasilitas 
pendukung pariwisata. Setelah adanya penyaluran dana desa oleh 
pemerintah pusat langsung ke desa sesuai dengan amanat UU 
6/2014 tentang Desa, desa mulai merasa ada bantuan. Meskipun  
demikian, untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata 
sehingga desa wisata menjadi menarik, diperlukan jumlah dana 
yang besar. Akan tetapi, sesuai dengan pendapat Blapp dan Mitas 
bahwa keterbatasan dana bisa diatasi dengan modal budaya. Sebuah 
desa terpencil, bisa dikunjungi ramai-ramai oleh wisatawan, jika di 
desa itu ada keunikan budaya. Di Bali, keunikan Desa Tenganan 



3    

dan Desa Penglipuran bisa dipakai contoh, di mana wisatawan 
cukup mengalir ke tempat tersebut. Artinya, jika pengelola desa 
wisata kreatif, maka daya tarik itu akan menutupi kekurangan 
dana. Kalau kunjungan sudah lancar, keuntungan ekonomi akan 
muncul bertahap.

Sering dikontraskan bahwa pariwisata dapat memberikan 
pengaruh negatif terhadap kehidupan seni budaya. Fenomena yang 
sering disebutkan dari praktik pariwisata yang dapat merusak seni 
budaya lokal adalah komersialisasi yang berlebihan. Akan tetapi, 
banyak contoh menunjukkan bahwa kehadiran wisatawan ke suatu 
daerah karena tertarik pada seni budaya justru dapat memotivasi 
masyarakat setempat untuk melestarikan kebudayaannya. Kalau 
pariwisata dan bentuk modernisasi lainnya dianggap merongrong 
seni budaya lokal, maka kenyataannya tidak sesederhana itu. 
Bali adalah contohnya, karena kehadiran pariwisata membuat 
masyarakat semakin teguh melestarikan kebudayaannya. 
Pelaksanaan Pesta Kesenian Bali sejak 1979 adalah contohnya. 

Desa wisata Penglipuran ramai dikunjungi wisatawan (Foto: Wonderfulimage.id)



4    

Ancaman dari pariwisata terhadap seni budaya justru menimbulkan 
semangat jengah (gigih) untuk melestarikannya (Picard 1996; 
2008). Dengan demikian, mengacu pada poin kedua di atas, maka 
pariwisata kreatif bukannya menghancurkan kebudayaan tetapi 
justru merangsang tumbuhnya kesadaran baru bagi masyarakat 
untuk melestarikannya.

Untuk poin ketiga bahwa “relasi kuasa antara tuan rumah dan 
tamu dapat diseimbangkan kembali dengan mengubah posisi 
penduduk lokal dari pelayan menjadi guru”, bisa dilihat dari 
berbagai bentuk paket wisata kreatif yang ditawarkan dalam konteks 
desa wisata. Bentuk-bentuk wisata kreatif ada banyak, termasuk 
trekking, cycling, relaksasi (yoga), latihan bermain gamelan, menari, 
melukis, dan cooking class atau kelas memasak. Di daerah-daerah 
wisata di Bali, seperti di Ubud, bentuk pariwisata kreatif seperti itu 
banyak ditawarkan. 

Kehadiran kemasan wisata kreatif itu tidak saja menambah 
daya tarik wisata untuk Ubud, tetapi juga memperkuat 
keanekaragamannya sehingga di Ubud wisatawan selalu bisa 
menikmati hal baru. Mereka tidak pernah bosan-bosannya datang 
ke Ubud. Dalam pelaksanaan aktivitas wisata kreatif di mana 
wisatawan melakukan atau mempelajari suatu keterampilan seni 
budaya atau kuliner posisinya menjadi seorang murid, sedangkan 
pemandu wisata atau tuan rumah yang melatihnya menjadi seorang 
guru. Hal ini jelas misalnya dalam pariwisata kreatif belajar menari, 
gamelan, atau cooking class. Dalam kegiatan ini, tuan rumah bukan 
pelayan, bukan gaid biasa, tetapi posisinya berubah menjadi guru. 
Posisi guru lebih di atas daripada murid.

Dalam konteks Desa Cau Belayu, hal ini juga terjadi, seperti 
terlihat dalam paket wisata cooking class yang sudah ditawarkan 
tahun 2010-an, beberapa tahun sebelum Cau Belayu menjadi desa 
wisata (2020). Paket wisata kreatif di sana antara lain mencoba 
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membajak sawah, di mana wisatawan belajar melakukan itu dari 
petani dan pemandu wisata. Dalam aktivitas wisata membuat 
sesajen dan cooking class, pemandu atau tuan rumah tidak bisa 
dilihat sebagai pelayan tetapi sebagai guru yang mengajarkan cara 
memasak ala lokal Bali. 

Selama ini, perkembangan desa wisata sering diulas sebatas 
sebagai bentuk pariwisata untuk memeratakan pembangunan 
ekonomi atau untuk menyeimbangkan pembangunan berbasis 
masyarakat dengan kecenderungan pariwisata kota yang massal atau 
urban mass tourism (Dolezal & Novelli, 2020). Kenyataannya, ada 
dimensi baru dari pembangunan wisata yaitu mengelola potensi 
seni budaya untuk mengatasi kebutuhan finansial pembangunan 
desa, mendorong masyarakat untuk menghargai dan melestarikan 
kebudayaannya, dan yang terakhir adalah mendorong pertumbuhan 
pariwisata kreatif yang dapat membuat relasi kuasa antara tuan 
rumah dan tamu menjadi lebih setara, dari sebagai pemandu atau 

Wisatawan belajar membuat sesajen canang di Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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pelayan, menjadi guru yang meneruskan keterampilan baru kepada 
wisatawan.

Perkembangan dan pengembangan desa wisata akan menam-
pakkan dimensi baru jika desa wisata kreatif mengembangkan 
creative tourism di mana wisatawan tertarik mencobanya sebagai 
media untuk mencari pengalaman berwisata. Jika wisatawan 
tertarik melakukan pariwisata kreatif seperti bermain gamelan, 
menari, mengukir, atau cooking class, maka seperti kata Blapp and 
Mitas (2017:19), di sana:

… tourists perceived locals as teachers from whom they 
learned in the everyday context. Locals experienced this as a 
more sophisticated role than that of servant. As learning was 
related to participation and interaction, those attributes of 
creative tourism contribute indirectly to a more equal power 
distribution between hosts and guests.

artinya:

wisatawan menganggap penduduk setempat sebagai 
guru dari siapa mereka belajar dalam konteks sehari-hari. 
Penduduk setempat mengalami ini sebagai peran yang lebih 
canggih daripada sebagai pelayan. Karena pembelajaran 
terkait dengan partisipasi dan interaksi, atribut-atribut 
pariwisata kreatif berkontribusi secara tidak langsung pada 
distribusi kekuatan yang lebih setara antara tuan rumah 
dan wisatawan.

Berhasil tidaknya desa wisata memecahkan masalah-masalah 
klasik seperti keterbatasan keuangan, pelestarian budaya, dan 
mengubah bentuk relasi kuasa antara tuan rumah dan wisatawan, 
sepenuhnya tergantung dari kemampuan pengelolanya dalam 
membangun paket wisata perdesaan yang kreatif.
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Pura Pucak Geni di Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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“Selain pembangunan pariwisata 
prioritas, ada pembangunan yang 
skalanya mikro sekali yaitu desa 
wisata. Ini ternyata di seluruh 
Indonesia semangat sekali 
mengembangkannya.
Saya yakin ini menjadi bagian dari 
lokomotif kebangkitan ekonomi 
Indonesia.”  
Menteri Sandiaga Uno 
Jakarta, 15 Juli 2021.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menikmati secangkir kopi di Bali (Foto: Instagram @sandiuno)
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2
Cau Belayu pada Era Semarak 

Desa Wisata Bali dan Indonesia

Desa wisata Cau Belayu, Kecamatan Marga, Kabupten Tabanan 
lahir pertengahan 2020, yaitu ketika Indonesia sedang 

mengalami masa kehadiran dan pembangunan besar-besaran desa 
wisata (dewi). Dengan berbagai potensi alam, spiritual, dan budaya 
yang dimiliki serta lokasi dan sumber daya manusia yang ada, dewi 
Cau Belayu bertekad maju untuk mewujudkan cita-cita bersama 
masyarakat untuk memajukan desa melalui pariwisata. 

Meski dalam situasi pandemi Covid-19, spirit memajukan desa 
wisata menyala terus dengan harapan jika kelak pandemi berakhir 
dan kegiatan wisata bermula lagi, Dewi Cau Belayu berharap bisa 
cepat ikut menyemarakkan aktivitas dan industri priwisata Bali 
khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Masa memasuki 2020-an boleh dikatakan sebagai tahun 
semarak desa wisata di Indonesia. Kesemarakan itu bisa dilihat 
dari perkembangan jumlah dewi di Indonesia yang sangat pesat. 
Menurut data dari Asosiasi Desa Wisata Indonesia (ASIDEWI) 
di Indonesia terdapat 1838 dewi, tersebar di seluruh Indonesia 
(Travel.kompas.com., 2021). Jumlah itu juga sebanding dengan 
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jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti lomba Anugerah 
Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2021. Jumlah yang terdaftar 
mengikuti lomba adalah 1.583 dewi, melampaui jumlah awal yang 
diperkirakan hanya 700 peserta. 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ‘sumringah’ 
melihat jumlah dan antusiasme dewi mengikuti perlombaan (Travel.
kompas.com., 2021a). Pemerintah dan masyarakat memberikan 
perhatian yang sangat besar terhadap desa wisata. 

Dalam situasi besarnya perhatian terhadap desa wisata itulah, 
Desa Wisata Cau Belayu lahir dan bersiap untuk ikut berkontribusi 
dalam pembangunan desa wisata khususnya dan pembangunan 
pariwisata pada umumnya. Dibandingkan desa wisata lainnya di 
Bali, Dewi Cau Belayu termasuk yang paling muda usia. Dewi Cau 
Belayu lahir secara resmi 19 Agustus 2020 dengan penetapan Bupati 
Tabanan melalui SK Nomor 180/1286/03/HK & HAM/2020 
tentang Penetapan Desa Cau Belayu sebagai Desa Wisata. 

Surat keputusan Bupati Tabanan yang ditandatangani Bupati 
Ni Putu Eka Wiryastuti (2011-2021) ini merespons permohonan 
masyarakat yang diajukan sebelumnya. Sebelum pengajuan itu, ada 
proses persiapan dan pematangan bersama. Hal ini menunjukkan 
bahwa proses kelahiran Dewi Cau Belayu sudah terjadi beberapa 
tahun sebelum penetapan secara resmi oleh pemerintah. 

Kehadiran Dewi Cau Belayu jelas menambah jumlah dewi di 
Bali yang memang menunjukkan trend peningkatan dari hampir 
seluruh kabupaten/kota. Kecenderungan peningkatan jumlah 
dewi di Bali bisa ditelusuri dari data beberapa tahun ke belakang. 
Pada tahun 2014 di Bali terdapat 122 dewi, tiga tahun kemudian 
yaitu tahun 2017 jumlah itu bertambah menjadi 155 dewi,  tahun 
2018 meningkat menjadi 162 dewi (Bisniswisata.co.id. 2019; lihat 
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Lampiran 1). 

Tahun berubah, dewi bertambah. Tahun 2019 ada tambahan 
empat dewi di Gianyar, yaitu Desa Manukaya (Kecamatan 
Tampaksiring), Desa Tampaksiring (Tampaksiring), Desa Sayan 
(Ubud), Desa Bedulu (Blahbatuh) dan Kelurahan Beng (Gianyar), 
sedangkan tahun 2020/2021 ada tambahan dua desa wisata di 
Tabanan, yaitu Desa Tegalmengkeb di Kecamatan Selamadeg dan 
Desa Wisata Cau Belayu Kecamatan Marga. Tambahan ini berarti 
di Bali sampai 2021 terdapat setidaknya 179 desa wisata.

Di Indonesia terdapat 1838 dewi. Walaupun Bali bukan menjadi 
pemilik dewi terbanyak, namun untuk pulau sekecil Bali, angka 
168 dewi adalah jumlah yang besar. Angka ini pun tampaknya 
akan bertambah terus. Banyak desa yang sudah berkembang dan 
menjadi daya tarik wisata, tetapi belum ditetapkan atau belum 
diajukan menjadi dewi untuk mendapatkan SK bupati. Atau, 
banyak juga desa yang potensial ingin mengikuti jejak-langkah 
desa wisata yang sudah maju dan menghasilkan.

Kilas Balik Desa Wisata di Bali

Desa wisata bukanlah konsep atau praktik baru dalam 
kepariwisataan Bali. Pemerintah Provinsi Bali sudah mulai 
memperkenalkan istilah desa wisata sekurang-kurangnya sejak 
1991. Waktu itu, Gubernur Bali Ida Bagus Oka menetapkan tiga 
desa di Bali, yaitu Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Desa 
Sebatu di Kabupaten Gianyar, dan Desa Jatiluwih di Kabupaten 
Tabanan sebagai rintisan desa wisata (Oka, 1993; Picard, 1996:189). 
Desa wisata rintisan ini diambil di tiga kabupaten berbeda dengan 
karakteristik desa yang berbeda juga. 
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Desa Penglipuran termasuk desa tua di Bali yang memiliki 
keunikan dalam tata ruang desa dan arsitektur rumah, seperti 
terlihat dari struktur bangunan penduduk dengan angkul-angkul 
(pintu gerbang) yang berjejer unik dengan arsitektur tradisional. 
Keunikan itu terlihat dari bahan yang menggunakan bahan tanah 
atau batu cadas. Selain bentuk angkul-angkul, keunikannya juga 
terlihat dari atap yang terbuat dari bilah bambu. Desa Penglipuran 
memiliki hutan bambu yang luas, tidak mengherankan kalau atap 
angkul-angkul dan bahkan rumah tradisional mereka memakai 
atap bilah bambu, bukan genting.  

Desa Sebatu adalah desa indah alami memiliki daya tarik 
wisata Pura Gunung Kawi (beda dengan Pura Gunung Kawi di 
Tampaksiring). Secara mitologis, desa ini kerap dikaitkan dengan 
kisah Mayadenawa, raja congkak yang mengajak rakyatnya untuk 
tidak memuja Tuhan dan menghancurkan tempat suci. Mayadenawa 
digempur oleh Dewa Indra, dan dalam pelarian Mayadenawa ke 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif saat berkunjung ke Desa Penglipuran
(Foto: Instagram @sandiuno)
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arah utara, dia terpeleset, kakinya terantuk (ter-sauh) batu. Dari 
langkah tersauh batu itulah etimologi nama desa ditafsirkan: Sauh 
Batu menjadi Sebatu (Soethama dkk., 1996:105-106). Penduduk 
desa ini banyak yang bekerja sebagai pengrajin patung kayu. Pura 
Gunung Kawi yang indah banyak dikunjungi wisatawan, bahkan 
sampai sekarang, walau dalam daftar Keputusan Bupati Gianyar 
No.429/E-02/Hk/2017 tentang Penetapan Desa Wisata di 
Kabupaten Gianyar, Desa Sebatu tidak tercatat. Penetapan sebagai 
desa wisata awal tahun 1990-an oleh Gubernur Bali tampaknya 
tidak berlanjut dalam SK bupati.

Desa Jatiluwih adalah desa dengan hamparan sawah berundak 
yang mahaindah. Kawasan sawah mahaluas ini merupakan bagian 
utama dari warisan budaya dunia dengan label  “The Cultural 
Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation 
of the Tri Hita Karana Philosophy” yang diakui oleh UNESCO 
tahun 2012. Pemandangan indah yang berubah-ubah sesuai 

Hamparan sawah di Desa Jatiluwih, Tabanan (Foto: Unsplash, Eko Purwanto)
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dengan warna padi (hijau, menguning, atau pemandangan proses 
petani bekerja) membuat Jatiluwih menjadi daya tarik wisata yang 
sangat terkenal, terutama setelah ditetapkan UNESCO sebagai 
(bagian dari) warisan budaya dunia. Popularitas itu terlihat dari 
peningkatan jumlah pengunjung dan tata kelola yang lebih baik. 
Kunjungan harian tahun 2018, sebelum pandemi Covid-19, 
mencapai antara 1000-1500/ hari. Kunjungan tinggi ini menjadi 
sumber pendapatan desa, yang dibagi dengan subak, desa adat, 
desa dinas, dan masyarakat, selain tentu saja untuk biasa operasi 
badan pengelola.

Ketika ketiga desa itu ditetapkan sebagai desa wisata, pembinaan 
oleh pemerintah mulai dilakukan, tetapi tidak segencar yang 
semestinya, tidak segencar sekarang. Motivasi dari dalam juga 
belum kuat benar karena model tata kelola desa wisata waktu itu 
belum terang benar. Begitu juga kenyataan bahwa perkembangan 
desa wisata tersebut tidak sepesat sekarang. Saat itu, boleh dikatakan 
proyek rintisan desa wisata Pemprov Bali jalan di tempat alias 

Pemandu wisata menuntun wisatawan menikmati panorama sawah indah di Jatiluwih 
(Foto: Darma Putra, 2016)
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kurang berhasil. Kekurangberhasilan proyek rintisan desa wisata 
saat itu, karena berbagai hal berikut. 

Pertama, tahun 1990-an, jumlah wisatawan yang berkunjung 
ke Bali masih terbatas, dan jumlah daya tarik wisata saat itu sudah 
cukup memadai. Kedua, belum tersedianya SDM lokal yang siap 
untuk membangun desa sebagai daya tarik wisata, sementara daya 
tampung usaha wisata di kota masih mampu menyerap mereka 
sehingga bekerja untuk desa bukan prioritas. Ketiga, memiliki desa 
wisata bukan sesuatu yang mendesak waktu itu. 

Berbeda dengan sekarang, ketika wisatawan yang berkunjung ke 
Bali terus meningkat, tambahan aneka daya tarik mesti disiapkan 
sehingga selalu ada pilihan baru untuk mereka kunjungi. Ini juga 
berlaku untuk wisatawan domestik atau bahkan wisatawan lokal 
yang memerlukan tempat rekreasi pada hari raya, hari libur, atau 
akhir pekan. 

Tengoklah misalnya desa wisata Penglipuran, jumlah wisatawan 
domestik dan wisatawan lokal yang berkunjung ke sana banyak 
sekali. Selain itu, jumlah SDM pariwisata di desa mulai banyak, 
karena mereka yang belajar pariwisata mulai tertarik bekerja di desa 
sambil mengabdi dan membangun desa. Alasan terakhir tentu saja 
karena desa-desa membutuhkan daya tarik wisata sebagai media 
untuk mencari income (pendapatan) untuk membangun desa dan 
kesejahteraan masyarakat.

Dewasa ini, ketiga desa wisata rintisan itu yaitu Penglipuran, 
Sebatu, dan Jatiluwih berkembang pesat. Perkembangan ini tidak 
ada kaitan langsung dengan ketika ditetapkan sebagai rintisan desa 
wisata tahun 1991, tetapi lebih karena tata kelola baru. Di Jatiluwih 
dibentuk badan pengelola, sementara di Penglipuran dikelola desa 
adat, sedangkan daya tarik wisata Gunung Kawi Sebatu dikelola 
Dinas Pariwisata Gianyar. 
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Hadirnya media sosial ikut mempromosikan ketiga desa wisata. 
Dengan mudah kita menjumpai video blogger dan Instagram yang 
dengan sukarela mempromosikan ketiga desa wisata tersebut. 
Pada saat masih situasi pandemi pun, Jatiluwih, Penglipuran, dan 
Sebatu, banyak dikunjungi wisatawan, seperti mendekati situasi 
normal. Income yang diperoleh pengelola kian dirasakan sehingga 
semangat mengelola desa wisata secara profesional itu pun menjadi 
kebutuhan. Dengan tata kelola profesional, mereka akan bisa 
mendapatkan hasil yang lebih optimal.

Melihat keberhasilan beberapa desa mengembangkan potensi 
desa, baik sebagai desa wisata resmi dalam arti ditetapkan berdasarkan 
surat keputusan pemerintah maupun yang berkembang secara 
spontan tanpa surat keputusan, membuat beberapa desa memacu 
diri untuk menjadi desa wisata. Ketersediaan SDM dan juga 

 Desa wisata Penglipuran favorit juga bagi wisatawan Nusantara (Foto: Darma Putra, 2015)
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kreativitas untuk mendapatkan income desa adalah alasan mengapa 
desa wisata berkembang pesat. 

Dorongan pemerintah juga sangat besar, karena penetapan ber-
dasarkan SK artinya ada kewajiban bagi pemerintah untuk mem-
bantu desa mengembangkan diri menjadi desa wisata. Selain itu, 
pemerintah juga berkepentingan untuk memeratakan pembangu-
nan. Kabupaten Badung misalnya, merasakan perkembangan pari-
wisata yang sangat cepat di Badung Selatan seperti Kuta dan Nusa 
Dua, termasuk ke Barat daya sampai Canggu, maka Pemkab Ba-
dung mengambil langkah strategis untuk membangun desa-desa di 
bagian utara wilayah Badung menjadi desa wisata. 

Sama dengan Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan 
Tabanan juga demikian adanya. Desa wisata Cau Belayu yang 
memiliki potensi SDM, potensi alam dan daya tarik yang sudah 
dijelajah oleh wisatawan menjadi pertimbangan penting bagi 
Pemkab Tabanan untuk mengembangkan Cau Belayu sebagai dewi. 
Juga, untuk memeratakan perkembangan pariwisata yang selama 
ini tampak dominan di Tanah Lot dan sekitar Danau Beratan.

Bangkitnya desa untuk mencoba menawarkan diri sebagai desa 
wisata, selain karena potensi dan SDM, juga untuk menjawab 
tantangan bahwa industri pariwisata di Bali tidak saja untuk orang 
luar tetapi juga dan terutama untuk orang Bali. Jika orang Bali 
ingin ikut mendapatkan profit dan benefit (keuntungan dan manfaat 
ekonomi) pariwisata, mereka tidak bisa berpangku tangan, tetapi 
wajib untuk aktif dan inovatif menggali dan mengelola peluang. 

Kesuksesan beberapa desa wisata seperti Desa Beraban dalam 
mengelola Tanah Lot, Desa Kutuh mengelola Pantai Pandawa, Desa 
Ungasan mengelola Pantai Melasti, Desa Padangtegal mengelola 
Monkey Forest di Ubud memberikan inspirasi bagi desa-desa 
untuk mencoba maju. 
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Dorongan pemerintah memajukan desa dengan berbagai 
langkah kreatif juga dimungkinkan dengan adanya UU No. 6/2014 
tentang Desa. Regulasi ini memungkinkan desa mendapat dana 
pembangunan dalam jumlah relatif besar dan bisa dialokasikan 
untuk pembangunan infrastruktur kepariwisataan. 

Dalam suasana demikian, Dewi  Cau Belayu lahir, dan dengan 
potensi alam dan SDM yang dimiliki berusaha berkontribusi 
membangun pariwisata Bali khususnya dan Indonesia pada 
umumnya, dengan tentu saja menolong masyarakat untuk 
meningkatkan kesejahteraan bersama. Program kesejahteraan 
“dari, oleh, dan untuk desa” bisa ditempuh salah satunya lewat desa 
wisata.

Era Baru Desa Wisata Indonesia

Sama dengan di Bali, desa wisata di Indonesia juga bukan 
merupakan hal baru (Putra dan Pitana, 2010; Dewi, 2013). 

Pura Tanah Lot (Foto: Unsplash, Nick Fewings)
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Pemerintah sudah mengembangkan desa wisata sejak lama, namun 
baru memasuki tahun 2020-an inilah, pengembangan desa wisata 
di Indonesia sedemikian semarak. Di era pandemi Covid-19, 
desa wisata seperti memasuki era baru. Pemerintah memberikan 
perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan dewi. Sama 
dengan itu, masyarakat juga semakin semangat membangun 
daerahnya sebagai desa wisata. 

Sampai tahun 2021, jumlah desa wisata di Indonesia sudah 
mencapai 1838. Mereka tergabung dalam Asosiasi Desa Wisata 
Indonesia (ASIDEWI). ASIDEWI berdiri 13 April 2011 dalam 
sebuah pertemuan di Kota Batu, Malang, dengan ketua pertama 
adalah Drs. Suyatno (Kepala Desa Sumberasri Kabupaten 
Banyuwangi). Kini ASIDEWI diketuai adalah Andi Yuwono, 
S.Sos.,M.Si. Dalam perayaan usia satu dekade itu, ASIDEWI 
melakukan safari ke desa wisata anggota dengan tema dan spirit 
“Desa Wisata Bangkit”.

Momentum pengembangan desa wisata juga terjadi karena 
pemerintah Pusat memiliki orientasi yang kuat membangun 
desa, dengan mengucurkan dana desa. Antara tahun 2016-2019, 
pemerintah Pusat menyalurkan dana mendekati Rp1 milyar/ 
per desa/ tahun. Menurut Kementerian Desa, dana desa itu 
bisa digunakan untuk mengembangkan usaha desa termasuk 
industri pariwisata. Penggunaan dana desa untuk pembangunan 
infrastruktur desa akan dirasakan oleh masyarakat sekaligus juga 
bisa bermanfaat untuk fasilitas daya tarik wisata. Manfaat gandanya 
akan terasa jika potensi desa dikembangkan menjadi daya tarik 
wisata.

Desa wisata memasuki era baru selain karena dukungan Kemen-
terian Desa, tentu saja juga karena besarnya perhatian dari Kemen-
parekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno 
sering mengadakan safari ke desa-desa untuk memotivasi pemban-
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gunan dan pengembangan desa wisata. Dalam berbagai kunjun-
gannya itu, Menteri yang lincah dan ramah itu selalu mengatakan 
tentang pentingnya desa wisata dengan ungkapan-ungkapan bah-
wa desa wisata ‘Masa Depan Pariwisata Indonesia’ (Kompas.com, 
16/07/2021); ‘Simbol kebangkitan ekonomi Indonesia’ (Antara, 
16/7/2021); ‘Membuka lapangan kerja, mencegah urbanisasi, ke-
kuatan pariwisata yang mengedepankan pelestarian budaya dan 
lingkungan’ (Liputan6. 16/7/2021); ‘Simbol Kebangkitan Eko-
nomi Nasional' (Republika.co.id, 2021), ‘Lokomotif kebangkitan 
ekonomi Indonesia’ (Liputan6.com, 2021). 

Ungkapan tentang pentingnya desa wisata dapat memberikan 
motivasi pada masyarakat untuk membangun potensi desanya. 
Kehadiran Menteri Sandiaga Uno ke desa merupakan penghargaan 
bagi warga, merupakan sumber motivasi.

Safari ke desa wisata di berbagai daerah di Indonesia dilakukan 
Menteri Sandiaga dalam situasi pandemi. Hal ini sangat berarti 
karena masyarakat desa akan merasakan bahwa mereka jauh dari 
kesan ditinggalkan pemimpin. Di berbagai tempat, Menteri Sandiaga 
memberikan motivasi kepada warga untuk mengembangkan desa 
wisata. Dalam acara “Launching Karya untuk Indonesia” secara 
virtual, Rabu (25/8/2021), Menteri Sandiaga Uno menegaskan: 

''Kemenparekraf akan berupaya terus menggelar program 
tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat dengan 
pengembangan potensi-potensi yang kita miliki. Mulai 
dari desa wisata, CHSE, maupun destinasi superprioritas 
dan destinasi tulang punggung, seperti Bali, Batam, dan 
Bintan” (Kumparan.com. 2021).

Pada kesempatan lain, Menteri Sandiaga Uno menyampaikan 
bahwa pembangunan desa wisata merupakan progam pembangunan 
skala mikro tetapi masif, yang menjadi penyeimbang pembangunan 
destinasi superprioritas yang memerlukan modal besar. Menteri 
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Sandiaga Uno dalam diskusi daring bertajuk "Memacu Pariwisata, 
Membangun Ekonomi Daerah" (Jakarta 15 Juli 2021) menegaskan 
bahwa keberadaan desa wisata mampu mendorong kebangkitan 
sektor pariwisata dan perekonomian nasional di tengah pandemi 
Covid-19. “Selain pembangunan pariwisata prioritas, ada pem-
bangunan yang skalanya mikro sekali yaitu desa wisata” (Republika.
co.id, 2021).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 
mengatakan keberadaan desa wisata mampu mendorong 
kebangkitan sektor pariwisata dan perekonomian nasional di 
tengah pandemi Covid-19. Desa wisata merupakan pembangunan 
pariwisata skala mikro, bersifat massal karena meliputi banyak desa 
di seluruh Indonesia. Pembangunan dan pengembangan desa wisata 
merupakan bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat 
(CBT – community based tourism). 

Pemerintah juga menggandeng pihak swasta untuk ikut men-
dorong pembangunan desa wisata. Misalnya, PT Bank Central 
Asia Tbk ikut menyediakan hadiah bagi desa wisata yang menang 
perlombaan. Lomba desa itu dibagi ke dalam empat kategori desa 
wisata kategori alam, desa wisata kategori budaya, desa wisata ka-
tegori kreatif, dan desa wisata kategori digital. Untuk itu, BCA me-
nyiapkan total hadiah mencapai Rp600 juta beserta pendampingan 
bagi pemenang kompetisi ini. Dana tersebut bisa digunakan untuk 
pengembangan desa wisata lebih lanjut (Kompas.com, 2021).

Pihak Bank Indonesia juga mendorong pengembangan desa wi-
sata dengan pertimbangan bahwa perekonomian desa perlu dikem-
bangkan untuk pemerataan. Salah satu cara yang bisa ditempuh 
adalah pengembangan desa wisata. Bank Indonesia Cabang Bali, 
misalnya, sudah membina tiga desa wisata, yaitu Desa Pinge (Ke-
camatan Marga, Tabanan), Desa Paksebali (Kecamatan Dawan, 
Klungkung), dan Desa Tampaksiring (Kecamatan Tampaksiring, 
Gianyar). Desa Wisata Pinge dan Desa Wisata Paksebali sudah 
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lebih dulu mendapat pembinaan dari BI. Kini, BI fokus terhadap 
pembinaan Desa Wisata Tampaksiring (Nusa Bali, 2019). Perhatian 
pemerintah tentu saja menjadi sumber semangat bagi desa.

Bagi pemerintah, pembinaan desa wisata adalah langkah yang 
strategis dalam pembangunan pariwisata lewat arus bawah (bottom 
up), sebagai penyeimbang pembangunan pariwisata arus atas (top 
down). Selama ini, khususnya sejak pemerintahan Presiden Jokowi, 
Pemerintah Pusat bertekad mengembangkan pariwisata Indonesia 
agar tidak ketinggalan jauh dari pariwisata negara tetangga di ASEAN, 
seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Banyak terobosan yang 
dikeluarkan Presiden Jokowi, antara lain membangun 10 Bali Baru 
yang kemudian mengerucut menjadi lima pembangunan destinasi 
wisata superprioritas (DSP), yaitu Danau Toba (Sumatera Utara), 
Borobudur (Jawa Tengah-Yogya), Mandalika (Lombok), La buan 
Bajo (Manggarai Barat/Flores), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Pembangunan lima DSP superprioritas ini jelas memerlukan 
biaya besar, bersifat terintegrasi, membutuhkan perencanaan dan 
investasi besar. Walaupun pandemi merontokkan semua sektor 
perekonomian, termasuk kepariwisataan, pemerintah Indonesia 
semangat sekali membangun DSP. Jika pandemi berlalu, Indonesia 
akan siap menyambut wisatawan dengan destinasi wisata yang 
berkualitas, super-premium. Pembangunan infrastruktur di DSP 
itu sudah tampak di Mandalika yang sudah bersiap menjadi 
tuan rumah balap motor GP dan Labuan Bajo yang bandaranya 
dirancang menjadi bandar udara internasional sehingga wisatawan 
dari luar negeri bisa langsung terbang ke sana. 

Strategi pemerintah sangat adil dilihat dari pembangunan 
pariwisata. Selain membangun DSP superprioritas untuk arus 
atas, pemerintah juga membangun desa wisata di arus bawah. 
Dalam konteks seperti itulah, pembangunan desa wisata Indonesia 
memasuki era baru, artinya dia dibangun bersamaan dengan 
pembangunan pariwisata superprioritas. Kalau pembangunan desa 
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wisata bersifat bottom up, inisiatif desa, diajukan ke pemerintah 
untuk di-SK-kan, pembangunan DSP superprioritas merupakan 
pembangunan dengan strategi top down, segalanya dirancang dari 
atas, dengan modal besar. Sebaliknya, desa wisata dirancang dari 
bawah, dengan modal kecil, bersifat community-based tourism, 
pariwisata berbasis masyarakat. 

Cita-cita Dewi Cau Belayu

Uraian mengenai pembangunan pariwisata Indonesia yang 
seimbang antara arus bawah dan arus atas merupakan konteks 
perkembangan Desa Wisata Cau Belayu yang baru lahir. Di 
Indonesia dan juga di Bali, sudah ada banyak desa wisata, dan Desa 
Wisata Cau Belayu merupakan bayi yang baru lahir. Kelahirannya 
pantas disambut karena Sang Bayi memiliki banyak teladan atau 
tempat belajar untuk menjadi desa wisata yang maju dan berguna 
bagi masyarakat.

Hadir dengan slogan atau brand ‘Bali Sweet Escape Village’, 
Desa Cau Belayu jelas hendak menawarkan kehadirannya dengan 

Desa Wisata Cau Belayu ‘Bali Sweet Escape Village’ (Foto: Darma Putra)
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keunikan sebagai oase bagi warga kota atau wisatawan internasional 
untuk menikmati suasana perdesaan, untuk menjauh atau hilang 
sejenak dari hiruk-pikuk kota atau daerah urban yang bising.

Perbekel Desa Cau Belayu I Putu Eka Jayantara sudah bertekad 
untuk memnafaatkan potensi desanya menjadi desa wisata. 
Persiapan itu sudah dilakukan beberapa waktu sebelum SK sebagai 
desa wisata diterbitkan Bupati Tabanan. Cau Belayu menawarkan 
tempat rekreasi alam dan budaya bagi wisatawan lokal, nasional, 
dan internasional. Persiapan ke arah itu sudah dilakukan terutama 
dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur penting yang 
menjadi tulang punggung untuk tata kelola yang profesional. 
“Syukur kami mendapat pembinaan dari kampus dan bimbingan 
teknis dari Kementerian pariwisata,” ujar Perbekel Desa Cau Belayu 
I Putu Eka Jayantara.

Dari tutur katanya jelas terpancar bahwa Desa Cau Belayu 
sudah berbulat tekad untuk mewujudkan cita-cita baru warganya 
untuk memajukan desanya sebagai desa wisata.

Kantor Perbekel Desa Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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Pemandangan alam yang indah di Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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Warga Cau Belayu bukanlah 
penduduk yang sejak awal 
menetap di tempat sekarang, 
namun mereka adalah warga 
yang berpindah-pindah karena 
berbagai alasan, seperti wabah 
dan rasa tidak aman. Walaupun 
berpindah, identitas nama Cau 
tetap terbawa, tidak berubah 
sampai sekarang.

Pengambilan foto prewedding di sekitar Cau Belayu yang indah (Foto: Wayan Tunas)
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3
Profil Desa: Sejarah, Alam, dan 

Sosial Budaya

Desa Cau Belayu terletak di wilayah perbatasan antara 
Kabupaten Tabanan dengan Kabupaten Badung. Desa 

tetangga terdekat Cau Belayu yang masuk wilayah Kabupaten 
Badung adalah Desa Sangeh. Desa Sangeh memiliki hutan pohon 
pala, tempat hidup sekitar 700 ekor kera. Hutan kera ini telah lama 
menjadi daya tarik wisata Sangeh Monkey Forest dan menjadi 
sumber pendapatan desa setempat. Hadir berdampingan dengan 
Sangeh, sewajarnya Cau Belayu mengembangkan potensi desa 
sebagai daya tarik wisata. 

Yang memisahkan antara Cau Belayu dengan Sangeh adalah 
bentangan Sungai Penet. Cau Belayu terletak di sebelah barat sungai, 
sedangkan Sangeh sebelah timur sungai. Sebagai desa bertetangga, 
bentang alam dan atmosfir keduanya tidak jauh berbeda. Alam 
hijau membentang sejauh mata memandang. Lembah sekitar 
dan sepanjang sungai dipadati semak belukar dan pohon kayu 
yang indah menghijau. Alam daerah ini sangat asri, mirip dengan 
kesejukan dan keasrian kawasan wisata Ubud. Sungai Penet yang 
berlembah dalam itu dialiri air yang bening, berarus sedikit deras, 
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menarik untuk wisata air seperti rafting atau tubing. 

Alam indah ini adalah anugerah Tuhan bagi Cau Belayu. Tetapi 
pertanyaan yang segera muncul, mengapa warga Cau Belayu bisa 
menetap di tempat seindah dan sesubur sekarang? Bagaimanakah 
kisahnya? Apakah penduduk Cau Belayu memang asli dari daerah 
ini, ataukah pendatang dari tempat lain yang memilih wilayah 
kantong di pojok lembah dekat Sungai Penet untuk hidup dan 
meneruskan keturunan lintas waktu dan generasi?

Sejarah Cau Belayu  

Warga Cau Belayu merunut legenda desanya ke masa silam, 
sejauh abad ke-16 alias 500 tahun lalu (desacaubelayu.id, 2021). 
Kisah sejarah Cau Belayu berkait erat dengan Kerajaan Mengwi, 
Badung. Kerajaan Mengwilah yang melindungi mereka dari wabah 
dan perang seperti dapat disimak dari legenda Desa Cau. Sejarah 
Cau Belayu yang disajikan berikut ini sebagian besar dikutip dari 
versi Desa Cau Belayu yang diunggah di situs Desa Cau Belayu 
(desacaubelayu.id, 2021) dengan sedikit tambahan mengenai 
sosok Ki Balian Batur. Ki Balian Batur menjadi salah satu tokoh 
antagonis dalam legenda terjadinya Desa Cau Belayu (cakepane.
blogspot.com, 2012).

Dalam legenda terungkap bahwa sebelum menetap di daerah 
Cau Belayu sekarang, leluhur Cau Belayu sempat berpindah dari 
satu tempat ke tempat lain sebanyak tiga kali, yaitu dari daerah 
Ketewel, Sukawati (Gianyar), kemudian ke Belayu di Marga yang 
saat itu menjadi wilayah Kerajaan Mengwi, lalu hijrah sejenak ke 
Desa (Cau) Tua di utara Marga, kemudian akhirnya di Cau Belayu 
sekarang. Warga Cau Belayu bukanlah penduduk yang sejak awal 
menetap di tempat sekarang, namun mereka adalah warga yang 
berpindah-pindah karena berbagai alasan, seperti wabah dan 
rasa tidak aman. Walaupun berpindah, identitas nama Cau tetap 
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terbawa, tidak berubah sampai sekarang.

Legenda mengisahkan bahwa sekitar abad ke-16, warga Cau 
hidup tenang-tenteram di wilayah Banjar Rangkan, Desa Ketewel, 
Sukawati, Gianyar. Daerah ini merupakan wilayah timur dari 
Kerajaan Mengwi. Suatu ketika, mereka kedatangan seorang pendeta 
bernama Ida Pedanda Watulumbang yang merupakan keturunan 
dari Dang Hyang Nirartha atau dikenal juga dengan sebutan 
Pedanda Sakti Wawu Rauh. Ida Pedanda Watulumbang disambut 
baik oleh masyarakat Cau Rangkan Sukawati. Ketenteraman warga 
berlanjut dalam keseharian yang tenang dan damai.

Selanjutnya dikisahkan terjadi ketegangan politik antara 
Kerajaan Mengwi dengan Ki Balian Batur, sosok sakti yang memiliki 
ilmu hitam, aneluh anarangjana, tinggal di daerah Sukawati. Dia 
juga dilukiskan memiliki banyak sisya (pengikut). Salah satu 
pengikutnya yang terkenal sakti adalah I Gede Mecaling. Ki 

Seorang warga menghaturkan sesaji di tugu pemujaan depan rumah untuk memohon 
perlindungan dan kesejahteraan (Foto: Darma Putra)
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Balian Batur digambarkan sebagai lelaki besar berambut panjang, 
wajahnya seram, menakutkan seperti raksasa. 

Ki Balian Batur kerap datang ke hutan Rangkan untuk mandi, 
mencuci rambut, dan mengeringkannya. Dalam ketegangan itu, 
Ki Balian Batur menggunakan kesaktiannya untuk menebar wabah 
yang menerpa warga Cau di Rangkan Sukawati. Banyak warga 
menderita muntah berak (muntaber) dan meninggal. Kehidupan 
yang awalnya tenang damai berubah mencekam penuh tragedi.

Kerajaan Mengwi berusaha membantu warga Cau dengan 
menyerang Ki Balian Batur. Karena saktinya, Ki Balian Batur 
sulit ditawan apalagi dibunuh. Meski demikian, Kerajaan Mengwi 
mencari berbagai cara untuk menghabiskan nyawa penebar wabah. 
Dikisahkan kemudian bahwa pihak Kerajaan Mengwi mendapat 
kabar tentang rahasia mematikan Ki Balian Batur.

Rahasia itu mengatakan bahwa Ki Balian Batur hanya bisa 
dibunuh bila ditembak dengan bedil Ki Narantaka yang berisi 
peluru Ki Selisik milik Ida Dewa Agung Klungkung. Utusan 
Kerajaan Mengwi pergi ke Klungkung untuk memohon senjata 
dari Ida Dewa Agung Klungkung. Dengan senjata itu, Ki Balian 
Batur akhirnya tewas tertembak. Peluru Ki Selisik menembus kuku 
ibu jari dan kepala Ki Balian Batur hingga tamat riwayatnya.

Dalam perang, wabah, dan kecemasan, warga Cau Rangkan 
Sukawati mengungsi ke arah Barat mendekat ke pusat wilayah 
Kerajaan Mengwi. Mereka diberikan tempat tinggal di wilayah tak 
jauh dari pusat Kerajaan Mengwi.  Di wilayah baru ini mereka 
membangun desa dengan sebutan Desa Cau Wewidangan Mengwi 
(wilayah Belayu sekarang). Di tempat ini mereka hidup aman 
tenteram beberapa ratus tahun. Namun, setelah Kerajaan Mengwi 
runtuh, warga merasa takut dan resah. Warga Desa Cau Belayu ini 
mengungsi menuju arah utara ke Desa Tua dan membentuk Banjar 
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Cau (Tua). Sesudah situasi tenang kembali, warga Cau kembali 
menengok kampung halamannya di daerah Belayu, namun 
ternyata wilayah itu sudah ditempati oleh penduduk baru yang 
berasal dari Carangsari, Abiansemal, Blahkiuh, Kwanji, Sempidi, 
Abianbase dan Kapal. Warga dan wilayah  tempat mereka dulu itu 
adalah bekas wilayah dalam naungan Kerajaan Mengwi juga.

Sekitar abad ke-19, warga Belayu yang dipimpin oleh I Gusti 
Gede Oka dari Puri Belayu, mengajak sekitar 40 kepala keluarga 
menuju Hutan Padang Jerak. Mereka pergi ke sana dengan maksud 
membuka wilayah permukiman terutama di dekat dengan Pura 
Titi Gantung. Setibanya di tegah hutan Padang Jerak, rombongan 
menemukan banyak sekali tulang-belulang satwa yang mati, 
bahkan sampai ribuan sehingga tempat ini dinamakanlah sebagai 
Banjar Seribupati.

Di sekitar Banjar Seribupati masih ada semak belukar yang 
merupakan wilayah dari Hutan Padang Jerak. Tidak berselang 
beberapa puluh tahun, datanglah pengungsi baru yang berasal 
dari Banjar Babakan, Desa Buduk, Mengwi. Para penduduk ini 
mengungsi dengan mengikuti Ida Peranda Gria Pemayun. Hutan 
dirabas untuk menetap dan mereka memutuskan untuk tinggal di 
areal hutan itu. Tempat baru itu diberikan nama Banjar Babakan, 
memakai nama tempat asalnya. 

Setelah berdiam di Banjar Babakan ini Ida Peranda Gria 
Pemayun beranjangsana ke tengah-tengah Hutan Padang Jerak 
diiringi beberapa pengikutnya. Di sanalah beliau menemukan 
batu bersinar, beliau kemudian melakukan tapa semadi semalam 
suntuk. Inspirasi muncul, batu ini dinamakan batu api. Di tempat 
inilah kemudian secara berangsur-angsur dibangun pura yang 
disebut Pura Yang Api. Dewasa ini, pura bersejarah itu dikenal 
dengan nama Pura Luhur Pucak Geni.
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Di sebelah utara Banjar Babakan masih terdapat hutan kawasan 
Hutan Padang Jerak. Kawasan hutan ini kepemilikannya sebagian 
berada di tangan Puri Seribupati asal Belayu dan sebagian lagi 
dimiliki oleh Puri Perean. Beberapa tahun kemudian secara 
berturut-turut datanglah warga dari Banjar Berteh wilayah Perean 
Kangin yang menetap di sana. Seiring waktu, jumlah warga 
pendatang baru ini semakin bertambah sehingga dibentuklah satu 
banjar lagi yang dinamai Banjar Padangaling, dari kata dasar ‘eling’ 
artinya ‘ingat’. Nama banjar ini dimaksudkan sebagai sama-sama 
ngelingan atau saling mengingatkan asal-usul.

Untuk memudahkan para penyungsung Pura Titi Gantung 
yang letaknya ada di wilayah Banjar Cau Belayu Wewidangan 
Mengwi, maka Puri Belayu memprakarsai, meminta pura tersebut 
dari Puri Mengwi untuk dijadikan wilayah Belayu. Permohonan 

Di balik hutan hijau di sepanjang lembah Sungai Penet inilah lokasi Desa Wisata Cau Belayu
(Foto: Darma Putra)
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itu dipenuhi sehingga Banjar Cau Wewidangan Mengwi itu 
kemudian sah menjadi Banjar Cau Belayu. Sekarang, Pura Titi 
Gantung itu terletak di jalan utama yang menghubungkan menuju 
Cau Belayu dari arah barat (jalan Denpasar-Singaraja) atau dari 
arah timur (jalan utama Denpasar-Sangeh-Carangsari). Tidak jauh 
dari Pura Titi Gantung, terdapat jembatan yang dibangun tahun 
2014, beraspal mulus, bernama jembatan Titi Gantung.

Berdasarkan sejarah tersebut maka Banjar Seribupati, Banjar 
Babakan, Banjar Padangaling dan Banjar Cau resmi menjadi Desa 
Cau Belayu di bawah pimpinan I Gusti Gede Oka yang berasal 
dari Puri Belayu. Sejak tahun 1930 Desa Cau Belayu dipimpin 
oleh seorang Kepala Desa. Kepala Desa yang pertama adalah I 
Gusti Made Bau. Seiring dengan perkembangan zaman, pucuk 
pimpinan desa diganti dari periode ke periode, dengan urutan 
seperti tersajikan dalam Tabel 3.1. 

Pura Titi Gantung (Foto: Wayan Tunas)



34    

Tabel 3.1 Daftar Kepala Desa Cau Belayu 1930-Sekarang
No Kepala Desa Tahun
1. I Gusti Made Bau 1930 – 1945
2. I Gusti Made Murda 1945 – 1947
3. I Made Debot 1947 – 1959
4. I Gusti Made Jingga 1959 – 1968
5. I Nyoman Yasa 1968 – 1977
6. I Nyoman Sukarya 1977 – 1985
7. Ida Bagus Mas 1985 – 1995
8. Ida Bagus Made Weda 1995 – 2005
9. Drs. I Made Darmawan 2005 – 2007
10. I Putu Ardana, S.Sn. 2007 – 2019
11. I Putu Eka Jayantara 2019 – Sekarang

Sumber: desacaubelayu.id, 2021.

Alam Cau Belayu

Cau Belayu memiliki alam yang indah dan sejuk. Keindahan 
terpampang karena daerah ini masih memiliki banyak hutan (alas) 
dipadati pohon rimbun hijau. Kerindangan hijau itu tidak saja 
terdapat di lembah Sungai Penet yang merupakan batas wilayah 
antara Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan, tetapi juga 
di daerah permukiman yang banyak tumbuhan. Keindahan 
menghijau itu juga terdapat dalam bentangan sawah-ladang yang 
subur. Daerah persawahan dan perkebunan jauh lebih luas daripada 
daerah permukiman dan pendirian bangunan fasilitas umum. Hal 
ini membuat Desa Cau tampak asri bernuansa perdesaan penuh.

Secara topografi, Desa Cau Belayu, Kecamatan Marga, 
Kabupaten Tabanan merupakan daerah landai dan dataran rendah 
dengan ketinggian 500-700 meter di atas permukaan air laut, 
dengan curah hujan 4.500 mm/tahun dan rata-rata suhu 23°C. 
Angka suhu ini menunjukkan udara di daerah Cau Belayu relatif 
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sejuk, dibandingkan di daerah Kota Denpasar yang rata-rata 28°C, 
lebih panas daripada di Cau Belayu. Daerah ini mengenal tiga 
musim, yaitu musim kemarau, musim penghujan, dan musim 
pancaroba.

Luas wilayah Cau Belayu adalah 414 hektar (Ha) dengan batas-
batas wilayah administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Perean Kangin, 
Kabupaten Tabanan

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sangeh, Kabupaten 
Badung

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ayunan, Kabupaten 
Badung

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sembung, Kabupaten 
Badung.

Ladang Jagung di Desa Cau Belayu (Foto: Adi Pariyoga)
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Perbandingan penggunaan lahan di wilayah Desa Cau Belayu 
menampakkan dominan untuk sawah, ladang, dan perkebunan, 
sedangkan untuk permukiman dan fasilitas umum relatif sedikit, 
seperti tampak dalam angka berikut. 

1. Daerah pemukiman seluas : 91,9 Ha    

2. Daerah perkebunan seluas : 176,25 Ha    

3. Daerah pertanian persawahan : 130 Ha  

4. Untuk fasilitas umum (sekolah, perkantoran) : 2,51 Ha

Permukiman juga tidak terlalu padat, banyak rumah yang 
memiliki halaman yang luas yang ditanami pepohonan seperti 
mangga dan durian sehingga menambah ruang hijau.

Desa Cau Belayu memiliki jalan sepanjang 19 km, yang terdiri 
dari :

1. Jalan Provinsi  : 1 Km

2. Jalaan Kabupaten : 10 Km (Kondisi beraspal hotmix)

3. Jalan Desa  : 8 Km (Kondisi Beton dan Paving)

Desa Cau Belayu merupakan bagian dari Kecamatan Marga 
yang terletak di ujung timur Kecamatan Marga, wilayah Kabupaten 
Tabanan. Jarak menuju ke Kecamatan Marga 6,5 Km, menuju 
Pusat Kabupaten Tabanan 15,6 Km, dan menuju Ibukota Provinsi 
26,6 Km.

Tabel 3.2 Lokasi, Jarak, dan Waktu Tempuh dari dan ke Cau Belayu

No
Dari Desa Cau Belayu

Indikator Jarak (Km) Waktu tempuh rata-rata
1. Ke Ibukota Kecamatan 6,5 15-20 menit
2. Ke Ibukota Kabupaten/Kota 15,6 30-40 menit
3. Ke Ibukota Provinsi 26,6 70-90 menit

Sumber: Sejarah dan Potensi Desa, 2020.
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Awalnya, lokasi Desa Cau Belayu  tergolong terisolir, terletak 
di daerah kantong di pojok timur wilayah Kecamatan Marga 
Kabupaten Tabanan. Akses ke sana terbatas, hanya dari arah barat. 

Tahun 2014, pemerintah membangun jembatan Titi Gantung 
dan mengaspal mulus jalan-jalan sekitar termasuk sampai ke jalan 
desa sehingga akses menjadi kian terbuka. Namun demikian, posisi 
Desa Cau tetap ideal dalam suasana kantong sehingga tetap alami 
menawarkan alam desa yang tenang, hening, cocok untuk escape, 
seperti dipromosikan sebagai Bali Sweet Escape Village.

Sosial Budaya Cau Belayu

Seperti terungkap dalam legenda di atas, Desa Cau Belayu 
terdiri atas empat Banjar Dinas yaitu Banjar Dinas Cau Belayu, 
Banjar Dinas Seribupati, Banjar Dinas Babakan, Banjar Dinas 
Padangaling. Jumlah penduduknya adalah 2940 jiwa, sedikit 
dibandingkan dengan luas wilayah desa. Di antara empat banjar 
dinas, penduduk Dusun/Banjar Cau Belayu yang paling tinggi, 
yaitu 1.142 orang (Lihat Tabel 3.3).

Jembatan Titi Gantung di Desa Cau Belayu (Foto: Youtube, Bali Sinematic Spirit)
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Tabel 3.3 Data Penduduk Cau Belayu per Dusun
No Nama Dusun Jumlah 

KK
Jumlah Penduduk Jumlah 

PendudukLaki-
laki

Perempuan

1. Dusun Cau Belayu 322 568 574 1.142
2. Dusun Seribupati 241 429 428 857
3. Dusun Babakan 76 139 151 290
4. Dusun Padangaling 187 333 318 651

Jumlah 826 1.469 1.471 2.940

Sumber: Sejarah dan Potensi Desa, 2020

Penduduk Cau Belayu sepenuhnya beragama Hindu. Dari 2940 
data penduduk yang ada, semuanya beragama Hindu. Selain Pura 
Titi Gantung, di Cau Belayu terdapat beberapa pura utama seperti 
Pura Pucak Geni, Pura Taman Sari, Pura Dalem Padang Aling, 
dan Pura Dalem Penataran Sari. Seperti halnya rumah khas Bali, 
rumah-rumah di Cau Belayu pun dilengkapi pura atau sanggah, 
merajan, atau pura paibon. 

Sebuah pura keluarga di Banjar Padangaling refleksi budaya Bali (Foto: Darma Putra)
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Penghayatan dan pengamalan nilai agama dan kearifan lokal 
warga Cau Belayu diwarnai oleh Agama Hindu dan filosofi Tri 
Hita Karana (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara 
manusia dengan Tuhan (parhyangan), manusia dengan manusia 
(pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (palemahan).

Mata Pencaharian Penduduk Desa Cau Belayu adalah mayori tas 
mempunyai pekerjaan bertani yaitu sekitar 70%, pegawai negeri 
10%, dan pedagang/ buruh/ jasa dan lain-lainnya 20%. Sedangkan 
jumlah RTM sebanyak 204 orang anggota keluarga. Sejak 
pariwisata berkembang, ada juga warga yang menekuni pekerjaan 
jasa hospitalitas, seperti menjadi pemandu wisata atau bekerja di 
industri pariwisata di luar desa, seperti hotel dan bandara.

Seperti halnya desa lainnya di Bali, Pemerintahan Desa Cau 
Belayu juga memberikan perhatian sungguh-sungguh tentang 
pendidikan dasar dan lanjut. Usaha ini untuk memastikan 
setiap anak usia sekolah dapat bersekolah karena itu merupakan 
kewajiban, tidak boleh ada anak buta aksara. Di Desa Cau Belayu 

Sekolah Dasar di Desa Cau Belayu (Foto: Adi Pariyoga)
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sudah ada 1 buah TK, 2 buah SD, dan 1 buah SMP. Warga desa 
menempuh pendidikan sampai sekolah menengah pertama di Cau 
Belayu, untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mereka 
pergi ke daerah sekitar bahkan sampai ke Denpasar dan Tabanan. 

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas 
sumber daya manusia yang dipunyai Desa Cau Belayu yaitu 
yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s.d.  16 tahun 
(pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah) yang belum pernah 
sekolah 18%, sedangkan yang mengikuti pendidikan 75% dan 7% 
tidak bersekolah lagi. Sedangkan yang berusia di atas 16 tahun (di 
atas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah 7%, sedang 
mengikuti pendidikan 14% dan sisanya 0,26% tidak bersekolah 
lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi.

Selain sarana pendidikan, Desa Cau sudah memiliki fasilitas 
kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu yang ada di wilayah desa. 
Dengan demikian, urusan kesehatan masyarakat bisa ditangani 
oleh Puskesmas. 

Di bidang kelembagaan, di Desa Cau Belayu sangat banyak 
lembaga yang menangani tentang Pemerintah Desa dan lembaga 
yang menangani masalah penanganan permasalahan sosial maupun 
budaya seperti adat, sekaa teruna, karang taruna, sekaa gong/ 
angklung, kelompok ternak, pertanian, dan subak abian.

Struktur penduduk menurut mata pencaharian menunjukkan 
bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber ke-
hidupannya di sekitar pertanian (70% ), sektor lain yang menonjol 
dalam penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan (9%), sektor 
jasa (1%) dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan 
swasta dari berbagai sektor (20%). Dalam konteks ketenagakerjaan 
ditemukan bahwa 56,4% penduduk usia kerja yang di dalamnya 
14,2% angkatan kerja dan 42,2% bukan angkatan kerja. 
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Struktur perekonomian Desa Cau Belayu masih bercorak agraris 
yang menitikberatkan pada sektor pertanian. Hal ini didukung 
oleh penggunaan lahan pertanian masih mempunyai porsi yang 
tersebar sebanyak 85% dari total penggunaan lahan desa. Juga 70% 
mata pencaharian penduduk pada sektor pertanian. Pada sektor 
ini komoditi yang menonjol sebagai hasil andalan adalah padi dan 
palawija. Beberapa sektor ekonomi yang tergolong economic base 
dan menonjol selain sektor pertanian adalah perdagangan dan 
peternakan.

Pada sektor jasa, yang menonjol adalah tumbuhnya lembaga/
institusi keuangan mikro berupa koperasi dan Lembaga Perkreditan 
Rakyat (LPD) sebagai pendukung ekonomi desa. Hal ini 
diharapkan akan membawa dampak positif dalam perkembangan 
ekonomi desa secara keseluruhan. 

Suasana jalan raya yang mulus di Cau Belayu dan sebuah rumah warga dengan gerbang 
indah menjulang (Foto: Darma Putra)
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Desa Produksi Arak

Dalam sektor ekonomi, Cau Belayu memiliki sejarah industri 
rumah tangga yang menarik. Desa ini sejak lama dikenal sebagai 
desa yang banyak memproduksi arak. Masyarakat memproduksi 
arak secara turun-temurun. 

“Saya ini masuk karena arak,” ujar I Wayan Tunas (49) dengan 
bangga. Maksudnya adalah bahwa orang tuanya bisa membiayai 
sekolahnya dengan hasil menjual arak. Menurut Wayan Tunas, 
banyak warga desa bisa bersekolah berkat penghasilan orang 
tua mereka dari membuat arak. Arak Padangaling, Cau Belayu, 
memang sempat terkenal. Tingkat alkohol arak Cau Belayu 
rata-rata adalah 30%, maksimal 45%. Untuk bisa mendapatkan 
arak dengan kadar alkohol setinggi 45%, prosesnya lebih rumit, 
memerlukan kesabaran, dan ketelitian.

Dapur membuat arak di rumah Wayan Tunas (Foto: Darma Putra)
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Tampilnya Cau Belayu sebagai desa produsen arak adalah 
karena di daerah ini banyak pohon kelapa. Bahan utama membuat 
arak adalah tuak yang diunduh dari pohon kelapa. Warga Belayu 
menjadikan usaha untuk menampung tuak kelapa sebagai 
pekerjaan sambilan. Mereka bisa memanjat pohon kelapa pagi atau 
sore hari untuk mengambil tuak. Tuak adalah carian yang menetes 
dari dangul (bunga kelapa) yang diiris, tetesan itu ditampung 
dalam bumbung bambu, diisi serabut kelapa penyaring di bawah 
dan di atas. Kini, alat penampung tuak banyak menggunakan pipa 
paralon, fungsinya sama dengan bumbung bambu.

Wayan Tunas yang kini menjadi Sekdes Kantor Desa Cau Bela-
yu bisa bertutur banyak tentang riwayat arak, riwayat dirinya, dan 
bagaimana aparat keamanan atas nama penegakan hukum menge-
jar-ngejar produsen arak. Arak termasuk barang yang dilarang 
karena kategori minuman keras. Dulu, kata Wayan Tunas, polisi 
sering menyita arak warga yang jualan di warung. Selain minuman 
disita, petugas juga menyita alat-alat untuk membuat arak. 

Wayan Tunas sendiri sering bolak-balik ke kantor polisi pada 
masa lalu karena urusan arak. Setiap berurusan dengan aparat, 
Wayan Tunas selalu menyampaikan bahwa arak produksi desa 
mereka tidak pernah membuat orang mabuk dan menimbulkan 
kerusuhan sosial. Masyarakat sudah terbiasa minum arak dan 
mereka bisa mengontrol diri agar tidak mabuk. Namun, penegakan 
hukum tahun 1990-an ke belakang itu telah membuat banyak 
warga enggan lagi membuat arak. Sejarah gemilang arak Cau 
Belayu kian redup. Hanya ada satu dua rumah yang memproduksi 
arak, termasuk Wayan Tunas sendiri.

Kini, sudah ada Peraturan Gubernur nomor 1/2020 tentang 
Tata Kelola Minuman Fermentasi dan atau Destilasi Khas Bali yang 
memberikan nafas baru untuk produksi arak secara tradisional. 
Selain untuk menghidupkan kearifan lokal, peraturan gubernur 
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ini juga untuk mengimbangi tata kelola perdagangan minuman 
beralkohol impor seperti wine yang dibenarkan beredar, tetapi 
arak produksi lokal dilarang. Wayan Tunas terus memproduksi 
arak walau tidak untuk dijual seperti dulu. Kini usaha araknya 
dijadikan daya tarik wisata. Wisatawan yang berkunjung ke desa 
Cau Belayu diajak untuk melihat cara membuat arak. 

“Kami juga menyuguhkan arak kepada wisatawan. Turis Rusia 
bilang bagus, tapi enduk sajan (ringan sekali),” ujar Wayan Tunas, 
menirukan kesan seorang tamu Rusia. Tidak mengherankan, tamu 
dari negeri beruang itu sudah terbiasa minum vodka dengan kadar 
alkohol bisa di atas 50%. “Kadar alkohol arak kita rata-rata 30%, 
makanya dia bilang ringan, enduk,” ujar Wayan Tunas tertawa.

Desa Cau Belayu memiliki sejumlah potensi seni dan sosial 
budaya, seperti sanggar seni Calon Arang, tradisi ngelawang, dan 
pembuatan barong tapakan yang diawali proses magis (baliexpress.
jawapos.com. 2017). Topik ini akan dijelaskan belakangan khu-
susnya dalam konteks pengembangan daya tarik wisata budaya.

Hiasan patung macan di gerbang tempat suci di Banjar Babakan, Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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Wisatawan naik becak didampingi pemandu Wayan Suardika (Foto: Wayan Tunas)
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Jauh sebelum ditetapkan sebagai 
desa wisata tahun 2020, Cau Belayu 
sudah menjadi wisata desa. Saat itu, 
desa yang indah alami ini sudah 
banyak dikunjungi wisatawan 
mancanegara, seperti dari Australia, 
Rusia, Eropa, dan sedikit dari Asia 
termasuk wisatawan Nusantara. 
Bagaimanakah kisah Cau Belayu 
menjadi wisata desa sebelum 
menjadi desa wisata?

Wisatawan menanam padi di sawah (Foto: Wayan Tunas)
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4
Cau Belayu sebelum          
Menjadi Desa Wisata

Desa Cau Belayu ditetapkan sebagai desa wisata tanggal 19 
Agustus 2020 melalui Keputusan Bupati Tabanan Nomor 

180/1286/03/HK & HAM/2020. Namun, jauh sebelum itu, 
desa yang indah alami ini sudah banyak dikunjungi wisatawan 
mancanegara, seperti dari Australia, Rusia, Eropa, dan sedikit 
dari Asia termasuk wisatawan Nusantara. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa Desa Cau Belayu sudah masuk ke dalam peta 
industri pariwisata Bali hampir satu dekade sebelum ditetapkan 
sebagai desa wisata.

Bagaimanakah kisah Cau Belayu bisa masuk dalam peta 
bisnis pariwisata Bali demikian cepat? Siapakah perintisnya? 
Kapan dimulai? Paket wisata apakah yang ditawarkan waktu itu? 
Wisatawan darimana saja yang datang dan bagaimana kesannya? 
Bagaimanakah hubungan aktivitas wisata desa sebelum dan setelah 
Cau Belayu menjadi desa wisata?
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Rintisan Lama Dua Bersaudara

Desa Cau Belayu mulai dikenal dalam peta pariwisata Bali sejak 
akhir tahun 2000-an. Hal ini terjadi berkat hasil rintisan panjang 
dan lama dari warga desa yang bergerak di bidang pariwisata. 
Mereka adalah dua bersaudara kakak-adik, I Wayan Tunas (49) 
dan I Made Suweca (47). Mereka berdua awalnya membuat paket 
wisata mengajak wisatawan mancanegara untuk tur ke desa dan 
mendapatkan pengalaman unik. Aktivitasnya kiranya lebih tepat 
diberikan label sebagai wisata desa, bukan desa wisata.

Wayan Tunas pernah bekerja di perusahaan swasta yang bergerak 
di bidang kargo di Denpasar. Namun, rupanya jiwanya lebih 
condong untuk hidup di desa bersama masyarakat, untuk kegiatan 
sosial bersama warga. Tak lama bekerja di kota, Wayan Tunas fokus 
ke desa, mengabdi untuk masyarakat, mulai dari menjadi kelihan 

Wayan Tunas (ujung kanan) mendampingi wisatawan menanam padi (Foto: Wayan Tunas)
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atau kepala dusun, sampai akhirnya kini menjadi Sekretaris Desa 
Cau Belayu. Jika ada warga menikah, dia senantiasa hadir, kerap 
juga menjadi jurus raos (juru bicara) dalam memperlancar proses 
peminangan dalam rangkaian pernikahan adat atau tradisi Bali. 
Sambil mengabdi, dia meneruskan usaha orang tuanya membuat 
arak, melestarikan kearifan lokal. Dalam struktur kepengurusan 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Cau Belayu, Wayan Tunas 
menjadi Ketua Harian.

Adiknya, Made Suweca, merantau ke Denpasar dan memasuki 
dunia pariwisata dengan menjadi pegawai di sebuah seafood café 
di pantai Kedonganan. Sambil bekerja, dia menempuh program 
diploma pariwisata lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata 
Dhyana Pura, kini menjadi bagian Universitas Dhyana Pura, 
daerah Dalung. Café tempatnya bekerja sempat redup sehingga dia 
memberanikan diri untuk mengambil alih. Sementara itu, dia juga 
bekerja menjadi pemandu wisata di biro perjalanan antara lain di 
Tour East. 

Sebagai pengelola café dan juga pemandu wisata, Suweca 
memiliki jaringan yang bergerak di bidang travel dan hospitaliti 
yang luas. Dari sanalah muncul idenya untuk membuat paket 
wisata Bali Countryside Experience (BCE) atau Bali Experience 
Adventure (BEA) dan VW Safari, yakni berwisata ke perdesaan 
dengan menggunakan mobil VW. Semua paket tur itu dipusatkan 
di rumahnya di Cau Belayu. Urusan promosi dan pemasaran 
dilakukan Made Suweca, sedangkan kakaknya, Wayan Tunas, 
mempersiapkan segala keperluan untuk menyambut kedatangan 
wisatawan di rumahnya. Dalam merancang paket wisata desa itu, 
kakak beradik Tunas dan Suweca juga mendapat bantuan dari 
sepupunya, I Putu Sudana, seorang dosen di Fakultas Pariwisata 
Unud dan pemandu wisata berpengalaman. 
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Konsep dari paket wisata yang mereka tawarkan itu adalah 
memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk mengenal desa 
dan melakukan sesuatu yang menarik sehingga kunjungan mereka 
menjadi memorable. Wisatawan tidak saja menikmati, menatap 
keindahan desa, tetapi mengalami apa yang dilakukan masyarakat. 
Misalnya, wisatawan ke desa diajak turun ke sawah untuk membajak 
sawah atau ikut menanam benih padi. Wisatawan diajak berlaku 
seperti petani, turun ke lumpur, berjalan di pematang. Selain itu, 
wisatawan juga diajak trekking, cycling, atau mengunjungi sekolah, 
berkenalan dengan siswa di desa.

Brosur wisata Desa Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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Untuk mengelola paket tur tersebut, Wayan Tunas yang 
membentuk usaha bernama Agrowisata Adhitya Jaya dan Bali 
Experience Adventure Padangaling Village. Keduanya berlokasi di 
rumahnya, tak jauh dari Pura Dalem Padangaling. Bagi wisatawan, 
melihat aneka pura di perdesaan Bali adalah sebuah pengalaman 
baru, sebuah keriangan.

Untuk memasarkan paket wisata baru itu, Wayan Tunas dan 
Suweca bekerja sama dengan agen-agen biro perjalanan besar yang 
bermarkas di Denpasar, seperti Panorama, Tour East, Bali Tours, 
dan Destine Asia.  Lewat agen perjalanan itu, paket wisata BCE atau 
BEA itu mulai laku. Wisatawan yang membeli paket dijemput ke 
hotel dan diajak ke Cau Belayu. Di Cau Belayu, mereka disambut 
di markas Agrowisata Adhitya dan Bali Experience Adventure 
Padangaling Village yang berada di satu lokasi, yaitu di rumah dua 
bersaudara.

Awalnya paket wisata ini laku, namun terdapat kendala serius 
yaitu masalah jalan. Jalan menuju ke Cau Belayu kurang mulus. 
Pihak biro perjalanan enggan mengajak wisatawan ke Cau Belayu 
karena khawatir kendaraan yang mereka pakai cepat rusak. 
Menghadapi kendala ini, Wayan Tunas dan Suweca mencari solusi. 
Mereka menyampaikan kepada biro perjalanan bahwa merekalah 
yang akan menjemput wisatawan ke hotel tempat mereka menginap, 
baik itu di Denpasar, Kuta, bahkan di Nusa Dua. Biro perjalanan 
tinggal memasarkan.

“Daripada paket saya tidak laku, lebih baik saya mengorbankan 
kendaraan saya untuk menjemput tamu,” kata Wayan Tunas. 
Pertimbangannya bahwa walaupun jalan agak rusak, mobil tidak akan 
rusak segampang dibayangkan. Syukurlah, solusi ini membuahkan 
hasil. Wisatawawan terus berdatangan ke Cau Belayu. Pada masa 
ramai, rata-rata ada 20 wisatawan berwisata ke Cau Belayu.
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Paket wisata yang dijual adalah menikmati alam perdesaan, 
pergi ke sawah, mengunjungi sekolah, mengunjungi rumah untuk 
melihat kegiatan domestik keluarga Bali seperti merangkai canang, 
membuat paku pipit dari janur, dan meninjau cara membuat arak. 
Ada juga kegiatan cycling atau trekking atau safari dengan mobil 
VW menelusuri outback, alam perdesaan di luar jalur jalan raya 
utama. 

Menurut Wayan Tunas, apa pun kegiatannya, yang pasti titik 
awalnya adalah di Cau Belayu. Sesudah paket laku, aktivitas 
ditambah dengan kegiatan cooking class. Sama dengan aktivitas 
mengajak wisatawan membajak sawah dengan sapi, cooking class 
ini pun disusun dengan konsep memberikan pengalaman kepada 
wisatawan untuk melakukan langsung mengolah bahan makanan 
seperti dilakukan warga desa sehari-hari. Harga paket wisata 
dijual dengan kompetitif, yaitu US$65 untuk Bali Countryside 
Experiences, dan US$69 untuk cooking class, VW Safari US$89. 
Harga untuk anak dan keluarga ditawarkan dengan harga paket 

Wisatawan mengikuti kegiatan cooking class di Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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yang lebih rendah (lihat brosur).

Paket-paket wisata itu semuanya dirancang secara unik dan 
menarik. Untuk paket mengenal hidup perdesaan, wisatawan diajak 
ke sawah untuk menanam padi, membajak sawah termasuk mencoba 
mengendalikan bajak sapi. Aktivitas tur ini tak hanya memberikan 
kesempatan wisatawan mencoba hal yang tidak ada di negerinya, 
namun juga menjadi media bagi Bali untuk memperkenalkan 
budaya atau sistem subak. Terlebih, sistem subak Bali kian populer 
secara internasional, khususnya setelah UNESCO mengakui subak 
sebagai warisan budaya dunia dalam label “Cultural Landscape of 
Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita 
Karana Philosophy". Dalam label ini, sistem subak merupakan kata 
kunci.

Pengalaman hidup sehari-hari petani Bali ikut dirasakan oleh 
wisatawan yang membeli paket ini. Mereka disuguhkan lunch 
makan siang di sawah, seperti biasanya keluarga petani memberikan 
suami mereka makanan ke sawah. Di sana wisatawan dan petani 

Wisatawan membajak di sawah (Foto: Wayan Tunas)
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makan bersama. 

“Maunya kita suguhkan wisatawan duluan, tapi para wisatawan 
mengerti bahwa petani harus makan dulu karena mereka lapar 
sesudah kerja keras,” ujar Wayan Tunas, menirukan kata-kata 
wisatawan kala itu. 

Menariknya, wisatawan makan seperti petani, yaitu memakai 
tekor daun pisang dan menggunakan tangan, bukan sendok-
garpu. Bagi yang tidak pernah, makan dengan tangan susahnya 
bukan main. Banyak orang Barat tidak bisa meraup nasi untuk 
menyuapi diri, apalagi nasinya berisi kuah/ kaldu, pasti berjatuhan, 
dan memerlukan sendok. Menurut Wayan Tunas, kalau memang 
ada wisatawan yang sama sekali tidak bisa mengambil nasi dengan 
tangan, mereka diberikan sendok.

“Pokoknya kita ajak mereka makan seperti petani, memakai 
tangan, agar mereka menikmati pengalaman baru,” tutur Wayan 

Wisatawan makan pakai tangan di ruang terbuka sebagai pengalaman unik (Foto: Wayan Tunas)
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Tunas.

Pelayanan yang baik dan pemandu wisata yang penuh perhatian 
membuat paket wisata yang ditawarkan berjalan lancar. Kelancaran 
itu tidak saja berkat tata kelola yang baik, tetapi juga karena 
dukungan masyarakat lokal. Pengelola mengutamakan masyarakat 
setempat untuk bekerja. Wisatawan yang datang memiliki rasa 
ingin tahu yang tinggi untuk mengenal alam, merasakan cara 
menanam padi, dan kehidupan perdesaan Bali. Minat dan pikiran 
terbuka itu membuat pemandu wisata lebih mudah mengatur 
aktivitas wisatawan karena senang sama senang.

Becak sebagai Ikon Baru Cau Belayu

Secara teoritik sering disampaikan oleh para ahli bahwa 
menampilkan hal yang unik khas lokal harus diutamakan dalam 
mengelola destinasi wisata, termasuk desa wisata. Potensi lokal 
mesti ditonjolkan sebagai daya tarik dan keunikan, jangan 
mengimpor unsur daya tarik dari luar, karena sajian unsur luar 
itu akan melunturkan otentisitas lokal. Paradigma ini kiranya 
tidak berlaku bagi Cau Belayu. Pengelola wisata desa di sini justru 
mengambil keputusan yang berani dengan memasukkan becak 
sebagai sarana transportasi jenaka untuk wisatawan.

Gagasan menjadikan becak sebagai sarana transportasi di wisata 
desa Cau Belayu adalah karena medannya cocok. Wisatawan juga 
menyambut dengan gembira-ria. Wisatawan diangkut ke desa, dan 
dijemput dengan becak di satu tempat untuk kemudian menuju 
markas reception agrowisata, atau dari lokasi kegiatan seperti sawah 
atau titik finish trekking wisatawan diangkut dengan becak ke 
pusat agrowisata, atau ke sekolah untuk kegiatan berikutnya. Di 
negerinya, wisatawan tidak bisa merasakan naik becak, menurut 
Wayan Tunas, di Cau Belayu mereka melakukan dengan suka-cita. 

“Bahkan, pernah kami punya tamu dari Jakarta. Ketika di 
Jakarta, mereka tak pernah naik becak, mungkin malu. Di Bali, 
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naik becak bagi mereka terasa fun,” tutur Wayan Tunas.

Wayan Tunas membeli becak di Banyuwangi, Jawa Timur, 
sebanyak 20 unit. Harga per unit adalah Rp1-2 juta. Becak yang 
dibeli itu adalah becak yang kondisinya rusak. Becak yang baik 
tidak akan dijual pemiliknya. Untuk itulah, Wayan Tunas hanya 
bisa membeli becak yang rusak, walau tidak parah sekali. Yang jelas, 
sebelum becak itu bisa dioperasikan, harus diservis terlebih dahulu. 
Diperlukan setidaknya Rp1 juta lagi untuk membuat becak siap 
dioperasikan. Dengan demikian, modal satu becak adalah sekitar 
Rp3 juta.

Dengan memiliki alat transportasi becak itu, paket wisata 
desa menjadi lebih unik, menarik, dan memberikan pengalaman 
baru bagi wisatawan. Mereka tidak perlu pergi ke Jawa untuk 
mendapatkan pengalaman naik becak. Selain itu, menurut Wayan 
Tunas, pihaknya bisa melibatkan lebih banyak warga desa untuk 
berpartisipasi dalam usaha wisata ini. 

Wisatawan naik becak di Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)



57    

“Sejak awal, saya sudah menyarankan agar pengayuh becak 
itu harus dipriositaskan untuk warga lokal,” ujar Putu Sudana, 
dosen Fakultas Pariwisata Unud, yang sejak awal ikut membantu 
merancang dan mengelola paket wisata desa. Dengan pengalaman 
sebagai pemandu, Putu Sudana sering ikut memandu wisatawan 
di Cau Belayu. Sering juga dia harus menjemput wisatawan ke 
bandara atau ke hotel ketika armada habis. Dipanggil mendadak 
sudah merupakan kebiasaannya sebagai pemandu yang on call.

Seiring perjalanan waktu, secara pelan dan pasti becak pun 
menjadi ikon baru wisata desa Cau Belayu. Dengan becak, pengelola 
wisata desa bisa menyajikan pengalaman unik bagi wisatawan. 
Untuk pergi ke sawah menyaksikan petani membajak sawah dan 
kemudian ikut membajak, wisatawan tidak perlu berjalan kaki. 
Sudah tersedia becak yang mengantarkannya pergi-pulang. Naik 
becak riang, membajak sawah riang, akhirnya keseluruhan kegiatan 
wisata menjadi riang-gembira.

Ketika pandemi menerjang dan usaha wisata macet, becak-becak 
Wayan Tunas tidak lagi diperlukan untuk mengangkut wisatawan. 

Penganten yang menggunakan becak untuk foto prewedding (Foto: Wayan Tunas)
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Beberapa becaknya mangkrak di gudang. Beberapa lainnya tetap 
bisa digunakan untuk hal lain yang tidak kalah menariknya. 
Pemuda-pemudi yang hendak menikah, bisa menyewa becak untuk 
foto prewedding. Agar indah, mewah, unik dan meriah, becak itu 
terlebih dahulu dihias. Hiasannya itu berupa bunga dan umbul-
umbul warna-warni yang dipilih sesuai selera.

Selain untuk prewedding, becak-becak yang semula untuk turis 
itu, juga digunakan untuk media angkut prosesi pernikahan. Pas-
angan yang menikah di satu desa setempat, prosesi pernikahan dari 
rumah mempelai yang satu ke yang lainnya tidak dilakukan den-
gan mobil karena jaraknya dekat. Peserta prosesi berjalan kaki, se-
dangkan mempelai diangkut dengan becak. Mempelai yang meng-
gunakan pakaian kebesaran, agung dan anggun, tidak elok berjalan 
kaki. Sudah tersedia becak yang bisa mengangkutnya dalam sua-
sana rileks, santai, dan tentu saja suasana penuh suka-cita.

Kini dengan melandainya angka kasus Covid-19 dan mulai 
dibukanya Bali untuk penerbangan internasional mulai 14 
Oktober 2021, Wayan Tunas dan timnya juga mulai berkemas-

Penganten naik becak di Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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kemas untuk kembali menawarkan paket wisata desanya dan 
akan berkolaborasi mengembangkan desa wisata Cau Belayu. Hal 
ini diawali antara lain dengan menjajaki ulang tur trekking dan 
bersepeda (cycling) dari arah utara daerah Perean dengan titik finish 
tetap di markasnya. Selain itu, becak-becak juga hendak diservis 
sehingga siap digunakan jika pariwisata sudah pulih. 

Berbecak di desa hendak dipertahankan sebagai ikon wisata 
desa atau desa wisata Cau Belayu.

Mengunjungi Sekolah

Dari aktivitas wisata desa yang ditawarkan seperti membajak 
sawah, naik becak, trekking, dan cooking class, ternyata yang paling 
menarik dan favorit bagi wisatawan adalah aktivitas mengunjungi 
sekolah. Pengelola wisata desa membina hubungan dengan SD 
setempat untuk memberikan kesempatan kepada wisatawan 
berkunjung ke sekolah, masuk kelas sebentar saja, sekira 15 menit. 
Di Cau Belayu ada dua SD dan kedua sekolah ini pernah dijadikan 
lokasi kunjungan. Di antara SDN 1 dan SDN 2, yang lebih sering 
dikunjungi adalah yang dekat yang ada di Padangaling.

Wisatawan berkunjung ke SD di Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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Untuk menuju ke sekolah dari markas agrowisata di rumah 
Wayan Tunas, wisatawan diajak naik becak. Di sekolah mereka 
disambut para guru dan siswa. Sudah disepakati antara pengelola 
wisata dan pihak sekolah untuk memberikan kesempatan 15 menit 
bagi wisatawan masuk kelas dan berkenalan dengan para murid. 
Pemandu wisata mendampingi mereka sehingga acara berjalan 
dengan lancar. Waktu 15 menit itu diatur fleksible, jam berapa 
saja bisa, sudah dipertimbangkan tidak mengganggu kelangsungan 
pelajaran, tapi malah memberikan pengalaman baru bagi anak-
anak sekolah bisa bercakap dalam bahasa Inggris dengan turis. 
Wisatawan yang ikut paket wisata berkunjung ke sekolah adalah 
wisatawan dari Eropa, Australia, dan sedikit dari Asia seperti dari 
Korea.

Di dalam ruang sekolah, wisatawan menyampaikan salam dan 
memperkenalkan diri dan menuturkan pekerjaannya, asal negeri-
nya dalam bahasa Inggris. Anak-anak juga ikut berbahasa Inggris 
sekadarnya, membalas dengan sapaan dan perkenalan nama diri 

Program favorit school visit ke SD Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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dalam bahasa Inggris. Wisatawan mengajak mereka menghitung 
one, two three… dalam bahasa Inggris. Ketika komunikasi macet, 
semuanya tertawa. Pemandu wisata menengahi memberikan 
penjelasan. Kunjungan ke sekolah benar-benar membuat siswa 
sumringah, begitu juga wisatawan. Mereka tampak senang sekali. 
Sebelum dan sesudah kunjungan itu, para siswa dan turis berfoto 
bersama.

Kunjungan ke sekolah tidak saja memberikan pengalaman unik 
kepada wisatawan dan para siswa tetapi juga memberikan dampak 
positif baru bagi sekolah (dan siswa) yang tidak pernah dibayangkan 
ketika pertama kali paket wisata school visit dibuat. Misalnya, 
wisatawan yang melakukan kunjungan memberikan sumbangan 
buku dan alat tulis kepada sekolah. Lebih dari itu, para turis 
terpanggil datang berulang ke sekolah dan memberikan sumbangan 
alat tulis, baju, dan laptop. Jumlahnya sampai pernah 10 buah laptop. 
Pihak sekolah menyambut baik kedermawanan wisatawan. Mereka 
merasakan manfaat wisata yang juga tidak pernah dibayangkan 
sebelumnya.

Para siswa SD suka-cita menyambut kedatangan wisatawan (Foto: Wayan Tunas)
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“Keberhasilan sebuah destinasi wisata diukur dari kunjungan 
ulang. Paket sederhana mengunjungi sekolah ternyata menarik 
turis untuk revisit atau kunjungan ulang,” ujar Putu Sudana. 

Kandidat doktor pariwisata Universitas Udayana itu menyatakan 
keheranan sekaligus kekagumannya bahwa kreativitas sederhana 
paket wisata school visit berhasil dapat memuaskan wisatawan 
sehingga mereka sudi datang lagi. Meskipun mereka tidak datang, 
pengalaman berkesan akan berbuah pada promosi dari mulut ke 
mulut yang akhirnya menguntungkan citra destinasi, dalam hal ini 
Cau Belayu dan Bali.

Kesan Pemandu dan Wisatawan

Impliaksi positif dari aktivitas wisata desa tidak saja tampak pada 
kunjungan berulang wisatawan, tetapi juga hubungan erat antara 
pemandu dan wisatawan. Pengalaman I Wayan Suardika (45) 
sebagai pemandu wisata di Cau Belayu. Dia memiliki hubungan 
erat dengan tamu yang pernah dipandunya, seperti keluarga Parker 
dari New South Wales Australia. Suardika dianggap memberikan 
tur-tur yang mengesankan dan pelayanan yang baik.

I Wayan Suardika (tengah) bersama wisatawan (Foto: Wayan Tunas)
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Wayan Suardika menjadi pemandu wisatawan tanpa latar 
belakang pendidikan kepariwisataan. Dia bersekolah di SMKN 
I Ubung Denpasar, jurusan instalasi listrik. Sejak tamat sekolah 
kejuruan itu tahun 1994, Wayan Suardika sama sekali tidak pernah 
bekerja sesuai dengan pendidikan kejuruannya. Mencari pekerjaan 
di bidang instalasi, di kantor PLN atau kantor lainnya yang sejenis 
sulit sekali. Akhirnya, Wayan Suardika menemukan dirinya bekerja 
di sebuah restoran di Pacung, Baturiti, Tabanan. 

“Di restoran ini pun, tugas saya bukan mengurus listrik, 
tetapi menjaga buffet, hidangan makan siang untuk tamu sistem 
prasmanan,” ujar Wayan Suardika. Tugas utamanya adalah 
memantau jumlah makanan yang tersedia di meja dan perkiraan 
tamu grup yang akan datang. Jika ada lauk atau menu yang kurang, 
Wayan bertugas memberitahukan petugas dapur untuk menyiapkan 
dan menghidangkan di prasmanan. Jangan sampai makanan habis, 
ada tamu belum kebagian. Itu tugas Wayan Suardika.

Dia sempat berpindah kerja di resto lain di lokasi yang tidak 
jauh berbeda di Pacung. Setelah bekerja sekitar enam tahun di 

I Wayan Suardika (Ujung kanan) sedang memandu wisatawan (Foto: Wayan Tunas)
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restoran, Suardika diajak oleh temannya untuk menjadi pemandu 
wisata. Ajakan itu disambutnya. Wayan yang sudah bisa berbahasa 
Inggris sedikit-sedikit saat bekerja di restoran. 

Sebagai awal latihan, Wayan Suardika diajak temannya yang 
sudah menjadi pemandu berlisensi untuk mengantar wisatawan 
bersepeda, dari kawasan Perean ke Cau Belayu. Karena Wayan 
Suardika belum memiliki lisensi resmi, dia tidak bisa tampil di 
depan, dia mengantar dari belakang. Pelan-pelan kemapuan dan 
sense-nya sebagai gaid semakin tumbuh. Setelah cycling, dia bisa 
memandu wisatawan untuk melihat-lihat keunikan rumah Bali. 
Dia juga mulai fasih menjelaskan ihwal budaya, pura, sembahyang, 
sesajen, dan urusan masak-memasak saat cooking class.

Wayan Suardika juga mulai lincah menjelaskan prosedur 
memasak bagi peserta cooking class. Mengapa berani menjelaskan 
padahal tidak mempunyai lisensi? “Saya ‘kan menjelaskan di 
dalam rumah, bukan di objek wisata. Tidak mungkin ada yang 
menangkap,” cetus Wayan Suardika. 

Kegiatan cooking class yang dipandu oleh I Wayan Suardika (Foto: Wayan Tunas)
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Dia terus terang mengatakan tidak berani memandu wisatawan 
di ruang publik sebelum memiliki izin. “Kalau saya ditangkap 
petugas, kan malu rasanya kepada wisatawan. Nama bisa jatuh 
dan tidak dipercaya tamu,” katanya. Wayan tidak ingin menjadi 
pemandu wisata bodong.

Sejak lama Wayan Suardika ingin mendapatkan izin sebagai 
pemandu profesional, tetapi tidak bisa karena dia hanya 
mengantongi ijazah SMK. Syarat dasar seorang guide adalah 
berpendidikan minimal sarjana. 

Karena tekun sebagai pemandu, akhirnya nasib baik datang 
juga buat Wayan Suardika suatu saat di awal tahun 2019. 
Kesempatan untuk ikut ujian pemandu dibuka untuk mereka yang 
berpendidikan SMK. Wayan Suardika segera mendaftar dan ikut 
ujian. Singkat kata dia lolos dan sejak itu dia sudah mengantongi 
lisensi. Dengan lisensi itu, dia bisa tampil sebagai pemandu wisata 
yang resmi. Dia berani beroperasi tanpa rasa takut ditangkap. Dia 
mulai bekerja menjemput wisatawan ke bandara, mengajak mereka 
tur ke Tanah Lot, dan tempat lain di Bali. 

Karena tekun dan tulus bekerja, Wayan Suardika mendapat 
pahala yang baik. Suatu kali, dia mengantar wisatawan untuk 
berwisata sesuai dengan itinerari atau jalur perjalanan yang sudah 
ditetapkan oleh biro perjalanan tempatnya bekerja. Dia mengantar 
rombongan wisatawan dari Australia, satu keluarga, yaitu keluarga 
Parker, terdiri dari Mel Parker, Corey Parker, Maddie Parker dan 
Tom Parker. Setelah usai tur, Wayan dipuji oleh wisatawan tersebut 
‘karena tidak mengajak mereka shopping’. Kenapa bisa dipuji 
hanya karena tidak mengajak shopping?

Wayan Suardika menuturkan pengalaman berwisata keluarga 
Parker yang kerap diwarnai rasa kecewa karena mereka selalu diajak 
guide untuk shopping (berbelanja), padahal mereka tidak ingin dan 
tidak perlu berbelanja. Bagi yang tidak perlu, berbelanja bukan saja 
tidak menyenangkan tetapi juga menghabiskan waktu. Belum lagi, 
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harga-harga sering dinaikkan untuk menyediakan margin komisi 
bagi pemandu. “You are the best guide we ever met,” kata Wayan 
Suardi mengutip pujian tamu dari Australia itu. Setelah memuji, 
tamu itu memberikannya tip, dan Wayan senang, kira-kira sama 
senangnya dengan perasaan tamu.

Hubungan Wayan dengan keluarga Parker menjadi kian erat, 
dan kapan pun mereka ke Bali, selalu menghubungi Wayan. 
Wayan menghitung bahwa dia sudah sembilan kali memandu 
anggota keluarga Parker. Mereka bersahabat di Facebook sehingga 
bisa mengetahui status atau kegiatan satu sama lain. Ketika 
pandemi merontokkan industri pariwisata, Wayan Suardika 
kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan sebagai pemandu. 
Dia menanam singkong di belakang rumahnya. Foto menanam 
singkong itu diunggah di Facebook. Parker menelepon dari 

Pemandu wisata Wayan Suardika dengan keluarga Parker mengenakan pakain adat Bali 
(Foto: Wayan Tunas)



67    

Australia dan menanyakan kabar Wayan Suardika dan keluarganya. 
Saat itu Wayan Suardika mengatakan menanam singkong untuk 
menyambung hidupnya karena penghasilan sudah tidak ada akibat 
tidak bekerja, semua macet pada masa pandemi.

“Saya disuruh membuat video menanam singkong. Anak saya 
saya suruh, dan saya kirim kepadanya sesuai permintaan mereka,” 
ujar Wayan Suardi. Parker juga meminta alamat rumahnya. Tidak 
lama kemudian, ada tim relawan datang ke rumahnya memberikan 
Wayan Suardika sembako untuk selama enam bulan. Sembako 
itu kiriman dari keluarga Parker di NSW, Australia. Untuk enam 
bulan? 

“Ya, beras saya diberikan 6 zak isi 25 kg, juga odol sabun cuci, gula, 
minyak, dan lain-lain yang cukup buat enam bulan,” ujar Wayan 
Suardika. Dia senang tetapi lebih senang lagi jika pandemi berlalu 
sehingga bisa bekerja memandu wisatawan. Ketika menceritakan 
pengalamannya sebagai pemandu, Wayan Suardika sedang bersiap-
siap untuk menjajaki rute cycling ke Perean bersama Wayan Tunas, 
sehingga jika wisatawan datang, paket wisata perdesaan yang akan 
ditawarkan siap sudah.

Kolaborasi dengan Paradigma 4-K 

Popularitas Cau Belayu sebagai tujuan dan pusat wisata desa 
akan menjadi lebih kuat setelah dijadikan desa wisata. Keduanya 
akan berkolaborasi untuk mengembangkan desa wisata Cau Belayu. 
Lebih banyak tim yang diajak mengelola dengan pengalaman dan 
tugas masing-masing, usaha memajukan desa wisata Cau Belayu 
akan bisa tampil dengan tata kelola yang baik. Posisi Wayan Tunas 
sebagai Sekdes, sebagai pelaku usaha, dan sebagai Ketua Harian 
Pokdarwis Cau Belayu akan memungkinkan kolaborasi dan 
koordinasi akan berjalan dengan baik.
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Pengembangan desa wisata sebagai bentuk community-based 
tourism (CBT) sangat ditentukan oleh paradigma 4-K: kolaborasi, 
koordinasi, komitmen, dan keberlanjutan. Langkah berbasis 4-K 
ini sudah terlihat dalam persiapan Desa Cau Belayu menjadi desa 
wisata yang dilakukan secara bersama-sama antara warga, tokoh 
masyarakat, dan lembaga desa. Pengalaman Cau Belayu sebagai 
wisata desa menjadi modal dasar yang kuat bagi pengelola untuk 
mewujudkan tata kelola desa wisata yang baik. Bagaimana Desa 
Cau Belayu dirintis menjadi desa wisata dengan paradigma 4-K 
merupakan topik pembahasan dalam bab berikutnya.

Wisatawan belajar mejejahitan di Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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Patung pahlawan pasukan I Gusti Ngurah Rai di taman desa wisata Cau Belayu (Foto: Putu Sudana)
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“Setidaknya ada tiga hal utama yang 
menentukan percepatan lahirnya 
Desa Cau Belayu sebagai desa 
wisata. Ketiga hal tersebut adalah 
aksesibilitas, kehadiran kelompok 
sadar wisata (pokdarwis), dan 
dukungan stakeholders, terutama 
dari pemerintah kabupaten dan 
pemerintah Pusat, serta akademisi.” 
Kepala Desa Cau Belayu,
I Putu Eka Jayantara.

Kepala Desa Cau Belayu, I Putu Eka Jayantara (Foto: Darma Putra)
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5
Perjalanan menjadi Desa Wisata

Tanggal 19 Agustus 2020 merupakan tonggak penting bagi 
perjalanan Cau Belayu menjadi desa wisata. Pada tanggal 

tersebut, masih dalam suasana spirit peringatan Hari Proklamasi 
Kemerdekaan Indonesia, Cau Belayu secara resmi ditetapkan 
sebagai desa wisata, ditandai dengan terbitnya SK Bupati Tabanan 
No 180/1286/03/HK & HAM/ 2020, tentang Penetapan Desa Cau 
Belayu sebagai Desa Wisata. Setidaknya sudah hampir lima tahun 
berlalu sejak sekelompok kecil warga Cau Belayu berkeinginan 
membangun desa wisata, namun baru pada Buda Wariga itu, 
formalitas datang dari atas.

Seperti disampaikan oleh Kepala Desa Cau Belayu, I Putu Eka 
Jayantara, keinginan dan langkah-langkah warganya membangun 
desa wisata sudah berbenih sebelum dia menjadi Kepala Desa. 
Pria asal Banjar Seribupati itu menjadi Kades sejak 24 Desember 
2019. Sebelumnya dia bekerja di satuan kerja pendampingan 
tata pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6/2014 tentang 
Desa. Saat itu, Putu Eka mendapat tugas pendampingan di desa 
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lain, Kecamatan Marga. Sebelum menjadi Kades, dia pernah 
menjadi Kepala Dusun di Banjar Seribupati Cau Belayu, banjar 
kelahirannya. 

“Sebelum saya jadi Kepala Desa, ide dan langkah membangun 
desa wisata sudah bergulir,” ujarnya. Gerakannya cukup sistematis 
dengan diikutkannya pemuda-pemuda yang kemudian menjadi 
anggota kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam bimbingan 
teknis kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Tabanan dan atau yang 
dilaksanakan oleh Kemenparekraf beberapa kali di Denpasar atau 
Kuta. 

Namun, karena belum ada penetapan resmi, berbagai kendala 
muncul, beberapa program tidak bisa dijalankan. Penggunaan dana 
desa untuk menunjang pembangunan desa wisata, misalnya, tidak 

Papan Sapta Pesona di kawasan luar Pura Pucak Geni (Foto: Putu Sudana)
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bisa dilakukan kalau belum ada SK Bupati sebagai desa wisata. 
Syukurlah, akhirnya status resmi sebagai desa wisata berhasil 
diraih Cau Belayu sehingga sejak penetapan itu, beberapa program 
pengembangan bisa dilaksanakan dengan dana desa.

Setidaknya ada tiga hal utama yang mendukung terwujudnya 
gagasan warga Desa Cau Belayu menjadikan desanya sebagai desa 
wisata. Ketiga hal tersebut adalah aksesibilitas, kehadiran kelompok 
sadar wisata (pokdarwis), dan dukungan stakeholders, terutama dari 
pemerintah desa, kabupaten, dan pemerintah Pusat. 

“Peran akademisi juga sangat penting, merekalah yang 
mendampingi pokdarwis kami dalam memetakan potensi 
dan memberikan pembekalan dalam tata kelola dan promosi 
pariwisata,” ujar Kades I Putu Eka Jayantara.

Aksesibilitas ke Cau Belayu

Desa Cau Belayu terletak di wilayah strategis yaitu dekat dengan 
tourism track (jalur pariwisata) yaitu daya tarik wisata Taman Ayun 
(Mengwi), Sangeh Monkey Forest (Abiansemal), dan Ubud. Akan 
tetapi, desa ini baru mulai banyak menyedot atensi pengusaha 
pariwisata dan masyarakat umum setelah dibangunnya jembatan 
Titi Gantung yang menghubungkan Sangeh dengan Cau Belayu. 

Jembatan permanen ini dibangun tahun 2012. Sebelum itu, di 
sebelah utara lokasi jembatan sekarang, hanya terdapat jembatan 
bambu yang tidak bisa dilalui kendaraan. Pengerjaan jembatan 
berlangsung sekitar dua tahun, 2012-2014, sekitar tahun 2015 
barulah diresmikan. Jembatan Titi Gantung membuka akses baru 
dan bagus ke Cau Belayu dari arah timur, sebelumnya hanya dari 
selatan dan barat. Warga masyarakat sekitar mulai mengunjungi 
air terjun Pengempu yang ada di Cau Belayu. Ada juga perusahaan 
yang mencoba mengembangkan rekreasi air di Sungai Penet, 
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tempat air terjun mengalirkan airnya.

Ketua Pokdarwis Cau Belayu I Wayan Sumastra menuturkan, 
dengan adanya akses jalan-jembatan itu, banyak pemuda atau remaja 
dari desa tetangga yang jalan-jalan ke air terjun Pengempu. Mereka 
mempromosikannya secara lisan, dari mulut ke mulut, lewat sosial 
media, sehingga semakin banyak orang yang berkunjung semakin 
bertambah. “Air terjun desa kami makin lama makin populer,” ujar 
Wayan Sumastra.

Wayan Sumastra dan kawan-kawannya di desa mulai menyadari 
bahwa air terjun, lembah sungai yang indah, dan aliran air yang 
deras menawarkan perpaduan untuk melaksanakan rekreasi air. Ada 
perusahaan bernama De Tukad pimpinan Pak Agus yang pernah 
mencoba mengeksplorasi potensi rekreasi air di Sungai Penet. 

Akses masuk ke Desa Cau Belayu melalui Jembatan Titi Gantung (Foto: Darma Putra)
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“Sejak itu, kami sadar bahwa sungai kami berpotensi dan bisa 
difungsikan untuk rekreasi,” ujar Sumastra yang sehari-hari bekerja 
di PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), Bandara Ngurah Rai.

Selain De Tukad, sekitar tahun 2017, ada juga perusahaan Bio 
Adventure yang mejajal Sungai Penet dan air terjun Pengempu. 
Perusahaan ini mendorong Sumastra dan kawan-kawannya untuk 
membangun desa wisata. Dorongan itu menjadi inspirasi untuk 
direalisasikan secara pelan-pelan.

Melihat semakin banyaknya orang berkunjung ke Cau Belayu, 
khususnya ke air terjun Pengempu, Sumastra dan sejumlah kawan-
kawannya mencoba berusaha bersama untuk pengembangan 
potensi desa. Inilah cikal bakal munculnya pokdarwis. Kebutuhan 
membentuk pokdarwis mungkin tidak secepat itu, jika akses ke 
Cau Belayu masih terbatas.

Sebelum ada jembatan baru itu, wisatawan yang ke Cau Belayu 
masuk ke desa melalui Perean atau Sembung. Untuk kembali 
ke Bali Selatan, seperti Kuta, mereka mengambil jalur Lukluk, 
Kerobokan, dan Seminyak. Dengan adanya askes baru, akses ke 
dan dari Cau Belayu memiliki tambahan jalan alternatif.

Pembentukan Pokdarwis

Salah satu syarat pembentukan desa wisata adalah hadirnya 
pokdarwis di desa tersebut. Pokdarwislah yang menjadi ujung 
tombak awal untuk menunjukkan kepada publik dan juga tentunya 
kepada pemerintah bahwa masyarakat berkeinginan dan sudah siap 
untuk membangun desanya sebagai desa wisata. 

Ukuran masyarakat sadar wisata itu banyak, antara lain sikap 
ramah-tamah, menjaga lingkungan bersih, dan mengapresiasi 
potensi alam dan budaya. Adalah tugas pokdarwis untuk memotivasi 
masyarakat agar mampu menunjukkan sikap positif terhadap 



76    

kepariwisataan, setidaknya sesuai dengan nilai-nilai Sapta Pesona. 
Tugas pokdarwis cukup berat, karena harus bersifat berkelanjutan. 
Perilaku ramah, menjaga kebersihan, menghormati tamu, dan 
seterusnya idealnya menjadi kebiasaan dan berkelanjutan.

Tahun 2018, Wayan Sumastra dengan sekitar 20-an orang 
temannya di desa menjalin kesepakatan untuk membentuk 
kelompok sadar wisata. Wayan dipercayakan menjadi ketua mereka. 
Anggota Pokdarwis Cau Belayu bersyukur mendapat bantuan dari 
Poltekpar Bali dalam bentuk bimbingan teknis. 

Bantuan dari pemerintah juga nyata sekali dalam bentuk 
undangan untuk mengikuti bimtek. Kesertaan dalam bimbingan 
itu memiliki dua manfaat. Pertama, menambah pengetahuan 
anggota Pokdarwis mengenai pengembangan pariwisata secara 
umum dan khusus. Kedua, memperkuat spirit dan komitmen 
anggota Pokdarwis untuk mewujudkan misi membangun desa 
wisata. Rasa tanggung jawab akan muncul setelah mengikuti 
bimbingan teknis atau pelatihan lainnya.

Menurut Ketua Pokdarwis Cau Belayu, Wayan Sumastra, 
anggota mereka merasa senang  mendapat pelatihan yang dilakukan 
Kementerian Pariwisata atau yang dilaksanakan lewat Dinas 
Pariwisata Tabanan atau Provinsi Bali. Kadang anggota Pokdarwis 
Cau Belayu mengikuti pelatihan di Tabanan atau kadang di Kuta, 
tergantung pelaksananya.

Selain mengikuti bimtek ke luar, lembaga pendidikan 
kepariwisataan seperti Poltekpar juga hadir ke desa untuk 
memberikan pelatihan. Poltekpar Bali memberikan bimbingan 
paling banyak, mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Dalam 
interaksi itu, banyak sekali pengetahuan dan keterampilan tata 
kelola pariwisata yang diterima Pokdarwis, mulai dari pemetaan, 
tata kelola, dan promosi. Untuk promosi, Wayan Sumastra ingat 
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bahwa mereka dibantu Poltekpar dalam menyusun branding. 
Pembuatan branding gampang-gampang susah. 

Dalam beberapa kali diskusi, secara brainstorming, berbagai 
pihak urun-gagasan, bagaimana sebaiknya branding desa wisata 
Cau Belayu. Wayan Sumastra dan anggota Pokdarwis lainnya 
memberikan pandangan dan kemungkinan sesuai dengan potensi, 
lokasi, dan karakter alam dan budaya Desa Cau. Akhirnya 
sampailah mereka pada rumusan tagline atau slogan “Bali Sweet 
Escape Village”. 

Poltekpar dan Kemenparekreaf memberikan Pelatihan Pengembangan Desa Wisata di Cau Belayu
(Foto: Dok, Poltekpar Bali)

Logo branding Desa Cau Belayu "Bali Sweet Escape Village" (Foto: Instagram @wonderfulcaubelayu)
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Pembentukan branding desa wisata Cau Belayu sebagai desa 
manis, desa yang baik untuk melarikan diri dari kesibukan sehari-
hari di kota, jelaslah merefleksikan sudah kian kuatnya komitmen 
membangun desa wisata di kalangan anggota Pokdarwis. Walaupun 
status resmi sebagai desa wisata belum ada, semangat yang ada 
melampaui formalitas hitam-atas putih. Hanya saja, kegiatan yang 
mereka rancang dan kebutuhan yang mereka inginkan tidak bisa 
terwujud karena tidak mungkin dibiayai oleh desa. 

Setelah Pokdarwis eksis di Cau Belayu, formalitas keberadaannya 
merupakan keharusan. Diperlukan SK Bupati untuk penetapan 
keberadaan Pokdarwis. Mulai November 2019, Pokdarwis Cau 
Belayu bersurat kepada Bupati untuk penetapan. Dalam waktu 
tidak terlalu lama sejak diajukan November 2019, pada 9 Januari 
2020 terbitlah SK Bupati Tabanan No. 180/576/03/HK & 
HAM/2020 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata Desa 
Cau Belayu Kecamatan Marga (Lihat Tabel 5.1; Lihat Lampiran 
SK Bupati Tabanan). Surat keputusan ini merupakan modal besar 
untuk mengajukan permohonan berikutnya yaitu desa wisata. 

Dengan kerja sama antara Pokdarwis dan stakeholders lainnya 
termasuk tentu saja Kepala Desa, maka tanggal 2 Februari 2020, 
dikirimlah surat permohonan pembentukan desa wisata kepada 
Bupati Tabanan. Dengan berbagai upaya, akhirnya dalam waktu 
relatif singkat, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti menerbitkan SK 
No 180/1286/03/HK & HAM/ 2020, tentang Penetapan Desa 
Cau Belayu sebagai Desa Wisata, tertanggal 19 Agustus 2020 
(Lihat Lampiran SK Desa Wisata). Dari pengusulan sampai 
penetapan SK, hanya berselang enam bulan. Terbitnya SK ini 
disambut Kades dan jajarannya, Pokdarwis, dan masyarakat 
dengan rasa suka-cita.
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Tabel 5.1 Perjalanan Desa Wisata Cau Belayu menjadi 
Desa Wisata

No Waktu Aktivitas

1 2012 - 2014 Pembuatan jembatan Titi Gantung membuka akses baru ke 
Cau Belayu 

2 Agustus 2019 Poltekpar Bali mulai memberikan pembinaan mengenai 
desa wisata.

3 27 November 
2019

Pengajuan permohonan Pokdarwis Cau Belayu ke Bupati 
Tabanan, surat nomor 124/2010/XI/2019

4 9 Januari 2020 Terbit SK Bupati Tabanan No. 180/576/03/HK & 
HAM/2020 tentang Penetapan Kelompok Sadar Wisata 
Desa Cau Belayu Kecamatan Marga.

5 2 Februari 2020 Pengusulan ke Bupati untuk Cau Belayu menjadi Desa 
Wisata

6 Juli-Oktober 2020 Pendampingan Desa Wisata Cau Belayu oleh Poltekpar Bali

7 20 Oktober 2020 Kegiatan Bhakti Lingkungan Poltekpar Bali dan Pelatihan 
Pengembangan Desa Wisata.

8 19 Agustus 2020 Terbit SK Bupati Tabanan No 180/1286/03/HK & HAM/ 
2020, tentang Penetapan Desa Cau Belayu sebagai Desa 
Wisata

9 14 November 
2020

Poltekpar Bali gelar FGD Tata Kelola Dewi Cau Belayu 

10 17 November 
2020

Visitasi Tim Juri Pendampingan Desa Wisata terbaik 
Kemenparekraf  ke Cau Belayu

11 Maret-Mei 2021 Pembuatan Taman Desa secara swakelola di dekat jembatan 
Titi Gantung dan pemasangan ikon desa wisata ‘Bali Sweet 
Village Escape’

12 5 Juni 2021 Politeknik Negeri Bali memberikan pembinaan terhadap 
Pokdarwis bidang pemandu wisata dan pengelolaan 
homestay di Cau Belayu
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Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat

Dukungan pemerintah, baik pemerintahan desa, kabupaten, dan 
pusat, semakin nyata setelah Cau Belayu ditetapkan sebagai desa 
wisata. Bantuan pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenparekraf, 
tampak dalam bantuan fisik pembangunan toilet berkualitas. 
Kemanparekraf menyumbangkan dua unit toilet di dua tempat 
berbeda yang diserahkan pada 30 Desember 2020, sekitar enam 
bulan sejak penetapan Cau Belayu sebagai desa wisata.

Toilet yang dibangun di desa wisata Cau Belayu ada dua. 
Pertama, sebuah toilet berkelas tinggi di halaman luar Pura Pucak 
Geni. Kualitas bangunan dan fasilitas toilet ini bagus sekali, setaraf 
fasilitas hotel bintang lima. Fasilitas ini juga dapat digunakan oleh 
masyarakat yang bersembahyang ke Pura Pucak Geni. Jumlah 
warga yang datang, apalagi kalau pada hari odalan (upacara) banyak 
sekali. Toilet merupakan kebutuhan esensial.

Pemelaspasan toilet di areal laur Pura Pucak Geni (Foto: Wayan Tunas)



81    

Kedua adalah satu unit toilet portable yang dipasang di lokasi 
air terjun Pengempu. Sebelumnya, di tempat ini tidak ada fasilitas 
tersebut. Bagi wisatawan yang mandi di air terjun, atau yang 
mengikuti kegiatan tubing di sungai, tidak memiliki tempat untuk 
berganti pakaian. Sama dengan di Pura Pucak Geni, toilet di air 
terjun Pengempu juga diperlukan oleh masyarakat. Di tempat ini, 
masyarakat Cau Belayu melaksanakan ritual penyucian menjelang 
Hari Raya Nyepi setahun sekali. 

Serah terima fasilitas toilet di kedua tempat berbeda itu 
dilaksanakan 30 Desember 2020. Acara dihadiri oleh Kepala Desa 
Cau Belayu I Putu Eka Jayantara, Bendesa Adat Seribupati I Ketut 
Dirka, Ketua BPD Cau Belayu I Putu Ardana, Ketua LPM Cau 
Belayu I Wayan Mastra, Pengelola Desa Wisata Cau Belayu I 
Wayan Tunas, dan Ketua Pokdarwis Cau Belayu I Wayan Sumastra.

Persiapan pemelaspas toilet yang terletak di air terjun Pengempu (Foto: Wayan Tunas)
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Sehubungan dengan bantuan toilet tersebut, Direktur 
Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf Wawan 
Gunawan mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif hadir untuk mengangkat kembali sektor parekraf. 
“Jangan sampai Kemenpar hadir di desa wisata tapi programnya 
tidak nyambung. Makanya kami upayakan komunikasi, melakukan 
survei lapangan agar program yang dijalankan memiliki kecepatan, 
ketepatan, praktis-praktis, singkat, padat dan tidak bertele-tele,” 
kata Wawan Gunawan.

Sebelum bantuan diberikan, dilakukan pengecekan lapangan 
tentang kebutuhan lapangan dan relevansi dengan kepariwisataan. 
Wawan Gunawan menyampaikan sudah melihat potensi di desa 
wisata Cau Belayu sehingga Kemenparekraf dapat memberikan 
dukungan fisik.

“Kita memberikan sesuatu yang sangat diperlukan, khususnya 
untuk mendukung kebersihan, keamanan, kesehatan, dan juga 

Acara serah terima fasilitas toilet  (Foto: Wayan Tunas)
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terkait dengan pelestarian. Dan yang dibutuhkan toilet. Untuk 
itu saya komunikasikan dengan inspektorat. Destinasinya sudah 
bagus, wisatawan sudah bagus, tapi belum ada sarana prasarana 
terkait amenitas khususnya toilet,” tambah Wawan Gunawan.

Wawan Gunawan menambahkan bahwa untuk melakukan 
revitalisasi toilet harus menyatukan antara suasana dan pelestarian 
alam. Ornamennya juga harus sesuai dengan nuansa Bali. Hal ini 
memang demikian adanya, keserasian bangunan fisik toilet dengan 
lingkungan di sekitarnya.

Bantuan revitalisasi toilet ini disambut baik oleh Pemkab 
Tabanan. Kepala Dinas Pariwisata Tabanan yang diwakili Kasi 
Pemasaran Wayan Widi mengucapkan terima kasih kepada 
Kemenparekraf, karena sudah memberi bantuan. Wayan Widi 
berharap mudah-mudahan bantuan ini dapat menggairahkan 
pengembangan pariwisata di Cau Belayu. 

Gerak cepat pemerintah desa dalam membangun fasilitas 
pendukung kegiatan pariwisata, menyusul dukungan yang luar 

Jembatan Titi Gantung akses mulus ke Desa Cau Belayu (Foto: Youtube, Bali Sinematic Spirit)
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biasa dari Kemenparekraf. Kurang dari setahun keluarnya SK desa 
wisata, Desa Cau Belayu sudah  dapat merealisasikan setidaknya 
dua proyek fisik yang berkait langsung dengan kepariwisataan. 

Pertama, pembangunan taman desa di ‘pintu masuk’ wilayah 
desa wisata Cau Belayu. Pembangunan yang dilakukan tiga bulan 
Maret-Mei 2021 dilaksanakan secara swakelola dengan anggaran 
Rp135,1 juta. Di taman tersebut terpasang branding desa wisata 
“Bali Sweet Escape Village” dan juga patung perjuangan pasukan 
pahlawan I Gusti Ngurah Rai.

Kedua, pembangunan dua unit tempat peristirahatan kegiatan 
pariwisata di sekitar daya tarik wisata air terjun Pengempu. Proyek 
yang dilaksanakan secara swakelola ini mendapat alokasi dana 
Rp41,1 juta. Pengunjung ke air terjun Pengempu, yang hanya 
datang untuk rekreasi tanpa mandi, bisa duduk di bale bengong 
atau peristirahatan dengan menatap dan merasakan keindahan 
alam lembah Sungai Penet. Pemandangan hutan atau belukar 
menyuguhkan kesegaran udara bagi pengunjung.

Salah satu dari dua unit bale tempat peristirahatan kegiatan wisata di areal air terjun Pengempu
yang dibiayai dana desa (Foto: Darma Putra)
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Bimtek Bantuan Pembinaan SDM

Sukses pembangunan pariwisata tidak saja ditentukan fasilitas 
fisik, infrastruktur, dan sumber daya alam (SDA), tetapi juga 
kehandalan sumber daya manusia (SDM). Dalam konteks 
pembinaan SDM, penting dicatat berbagai program bimbingan 
teknis yang diberikan oleh pemerintah. Pembinaan SDM sangat 
penting bukan saja untuk kompetensi mereka dalam tata kelola, 
tetapi juga dalam membina komitmen mereka sesuai dengan cita-
cita bersama.

Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ 
Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, 
Ni Wayan Giri Adnyani, yang berasal dari Banjar Seribupati Cau 
Belayu memuji komitmen masyarakatnya yang sejak lama sudah 

Ni Wayan Giri Adnyani, Sekretaris Kemenparekraf/ Sestama Baparekraf yang berasal 
dari Cau Belayu (Foto: Giri Adnyani)
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antusias membangun kepariwisataan, walaupun desa mereka baru 
saja diresmikan sebagai desa wisata. Untuk itu, menurut Giri 
Adnyani, sudah sepantasnya pemerintah memberikan dorongan 
dan dukungan. 

Giri Adnyani mengingatkan bahwa pembangunan pariwisata 
bukan semata untuk kepentingan ekonomi. “Tapi, untuk 
pelestarian kebudayaan, meningkatkan kualitas hidup, dan 
menjaga keharmonisan sosial,” ujar Giri Adnyani. 

Dengan bekerja bersama memajukan potensi desa, Giri 
Adnyani melihat, kehidupan sosial masyarakat akan menjadi lebih 
guyub. Untuk mendukung antusiasme masyarakat, Giri Adnyani 
memberikan dorongan penuh agar desanya berhasil membangun 
desa wisata sehingga desanya bisa memberikan kontribusi pada 
pembangunan pariwisata Indonesia. 

Dukungan dari Giri Adnyani diarahkan dalam bentuk 
memfasilitasi kehadiran Poltekpar Bali (STP Nusa Dua) untuk 
melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini berlangsung 
beberapa kali, diisi dengan pembinaan tata kekola destinasi wisata, 

Poltekpar Bali hadir di Cau Belayu untuk melakukan bimbingan teknis (Foto: Dok, Poltekpar Bali)
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promosi, kepemanduan, pengelolaan homestay, dan juga bakti desa 
untuk penataan kebersihan lingkungan, dan protokol kesehatan. 

Yang penting juga adalah mereka bersama masyarakat 
melakukan pemetaan potensi wisata Desa Cau Belayu. Mahasiswa 
dan dosen Poltekpar turun ke desa tidak saja memberikan 
pelatihan, tetapi mereka juga bisa belajar pengetahuan tentang 
strategi pengembangan desa wisata langsung dari lapangan. 
Kegiatan Bimtek sering dirangkaikan dengan kegiatan spiritual 
yaitu bersembahyang bersama untuk mendapatkan tuntunan dari 
Tuhan Yang Maha Esa.

Politeknik Pariwisata Bali (Poltekpar Bali) pada hari Sabtu, 14 
Nopember 2020 menggelar pendampingan desa wisata di Desa 
Cau Belayu. Kegiatan pendampingan lanjutan ini dilakukan dalam 
bentuk Diskusi Grup Terfokus (FGD) yang mengangkat tema “Tata 
Kelola Desa Wisata”. Kegiatan diikuti oleh anggota Pokdarwis.  
Kepala Desa Cau Belayu I Putu Eka Jayantara menyampaikan 
apreasiasi kepada Poltekpar Bali atas upayanya terus memberikan 
bimbingan teknis dan pendampingan.

Kegiatan FGD yang dilaksanakan oleh Poltekpar Bali di Cau Belayu (Foto: Poltekpar Bali)
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Kegiatan FGD tata kelola Desa Wisata Cau Belayu difasilitasi 
oleh akademisi Poltekpar Bali yakni I Gede Gian Saputra, S.Par., 
M.Par. sebagai moderator sedangkan narasumber oleh Ida Bagus 
Gede Agung Widana, SH., Dipl.TM., M.Par. dan Dr. I Wayan 
Mertha, SE., M.Si. Pada kesempatan ini turut diundang I Gede 
Made Sukariyanto, S.Par. Chief Marketing Officer Godevi yang 
memaparkan sistem pengelolaan paket desa wisata berbasis digital.

Sesuai arahan dari Tim Kemenparekraf, Poltekpar Bali bersama 
Desa Cau Belayu berkolaborasi dengan Godevi sebagai marketplace 
desa wisata untuk ikut melakukan kegiatan exploring, packaging, dan 
presentation dari desa secara digital. Sistem digital ini merupakan 
bagian dari tata kelola desa wisata Cau Belayu yang ke depannya 
dikelola secara transparan dan professional.

Hasil kolaborasi ini telah membuahkan hasil berupa video 
promosi desa wisata Cau Belayu yang digunakan untuk 
mengenalkan desa wisata kepada calon wisatawannya.

Pada FGD ini, Dr. I Wayan Mertha menyampaikan bahwa 
tata kelola memiliki fungsi vital dalam kemajuan desa wisata. 
Menurut Dr. I Wayan Mertha, dalam tata kelola desa wisata sangat 
diperlukan upaya membangun partisipasi masyarakat setempat 
agar pengembangan pariwisata benar-benar memberikan manfaat 
positif bagi mereka.

I Wayan Sumastra selaku Ketua Pokdarwis Desa Cau Belayu 
mengungkapkan, kegiatan FGD tata kelola ini menjadi momentum 
bagi semua unsur Desa Cau Belayu khususnya pelaku wisata yang 
tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) untuk 
memiliki persepsi yang sama terkait pengembangan pariwisata 
di desa. Sumastra juga berterima kasih kepada Politeknik Negeri 
Bali (PNB) dan Undiksha Singaraja yang senantiasa memberikan 
berbagai bantuan pembinaan kepada Pokdarwis. Selain itu, mereka 
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juga membantu dalam pemetaan potensi. Beberapa mahasiswa dari 
Poltekpar, Poltek Negeri Bali, dan Undiksha sudah menjadikan 
Cau Belayu sebagai tempat studi menyurun skripsi atau tugas akhir.

“Kami bersyukur mau diterima di Cau Belayu, mahasiswa kami 
bisa belajar pariwisata di lapangan. Kalau toh kami ada kontribusi 
dalam manajemen tata kelola dan lain-lain, kami bersyukur 
sumbangan kami itu berguna bagi Pokdarwis,” ujar I Putu Krisna 
Arta Widana, M.Par., dosen muda dari PNB, alumni Prodi S-2 
Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

Bantuan kalangan pemerintah dan akademisi sungguh 
meningkatkan komitmen warga Cau Belayu dalam me-
ngembangkan desa wisata. Dengan memiliki persepsi yang sama, 
menurut Sumastra, pihaknya merasa semakin mudah dalam 
mengembangkan desa wisata, apalagi kalau sudah terbentuk tata 
kelola.

I Wayan Sumastra selaku Ketua Pokdarwis Desa Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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Badan Pengelola

Dari serangkaian FGD dan bimtek, anggota Pokdarwis dan 
tokoh masyarakat menyusun roadmap pengembangan desa wisata 
yang terukur dan disepakati pembentukan badan pengelola, seperti 
tampak pada Bagan 5.1 berikut.  

Bagan 5.1 Struktur Pengelola Desa Wisata dalam Payung Bumdes 
Cau Belayu.
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Dalam bagan tersebut jelas terlihat bahwa Desa Wisata Cau 
Belayu berada di bawah Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Di 
Bali, yang mengenal ada dua bentuk desa, Desa Dinas dan Desa 
Adat, masing-masing dibenarkan membentuk badan usaha. Untuk 
desa dinas, nama badan usahanya adalah Bumdes, sedangkan 
untuk desa adat nama badan usahanya adalah BUMDA. Di Cau 
Belayu, pengelolaan desa wisata dan bentuk usaha lainnya seperti 
koperasi dan perusahaan air minum (PAM) berada dalam naungan 
Bumdes, bukan BUMDA karena memang Bumdes yang terlebih 
dahulu ada.

Struktur Bumdes yang menunjukkan posisi desa wisata 
menjelaskan bahwa desa wisata dilengkapi dengan ketua, 
penasehat, pembina, lima seksi (Seksi Kebersihan dan keindahan, 
Keamanan, seksi Hubungan dan pembangunan SDM, Seksi DTW 
dan Kenangan, dan seksi pengembangan usaha wisata).  

I Wayan Tunas, Ketua Harian Pokdarwis Desa Cau Belayu (Foto: I Wayan Tunas)
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Salah satu langkah nyata dari pengurus tersebut adalah mengajak 
masyarakat untuk menjaga kebersihan desa. Hal ini dilakukan 
dengan melakukan gotong royong secara rutin setiap bulan atau 
dua kali sebulan. Siapa pun datang ke Cau Belayu, situasi desa 
memang secara umum bersih. Kebersihan itu membuat keindahan 
alam menjadi lengkap.

Kelahiran desa wisata Cau Belayu secara formal dan 
pembentukan badan pengelola terjadi dalam situasi pandemi 
Covid-19 yang membuat aktivitas kepariwisataan anjlok. Meski 
demikian, hasil percakapan dengan para tokoh masyarakat di Cau 
Belayu dan pengamatan di lapangan, tampak nyata bahwa denyut 
nadi pariwisata di desa ini masih berdetak. Di tempat tertentu 
seperti halaman Pura Puncak Geni suasana bersih dan terpasang 
papan Sapta Pesona. 

Pokdarwis dan pengelola pariwisata tetap aktif menyiapkan diri 
mengembangkan pariwisata menyambut berakhirnya pandemi, 
seperti terlihat dari kerja sama Pokdarwis dengan Godevi memuat 
video promosi pariwisata desa wisata Cau Belayu yang sudah 
disiarkan di kanal Youtube.1

Sampai saat naskah ini ditulis, video yang diunggah 3 November 
2020, menampilkan wajah Cau Belayu yang indah alami. Sejak 
diunggah, video berdurasi 3,34 menit ini sudah ditonton sebanyak 
1,567 kali. Masih ada beberapa video profesional dan amatir 
lainnya, suatu tanda bahwa desa wisata Cau Belayu tidak sendirian 
dalam melangkah maju.

1 Untuk melihat video promosi desa wisata Cau Belayu oleh Godevi, bisa diklik tautan 
   video berikut: https://www.youtube.com/watch?v=EqO2yTc08TA
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Air terjun Pengempu di Desa Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)
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“Ada yang memiliki gunung, pantai, 
rice terrace. Sementara desa kami, 
hanyalah desa seperti kebanyakan 
desa di Bali. Tapi, kami di Cau 
Belayu memiliki modal semangat 
kuat untuk membangun desa kami 
menjadi desa wisata”. 
Ida Bagus Wiratmaja, ST, MT.,
tokoh masyarakat Cau Belayu.

Ida Bagus Wiratmaja, ST, MT., tokoh masyarakat Cau Belayu
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6
Empat Kategori Daya Tarik

Desa Wisata Cau Belayu

Berdasarkan hasil pemetaan, desa wisata Cau Belayu setidaknya 
memiliki empat kategori daya tarik wisata. Keempat daya 

tarik wisata itu adalah daya tarik wisata alam, budaya, buatan, dan 
spiritual. 

Kategori empat daya tarik wisata itu sesuai dengan yang 
terdapat dalam Perda Provinsi Bali No. 5/2020 tentang Standar 
Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam Pasal 5 (2) 
disebutkan bahwa daya tarik wisata meliputi empat hal yaitu 
alam, budaya, buatan, dan spiritual. Dalam peraturan daerah atau 
dokumen atau referensi sebelumnya, daya tarik itu biasanya terdiri 
dari tiga, yaitu alam, budaya, dan buatan. Belakangan, spiritual 
juga masuk sehingga menjadi empat. Di desa wisata Cau Belayu, 
potensi daya tarik wisata spiritual juga ada sehingga desa wisata ini 
memiliki keempatnya.

Kategori ini tidak bersifat kaku karena ada aktivitas wisata yang 
bisa masuk ke dalam lebih dari satu kategori, sesuai dengan situasi 
di lapangan yang bersifat kompleks. Misalnya, air terjun Pengempu 
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dari segi fisik termasuk wisata alam, namun kalau wisatawan yang 
datang ke sana bertepatan dengan acara prosesi melasti di Sungai 
Penet dekat air terjun tersebut, pengunjung juga bisa menikmati 
wisata budaya atau aktivitas spiritual. Karena sifatnya yang 
kompleks, maka kategori ini bersifat fleksible atau beririsan.

Dalam tahap awal itu, keempat daya tarik tersebut pada 
umumnya berupa potensi yang perlu dikelola sehingga bisa 
menjadi produk yang bisa dikemas untuk ditawarkan kepada 
wisatawan. Beberapa daya tarik sudah bisa dijual seperti yang 
dilakukan Wayan Tunas sebelum Cau Belayu ditetapkan sebagai 
desa wisata. Ke depan, potensi yang ada dan yang sudah dipetakan 
perlu dikelola melalui pengemasan dengan baik untuk kemajuan 
desa wisata Cau Belayu. 

Seorang tokoh masyarakat Cau Belayu, Ida Bagus Wiratmaja, 
S.T., M.T, dengan rendah hati mengatakan bahwa desanya memiliki 
potensi wisata yang minim dibandingkan dengan desa-desa lain di 

Wisatawan trekking menelusuri alam persawahan di Cau Belayu  (Foto: Wayan Tunas)
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Bali. “Ada yang memiliki gunung, pantai, rice terrace. Sementara 
desa kami, hanya desa-desa seperti kebanyakan desa di Bali. Tapi, 
kami di Cau Belayu memiliki semangat kuat untuk membangun 
desa kami sebagai desa wisata,” ujar Ida Bagus Wiratmaja, Staf Ahli 
Bupati Tabanan Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan. 

Mantan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pe-
ngembangan Kabupaten Tabanan itu yakin bahwa mereka bisa mem-
bangun desa wisata dengan optimal dengan spirit kebersamaan. 
Spirit kebersamaan itu, menurut Ida Bagus Wiratmaja, sudah 
dirasakan sejak satu setengah dekade terakhir. Bersama tokoh-
tokoh masyarakat lainnya yang selalu kompak saling dukung 
untuk membangun desa, Ida Bagus Wiratmaja melakukan lobi-
lobi ke pemerintahan untuk membangun desa. Hasilnya tampak 
pada keputusan pemerintah membangun jembatan Titi Gantung, 
mengalirkan air bersih ke desa, membangun pura-pura di desa, 
membuat jalan beraspal, dan gang-gang diperbaiki dengan paving.

“Belakangan kami malah mampu mendapatkan bantuan untuk 
pengadaan air bersih sendiri bagi warga yang tarifnya lebih murah 
dan kucurannya lebih stabil,” ujar Ida Bagus Wiratmaja. Air itu 
dinaikkan dari sumber mata air di desa untuk kemudian dikelola 
sehingga mengalir ke rumah-rumah warga. Semua ini, menurut 
Ida Bagus Wiratmaja, adalah sumber daya untuk membangun desa 
pada umumnya dan membangun desa wisata pada khususnya. 
Dengan segala sumber daya itulah, kata Ida Bagus Wiratmaja, 
potensi desa wisata bisa dikemas untuk wisatawan.

Potensi Wisata Alam

Potensi daya tarik wisata alam di Cau Belayu, setidaknya ada 
lima jenis, termasuk dan terutama air terjun Pengempu dan lanskap 
sawah, ladang, dan alam (Lihat Tabel 6.1). Air terjun Pengempu 
merupakan salah satu maskot dari desa wisata Cau Belayu. Air 
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terjun ini mengucur dari ketinggian sekitar 25 meter, di bawahnya 
terdapat genangan untuk mandi. Pada saat ini, air terjun Pengempu 
kebanyakan dikunjungi untuk ditatap, bukan untuk mandi karena 
ruang di sana perlu ditata lagi untuk dapat mandi dengan nyaman.

Tabel 6.1 Potensi Wisata Alam Cau Belayu

No Nama Keterangan
1. Air Terjun Pengempu Mengucur dari ketinggian sekitar 25 meter; 

Airnya mengalir ke Sungai Penet
2. Sungai Penet Untuk atraksi tubing, lembah hijau indah alami
3. Goa Gerilya 

Perjuangan
Goa setinggi 1,5 meter, sepanjang 50 meter; 
Satu lokasi dengan Air Terjun Pengempu

4. Lanskap Alam Alam perdesaan; Lanskap lembah Sungai Penet
5. Sawah dan Ladang Ladang jagung, pisang, kelapa, persawahan 

untuk agrowisata atau wisata alam

Yang sudah tertata sejauh ini adalah tangga naik-turun dari 
jalan raya menuju air terjun. Jaraknya tidak begitu jauh tangganya 
nyaman, lebar, bisa untuk papasan: bagi yang naik dan yang turun. 
Di tempat itu, terdapat dua bale tempat peristirahatan. Bale beratap 
alang-alang dan cocok dengan suasana belantara sekitarnya itu 
dibangun dengan dana desa. Di areal tersebut agak di atas terdapat 
toilet portable yang merupakan sumbangan dari Kemenparekraf, 
diserahkan Desember 2020. Fasilitas ini melengkapi daya tarik 
wisata alam air terjun Pengempu.

Di balik air terjun Pengempu, terdapat goa gerilya pasukan 
pejuang I Gusti Ngurah Rai ketika berjuang mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. Goa ini terletak di sisi Barat jalan, 
sementara akses ke air terjun ada di sisi Timur jalan. Melintang 
di bawah jalan, goa ini tembus ke bagian atas air terjun. Panjang 
goa gerilya ini kurang lebih 50 meter. Mulut goa relatif sempit, 
berukuran kurang lebih 180 cm, sehingga hanya bisa dilalui oleh 
satu orang saja. 
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Lokasi goa ini di atas air terjun Pengempu di Desa Cau Belayu. 
Letaknya yang berdekatan membuat daya tarik keduanya semakin 
kuat, seperti two in one. Sekali datang, bisa melihat dua daya tarik. 
Wisatawan yang ke air terjun tidak mungkin melewatkan goa, 
sebaliknya wisatawan yang ke goa tidak mungkin melewatkan 
kunjungan ke air terjun.

Cau Belayu berbatasan dengan Desa Carangsari, Kabuapten 
Badung. Carangsari adalah desa dari pahlawan I Gusti Ngurah 
Rai. Daerah Cau Belayu menjadi lintasan gerilya pasukan I Gusti 
Ngurah Rai. Anggota pasukan kabarnya sempat bersembunyi di 
goa tersebut untuk menghilangkan jejak pencarian oleh tentara 
Belanda, menjelang terjadinya pertempuran habis-habisan Puputan 
Margarana bulan November 1946. 

Menurut Wayan Tunas, ada enam warga Cau Belayu 
anggota pasukan Ngurah Rai yang meninggal dalam perang 

Air terjun Pengempu dan Goa Gerilya di Cau Belayu  
(Foto: https://sites.google.com/view/caubelayuvillage/galery)



100    

Puputan Margarana. Identitas mereka sedang dikumpulkan dan 
direncanakan nama-nama pahlawan itu akan dicantumkan dalam 
tugu pahlawan di taman desa wisata dekat jembatan Titi Gantung. 
Sementara ini, tugu pahlawan sudah terpancang tinggi di taman 
desa wisata, tetapi pencantuman nama-nama pahlawan di bagian 
patung tersebut akan dilaksanakan kemudian.

Berkat popularitasnya, air terjun Pengempu sudah banyak 
dikunjungi wisatawan. Ada yang datang untuk melihat-lihat saja, 
ada yang datang untuk syuting, dan yang lewat usai bermain tubing 
di Sungai Penet. Titik finish atraksi wisata tubing adalah di tepi 
sungai dekat sekali dengan air terjun. Lalu, jalan ke luar usai tubing 
menuju ke jalan raya juga melintasi tangga yang sama dengan yang 
menuju air terjun. Bagi yang ikut rekreasi tubing, mereka bisa 
menikmati three in one, yaitu tiga hal sekali jalan: tubing, air terjun, 
dan goa gerilya.

Wisatawan setelah menikmati rekreasi tubing di sungai sekitar air terjun Pengempu 
(Foto: Pokdarwis Cau Belayu)
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Mereka yang datang ke air terjun Pengempu untuk syuting 
umumnya para vloger. Mereka syuting di alam indah itu untuk 
konten kanal sosial medianya atau untuk kepentingan lain seperti 
promosi. Jumlah video dengan latar atau konten pokok air terjun 
Pengempu cukup banyak, satu lusin lebih. Beberapa di antaranya 
didaftar di dalam Tabel 6.2, disertai bulan tayang dan jumlah klik 
(views). 

Termasuk dalam video tersebut adalah yang dibuat oleh salah 
satu pasangan peserta lomba Jegeg-Bagus Tabanan. Dalam lomba 
itu, mereka diwajibkan untuk membuat video promosi pariwisata 
sehingga memilih air terjun Pengempu. Ada juga vloger profesional, 
yang datang ke Pengempu secara khusus untuk syuting konten. 
Apa pun latar belakangnya, hasil syuting mereka yang ditayangkan 
di Youtube adalah bentuk promosi buat air terjun Pengempu, 
promosi gratis bagi Cau Belayu sebagai desa wisata. Betapa tidak, 
dalam setiap narasi tentang air terjun itu, nama Cau Belayu pasti 
muncul dan terkadang berulang.

Jegeg -Bagus Tabanan syuting mempromosikan air terjun Pengempu 
(Foto: Youtube, Jegeg Bagus Tabanan)
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Tabel 6.2 Vloger Konten dengan Latar Air Terjun Pengempu

No Video Blog Link, tanggal tayang, views
1. Terb4rb4r! Mand1 Di Sungai | 

Air Terjun Pengempu
https://www.youtube.com/
watch?v=nIO4N8XRAJE

Apr 2, 2021 700,956 views

2. Pengempu Waterfall | Explore 
Air Terjun Di Tabanan | Berlin 
Bintang, Novitasari Sh & 
Omang Sindy

https://www.youtube.com/
watch?v=LjkhH3x5ltk

Mar 26, 2021 40,496 views

3. Air Terjun Pengempu | Air 
Terjun Tabanan || Wisata Bali

https://www.youtube.com/
watch?v=sdqKrguS1zU

Apr 10, 2021 649 views

4. Wisata Alam Air Terjun 
Pengempu Tabanan Bali

https://www.youtube.com/watch?v=G-
e348FyQNM

Aug 9, 2021 880 views

5. Air Terjun Pengempupengempu 
Waterfall Bali Nan Asri Di 
Pengempu Waterfall 

https://www.youtube.com/
watch?v=uVw2nnpQkqQ

Jun 5, 2021 517 views

6. Air Terjun Pengempu (Jegeg 
Bagus Tabanan)

https://www.youtube.com/watch?v=-
YICn7xpUW4

Nov 11, 2016 1,439 views

Sementara ini, karena situasi pandemi, pengunjung ke air terjun 
Pengempu tidak dipungut biaya. Sebelumnya, di tempat itu ada 
kotak donasi untuk diisi oleh pengunjung, namun belakangan tidak 
diaktifkan, tidak ada penjaga. Tiap hari ada sekitar 20 orang yang 
datang berkunjung ke sana. Kalau weekend atau akhir pekan, jumlah 
itu meningkat dua kali lipat. Mereka hanya turun, berfoto dengan 
latar belakang air terjun, kemudian naik lagi. Setelah pandemi 
berlalu, daya tarik wisata air terjun ini akan ditata dengan lebih baik 
sehingga wisatawan nyaman berkunjung menikmati indah alam 
lingkungan. 
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Daya tarik wisata air terjun Pengempu sudah sangat populer dan 
ini terjadi karena banyak promosi di sosial media. Seorang turis dari 
Zurich (Swiss), Geertje Mulders alias Jeje pada tanggal 29 Agustus 
2021 berkunjung ke air terjun Pengempu bersama pasangannya, 
pria asal Lombok. “Saya melihat dari sosial media, makanya saya 
datang,” ujar Jeje yang di negerinya bekerja sebagai karyawan bank.  
Dia senang melihat air terjun, dan ketika mencari-cari di internet, 
muncul nama air terjun Pengempu yang tidak jauh dari tempat 
tinggal sementaranya di Dalung, Kabupaten Badung. Sama dengan 
pengunjung lainnya, Jeje pun tidak mandi di Pengempu.

Potensi Wisata Buatan

Desa Cau Belayu sudah memiliki nama untuk kemasan wisata 
buatan. Setidaknya ada lima jenis wisata buatan yang sudah dan 
akan dikemas untuk desa wisata Cau Belayu (Lihat Tabel 6.3). 
Wayan Tunas lewat paket wisata Bali Experience Adventure sudah 

Seorang turis dari Zurich (Swiss) yang berkunjung ke air terjun Pengempu (Foto: Darma Putra)
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menawarkan paket trekking, cycling, agrowisata, dan bentuk wisata 
kreatif lainnya seperti memasak dan menyaksikan cara membuat 
arak. Wisatawan juga diajak ke sawah untuk ikut atau mencoba 
menanam padi atau membajak sawah. Mengalami bagaimana 
menjadi orang desa dalam kerja dan aktivitas sehari-hari adalah 
dasar dari wisata buatan yang potensial dikembangkan lagi di Cau 
Belayu, tentu saja jika nanti pasca-pandemi desa wisata bergulir.

Tabel 6.3 Potensi Wisata Buatan Cau Belayu

No Nama Keterangan
1. Bali Experience 

Adventure
Cycling, trekking, cross country, menelusuri desa

2. Agrowisata, wisata alam Sekitar Desa Cau Belayu, membajak sawah
3. Cooking Class, 

Produksi Arak 
Di markas BEA Padangaling

4. School Visit SD 1, SDN 2 Cau Belayu
5. Yoga Tledu Nginyah, dekat dengan Pura Pucak 

Geni
6. Camping Lokasi beberapa ratus meter di belakang Pura 

Pucak Geni

Di antara paket-paket wisata buatan yang ditawarkan, yang 
paling menarik adalah kegiatan berkunjung ke sekolah. Wisatawan 
diajak untuk berkunjung sekitar 15 menit ke sekolah SD di 
Cau Belayu. Di sana wisatawan dan siswa SD saling berkenalan, 
menyapa dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kontak hangat 
antara wisatawan dengan anak-anak SD sangat hangat. Mereka 
saling berfoto, wisatawan juga memberikan sumbangan. 

Bukti sukses kemasan wisata buatan ini adalah kehadiran 
kembali wisatawan yang sama ke SD untuk menyerahkan bantuan 
buku dan laptop. Paket wisata ini, menurut pelaksananya, I 
Wayan Tunas, sama-sama menguntungkan. Pokdarwis akan siap 
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mendukung acara seperti ini sehingga wisatawan senang dan 
program desa wisata berjalan baik untuk menambah citra wisata 
Desa Cau Belayu.

Dalam mobilitas di desa, wisatawan diajak atau diantar ke 
tempat tujuan dengan naik becak. Becak bukan sarana transportasi 
asli Bali, karena tidak ada becak di Bali. Becak adanya di Jawa 
dan pulau lain di Indonesia. Namun, Wayan Tunas, secara kreatif 
membeli becak ke Banyuwangi untuk dijadikan atraksi di desanya. 
Program naik becak ini cukup sukses sehingga menjadi salah satu 
branding dari Desa Cau Belayu. Karena situasi pandemi, becak-
becak tidak beroperasi, kelak akan dihidupkan lagi.

Daya tarik wisata kelas memasak (cooking class) dan cara 
pembuatan arak sudah pernah dikemas dan dinikmati wisatawan 
sebelum pandemi menyerang. Keduanya ini potensial dikemas ulang 
dan disuguhkan wisatawan. Sebelum pandemi, kedua daya tarik 

Becak sebagai sarana transportasi wisatawan di Desa Cau Belayu (Foto: Wayan Tunas)



106    

wisata buatan ini dilakukan di kediaman Wayan Tunas. Paketnya 
diawali dengan wisata desa berupa trekking, lalu menjelang siang 
mulai memasak. Saat memasak, wisatawan mengalami langsung 
bagaimana memotong bawang atau membuat sate atau merebus 
sayur dalam dapur dengan asap mengepul. Program memasak 
berlangsung sampai lunch time atau waktu makan siang tiba. Saat 
itu, wisatawan menikmati lauk yang dimasaknya sendiri. 

Program kelas memasak juga bisa dilaksanakan sore hari sampai 
waktu dinner. Tahapan kegiatan sama saja dengan pagi hari di 
mana wisatawan terlibat aktif memasak masakan Bali. Acara 
makan malam terkadang disertasi hiburan joged, tarian pergaulan. 
Wisatawan makan dan menari dengan senang hati.

Lokasi memasak dengan membuat arak berdampingan. Di 
tempat itu, Wayan Tunas dan pemandu wisatanya menjelaskan 
proses membuat arak. Penjelasan tentang tuak dari kelapa sudah 

Wisatawan saat megikuti kegiatan cooking class (Foto: Wayan Tunas)
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diberikan saat trekking ke daerah perdesaan atau saat jalan di tepi 
sawah. Paket wisata buatan memberikan pengalaman kepada 
wisatawan (tourist experiences) tentang kehidupan di desa dan 
bagimana rasanya menjadi orang desa. 

Era berwisata baru sering menekankan pentingnya wisatawan 
mendapat pengalaman langsung, lebih dari sekadar melihat dan 
menonton, tetapi ikut melakukan. Melihat petani panen padi 
atau membajak sawah adalah satu hal, tetapi yang lebih memorable 
adalah ketika wisatawan ikut membajak sawah, turun bersama sapi 
atau kerbau menikmati lumpur sawah yang halus.

Kelas memasak hampir ada di mana-mana di dunia, dan selalu 
menarik karena wisatawan senang melakukannya. Dalam konteks 
ini, Cau Belayu sudah menyesuaikan paket wisata kreatif yang 
memberikan wisatawan sepotong pengalaman yang akan lama 
terkenang.

Wisatawan ikut membajak sawah (Foto: Wayan Tunas)
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Potensi Wisata Budaya

Seperti halnya desa-desa lainnya di Bali, Desa Cau Belayu 
pun memiliki berbagai kesenian dan tradisi adat dan agama yang 
menjadikannya unik di mata wisatawan. Kegiatan upacara atau 
pelaksanaan tradisi adat dan agama berlangsung secara reguler di 
desa sehingga peluang wisatawan untuk menikmati atraksi seni 
budaya di desa sangat tinggi. 

Selain itu, kesenian juga bisa tampak dari bentuk arsitektur, 
kerajinan, dan seni pertunjukan. Ada seni pertunjukan yang hanya 
tampil pada hari tertentu, ada juga yang bisa dipentaskan sesuai 
kebutuhan seperti tari-tarian. Semua potensi ini ada di Desa Cau 
Belayu (Lihat Tabel 6.4).

Di Desa Cau Belayu terdapat sejumlah pura, seperti Khyangan 
Tiga dari dua desa adat, kemudian di Pura Pucak Geni, yang hari 
upacaranya berbeda. Ada juga prosesi melasti pada bulan Maret atau 
April. Pelaksanaan tradisi lain juga banyak terjadi. Tidak sulit kiranya 
bagi wisatawan yang ke Cau Belayu untuk menjumpai satu atau dua 
pentas tradisi di desa. Berwisata ke pura-pura untuk melihat bentuk 
arsitektur fisik bisa juga diberikan label sebagai kegiatan wisata 
budaya.

Tabel 6.4 Potensi Wisata Budaya Cau Belayu

No Nama Keterangan

1. Daya tarik wisata pura Pura Pucak Geni, Pura Dalem Padangaling, dan 
lain-lain.

2. Aktivitas ritual atau prosesi Di pura-pura utama dan di lingkungan desa

3. Barong Ngelawang Reguler pada hari antara Galungan dan Kuningan

4. Pembuatan Tapakan Barong Griya Babakan, Desa Cau Belayu
5. Sanggar Tari Calon Arang Banjar Babakan
6. Wood carving Darma Ukir
7. Dancing Class Rumah Made Wiana
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Di desa Cau Belayu juga ada pusat kerajinan ukir yaitu Darma 
Ukir yang menyediakan jasa pembuatan segala jenis ukiran Bali 
sesuai pesanan dengan harga yang kompetitif. Bagi wisatawan yang 
ingin belajar tari Bali secara sekilas, bisa mengikuti kelas menari di 
rumah Made Wiana. Yang menarik, di Cau Belayu juga ada tempat 
di Geriya Babakan  tempat membuat tapakan barong sakral. Warga 
Bali di perantauan seperti di Sulawesi, membuat tapakan di Cau 
Belayu, dan dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, tapakan yang 
dibuat di Cau Belayu diantar ke Cau Belayu untuk penguatan 
kesakralan. Hal ini menambah dimensi budaya Cau Belayu.

Aura wisata budaya tidak saja harus ditunjukkan dengan 
kesenian, tradisi, dan pertunjukan, tetapi juga pada gaya hidup 
sehari-hari masyarakat dan keramah-tamahan. Selain itu, menjaga 
lingkungan yang bersih adalah juga refleksi dari kehidupan  
berbudaya, mencerminkan filosofi Tri Hita Karana, tiga bentuk 
keharmonisan yang membahagiakan, yaitu pemujaan terhadap 
Tuhan (parhyangan), saling-menghormati sesama (pawongan), dan 
melestarikan lingkungan (palemahan). 

Pusat kerajinan ukiran di Cau Belayu (Foto: Pokdarwis Cau Belayu)
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Pokdarwis Cau Belayu dan masyarakat sudah mewujudkan hal-
hal tersebut seperti menjaga kebersihan desa yang dilakukan dengan 
gotong-royong secara reguler, bisa sebulan atau dua kali sebulan. 
Kebersihan lingkungan tidak saja menunjukkan keasrian terjaga 
tetapi juga mencerminkan way of life (gaya hidup) masyarakat yang 
ramah lingkungan sebagai perpanjangan dari ramah secara sosial. 
Lingkungan bersih simbol keterbukaan masyarakat menyambut 
tamu yang datang. Wisatawan akan merasa nyaman jika disambut 
dengan lingkungan bersih.

Potensi Daya Tarik Wisata Spiritual

Desa wisata Cau Belayu setidaknya memiliki tiga potensi wisata 
spiritual, yaitu mandi suci (melukat) di cucuran air tebing Sungai 
Penet, aura suci Pura Pucak Geni yang sudah ditetapkan sebagai 

Kelas menari di rumah Made Wiana (Foto: Pokdarwis Cau Belayu)
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Cagar Budaya, dan Kolam Ikan Julit (Lihat Tabel 6.5). Julit adalah 
sejenis ikan seperti belut, ukuran lebih besar dan panjang. Ikan 
ini licin tetapi relatif kalem, mudah ditangkap. Ketiga potensi ini 
belum dikembangkan, tetapi minat pengunjung ke tempat tersebut 
melakukan kegiatan spiritual sudah ada.1

Tabel 6.5 Potensi Wisata Spiritual Cau Belayu

No Nama Keterangan

1. Melukat di Beji Toya 
Langse

Sekitar 500 meter dari Pura Pucak Geni, 
mengikuti jalan  setapak, undak beton, 
menurun.

2. Pura Pucak Geni Sembahyang di Pura Pucak Geni (khusus 
bagi pemeluk Hindu), wisatawan umum 
bisa menikmati keagungan pura sebagai 
Cagar Budaya.

3. Kolam Be Julit Nunas tirta, obat, lokasi dekat Pura atau 
Jembatan Titi Gantung.

Cau Belayu memiliki tempat mandi suci (melukat) yang sudah 
banyak dikunjungi warga berbagai daerah di Bali. Tempat melukat 
ini bernama Beji Toya Langse, yang berarti tetesan air seperti tirai 
(langsè artinya ‘tirai’). Menurut Wayan Tunas, warga yang melukat 
di sini tidak saja berasal dari daerah setempat, tetapi banyak yang 
datang dari jauh seperti Karangasem, Buleleng, Denpasar. Upacara 
pemelukatan hanya dilayani pada hari baik, yaitu Purnama dan 
Tilem. Saat itu pendeta (pemangku) berjaga untuk melayani 
pengunjung. “Jero Mangku sudah berumur, kurang praktis kalau 
setiap saat naik turun tebing,” ujar Wayan Tunas. 

1 Untuk mengenal lokasi dan aktivitas melukat, bisa diklik tautan video berikut: 
  https://www.youtube.com/watch?v=1yyvab3WR-4
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Beji Toya Langse terletak di tebing Sungai Penet, di pertengahan, 
tidak sampai ke tepi sungai. Tempat ini bisa dijangkau dari Pura 
Pucak Geni. Jaraknya sekitar 400 meter. Separo jalan menurun 
sudah diisi undak beton, sisanya jalan tanah datar ke lokasi cucuran 
air. Di tempat itu ada pelinggih tempat umat bersembahyang. 
Setiap orang yang hendak melukat, menghaturkan pejati di 
pelinggih (sesajen di tugu) lewat pemangku. Sesudah itu, mereka 
mulai melukat di cucuran air yang jatuh dari tebing dan dedaunan 
pohon merambat, atau pancoran dari pipa ukuran kecil-kecil. 
Untuk melengkapi melukat, umat bersembahyang dan mendapat 
percikan tirta dari pendeta. Sesudah selesai, mereka naik ke Pura 
Pucak Geni untuk melakukan persembahyangan di sana.

Sekarang ini, melukat hanya dilayani Purnama/Tilem, berarti 
pengunjung harus merencanakan hari kapan mereka hendak 
datang. Datang pada hari biasa tidak mungkin karena tidak ada 
pemangku yang akan melayani persembahyangan. Biasanya, umat 
ke Pura Puncak Geni pertama mendengar tentang penglukatan 
Beji Langse itu saat bersembahyang biasa ke Pura Pucak Geni. Saat 
itulah biasanya muncul keinginan mereka untuk datang melukat, 

Melukat di Beji Toya Langse Cau Belayu (Foto: Youtube, Gede Alit Tarsana)
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dan mesti datang kembali dengan memilih hari Purnama atau 
Tilem (bulan mati). Tahapannya, ke bawah dulu melukat, setelah itu 
bersembahyang di Pura Pucak Geni. Di areal pura sudah terdapat 
toilet untuk ganti baju. Toilet mewah yang tersedia di sana adalah 
sumbangan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menurut Wayan Tunas, warga masyarakat yang datang mandi-
suci di sana tidak saja dari warga lokal dan sekitarnya, tetapi juga 
dari berbagai daerah di Bali, seperti Singaraja, Karangasem dan 
Gianyar. Mereka umumnya pemedek yang awalnya berkunjung 
untuk bersembahyang di Pura Pucak Geni. Ada juga para pejabat 
dan pengusaha yang memohon kedamaian, kesuksesan, dan 
keselamatan. Banyak juga yang datang untuk mendapatkan obat 
spiritual. Mereka yakin bahwa dengan melukat ketenangan batin 
bisa mereka dapatkan. Wayan Tunas menyampaikan bahwa jalan 
setapak dan undak yang ada sekarang adalah donasi dari tokoh 
masyarakat yang pernah melukat di sana.

Masyarakat berfoto bersama pemangku setelah selesai melukat 
(Foto: https://sites.google.com/view/caubelayuvillage/galery)
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Apakah mandi-suci di Beji Langse akan ditawarkan juga kepada 
wisatawan? Bisakah wisatawan ikut mandi-suci dan bersembahyang 
di Pura Pucak Geni seperti halnya di tempat lain di Bali, semisal di 
Tampaksiring? Sudahkah pernah wisatawan diajak ke sana? 

Menjawab pertanyaan tersebut, Wayan Tunas selaku Sekretaris 
Desa dan Ketua Harian Desa Wisata menyampaikan bahwa 
pihaknya belum pernah mengajak wisatawan ke sana untuk 
melukat. Selama ini hanya untuk ‘warga kita’, yakni orang Bali. 
Apakah nanti ditawarkan untuk wisatawan seperti di Tampaksiring, 
Wayan Tunas menyampaikan bahwa hal itu harus diputuskan di 
dalam rapat desa. 

“Perlu kami bicarakan dulu, bagaimana pandangan anggota 
masyarakat, harus diputuskan bersama,” ujar Wayan Tunas. 

Yang jelas, dia setuju, bahwa aktivitas melukat merupakan 
potensi daya tarik wisata spiritual yang mungkin dapat memberikan 
pengalaman unik bagi wisatawan.

Pengalaman aktivitas wisata spiritual banyak dinikmati 
wisatawan yang berkunjung ke Bali. Sejak lama, itinerari wisatawan 
asing berlibur ke Bali selalu memasukkan kunjungan ke pura, 
seperti ke Pura Besakih, Pura Kehen di Bangli, Pura Batur, Pura 
Tampaksiring, Pura Batuan, Sakenan, Pura Tanah Lot, Pura Ulun 
Danu, dan Pura di Sangsit Buleleng. Banyak lagi pura yang ada 
di tempat lain dikunjungi wisatawan. Kebanyakan kunjungan 
mereka untuk melihat, menatap, dan merasakan atmosfer kesucian. 
Sebagian kecil lainnya melakukan persembahyangan yang kadang 
diawali melukat seperti banyak terlihat di Pura Tirta Empul 
Tampaksiring.

Di Pura Taman Suci ada beji (kolam) yang dihuni seekor be 
julit (sejenis belut). Menurut mitos, julit suci ini dipercaya dapat 
mengobati penyakit, misalnya sakit kulit. Penderita bisa datang ke 
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sana, memohon air suci dan ikannya dioleskan ke kulit yang sakit, 
niscaya bisa sembuh. Menurut penuturan Wayan Sumastra, di beji 
atau kolam julit itu terdapat satu ekor julit dan selalu hanya satu. 
Diperkirakan ada banyak di sekitarnya yaitu di sungai di bawah 
kolam, tetapi di kolam beji itu hanya ada satu. Kalau yang ada 
sudah besar, lalu diganti oleh yang baru. 

“Jadi, tidak pernah sampai di sana tidak ada julit, selalu ada,” 
ujar Sumastra yang sering ke kolam itu dan melihat julit. Beji Pura 
Taman Suci ini terletak tidak jauh dari Pura Titi Gantung.

Julit ini dianggap suci karena menjadi sumber obat. Kesucian 
julit ini menjadi mitos, dipercaya demikian adanya. Mitos lain 
terkait, masyarakat Cau Belayu pantang atau tidak mau dan tidak 
boleh makan julit. Sama dengan belut, julit adalah ikan yang bisa 
dikonsumsi, baik digoreng maupun dipepes. “Kami tidak boleh 

Julit di Pura Taman Suci Cau Belayu (Foto: Instagram, wonderfulcaubelayu)
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makan julit,” ujar Sumastra. 

Sumastra secara reguler ke kolam suci (beji) itu karena beji itu 
terletak di wilayah tanah warisan leluhurnya. Di beji itu dia sering 
melihat julit. Potensi julit suci yang dipercaya sebagai sumber 
obat bisa dijadikan daya tarik wisata. Paling tidak, mitos julit bisa 
dijadikan semacam storynomics, cerita untuk promosi atau yang 
dituturkan kepada wisatawan yang berkunjung ke Cau Belayu. 
Mitos itu akan menjadi bagian dari intangible icon (ikon tak benda) 
dari desa wisata Cau Belayu. 

***

Berdasarkan hasil pemetaan awal tampak bahwa Cau Belayu 
memiliki potensi beragam dan menarik untuk dikemas menjadi 
daya tarik khas. Keragaman daya tarik merupakan kekuatan 
tersendiri bari Cau Belayu. Lokasi strategis dengan suasana alam 
membuat daya tarik satu dengan yang lainnya saling mendukung 
memperkuat magnet Cau Belayu. 

Namun, hasil pemetaan ini mungkin akan bertambah sesuai 
dengan sistem tata kelola desa wisata, terutama jika muncul ide-
ide kreatif untuk membuat paket wisata buatan. Kata orang bijak, 
kreativitas tanpa batas, dan ini jelas berlaku dalam tata kelola desa 
wisata.
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Wisatawan menikmati rekreasi tubing di Cau Belayu (Foto: Pokdarwis Cau Belayu)
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Desa Wisata Cau Belayu sudah 
kreatif memanfaatkan sosial 
media untuk berpromosi. 
Selain dari Pokdarwis, promosi 
juga dilakukan pihak lain, 
seperti selebritas televisi dari 
Korea Selatan dan Godevi, Go 
Destination Village. Video promosi 
mereka bisa diakses di Youtube.

Cuplikan video promosi Desa Cau Belayu yang dibuat oleh Godevi (Foto: Youtube, Godevi)
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7
Promosi di Media Sosial,
Wonderful Cau Belayu

Media sosial merupakan media promosi paling ideal untuk 
berbagai produk dewasa ini. Sifatnya yang cepat, jangkauan 

luas tanpa batas, murah (cuma-cuma), atraktif, interaktif, dan 
fleksibel, membuatnya menjadi pilihan berpromosi banyak pihak. 
Selain itu, konten promosi di media sosial juga mudah diperbarui 
(update) sesuai kebutuhan. Konten yang diunggah dapat berupa 
foto dan juga video. Pilihan platform juga beragam seperti website, 
FB, Instagram, dan Youtube.

Desa wisata Cau Belayu sudah kreatif memanfaatkan media 
sosial atau dunia digital sebagai media promosi. Selain optimalisasi 
penggunaan media sosial oleh Pokdarwis, juga hadir promosi 
yang dilakukan pihak lain, termasuk produser program dari Korea 
Selatan dan Godevi. Mereka membuat video promosi untuk Cau 
Belayu dan Bali secara umum.

Apa sajakah isi promosi di media sosial? Pesan apakah yang 
hendak dipromosikan dari sosok Desa Wisata Cau Belayu?
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Wonderful Cau Belayu

Pokdarwis Desa Wisata Cau Belayu mengelola dua media sosial, 
yaitu instagram ‘wonderfulcaubelayu’ dan website Cau Belayu 
Village. Keduanya berisi logo sejuk kalem Cau Belayu Bali Sweet 
Escape Village. Keduanya sudah dihadirkan tahun 2019, masa 
persiapan pengajuan pembentukan Pokdarwis dan pengajuan Cau 
Belayu sebagai desa wisata.

Instagram wonderfulcaubelayu memuat 33 postingan, dengan 
164 followers, dan 265 following. Data menunjukkan, postingan 
pertama 20 September 2019, yaitu foto air terjun Pengempu yang 
tampak indah (lihat foto). Deskripsi di sampingnya adalah:

wonderfulcaubelayu
Air terjun Pengempu merupakan salah satu unique selling 
point atraksi wisata yang menarik dan indah yaknk air 
terjun tersembunyi yang terdapat di Kabupaten Tabanan. 
Keunikan air terjun Pengempu yakni air terjun ini seperti 
diapit oleh dua buah tebing batu yang sangat kokoh.
📍Cau Belayu, Marga, Tabanan

Instagram wonderfulcaubelayu mempromosikan air terjun Pengempu 
(Foto: Instagram, wonderfulcaubelayu)
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Postingan lain berupa potensi wisata Cau Belayu, seperti cooking 
class, goa perlindungan pasukan gerilya I Gusti Ngurah Rai, ikan 
julit suci, belajar menari, mengukir, rekreasi air di Pengempu, dan 
tubing di Sungai Penet. Selain akun Instagram Pokdarwis, ada juga 
Instagram kkn_caubelayub2020, sesuai namanya ini merupakan 
karya mahasiswa KKN Unud tahun 2020. Akun ini berisi 132 
postingan, 216 followers. Satu lagi ada akun umkmdanwisata.
caubelayu dengan 21 postingan yang berkaitan dengan usaha kecil 
yang ada di Cau Balayu seperti kerupuk, keripik, ukiran kayu, sayur, 
tukang jahit, dan air mineral Pure Cliff. Deskripsi postingan akun-
akun instagram ini semuanya bernilai promosi, memperkenalkan 
produk, dan daya tarik wisata Cau Belayu.

Dalam akun Instagram wonderfulcaubelayu, telah dicantumkan 
tautan website Cau Belayu Village. Website Cau Belayu Village ini 
tampil menarik. Informasinya lengkap dengan foto-foto dan galeri 
yang indah. Materi promosi kurang lebih sama dengan yang di 
Instagram, dengan penekanan pada: Air Terjun Pengempu, Goa 
Perjuangan I Gusti Ngurah Rai, Pura Pucak Geni. Info tentang 
aktivitas dan fasilitas serta info praktis bagi wisatawan lebih rinci 
dalam situs ini. Di dalamnya terdapat info akomodasi dan paket 

Salah satu postingan di instagram wonderfulcaubelayu (Foto: Instagram, wonderfulcaubelayu)
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wisata, seperti berikut.

Jenis paket wisata

1. Megibung (Rp 275.880 nett / pax)

2. River Tubbing (Rp 275.880 nett / pax)

3. Cooking Class (Rp 275.880 nett / pax)

4. Balinese Dance Class (Rp 303.468 nett / pax)

5. Melihat Ikan Ikan Suci "Be julit" (Rp 53.797 nett / pax)

6. Pembuatan Arak (Rp 68.790 nett / pax)

Sumber: https://sites.google.com/view/caubelayuvillage/tour-
package/personal

Diakses, 30 Oktober 2021

Ada juga tawaran paket wisata setengah hari, satu hari, dua hari 
atau tur khusus personal. Untuk kegiatan wisata dua hari, rincian 
aktivitasnya sebagai berikut:

Cau Belayu Tour Package, Group Inclusive Tour (GIT)

(10 – Up Pax)

Jenis Paket Wisata Kegiatan 

Day 1: Balinese Culture Activity Package

1. Membuat Canang

2. Membuat Arak Bali 

3. Berkunjung ke Pura Pucak Geni (Cagar Budaya)

4. Melukat di Beji Toya Langseh (Pembersihan diri dengan 
air suci)

5. Makan Siang & Menikmati Pemandangan alam
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6. Memahat Kayu Jati/ Wood Carving 

7. Belajar menari tarian Bali 

8. Megibung (makan bersama)

*Kegiatan menggunakan pakaian adat Bali. 

*Bagi yang sedang berhalangan/ haid, dilarang memasuki 
area tempat ibadah.

Day 2: Adventure Package 

1. Melakukan Tubbing di Sungai Penet

2. Bersantai & Berfoto di Air Terjun Pengempu

3. Menelusuri dan berfoto di Gua Perlindungan

4. Makan Siang 

5. Massage dengan menggunakan minyak kelapa

*Diharapkan membawa peralatan P3K 

*Bagi yang sedang berhalangan/ haid, dilarang memasuki 
objek wisata Gua Perlindungan. 

Paket di atas dirancang secara kreatif, yaitu hari pertama 
paket budaya sedangkan hari kedua paket alam. Menurut Ketua 
Pokdarwis Wayan Sumastra, semua paket tur yang dikemas itu 
sudah pernah dicoba (trial), hanya saja situasi pandemi membuat 
aktivitas ini tidak berlanjut. Setelah pandemi, peluncuran kembali 
sudah direncanakan. Yang jelas, dari penampilan promosi di media 
sosial, tampak bahwa Desa Wisata Cau Belayu sudah sempat 
melangkah dan memiliki kesiapan untuk pengembangan desa 
wisata ke depan.  
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Promosi tak hanya dilakukan Pokdarwis setempat tetapi juga 
vloger profesional dan yang amatiran. Profesional, amatiran, atau 
apa pun itu, unggahan mereka membuat info tentang Cau Belayu 
semakin banyak di dunia digital. 

Promo Cooking Class Selebritis Korea

Suatu hari pada bulan November 2018, seorang wisatawan 
Korea dan anaknya datang ke Cau Belayu. Mereka ditemani sebuah 
tim kecil yang istimewa, yaitu dua orang juru rias, tiga orang juru 
kamera, satu orang petugas drone. Mereka datang dengan tiga 
mobil. 

Wisatawan Korea yang datang itu ternyata seorang selebritas. 
Namanya Kim Hyung-gyu, lahir 29 Januari 1976. Latar be-
lakangnya adalah dokter gigi, broadcaster, penyanyi, aktor, dan 
aktor musikal. Kim Hyung-guyu datang dengan anaknya yang 
bernama Kim Min Jae. Untuk apakah ayah dan anak yang tampan 
itu datang ke Cau Belayu?

Tujuan kedatangannya adalah untuk membuat film dokumenter 
tentang cooking class (kelas memasak) di Cau Belayu. Belakangan, 

Selebritis Korea mempromosikan cooking class Cau Belayu (Foto: Youtube, KBS World TV)
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ternyata yang dibuat itu bukan film dokumenter, tetapi program 
hiburan untuk Korean Broadcasting System (KBS), televisi nasional 
Korea. Program itu disiarkan di televisi akhri 2018, dan kemudian 
ditayangkan kembali di Youtube pada bulan Januari 2019. 

Ada dua program yang ditayangkan, masing-masing berdurasi 
2.15 menit dan 3.02 menit. KBS memiliki banyak subscriber, 
namun jumlah views untuk acara kelas memasak di Cau Belayu 
ditonton sekitar 1000 orang (untuk kedua konten). Meskipun 
demikian, kedua konten Youtube KBS itu menambah materi 
promosi pariwisata Cau Belayu khususnya dan Bali pada umumnya.

Ketika syuting di Cau Belayu, Kim Hyung-gyu dan anaknya 
Kim Min Jae, dipandu oleh gaid lokal, I Wayan Suardika. Tamu 
Korea ini dikirim ke Cau Belayu oleh biro perjalanan wisata Free 
Style Bali yang beralamat di Klungkung. Mereka sepakat untuk 
menawarkan tamu Korea ini paket wisata kelas memasak. Namun, 
dalam program yang ditayangkan dalam dua acara berbeda itu 
bukan saja menunjukkan cara memasak Bali tetapi juga dilengkapi 
dengan kunjungan ke sekolah dan pura keluarga.

Gaid lokal memandu Selebritis Korea di Cau Belayu (Foto: Youtube, Youtube, KBS World TV)



126    

Tamu ini datang dan dijemput di meeting point, untuk kemudian 
diajak naik becak ke sekolah SD setempat, dan lanjut naik becak 
ke tempat cooking class. Sebelum cooking class dimulai, Kim dan 
anaknya ditawarkan untuk pergi ke pura yang ada di sebelah. Di 
sana pemandu wisata menjelaskan sesajen dengan unsur-unsurnya.

Dalam acara inti memasak, Kim menyampaikan kepada anaknya 
dibandingkan pergi ke restoran dan hanya bilang "sate please", 
dengan langsung memasak akan memberikan kenangan berwisata 
yang luar biasa. Dalam kelas memasak tersebut, guide Wayan 
Suardika mengajak mereka membuat sate. Kim dan anaknya ikut 
menghaluskan bumbu dan meneteskan kecap manis. 

Dalam satu adegan, anaknya mengatakan kecap manis (sweet 
soya) itu "magic soya sauce". Lalu ayahnya bilang "sepertinya harus 
beli ini dan bawa ke Korea, karena di Korea gak ada". Adegan 
dialog dan mimik serta kualitas gambar video hebat sekali sehingga 
terasa puas menontonnya.

Si anak puas dengan pengalaman memasaknya, terutama saat 
menghaluskan bumbu sate. Dia mengatakan bumbu sate enak, 
dengan menggunakan "daebak", kalau pakai kata ini artinya "the 

Salah satu cuplikan video saat dialog tentang kecap manis (Foto: Youtube, Youtube, KBS World TV)
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best".

Syuting untuk program hiburan wisata ini berlangsung mulai 
pk. 09.00 sampai dengan pk. 16.00. Cukup lama waktu yang 
diperlukan. “Soalnya, saat syuting, beberapa kali di-cut karena 
adegan kurang memuaskan atau kepentingan untuk mengambil 
gambar alternatif,” ujar Wayan Suardika. Setelah acara selesai 
semuanya, Kim merasa puas. Suardika tidak menduga kalau itu 
kemudian disiarkan KBS dan menjadi promosi Desa Wisata Cau 
Belayu.

Promo Video Godevi

Video promo Godevi tentang Cau Belayu diunggah 3 November 
2020, berarti tiga bulan setelah desa ini diresmikan sebagai desa 
wisata. Sampai saat ini, video yang merupakan hasil kerja sama 
dengan Poltek Pariwisata Bali (sebelumnya bernama STP Nusa 
Dua) ini sudah ditonton 1578 kali, relatif sedikit, tetapi konten 
video, narasi, dan visualnya bagus sekali. Godevi, sebagai usaha 
yang membantu dan bekerja sama dengan desa-desa wisata. Godevi 
yang dirintis oleh Gde Gian Saputra dkk. dari alumni Prodi Kajian 
S-2 Pariwisata Unud itu memiliki aplikasi dan telah membantu 
beberapa desa dalam hal promosi dan pemasaran desa wisata. 
Fasilitas dan keterampilan yang mereka miliki membuat mereka 
digandeng oleh Poltekpar untuk bekerja sama mempromosikan 
Desa Wisata Cau Belayu.

Dalam video dengan durasi 3:34 menit ini, ditampilkan 
representasi daya tarik desa wisata Cau Belayu. Video dibuka 
dengan pemandangan hijau Desa Cau Belayu yang disyuting 
dengan drone dari atas, pemandangan sama juga dihadirkan di 
akhir video, sehingga visualnya  menampilkan desa ini sebagai desa 
dengan daya tarik wisata alam yang indah. Kata-kata pembuka 
yang diucapkan oleh narator dan ditulis di layar adalah ‘from the 
arts of nature’ (dari lubuk alam), sedangkan penutupnya adalah 



128    

‘a village to life in balance’ (sebuah desa untuk kehidupan yang 
seimbang). Kedua ungkapan sangat powerful (kuat) dan pesannya 
pun tajam, bahwa alam di desa ini menjanjikan keseimbangan 
(balance). Ungkapan ini klop dengan tag line-nya yang berbunyi 
‘Bali sweet escape village’, tempat untuk ‘lari’ atau ‘sembunyi’ atau 
‘rekreasi’ sejenak dari keriuhan kota.

Aktivitas wisata yang ditampilkan sesuai dengan potensi desa, 
seperti alam, melukat, air terjun, tubing di Sungai Yeh Penet, 
pembuatan arak, dan menikmati makanan lokal di alam indah. 
Video ini pun menunjukkan kesadaran pengelola desa wisata akan 
prokes kesehatan. Nilai promosi video ini kuat sekali, kiranya akan 
lebih banyak penonton yang akan melihatnya di Youtube.

Perlu juga disebutkan video amatir tentang melukat di Beji 
Langse di tebing Sungai Yeh Penet. Video ini dibuat oleh Gede Alit 
Tarsana, diunggah 3 Februari 2020, sampai saat ini sudah ditonton 
1,124 kali. Yang menarik adalah gambar dan aktivitas alami karena 
diambil tanpa skenario dan syuting seadanya tanpa dibuat-buat. 
Durasi video hampir 10 menit (termasuk intro) ini diberikan judul 
“Pengelukatan Toya Langsè dan Suda Mala Pura Luhur Pucak Geni 

Pemandangan hijau Desa Cau Belayu yang disyuting dengan drone dari atas (Foto: Youtube, godevi)
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Br. Seribupati Marga Tabanan”, dengan deskripsi berikut:

Pengelukatan Toya Beji Langse dan Pengelukatan Dasa 
Mala bertempat di Beji Pura Khayangan Jagat Pucak Geni 
di wilayah Banjar Seribupati desa Cau Belayu Kecamatan 
Marga, Kabupaten Tabanan. Pengelukat ini sangat dipadati 
oleh pemedek yang ingin melakukan pembersihan terutama 
disaat hari hari Purnama Tilem, Kajeng Keliwon dan 
Rerainan lainnya. Beji Toya Langse dan Suda Mala letaknya 
di pertengahan lereng Sungai Penet kurang lebih 500 meter 
turun ke timur dari Pura Luhur Khayangan Jagat Pucak 
Geni.

Diiringi gamelan Bali, adegan dalam video diawali dengan 
warga memarkir kendaraan di depan Pura Pucak Geni, lalu 
masuk ke dalam Pura Pucak Geni melakukan sembahyang awal 
sebagai permakluman akan melakukan melukat (mandi suci) di 
pancoran air Beji Langse. Dari pura, warga berjalan kaki menuruni 
tangga menuju ke kucuran air dan melakukan mandi suci plus 
bersembahyang yang dipandu oleh pemangku (pendeta). Sesudah 
selesai, mereka kembali ke atas dan melakukan persembahyangan 
di Pura Pucak Geni. Video tanpa narasi, hanya gambar, ini 
memberikan penjelasan visual kegiatan melukat dari awal sampai 
akhir.

Seperti diterangkan dalam bab sebelumnya, ada juga beberapa 
vloger yang datang ke Cau Belayu, khususnya memanfaatkan 
air terjun Pengempu sebagai latar belakang konten yang mereka 
ciptakan. Dalam video vloger itu, tentu saja konten yang mereka 
utamakan, bukan latar belakang. Meskipun demikian, mereka 
tidak bisa menghindar dari mempromosikan latar belakang. 
Artinya, dalam video vloger itu, daya tarik wisata Cau Belayu yang 
dijadikan latar secara tidak langsung dipromosikan.

Keseluruhan materi di dunia digital itu bekerja dengan caranya 
sendiri mempromosikan Desa Wisata Cau Belayu. Pengelola Desa 
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Wisata Cau Belayu atau siapa pun bisa menggunakan materi 
tersebut sebagai sumber informasi atau dibagikan kepada siapa pun 
yang berkeinginan mengetahui lebih jauh tentang Desa Wisata 
Cau Belayu. 

Meskipun sudah cukup banyak materi promosi Desa Wisata 
Cau Belayu di dunia digital, sesuai perkembangan dan kebutuhan 
nanti, pengelola tentu saja bisa menciptakan promo-promo yang 
khusus sesuai dengan arah pemasaran. Pada saat yang sama, 
pengelola tetap dapat mendorong atau mengundang vloger dan 
influencer untuk memilih Cau Belayu sebagai latar kontennya atau 
untuk di-endorse sehingga level rating desa wisata bisa dijaga tetap 
tinggi.

Salah satu postingan promosi di instagram wonderfulcaubelayu   (Foto: Youtube, Godevi)
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Kori Agung Pura Dalem Purwa di Cau Belayu (Foto: Giri Adnyani)
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“Dari pengelola Desa Wisata Taro 
kami mendapat spirit tentang 
pentingnya pemuda dalam 
mengelola desa wisata karena di 
tangan pemudalah masa depan desa 
wisata. Regenerasi tak mungkin 
dihindari.”
Komang Gede Caesario Asdiana Putra, 
pemuda Cau Belayu

Komang Gede Caesario Asdiana Putra, pemuda Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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8
Masa Depan

Desa Wisata Cau Belayu

Cara yang paling baik untuk meramalkan masa depan adalah 
dengan menciptakannya sekarang. Demikianlah inti pesan 

kata bijak Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, 
tahun 1861 sampai 1865. Kata-kata bijak ini tercermin dari 
semangat warga, tokoh masyarakat, pejabat desa, dan pemuda 
dalam memajukan Desa Wisata Cau Belayu. Mereka kompak 
bekerja bersama untuk mewujudkan masa depan desanya menjadi 
desa wisata yang membanggakan warganya. 

Bagaimanakah kira-kira masa depan Desa Wisata Cau 
Belayu. Apakah kata para pengamat, akademisi, pembina desa 
wisata? Bagaimanakah semangat warga Cau Belayu membangun 
desanya menjadi desa wisata? Apa sajakah yang dilakukan dalam 
mempersiapkan diri membangun desa wisata? 

Optimistik akan Masa Depan

Para pengamat desa wisata, pembina, dan pelaku desa wisata 
menyampaikan optimismenya pada masa depan Desa Wisata Cau 
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Belayu. Optimisme mereka berdasarkan pada lokasi, potensi, dan 
kelembagaan yang dimiliki Desa Wisata Cau Belayu. Sukses sebuah 
destinasi wisata, termasuk desa wisata tentunya, adalah ditentukan 
oleh minimal empat hal yang biasa disingkat dengan 4-A: akses, 
atraksi, ameniti, dan ancillary (kelembagaan). Para pengamat 
melihat Desa Wisata Cau Belayu memiliki ke empat unsur dasar 
destinasi wisata.

Gede Gian Saputra dari Go Destination Villages (Godevi) 
memberikan empat alasan mengapa optimisme itu bisa terjadi 
untuk masa depan Desa Wisata Cau Belayu. Pertama, Cau Belayu 
memiliki potensi besar dilihat dari aksesibilitas yang dekat dengan 
daya tarik wisata (DTW) Sangeh. Cau Belayu sangat mudah 
dicapai dari kota Denpasar dan tempat-tempat akomodasi yang 
tersedia di Bali selatan. 

“Jalannya bagus sehingga kemungkinan untuk menerima 
kunjungan wisatawan yang lebih besar jika kita dibandingkan 
dengan desa wisata lain yang baru merintis,” ujar Gian Saputra. 

Ketua Godevi, Gede Gian Saputra (Foto: Gede Gian Saputra)
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Kedua, untuk atraksi, Desa Wisata Cau Belayu memiliki atraksi 
berpotensi menarik yaitu air terjun Pengempu yang cukup mampu 
menarik minat dan kunjungan wisatawan domestik/lokal. Dulu 
pernah ada semacam tour operator (Bali Experience Adventure) 
yang punya aktivitas cooking class dan naik becak, hal ini bisa 
dibangkitkan lagi pascapandemi. Selain itu, ada juga Pura Pucak 
Geni yang banyak mendapat kunjungan dari warga berbagai latar 
belakang termasuk kalangan pengusaha dan pejabat, yang bisa 
menjadi daya tarik atau magnet pendukung. 

Ketiga, peluang untuk Desa Wisata Cau Belayu sebagai desa 
wisata sebenarnya bisa dikemas sebagai destinasi educational tour 
untuk segmen pasar pelajar/mahasiswa. Akses mudah, SDM 
pariwisata sebenarnya juga sudah tersedia, tinggal memastikan 
agar bagian tata kelola menyiapkan dan menangani dengan baik. 
Namun, ini perlu tambahan aktivitas lain agar mampu membuat 
lama kunjungan, atau bisa juga dengan bersinergi dengan desa 
wisata tetangga untuk membuat suatu paket komplit. Misalnya, 
atraksi air terjun di Cau Belayu, kulinernya di Sangeh. Kombinasi 

Wisatawan menaiki anak tangga menuju air terjun Pengempu di Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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dengan daerah sekitar potensial bisa menjadi modal optimistik 
juga.

Keempat, untuk tata kelola, yang menjadi bagian ancillary, 
sudah akan disiapkan kerja sama  yang baik antara berbagai 
pengampu kepentingan di Desa Cau Belayu. Kelembagaan ini 
penting agar jelas siapa melakukan apa, bertugas apa, memiliki apa, 
dan mendapat apa. Setelah itu, perlu dipastikan agar pengelolaan 
desa wisata bisa berjalan secara profesional. 

“Komitmen desa kiranya sudah jelas, berarti tinggal bergerak 
maju mengelolanya secara profesional,” ujar Ketua Godevi yang 
sempat membuat video promosi Desa Wisata Cau Belayu bekerja 
sama dengan Poltekpar Bali. Video karya Godevi itu sudah ada di 
kanal Youtube sejak 2019 dan menjadi bagian dari promosi Desa 
Wisata Cau Belayu.

Dosen Fakultas Pariwisata Unud, Putu Sudana, M.Par. juga 
menyampaikan potensi dan lokasi Desa Wisata Cau Belayu 
membuat desa wisata ini jika dikembangkan akan memiliki masa 
depan yang cerah. Putu sempat menjadi pemandu wisata dan 
mengajak wisatawan berwisata ke Cau Belayu. 

Dosen Fakultas Pariwisata Unud, Putu Sudana, M.Par. (Foto: Putu Sudana)
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“Mereka sudah mempunyai paket wisata yang unik, seperti naik 
becak, turis berkunjung ke sekolah SD, membajak sawah, atau 
cooking class. Wisatawan senang mencoba hal baru, biro perjalanan 
senang karena tamunya puas,” ujar Putu Sudana, ahli pembuat 
minyak VCO (virgin coconut oil). Paket yang unik itu tersendat 
karena pandemi. Kini, jika pariwisata sudah bisa dimulai, paket-
paket itu bisa dihidupkan.

Optimisme Putu terjadi karena akses ke Desa Wisata Cau 
Belayu semakin baik karena bisa dijangkau dari Sangeh. Dulu, 
aksesnya hanya dari Barat, seperti Perean. Pemandangan sawah dan 
perdesaan di jalan lika-liku memang indah tetapi sedikit agak jauh. 
Kini dengan jalan yang baik, panorama sawah itu tetap menawan 
dan jarak tempuh jauh lebih dekat. 

“Lokasinya baik, daya tarik unik, tak perlu pesimistik pada 
masa depan Desa Wisata Cau Belayu,” ujar Putu Sudana, kandidat 
doktor Program Studi Doktor Pariwisata di Universitas Udayana. 

Mangku Nyoman Kandia Direktur Eksekutif Akademi Desa 
Wisata dari Mas Ubud memuji akan pemandangan di kawasan 
Desa Wisata Cau Belayu. “Lanskapnya keren,” cetusnya kagum. 
Lalu, pemandu wisata senior itu menambahkan optimismenya 
tentang betapa mudahnya mempromosikan Desa Wisata Cau 
Belayu, dengan menarik wisatawan dari Ubud. Dia berpandangan 
bahwa promosi Desa Wisata Cau Belayu idealnya dengan 
mengaitkannya dengan Ubud. Ada banyak wisatawan di Ubud 
yang bisa diajak ‘escape’ ke Desa Wisata Cau Belayu. Begitu juga 
ada banyak wisatawan ke Sangeh yang bisa ditarik untuk lanjut 
rekreasi ke Desa Wisata Cau Belayu.

“Dalam situasi pariwisata normal dulu, dan normal baru, pasar 
yang bisa digaet Cau Belayu sudah mendekat. Tinggal kreatif 
membujuk agar mereka mau sedikit ke Utara, Cau Belayu,” ujar 
Mangku Kandia. 
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Bulan Mei 2019, sebelum pandemi, Mangku Kandia dan 
temannya dari Amerika, sempat menjajaki potensi wisata Desa Cau 
Belayu. Hasil pengamatannya direkam dalam video yang diunggah 
setahun kemudian (Mei 2020) di Youtube dengan judul “Mapping 
Potensi Desa Wisata Cau Belayu Tabanan”. Potensi wisata dari goa 
perjuangan yang mendebarkan, air terjun, dan lanskap keren sejuk 
hijau lembah Sungai Yeh Penet ditonjolkan dalam video promosi 
tersebut. Pemetaan awal ini, menurut Mangku Kandia, perlu 
dilanjutkan dengan penataan dan pengemsan.

“Hanya saja diperlukan adalah local champions, tokoh yang 
berani dan serius berkelanjutan mengurus tata kelola,” ujar 
Mangku Kandia. Menurutnya, potensi keren Cau Belayu perlu 
ditata sehingga lebih siap untuk dikemas dan ditawarkan kepada 
biro perjalanan atau langsung ke wisatawan. 

Semangat Pimpinan dan Pemuda

Kesepakatan pimpinan desa dan warga merupakan modal dasar 
dan modal besar bagi pengembangan Desa Wisata Cau Belayu. 

Jero Mangku Kandia (dua dari kanan) saat berkunjung ke Desa Wisata Cau Belayu 
(print screen video)
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Komitmen itu semakin kuat sejak turunnya SK Bupati tentang Desa 
Wisata Cau Belayu. Sejak itu, gerak cepat Perbekel mengarahkan 
pembangunan fasilitas pendukung pariwisata. Salah satu langkah 
awal adalah pendanaan pembangunan taman wisata di pintu 
gerbang masuk Desa Wisata Cau Belayu. Taman dirancang dengan 
kombinasi tema keindahan alam dan nilai sejarah perjuangan. Di 
Taman desa itu adalah sign board “Cau Belayu, Bali Sweet Escape 
Village” dan patung perjuangan pasukan I Gusti Ngurah Rai. 

“Patung perjuangan itu berkaitan dengan goa perjuangan yang 
berdampingan dengan air terjun,” ujar Kepala Desa Cau Belayu, I 
Putu Eka Jayantara.

Besarnya komitmen warga dan tokoh masyarakat juga 
diungkapkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
(LPM) Wayan Mastra dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Cau Belayu Putu Ardana. Mereka adalah perwakilan 
masyarakat dan bertanggung jawab dalam pembangunan desa 
sesuai dengan harapan warga.

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Cau Belayu, Wayan Mastra 
(Foto: Darma Putra)
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Wayan Mastra menyampaikan bahwa kelembagaan Desa Wisata 
Cau Belayu sudah jelas berada di bawah Bumdes (Badan Usaha 
Milik Desa), maksudnya adalah Desa Dinas. Awalnya Bumdes Cau 
Belayu memiliki dua unit usaha yaitu toko dan PAMDes (urusan 
air minum). Setelah keluar SK Bupati Desa Wisata Cau Belayu, 
unit usaha bertambah satu lagi yaitu desa wisata. BUMDes dikelola 
oleh 10 orang untuk ketiga bidang dengan petugas untuk masing-
masing bidang. 

Usaha BUMDes terutama usaha air minum sangat dirasakan 
manfaatnya oleh masyarakat. Awalnya kebutuhan air desa disuplai 
oleh PDAM Kabupaten Tabanan. Karena lokasi jauh, suplai air 
kurang stabil. Melihat adanya potensi sumber mata air di kawasan 
Cau Belayu begitu besar, masyarakat secara bersama mengajukan 
proyek pengangkatan air dari sumber mata air. Usaha ini berhasil 
dan sejak itu, masyarakat Cau Belayu menikmati air bersih, segar, 
dan alirannya stabil.

“Masyarakat menikmati hasil pembangunan, mereka 
mendukung. Desa wisata diharapkan juga seperti itu sehingga 
mendapat dukungan  dari masyarakat,” harap Wayan Mastra.

Ketua BPD Putu Ardana menyampaikan sikap masyarakat 
sempat ragu tentang desa wisata. Sebelum SK Desa Wisata turun 
dari Bupati, masyarakat masih apriori tentang desa wisata. “Banyak 
warga bertanya, apa sih desa wisata dan bagaimana wujud dan 
dampaknya?” ujar Putu Ardana, mengartikulasikan keraguan 
warga.

Pokdarwis bergerak untuk memberikan penyadaran tentang apa 
dan bagaimana desa wisata. Pelan-pelan tapi pasti, pemahaman itu 
terjadi, dan ketika SK Desa Wisata turun, pembangunan desa wisata 
menjadi prioritas pertama, ranking satu, pembangunan desa yang 
diputuskan bersama dalam musyawarah rencana pembangunan 
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(Musrembang) desa. Keputusan Musrembang diwujudkan dalam 
bentuk alokasi dana desa untuk pembangunan fasilitas pendukung 
pariwisata. 

“Kami menginginkan agar desa wisata segera bergulir sehingga 
manfaatnya bagi masyarakat segera bisa dirasakan,” ujar Ardana. 
Ketua BPD ini juga menyebutkan kekompakan lembaga desa 
yang ada seperti kepala desa, pokdarwis, dan tim tata kelola 
yang diyakini dapat mempercepat desa wisata bergulir. Sebagai 
Sekdes dan pengusaha pariwisata, Wayan Tunas merasakan bahwa 
pengembangan desa wisata mendapat dukungan penuh dari desa 
dinas dan desa adat. Dukungan juga datang dari para pemuda. 

Seorang wakil pemuda yang ikut dalam tata kelola desa wisata 
Cau Belayu, Komang Gede Caesario Asdiana Putra, menyampaikan 
bahwa timnya bersama Pokdarwis telah menyiapkan diri dalam 
keterampilan tata kelola desa wisata. Mereka mengadakan studi 
banding ke desa wisata yang sudah berkembang seperti Desa Wisata 

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cau Belayu, Putu Ardana (Foto: Darma Putra)



142    

Taro dan Desa Wisata Tegallalang. Salah satu pengetahuan yang 
diperoleh adalah pentingnya pelibatan pemuda dalam pengelolaan 
desa wisata. 

“Dari pengelola Desa Wisata Taro kami mendapat spirit tentang 
pentingnya pemuda dalam mengelola desa wisata karena di tangan 
pemudalah masa depan desa wisata. Regenerasi tak mungkin 
dihindari,” ujar Komang, menekankan pentingnya peran pemuda 
dalam pengembangan desa wisata.

Dalam mempersiapkan pengembangan Desa Wisata Cau 
Belayu, Komang menjelaskan mendapat banyak motivasi dan 
dukungan dari Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., tokoh 
masyarakat Cau Belayu dari Banjar Seribupati yang juga menjabat 
sebagai Sekrektaris Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan 
Ekonomi Kreatif Indonesia. Untuk merealisasikan motivasi dan 
dukungan itu, Komang dan timnya melakukan berbagai langkah, 
tiga di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, melakukan penghijauan di wilayah desa dengan 
menggerakkan pemuda dan warga untuk melakukan penanaman 
pohon bunga seperti kamboja atau jepun. Hal ini strategis 
dilakukan bukan saja akan memperindah lanskap desa, tetapi juga 
merupakan kegiatan yang sangat pas dilakukan saat pandemi. 

“Latihan menabuh gamelan beramai tak bisa, menggali dana 
melaksanakan bazar juga tidak boleh. Makanya, penanaman pohon 
paling tepat,” ujar Komang. Nanti, kalau pandemi usai, pohon 
tumbuh dan berbunga, niscaya menambah indahnya desa.

Kedua, menjaga kebersihan khususnya menekan munculnya 
sampah plastik. Masalah sampah plastik adalah persoalan di 
mana-mana. Untuk itu, Komang dan timnya saat melakukan 
studi banding ke Desa Taro menggali cara bagaimana sebaiknya 
menekan sampah plastik. Selain itu, Pokdarwis dan pimpinan 
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desa juga menggairahkan kegiatan gotong royong untuk menjaga 
kebersihan desa. 

“Kita perlu mulai dari diri sendiri. Kalau kita senang lingkungan 
bersih, para tamu juga begitu,” ujar Komang penuh semangat 
ketika diwawancarai, akhir Agustus 2021.

Ketiga,  menyiapkan materi promosi desa wisata dalam bentuk 
video untuk disebar di media sosial. Menurut Komang, ini juga 
saran dan dorongan dari Bu Giri. Hal-hal unik dan menarik 
yang ada di Desa Wisata Cau Belayu cukup banyak. Hal itu bisa 
dibuatkan storytelling-nya dalam bentuk video dan pasti membuat 
orang senang mengetahuinya. Misalnya, pohon pule di halaman 
Pura Pucak Geni konon berusia 800 tahun, jadi menarik dituturkan 
kisah dan keberadaannya. Menurut Komang, tim kreatif untuk 
belajar menyiapkan konten dan melakukan syuting video, framing, 
dan hal terkait akan difasilitasi.

Pengelola Desa Wisata Cau Belayu, I Putu Adi Sanjaya (Foto: Darma Putra)
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I Putu Adi Sanjaya (Pengelola Desa Wisata Cau Belayu) 
menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian sungguh-
sungguh dalam pembinaan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan 
dengan meningkatkan pengetahuan tim pengelola dan masyarakat. 
Bersama Pokdarwis Cau Belayu, Adi Sanjaya melakukan studi 
banding ke desa wisata yang sudah sukses seperti Desa Pinge 
(Marga, Tabanan) dan Desa Taro di Gianyar. 

“Kepada mereka yang sukses kami minta ilmu tata kelola desa 
wisata,” ujar Adi Sanjaya.

Pengetahuan tata kelola pariwisata yang mereka peroleh itu 
diterapkan di Cau Belayu. Misalnya, melakukan penataan dan 
kesepakatan dengan warga yang propertinya berkaitan dengan 
daya tarik wisata. Bagaimanapun, daya tarik yang ada di desa tidak 
semuanya milik desa. 

“Kami dalam proses menyusun MoU atau kesepakatan dengan 
warga yang wilayah atau propertinya dijadikan daya tarik wisata,” 
ujar Adi Sanjaya. Mereka optimistik MoU dapat dilaksanakan 
dengan baik karena warga sudah mendukung. Dukungan ini juga 
disampaikan oleh Ketua BPD Putu Ardana.

Local Champion

Local champion, meminjam istilah Mangku Kandia, pun sudah 
ada di Cau Belayu. Dia adalah Wayan Tunas dan adiknya Made 
Suweca yang sudah merintis wisata desa ke Cau Belayu dengan 
mengajak wisatawan mencoba membajak sawah, mengunjungi 
sekolah, naik becak, dan pratik membuat masakan atau cooking 
class. Mereka bekerja sama dengan biro perjalanan. Usaha mereka 
berhasil menempatkan Cau Belayu dalam peta pariwisata Bali yang 
sudah banyak dikunjungi. Akan tetapi, karena pandemi, aktivitas 
wisata tersebut tidak bisa diteruskan. Sebagai local champion, 
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Wayan Tunas yang juga menjadi sekretaris desa dan pengurus 
Pokdarwis berusaha untuk memajukan Desa Wisata Cau Belayu 
agar dinikmati masyarakat.

Pada tanggal 31 Oktober 2021, Wayan Tunas dan Suweca, 
mengundang tokoh masyarakat, pemandu wisata, biro perjalanan, 
pengamat dan pembina desa wisata, untuk berdiskusi memajukan 
Desa Wisata Cau Belayu. Mereka yang hadir adalah Guide 
Smiling Tour, Pelaku MICE, Yayasan Harmoni Bali Lestari, 
Pengelola Cruise ke Lembongan, Forkom Desa Wisata Bali, dan 
dua akademisi masing-masing dari Fakultas Pariwisata Unud dan 
dosen Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati. Dari Cau 
Belayu sendiri hadir Kepala Dusun Padangaling, Kelian Banjar 
Padangaling, Ketua BPD Desa Cau Belayu, turut serta Ketua 
Pokdarwis dan anggota.

Peserta diskusi menjaring gagasan pengembangan desa wisata Cau Belayu, 31 Oktober 2021 
(Foto: Wayan Tunas)
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Pada forum informal itu, Wayan Tunas dan Suweca meminta 
masukan bagaimana pengembangan Desa Wisata Cau Belayu. 
Berbagai masukan disampaikan dalam tata kelola dan juga 
menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi sampah plastik. 
Pengurangan sampah plastik disarankan oleh Yayasan Harmoni 
Bali Lestari yang menyatakan siap bekerja sama dengan Desa 
Wisata Cau Belayu untuk mencapai tujuan tersebut. Peserta 
diskusi sepakat untuk menjadikan Desa Wisata Cau Belayu 
bebas dari sampah plastik. Alat-alat dan bahan yang digunakan 
dalam menyajikan kuliner bagi wisatawan yang berkunjung agar 
diupayakan berbahan non-plastik/ organik. Juga disarankan agar 
usaha wisata dan desa wisata memberikan manfaat bersama untuk 
desa dan masyarakat. 

Merespon saran pengurangan sampah plastik, Wayan Tunas 
akan berusaha karena pihaknya juga memiliki pandangan yang 
sama. Jika sampah plastik banyak, bukan saja lingkungan akan 

Pertemuan penulis (keempat dari kanan) dengan Kepala Desa dan beberapa pengelola 
Desa Wisata Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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polusi, wisatawan pun melihatnya tidak akan senang, dan 
akhirnya enggan datang. Mengenai pengelolaan Desa Wisata agar 
bermanfaat bagi masyarakat, Wayan Tunas menyampaikan bahwa 
usaha yang dilaksanakan akan melakukan kerja sama dengan 
Pokdarwis dan Desa Wisata Cau Belayu. Nanti, dalam paket 
wisata yang dikemasnya akan mengunjungi daya tarik wisata di 
desa, seperti air terjun yang dulu wisatawan diarahkan ke air terjun 
Blangsinga atau Leke-Leke, nanti tentu wisatawan diajak ke air 
terjun Pengempu. Desa wisata mendapat income dari kunjungan 
itu. Untuk itu diperlukan penataan agar lebih nyaman dikunjungi.

Dalam hal promosi dan pemasaran paket wisata desa 
disampaikan agar usaha itu dilakukan secara offline dan online. 
Secara offline dengan bekerja sama dengan pihak BPW, hotel 
dan mediator yang lainnya. Pemasaran online dilakukan dengan 
membuat aplikasi sendiri, media sosial dan bekerja sama dengan 
OTA seperti Traveloka, booking.com, dan sebagainya. Disarankan 
juga agar Desa Wisata Cau Belayu menjual paket wisata dengan 

Kegiatan tubing yang dilakukan wisatawan di Cau Belayu (Foto: Instagram, wonderfulcaubelayu)
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harga yang wajar. Jangan menjual paket wisata terlalu murah 
karena ini dapat merugikan dan menurunkan mutu. Tujuan 
mengembangkan desa wisata bukan untuk merugi atau mencari 
untung sebesar-besaranya, tetapi untuk keseimbangan dalam 
kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perjuangan membangun masa depan Desa Wisata Cau 
Belayu kuncinya ada di “jangan menyerah”. Hal ini disampaikan 
local champion Wayan Tunas yang belajar dari pengalaman dan 
lingkungan sekitar. Dia memiliki pengalaman gagal berkali-
kali, tetapi terus semangat untuk bangkit kembali. Awalnya dia 
membangun agrowisata, tidak ada yang tertarik bertamu. Dicarilah 
gagasan inovatif, dirancang dengan telaten, sehingga mampu 
memikat.

Terkadang komentar orang bisa mengendorkan semangat 
untuk maju, tetapi menurut Wayan Tunas, hal itu jangan terlalu 
diperhatikan. “Kalau kita terus semangat, kreatif, inovatif, hasilnya 
akan baik,” ujar Wayan Tunas.

Apa yang disampaikan Wayan Tunas kiranya mewakili semangat 
tim Pokdarwis dan tata kelola Desa Wisata Cau Belayu, pun warga 
dan tokoh masyarakat. Ihwal cerahnya masa depan Desa Wisata 
Cau Belayu bukan jawaban atas ramalan tetapi pencapaian bersama 
dari kerja keras, kreatif, dan inovatif.
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Pura Dalem Purwa di Cau Belayu (Foto: Giri Adnyani)
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“Seluruh stakeholders di sini antusias 
dan sadar bahwa tujuan pengembangan 
pariwisata di Desa Cau Belayu bukan 
semata-mata untuk manfaat ekonomi, 
tetapi untuk meningkatkan kualitas dan 
kesejahteraan hidup masyarakat.”
Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE., 
Sekretaris Kemenparekraf/ 
Sestama Baparekraf, warga Cau Belayu.

Dra. Ni Wayan Giri Adnyani, M.Sc., CHE., Sekretaris Kemenparekraf/Sestama Baparekraf, warga Cau Belayu (Foto: Giri Adnyani)
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9
Epilog

Dalam bab epilog ini ditegaskan dua hal pokok yaitu posisi 
perkembangan Desa Wisata Cau Belayu dan penegasan 

tujuan utama dari pengembangan desa wisata. Posisi perkembangan 
ini perlu ditegaskan untuk mengetahui sejauh mana sudah tahap 
pembangunan Desa Wisata Cau Belayu. Tahapan ini ditetapkan 
berdasarkan ketagori yang dikeluarkan oleh Kemenparekraf. 
Pengetahuan tentang posisi atau tahapan ini menjadi titik tolak 
untuk arah perkembangan selanjutnya. Tentang tujuan utama 
pengembangan desa wisata perlu ditegaskan sebagai pegangan 
pengembangan desa wisata dengan benar. Keliru mematok tujuan, 
membuat pengembangan desa wisata menjadi salah arah dan salah 
kelola.

Pemerintah Pusat melalui Kemenparekraf gencar sekali 
mengembangkan desa wisata, yang paling menonjol dalam 
beberapa tahun terakhir ini dan suasana pandemi adalah 
pemberian bimbingan teknis (bimtek) kepada lebih dari seribu 
desa wisata di seluruh Indonesia. Bimtek ini adalah bagian dari 
program pembinaan desa wisata menjelang penilaian Anugerah 
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Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2021. Pembangunan desa wisata 
memiliki banyak dimensi. Menteri Pariwisata Sandiaga Uno dalam 
setiap kunjungan atau safarinya ke desa wisata atau memberikan 
sambutan dalam bimtek desa wisata berulang kali menegaskan 
bahwa desa wisata merupakan masa depan pariwisata Indonesia; 
pembangunan desa wisata untuk pemerataan pembangunan 
ekonomi; desa wisata simbol atau modal kebangkitan ekonomi 
Indonesia. Bagi pemerintah, tahapan perkembangan pariwisata 
bisa dijadikan pegangan untuk pembinaan.

Tahapan Perkembangan Desa Wisata

Tahun 2019, Kemenparekreaf mengeluarkan Buku Pedoman 
Desa Wisata (Aryani dkk., 2019) yang berisi berbagai panduan dalam 
pengembangan desa wisata. Bagian isi dari buku pedoman yang 
relevan untuk Epilog ini adalah mengenai tahapan perkembangan 
desa wisata (2019: 7). Dalam buku tersebut dirinci empat tahapan 
perkembangan desa wisata, yaitu Rintisan, Berkembang, Maju, 

Menparekraf Sandiaga Uno dalam salah satu pidatonya pada acara Anugerah Desa Wisata Indonesia
 (Foto: Wonderfulimage.id)



153    

dan Mandiri (Lihat Figur 9.1). 

01 RINTISAN

a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata
b. Pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas
c. Belum ada/ masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari 

masyarakat sekitar
d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh
e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)

02 BERKEMBANG

03 MAJU

04 MANDIRI

a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari 
luar daerah

b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata
c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat
d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh
e. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta)

a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya
b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, 

termasuk wisatawan mancanegara
c. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai
d. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui 

pokdarwis/ kelompok kerja lokal
e. Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan 

desa wisata

a. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa 
(diversifikasi porduk)  menjadi unit kewirausaha yang mandiri

b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan 
konsep berkelanjutan yang diakui oleh dunia

c. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN
d. Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan  seara kolaboratif antar-sektor dan pentahelix 

sudah berjalan baik
e. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk 

wisata di desa wisata
f. Desa sudah mampu memanfaatkan  digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri 

(mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan 
teknologi)

Figur 9.1 Tahapan perkembangan desa wisata.



154    

Pembagian tahapan ini cukup logis dan linier dari tahap 
pertama dan berikutnya sampai tahap keempat. Persoalannya, 
perkembangan desa wisata atau produk komoditas apa pun, tidak 
selamanya linier. Kadang desa wisata muncul langsung berkembang 
maju dan mendapat penghargaan, namun tak lama setelah itu 
bisa sepi misalnya karena salah urus atau pergantian manajemen 
yang tidak memiliki kompetensi. Lagi pula, unsur-unsur yang 
mendukung setiap tahapan tidak selalu akurat dan dengan mudah 
dikenakan pada perkembangan desa wisata, karena di desa wisata 
rintisan ada unsur tahapan lain yang dipenuhi. Misalnya desa 
wisata Tahap 1 Rintisan berhasil menggunakan dana desa yang 
merupakan ciri pada Tahap 3 Maju. Selain itu, unsur kelembagaan 
atau tata kelola tidak masuk sebagai unsur penentuan tahap, 
padahal sukses tidaknya sebuah desa wisata sangat ditentukan oleh 
kelembagaan dan tata kelola.

Terlepas dari sedikit kelemahan dari tahapan ini, secara umum 
bisa digunakan untuk memberikan tahap perkembangan sebuah 
desa wisata betapa pun relatifnya. Lalu, dari empat tahapan itu, di 
manakah letak perkembangan Desa Wisata Cau Belayu?

Jembatan Titi Gantung di Cau Belayu (Foto: Darma Putra)
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Dilihat dari tahapan perkembangan ini, Desa Wisata Cau Belayu 
berada di antara Tahap 1 Rintisan dan Tahap 2 Berkembang. Unsur 
potensi, pendampingan, mulai dikenal, dan mulai dikunjungi 
sudah dipenuhi oleh Desa Wisata Cau Belayu. Bahkan, unsur 
Tahap 3 Maju yaitu mampu menggunakan dana desa untuk 
pengembangan desa wisata sudah tampak terjadi di Cau Belayu. 
Meskipun demikian, unsur ini tidak serta-merta memasukkan 
Desa Wisata Cau Belayu sebagai desa wisata yang maju. Begitu 
juga dengan sudah dipakainya platform digital seperti Instagram 
dan situs internal untuk berpromosi (ciri Tahap 4 Mandiri) tidak 
dengan sendirinya Desa Wisata Cau Belayu sudah ‘Mandiri’. Akan 
tetapi, tampaknya unsur-unsur tersebut bisa dijadikan pedoman 
untuk melihat kecenderungan arah atau akselerasi perkembangan 
Desa Wisata Cau Belayu.

Jauh sebelum ditetapkan secara resmi sebagai desa wisata, Cau 
Belayu juga sudah dikunjungi wisatawan asing dan domestik. Biro 
perjalanan sudah menjual paket tur ke Cau Belayu. Sudah ada 

Wisatawan saat mengikuti kegiatan cooking class (Foto: Putu Sudana)
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kunjungan wisatawan mancanegara ke Cau Belayu, menikmati 
keindahan alam, keunikan daya tarik wisata membajak sawah, 
berkunjung ke sekolah, membuat sesajen, dan kelas memasak. Ciri-
ciri hadirnya unsur-unsur tahap Maju dan Mandiri memungkinkan 
kita optimistis melihat ke depan bahwa Desa Wisata Cau Belayu 
kelak akan mencapai tahap tersebut.

Desa Wisata untuk Kesejahteraan

Pembangunan desa wisata sampai maju dan mandiri bukanlah 
tujuan akhir tetapi merupakan medium untuk membangun 
kesejahteraan sosial. Jika tujuan membangun desa wisata maju 
dijadikan tujuan akhir, kemungkinan praktik-praktik eksploitas 
alam budaya dan warga tidak akan terhindarkan, sehingga 
menimbulkan pertanyaan: untuk apa membangun pariwisata 
kalau alam rusak, budaya tercerabut, dan kinerja ekonomi tidak 
memberikan keuntungan yang wajar?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dikutip pendapat 
Sekretaris Kemenparekraf/ Sestama Baparekraf yang juga warga 
Cau Belayu, Wayan Giri Adnyani ketika mendampingi kegiatan 
bimtek dan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wisata Cau 
Belayu yang dilakukan oleh Poltekpar Bali, pada suatu hari bulan 
Oktober  2020. Usai acara persembahyangan di Pura Pucak Geni, 
Wayan Giri Adnyani menyampaikan bahwa walaupun SK Bupati 
Tabanan untuk Desa Wisata Cau Belayu belum lama turun, 
semangat masyarakat untuk membangun desanya menjadi desa 
wisata sudah dan terus menguat. Tentu saja ini adalah modal dasar 
yang baik dan esensial.

“Seluruh stakeholders di sini antusias dan sadar bahwa tujuan 
pengembangan pariwisata di Desa Cau Belayu bukan semata-mata 
untuk manfaat perekonomian, tetapi untuk meningkatkan kualitas 
dan kesejahteraan hidup masyarakat,” cetus Giri Adnyani.
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Pariwisata, demikian Giri Adnyani lanjut menjabarkan, memiliki 
banyak dimensi dan bisa bermanfaat bagi berbagai aspek kehidupan. 
Pertama, pengembangan pariwisata bisa membuat masyarakat 
mampu melestarikan seni budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. 
Semua unsur ini menarik bagi wisatawan tetapi masyarakat 
mesti sadar bahwa daya tarik kearifan lokal dan seni budaya itu 
baru menjadi kenyataan setelah dilestarikan, dikembangkan. Dia 
memberikan ilustrasi bagaimana seni dan budaya Bali berkembang 
berkat pariwisata, dan pariwisata berkembang karena memiliki 
daya tarik yang unik.

Kedua, pengembangan desa wisata juga membuat masyarakat 
guyub secara sosial. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan 
dan pengembangan desa wisata mesti dilakukan secara bersama: 
dari warga desa, oleh warga desa, untuk warga desa. Kebersamaan 
ini akan meningkatkan keharmonisan sosial di masyarakat. Desa 

Lokasi kamping untuk menikmati indah sunyi Cau Belayu (Foto: Pokdarwis Cau Belayu)
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wisata mesti menjadi usaha bersama untuk mempererat persatuan 
sesama warga desa. 

Ketiga, pengembangan desa wisata juga memberikan manfaat 
pelestarian lingkungan. Resiprokalitas antara pariwisata dan 
kelestarian lingkungan mesti dijaga dengan baik. Sama dengan 
kekayaan seni budaya, keindahan dan kebersihan lanskap alam 
perdesaan juga harus dijaga untuk kelestarian dan sebagai daya 
tarik wisata. Aktivitas pariwisata bisa mendorong masyarakat 
untuk melestarikan lingkungan, sebaliknya lingkungan lestari akan 
mendukung kekuatan daya tarik desa wisata.

Pemikiran Giri Adnyani merefleksikan sebagian besar isi dari 
konsep dan strategi pembangunan pariwisata berkelanjutan. 
Dalam strategi pembangunan berkelanjutan secara umum dan 
pembangunan pariwisata berkelanjutan secara khusus dikenal tiga 
konsep yang disebut sebagai triple botom lines, yaitu 3-P: people, 
planet, profit. Untuk yang terakhir, istilah profit terkadang diganti 
dengan prosperity, singkatannya tetap 3-P (lihat Figur 9.2). 

Halaman luar Pura Pucak Geni (Foto: Darma Putra)
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Pembangunan pariwisata berkelanjutan mesti dapat 
meningkatkan kinerja sosial atau membuat masyarakat, seperti 
istilah Giri Adnyani, kian guyub. Keguyuban itu tercermin dalam 
keberlanjutan harmoni sosial dan budaya. Selanjutnya, pariwisata 
berkelanjutan juga harus meningkatkan kelestarian lingkungan. 
Tidak ada istilah alam rusak karena pariwisata, kalau itu terjadi, 
berarti namanya bukan pariwisata berkelanjutan. Yang terakhir, 
pembangunan pariwisata disebut berkelanjutan jika mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja profit naik 
tetapi benefit bisa dirasakan masyarakat.

Seperti halnya segala jenis pembangunan, pembangunan 
kepariwisataan pun menimbulkan dampak positif dan negatif. 
Ketika persoalan muncul, maka solusi yang ditempuh sebaiknya 
mengutamakan 3-P, yaitu terwujudnya integritas sosial (people 
atau social performance), kelestarian lingkungan (environment 
performance), dan efisiensi ekonomi (prosperity). Hal yang dapat 
memastikan pencapaian 3-P itu adalah lembaga dan tata kelola 

Figur 9.2 Triple botom lines.
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desa wisata. Menurut pengamatan Ketua Forum Komunikasi Desa 
Wisata (Forkom Dewi) Bali, Made Mendra Astawa, keberhasilan 
atau kegagalan desa wisata di Bali sebagian besar ditentukan oleh 
kelembagaan dan tata kelola. 

Kelembagaan atau tata kelola desa wisata mesti solid, tanpa itu 
perkembangan desa wisata akan bermasa depan suram. Untuk Desa 
Wisata Cau Belayu antusiasme masyarakat yang ada selama ini 
harus dipertahankan untuk mendukung tata kelola yang memiliki 
integritas sehingga tujuan membangun Cau Belayu sebagai 
desa wisata berhasil menjaga kearifan lokal, melestarikan alam, 
dan memupuk keguyuban sosial. Dengan kata lain, desa wisata 
dibangun untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Slogan Desa Wisata Cau Belayu 'Bali Sweet Escape Village' (Foto: Darma Putra)
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Lampiran

Lampiran 1. Daftar Desa Wisata di Bali 2017
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Lampiran 2. SK Pokdarwis Desa Cau Belayu
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Lampiran 3. SK Desa Wisata Cau Belayu
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Lampiran 4. Pemetaan Daya Tarik Wisata Cau Belayu

1. Peta Daya Tarik Wisata Alam Desa Wisata Cau Belayu

(Sumber: Ni Made Ary Widiastini, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja)
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2. Peta Daya Tarik Wisata Budaya Desa Wisata Cau Belayu

(Sumber: Ni Made Ary Widiastini, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja)
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3. Peta Daya Tarik Wisata Buatan Desa Wisata Cau Belayu

(Sumber: Ni Made Ary Widiastini, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja)
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