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ABTRACT 
 

This article aims to determine the planning strategies for the  Bayung Gede village, Bangli as a tourist attraction. 

The village is already established as one of the Tourism Village in Bangli regency since 2006, but until now there 

are no signs that lead to that goal. Typical architecture of the ancient Balinese village settlements very different 

from the mainland Balinese architecture, is now suggestive fading. The transformation of architecture into modern 

architectural style massive hit this settlement. The loss of local identity, besides eliminating the chain of the 

history of architecture in Bali, also can thwart the plan to make this village as tourism village. This study was 

conducted over six months in the village Bayung Gede, with a qualitative method approach, data were collected 

through observation, interviews with village chiefs, traditional leaders and the habitants. The result is then 

analyzed in SWOTH to obtain planning strategies. The results showed that the village has tourism potential such 

as: unique tradition placenta hanging on a tree, bamboo tree forest vast, ancient Balinese dance and patterns 

unique village. The problems encountered include: lack of a source of clean water, lack Tourism Village program, 

and tourism is not a priority scale, the absence of tourism awareness group. For the future, needed some strategy 

that is a combination of various elements of strengths, weaknesses, opportunities and threats. 
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ABSTRAK 

 

Artikel ini bertujuan untuk menentukan strategi perencanaan bagi permukiman Desa Bayung Gede, Bangli 

sebagai daya tarik wisata.  Desa ini sudah ditetapkan sebagai salah satu Desa Wisata di Kabupaten Bangli sejak 

tahun 2006, namun hingga saat ini tidak ada tanda tanda yang mengarah ke tujuan tersebut.  Arsitektur khas 

pada permukiman desa bali kuno yang sangat berbeda dengan arsitektur bali daratan,  saat ini menjurus ke arah 

pemudaran.  Transformasi arsitektur ke langgam arsitektur modern melanda permukiman ini secara masif. 

Hilangnya identitas lokal ini selain menghilangkan mata rantai sejarah arsitektur di Bali, juga dapat menggagalkan 

rencana menjadikan desa ini sebagai Desa Wisata.  Penelitian ini dilakukan selama enam bulan di Desa Bayung 

Gede,  dengan pendekatan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui obervasi, wawancara dengan kepala 

desa, tokoh adat dan masyarakat.  Hasilnya kemudian dianalisis secara SWOTH untuk memperoleh strategi 

perencanaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi wisata seperti: tradisi unik 

menggantung ari-ari bayi pada pohon, hutan pohon bambu yang luas, tarian bali kuno  dan pola desa yang unik.  

Permasalahan yang dihadapi antara lain: tidak adanya sumber air bersih, belum adanya program Desa Wisata,  

pariwisata bukan skala prioritas, belum adanya kelompok sadar wisata.  Untuk itu kedepan diperlukan adanya 

beberapa strategi yang merupakan kombinasi dari berbagai unsur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. 

Kata kunci: Desa Bayung Gede, Desa wisata, strategi perencanaan. 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Desa Bayung Gede adalah salah satu desa Desa Kuno (Bali Mula/Bali Aga) di Bali.  Desa yang 
berada di Kecamatan Kintamani, Bangli ini tidak “semaju” dengan desa Penglipuran tetangganya yang 
juga termasuk desa bali kuno.   Sebagaimana desa bali kuno pada umumnya, memiliki keunikan dan 
kekhasan dibanding dengan permukiman di Bali dataran (Saliya, 1975; Pardiman, 1986; Gelebet, 
1988), Bayung Gede memiliki tradisi dan kekahasan Arsitektur yang tidak kalah menariknya di 
banding dengan permukiman desa Bali Kuno lainnya.  Sayang sekali potensi besar tersebut belum 
mampu menarik wisatawan untuk berkunjung kesana.  Padahal dengan banyaknya wisatawan yang 
berkunjung akan dapat meningkatkan kesejahteraan masayarakat setempat. 
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Disisi lain perkembangan permukiman yang terjadi saat ini cenderung berkembang ke arah yang 
dapat menghilangkan identitas keunikan dan kekhasan desa tersebut sebagai desa Bali Kuno.  
Hilangnya identitas jati diri ini akan berdampak pada hilangnya mata rantai sejarah permukiman dan 
arsitektur bali.  Bila hal ini tidak ditangani dengan baik, maka bisa terjadi suatu saat permukima Bali 
Kuno ini akan sirna ditelan zaman. 

Pariwisata dan pelestarian bukan hal yang bersifat dikotomi, tetapi dapat bersinergi  saling menunjang 
satu dengan lainnya.  Lestarinya suatu permukiman yang berkarakter dan unik (distinctiveness) justru 
akan menjadi daya tarik wisata (Cooper, 2008). 

Berdasarkan uraian di atas maka Rumusan masalah yang menjadi fokus makalah ini adalah: (1) Apa 
kekuatan, kelemahan, potensi dan ancaman yang ada di Desa Bayung Gede jika akan dikembangkan 
sebagai desa wisata? (2) Bagaimana langkah langkah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan 
Desa Bayung Gede sebagai desa wisata?  

Tujuan umum makalah ini adalah untuk menemukan suatu  strategi perencanaan Desa Bayung Gede 
sebagai desa wisata.  Sedangkan tujuan khususnya adalah: (1) mengetahui kekuatan, kelemahan, 
potensi dan ancaman yang ada di Desa Bayung Gede jika akan dikembangkan sebagai desa wisata; 
dan (2) mengetahui langkah langkah strategi yang dilakukan untuk mengarahkan Desa Bayung Gede 
sebagai desa wisata. 

Secara langsung manfaat yang diperoleh dari makalah ini adalah sebagai salah satu bentuk kegiatan 
Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan penelitian, selain kegiatan pendidikan/pengajaran dan 
pengabdian kepada masyarakat.  Selain itu makalah ini dapat menjadi pembuka untuk penelitian 
selanjutnya dari berbagai kajian ilmu. 

Makalah juga ini dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai masukan untuk dikaji 
lebih lanjut dalam rangka pengembangan Desa Wisata Bayung Gede.  Bagi masyarakat,  makalah ini 
dapat digunakan sebagai masukan untuk pembenahan ke dalam jika Desa Bayung Gede akan 
dikembangkan sebagai desa wisata. 

KAJIAN TEORITIS 

Hubungan Antara Arsitektur dan Pariwisata 

Dari kacamata industri pariwisata, Arsitektur dipandang sebagai artefak buatan manusia (man made 
features) yang mampu dijadikan sebagai daya tarik wisata (attractions), sejalan dengan penelitian   
Kierchhoff (1997) yang bertajuk Architecture and Tourism.  Sedangkan menurut Richie dan Crouch 
(2005), karya arsitektur digolongkan sebagai daya tarik wista budaya dan sejarah (cuture and history).  
Karya arsitektur yang memiliki keunikan dan kesejarahan tentu akan memberi nilai tambah  daya tarik  
wisata, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Zekiye Abali dan Erinsel Onder (1990) yang berjudul  
The Local Architectural Image in Tourism,  mereka mencontohkan Seljuki Kervansarai yang 
merupakan permukiman peninggalan dinasti Ottoman di Turki yang mampu menyedot wistawan untuk 
berkunjung ke sana.  Namun tidak serta merta suatu obyek (Arsitektur) yang memilki keunikan secara 
otomatis mengundang wistawan untuk mengunjunginya. Hal tersebut baru sebatas potensi yang 
given. Potensi besar yang tidak tergarap dengan baik, tentu tidak akan ada gunanya. Sejumlah 
persyaratan lain harus dipenuhi seperti accesiblities, amenities, ancillaries, activities, dan available 
packages (Cooper, 2008).   

Strategi Pengelolaan  

Strategi pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kebijakan atau tindakan yang dilakukan 
secara terus menerus, dengan memanfaatkan peluang, ancaman dan sumber daya serta kemampuan 
yang dimiliki, pada setiap tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara berkelanjutan.  

Dengan demikian pengamatan lingkungan eksternal dan internal merupakan proses awal dari konsep 
strategi pengelolaan, dilanjutkan dengan perencanaan yang keberadaanya diperlukan untuk 
memberikan arah dan patokan dalam suatu kegiatan. Pengorganisasian berkaitan dengan penyatuan 
seluruh sumber daya dan kemampuan yang ada untuk bersinergi dalam mempersiapkan pelaksanaan 
kegiatan. Tahap selanjutnya adalah pengarahan dan pelaksanaan kegiatan yang selalu berpedoman 
pada perencanaan yang telah ditetapkan. Tahap terakhir adalah pengawasan yang meliputi kegiatan 
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monitoring dan evaluasi untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah 
direncanakan tercapai dengan baik. 

Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang mengaitkan antara arsitektur dengan pariwisata telah banyak dilakukan, misalnya 
yang dilakukan oleh Zekiye Abali dan Erinsel Onder (1990) misalnya, yang keduanya menyimpulkan 
bahwa arsitektur sebagai bagian karya manusia (man made) dapat merupakan daya tarik (attraction) 
pariwisata.   

Di Indonesia, khususnya di UGM yang memiliki Jurusan Arsitektur Pariwisata, banyak melakukan 
penelitian yang menghubungkan kedua fenomena tersebut. Di S2 Kajian Pariwisata Unud, penelitian 
oleh Nurcholis (2011) meneliti mengenai “Keraton Alwatzikhoebillah sebagai Daya Tarik Wisata 
Sejarah di Sambas Kalimantan Barat”. 

Penelitian Arsitektur mengenai  desa desa bali kuno juga telah banyak dilakukan, misalnya oleh 
Parimin yang meneliti pola pola desa kuno Tihingan, Nyalian, Bungaya, Timrah, Bug-Bug, Julah, 
Pengotan, Kekeran, Tenganan, Sidetapa, Bayung Gede, Sembiran, Sukawana (1985), penelitian 
spesifik di Tenganan (Runa,1993; Lucas Shindunata,1994), spesifik di Bayung Gede (Manik, 2007), 
desa desa Bali Aga di Buleleng (Ayu Siwalatri, 2014).  Dari aspek kajian pariwisata, misalnya yang 
dilakukan di Penglipuran (Jamin Ariana, 2010), dan di Tenganan (Gde Wijaya, 2008). 

PENDEKATAN 
 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif deskriptif, yang bersifat eksploratif.  Hal ini 
dapat dilihat dari tujuan dari makalah ini yang bertujuan untuk mengekplorasi potensi dan 
merumuskan strategi pengelolaan desa wisata di Desa Bayung Gede. Dengan demikian dapat 
menjawab tantangan bagaimana pariwisata dapat berkontribusi secara nyata terhadap kelestarian 
permukiman Desa Bali Kuno dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Strategi Pengembangan Desa Bayung Gede Sebagai Desa Wisata 

Posisi Desa Wisata Bayung Gede dalam Tourism area Life Cycle (TALC) 

Berdasarkan siklus hidup destinasi pariwisata yang dikemukakan oleh Butler (1980), maka Desa 
Wisata Bayung Gede berada dalam tahap exploration. Tahap ini berciri daerah tujuan wisata baru 
ditemukan, dan dikunjungi secara terbatas serta sporadis, khususnya bagi wisatawan petualang. 
Pada tahap ini terjadi kontak yang tinggi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, karena 
wisatawan menggunakan fasilitas lokal yang sudah tersedia. Karena jumlah yang terbatas dan 
frekuensi yang jarang, maka dampak sosial-budaya dan sosial-ekonomi pada tahap ini masih kecil.  

Hal ini ditandai dengan tidak tersedianya data terkait kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa 
Wisata Bayung Gede, walaupun ada beberapa atraksi wisata yang sudah menerima kehadiran 
wisatawan seperti atraksi bersepeda (cycling). Fasilitas pariwisata yang sudah ada sekarang 
dikarenakan desa wisata ini berada pada jalur pariwisata yakni jalan raya menuju Geopark Kintamani 
– Kintamani – Pura Batur – Pura Penulisan.  

Analisis SWOT  Desa Wisata Bayung Gede  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan stakeholder pariwisata yang ada di Desa 
Wisata Bayung Gede, dengan mempergunakan  analisis SWOT diperoleh 4 faktor utama dalam 
perumusan strategi yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 
ancaman (Threats). Berikut dipaparkan faktor-faktor tersebut. 

 

Kekuatan (Strengths): (a)Memiliki tradisi unik dan satu-satunya di Bali yaitu ari-ari bayi yang digantung 
pada pohon bukah dengan mempergunakan kelapa yang dibelah. Tradisi ini dilaksanakan oleh 
masyarakat Desa Wisata Bayung Gede sebagai upaya melindungi desa dari berbagai macam hal 
buruk. (b) Memiliki hutan bambu yang luas. Area hutan bambu yang dimiliki oleh Desa Bayung Gede 
merupakan sumber bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk 
pembuatan rumah terutama untuk atap rumah. Masyarakat setempat sebagian besar saat ini masih 
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mempergunakan bambu sebagai atap rumah mereka, karena memiliki kekuatan antara 10 sampai 15 
tahun. (c) Daya tarik alam yakni hamparan sawah yang ditanami pohon jeruk. Desa Wisata Bayung 
Gede selain memiliki tradisi yaitu ari-ari bayi yang digantung pada pohon bukah dengan 
mempergunakan kelapa yang dibelah, juga memiliki daya tarik alamnya yaitu hamparan sawah yang 
ditanami pohon jeruk. Dalam perjalanan menuju desa wisata ini, hamparan sawah dengan pohon 
jeruk menghiasi di sisi kiri dan kanan jalan raya.  (d) Masyarakat lokal yang memiliki kreatifitas seni.  
Masyarakat lokal Desa Wisata Bayung Gede memang sudah dikenal menjadi sentra seni Kabupaten 
Bangli terutama dilihat dari terpeliharanya beberapa kesenian tradisional seperti  baris kuno (baris 
jojor, baris bajra, baris dadap dan baris presi) serta sekaa ebat. (e) Terdapat peninggalan historis 
seperti pura balai agung sebagai bukti adanya keterkaitan dengan Desa Bali Aga (desa kuno di Bali).      

Kelemahan (Weaknesses) : (a) Desa Wisata Bayung Gede  belum memunculkan something to do, 
something to see and something to buy yang bisa menarik wisatawan setiap harinya. (b) Untuk 
menjadikan desa ini sebagai desa wisata, syarat untuk adanya sesuatu yang dapat dilakukan di suatu 
kawasan (something to do) sangat penting, seperti aktivitas trekking, cycling atau apapun yang 
menjadi daya tarik dari suatu destinasi dan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Syarat 
selanjutnya, yaitu sesuatu yang bisa dilihat (something to see) di desa wisata  tersebut dan memiliki 
keunikan bagi wisatawan sehingga desa wisata akan meninggalkan kesan tersendiri bagi wisatawan. 
Terakhir, wisatawan harus memperoleh kenangan, sehingga perlu tersedia souvernir sebagai ciri khas 
mereka sudah mengunjungi desa wisata (something to buy). Desa wisata Bayung Gede sudah 
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangli sejak tahun 2006. Walaupun sudah ditetapkan sejak 
tahun 2006, dari pengamatan di lapangan memang belum ditemukan program desa wisata yang 
dijalankan terkait Desa Wisata Bayung Gede. (c) Desa Wisata bukan merupakan prioritas 
pembangunan di Desa Bayung Gede. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, 
ternyata yang menjadi prioritas pembangunan di Desa Bayung Gede adalah pertanian, sehingga 
pembangunan pariwisata di Desa Bayung Gede hanyalah merupakan program sampingan. (d) 
Kurangnya penyuluhan dan pelatihan pariwisata khususnya tentang Desa Wisata kepada masyarakat 
lokal. Berdasarkan observasi di lapangan diperoleh hasil bahwa penyuluhan atau pelatihan terkait 
desa wisata sangat kurang, sehingga ke depan perlu adanya pembinaan-pembinaan agar masyarakat 
lokal dapat menyadari peran pariwisata khususnya desa wisata dalam peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, serta mampu mengelola sumber daya yang dimilikinya untuk terciptanya pariwisata yang 
berkelanjutan (sustainable tourism). (e) Belum memiliki kelompok Sadar Wisata. 

Peluang (Opportunities) (a) Dilalui jalur pariwisata Ubud – Kintamani – Penelokan. Jalur pariwisata 
Ubud – Kintamani – Penelokan merupakan salah satu jalur wisata terpadat yang terdapat di Bali 
Timur. Dengan keberadaan pada jalur wisata ini, Desa Wisata Bayung Gede dengan memanfaatkan 
lokasi yang strategis (prinsip aglomerasi) sangat berpeluang untuk menarik kunjungan wisatawan. (b) 
Lokasi yang strategis, yakni dekat dengan destinasi Kintamani. Kintamani dengan Geopark Batur 
merupakan salah satu icon pariwisata di Bali yang tidak akan dilewatkan oleh wisatawan yang 
berkunjung ke Bali. Kintamani juga masuk dalam itinerary setiap paket tour, hal ini mengakibatkan 
destinasi ini selalu dikunjungi wisatawan. Dengan memanfaatkan Kintamani sebagai destinasi yang 
sangat strategis, maka Desa Wisata Bayung Gede akan dapat berkembang dengan syarat perlu 
melakukan penguatan karakter Desa Wisata Bayung Gede untuk ditawarkan pada wisatawan.(c) 
Kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pengembangan Desa Wisata Bayung Gede 
Pemerintah Kabupaten Bangli khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli  sangat berkomitmen 
dan mendukung Desa Wisata Bayung Gede. Desa Wisata Bayung Gede masuk sebagai salah satu 
desa wisata yang akan dikembangkan berdasarkan Program Bali Mandara dengan 100 desa 
wisatanya. Khusus untuk Kabupaten Bangli, terdapat 11 Desa Wisata yang masuk program 100 desa 
wisata Bali Mandara, yaitu desa wisata Penglipuran, Undisan, Trunyan, Kintamani, Buahan, Songan 
A, Batur Utara, Batur Tengah, Batur Selatan, Suter dan Bayung Gede.  

Ancaman (Threats) (a) Terjadinya perubahan bahan atap bangunan tradisional.Berkembangnya suatu 
kawasan menjadi kawasan pariwisata mempengaruhi properti yang ada di tempat tersebut. Salah 
satunya adalah atap bangunan tradisional yang berubah dari penggunaan bambu dirubah dengan 
mempergunakan genteng dan seng. Walapun sudah diberikan himbauan, namun perubahan atap 
bangunan tradisional terus terjadi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan cara berpikir dari generasi 
muda di desa ini, yang menganggap jika masih memakai atap rumah dari bambu maka mereka takut 
dianggap kehidupan mereka terbelakang (kurang modern). (b) Destinasi wisata disekitar Desa Wisata 
Bayung Gede yaitu Kintamani dan Penglipuran yang lebih terkenal dan menjadi icon pariwisata, 
sehingga wisatawan lebih memilih untuk berkunjung kesana. Hal ini adalah paradoks dari hal yang 
sama pada peluang. Tergantung sudut pandang kita melihat apakah peluang ataupun ancaman. 
Namun, keduanya memiliki karakter yang kuat serta memiliki ciri dan keunikan.  
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Strategi Pengembangan Desa Wisata Bayung Gede 

Analisis SWOT dipergunakan untuk merumuskan strategi yang terdiri dari Strategi SO (Strength-
Opportunities), ST (Strengths-Threats), WO (Weaknesses-Opportunities), dan WT (Weaknesses-
Threats).  

Strategi SO (Strengths – Opportunities) 

Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan untuk mendapatkan manfaat dari peluang sebesar-besarnya. 
Strategi ini berada pada kuadran I, bersifat agresif karena memiliki sumber daya yang besar. Adapun 
strategi yang dihasilkan pada Matriks Strategi SO seperti pada Tabel 4. (a) Bekerja sama dengan para 
stakeholder pariwisata untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki Desa Wisata Bayung Gede  (S1, 
S4, S5, O1, O2) Desa Wisata Bayung Gede bersama-sama dengan para stakeholder pariwisata yang 
terdiri dari pemerintah (Disparda Kabupaten Bangli), akademisi (institusi pendidikan pariwisata), 
industri pariwisata, media serta tokoh masyarakat untuk secara aktif memperkenalkan dan 
mempromosikan Desa Wisata Bayung Gede kepada wisatawan. Dengan kerja sama yang dilakukan 
akan mempercepat dikenalnya Desa Wisata Bayung Gede serta diketahui oleh wisatawan secara 
luas, sehingga peluang yang ada dapat dioptimalkan. (b) Menjaga dan melestarikan potensi yang ada 
sebagai keunggulan Desa Wisata Bayung Gede (S2, S3, O3). Suasana pedesaan yang masih 
alamiah didukung dengan pertanian yang masih kuat merupakan atraksi yang menarik untuk 
ditawarkan kepada wisatawan. Ditambah dengan lokasi yang strategis akan memudahkan 
aksesibilitas wisatawan yang ingin berkunjung ke Desa Wisata Bayung Gede. Untuk dapat menjaga 
dan melestarikan atraksi tersebut adalah tanggung jawab bersama, khususnya masyarakat lokal Desa 
Wisata Bayung Gede. Pertumbuhan fasilitas pariwisata disekitar jalur pariwisata Ubud – Kintamani – 
Penelokan dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kepariwisataan di Desa Wisata Bayung Gede.  

 

 

Strategi ST (Strengths – Threats) 

Strategi ini bersifat diversifikasi yang berada pada kuadran II dalam kuadran SWOT sehingga strategi 
yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang 
dengan cara strategi diversifikasi (produk/pasar), dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Berdasarkan Matriks Strategi ST maka strategi yang dapat dilakukan diantaranya: (a) Membuat 
produk wisata yang unik sehingga wisatawan menyukai Desa Wisata Bayung Gede serta 
memasarkan secara maksimal (S1, S2, S3, S4, T2, T3). Desa Wisata Bayung Gede harus mempunyai 
keunikan tersendiri dalam menanggulangi faktor ancaman yang disebutkan dalam strategi ini. 
Keunikan tersebut akan menjadi keunggulan bersaing yang membuat Desa Wisata Bayung Gede 
memiliki karakter tersendiri. Jika memiliki produk wisata yang unik dengan target wisatawan yang 
tepat, didukung dengan pemasaran yang baik (didukung oleh para stakeholder), Desa Wisata Bayung 
Gede akan mendapatkan pasarnya sendiri. Keunikan tersebut harus disadari bersama oleh 
masyarakat Desa Wisata Bayung Gede, sehingga muncul keinginan dan sikap untuk menjaga, 
merawat serta melestarikan keunikan yang ada. Hal tersebut tercermin pada partisipasi masyarakat 
Desa Wisata Bayung Gede dalam berbagai kegiatan pengembangan desa wisata.  Melakukan 
koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat Desa Wisata Bayung Gede untuk menanggulangi 
permasalahan yang ada (S5, T1) Desa Wisata Bayung Gede  mengandalkan daya tarik alam berupa 
persawahan. Area ini berada pada jalur pariwisata Ubud – Kintamani (melalui Payangan).  

 
Tabel 2. Matriks Strategi ST (Strengths – Threats) 

Sumber: Data Olahan Peneliti ,2016 

 
 

Strategi WO (Weaknesses – Opportunities) 
 
Fokus dari strategi ini adalah menyelesaikan permasalahan di internal yakni kelemahan, sehingga 
dapat menggunakan peluang yang ada. Dalam kuadran SWOT, strategi ini termasuk kuadran III dan 
bersifat putar balik (turn-around). Hal ini berarti segala daya upaya dikerahkan dalam membenahi 
kelemahan (putar balik), setelah itu barulah  memanfaatkan peluang demi kemajuan dan tujuan 
bersama yang dinginkan. Matriks Strategi WO, dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Berdasarkan Matriks Strategi WO maka strategi yang dapat dilakukan diantaranya: Memanfaatkan 
fasilitas pariwisata yang ada untuk menciptakan produk wisata yang bersaing (W1, O1, O2). (a) 
Fasilitas pariwisata yang tumbuh dan berkembang disepanjang jalur pariwisata Ubud – Kintamani 
merupakan peluang besar untuk bisa dimanfaatkan. Dengan keadaan ini Desa Wisata Bayung Gede 
sangat dimudahkan dalam pengembangannnya. Desa Wisata Bayung Gede harus bisa membuat 
produk wisata yang unik dan berkarakter dalam pemenuhan faktor-faktor yang berperan dalam 
strategi pengembangan, yakni: (b) Something to see, Desa Wisata Bayung Gede  harus mampu 
membuat produk wisata yang bisa dilihat oleh wisatawan setiap harinya. Dalam hal ini Desa Wisata 
Bayung Gede sudah memiliki daya tarik alam serta pemandangan alam persawahan. Pada daya tarik 
ini  sebaiknya dapat dibuat produk wisata yang menampilkan kegiatan keseharian masyarakat desa 
bekerja di sawah dalam memelihara tanaman khususnya tanaman jeruk Kintamani. (c) Something to 
do, apabila wisatawan berkunjung ke Desa Wisata Bayung Gede hal apa yang dapat mereka lakukan 
(setiap harinya). Kreativitas masyarakat yang dapat dilakukan antara lain belajar menulis lontar. Hal ini 
sesuai dengan status desa ini sebagai desa Bali Mula atau Desa Bali Aga. (d) Something to buy, 
menjadi suatu kebiasaan apabila wisatawan mengunjungi suatu destinasi akan membeli suatu barang 
sebagai souvernir (cinderamata). Apabila Desa Wisata Bayung Gede dapat menawarkan souvernir 
yang unik dan hanya terdapat di desa wisata ini, maka hal tersebut akan membantu wisatawan dalam 
mengingat dan memudahkannya untuk memperkenalkan Desa Wisata Bayung Gede  kepada teman 
atau keluarga dari wisatawan yang berkunjung. Souvernir tersebut harus dapat menggambarkan Desa 
Wisata Bayung Gede sehingga menjadi authentic (the only one), seperti cinderamata berupa rumah 
tradisional Desa Bayung Gede yang terbuat dari bambu. (a) Diberikannya penyuluhan dan pelatihan 
kepariwisataan bersama para stakeholder (W2, W3, W4, O3). (a) Dalam pengembangan desa wisata, 
kerjasama seluruh pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah (dari level desa 
hingga kabupaten) sebagai fasilitator, perlu berperan aktif antara lain dengan menginisiasi 
pembentukan kelompok sadar wisata (pokdarwis). Pokdarwis dapat menyusun program 
pengembangan Desa Wisata Bayung Gede yang dibutuhkan, kemudian diteruskan kepada 
pemerintah dengan sistematika birokrasinya. Penyuluhan, pelatihan dan hal lainnya tentu harus 
masuk dalam program pengembangan desa wisata. (b) Masyarakat Desa Wisata Bayung Gede 
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bersama-sama menyelesaikan permasalahan internal sehingga dapat mengambil peluang yang ada 
(W1, W2, W3, W4, O3). Untuk mengatasi kelemahan ini sangat dibutuhkan kesadaran dan partisipasi 
dari seluruh masyarakat  untuk mengembangkan Desa Wisata Bayung Gede sebagai desa wisata. 
Penyelesaian masalah akan lebih mudah dengan melibatkan masyarakat desa setempat sebagai 
pemilik sekaligus komunitas yang akan menerima hasil dari pengembangan desa wisata. 
 
Strategi WT (Weaknesses – Threats) 
 
Strategi ini diperoleh dengan menggabungkan faktor kelemahan (weaknesses) dengan faktor 
ancaman (threats). Strategi ini diterapkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha 
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yang ada. Dalam kuadran SWOT 
strategi ini termasuk dalam kuadran IV, yakni menghadapi kelemahan dari segi internal serta 
ancaman dari segi eksternal. Diantara keempat kuadran SWOT, posisi ini sangat tidak 
menguntungkan. Matriks Strategi WT dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Berdasarkan Matriks Strategi ST maka strategi yang dapat dilakukan diantaranya: (a) Membuat 
rencana pengembangan produk wisata Desa Wisata Bayung Gede (W1, T1). Untuk dapat 
menghindari ancaman dan mengatasi kelemahan tersebut maka Desa Wisata Bayung Gede 
memerlukan produk wisata yang berkualitas, khususnya yang bernilai unik dan menjadi ciri serta 
karakter desa wisata ini.  Produk wisata yang ditawarkan harus memiliki diferensiasi (pembedaan), 
sehingga produk yang ditawarkan hanya bisa didapatkan oleh wisatawan di Desa Wisata Bayung 
Gede. (b) Masyarakat Desa Wisata Bayung Gede harus bersikap pro-aktif untuk mewujudkan Desa 
Bayung Gede sebagai Desa Wisata (W2, W4, T2) (c) Desa Wisata dapat diwujudkan, dikembangkan 
dan menjadi sustainable apabila  masyarakatnya sendiri sadar, partisipatif dan pro-aktif dalam 
menjadikan Desa Bayung Gede menjadi Desa Wisata. Untuk itu dibutuhkan visi dan misi serta tujuan 
yang sama dari seluruh masyarakat Desa Wisata Bayung Gede.  Setelah masyarakat memiliki visi 
dan misi serta tujuan yang sama, barulah melibatkan stakeholder pariwisata untuk mempermudah 
mewujudkan Desa Bayung Gede sebagai Desa Wisata. Hal ini dapat diprakarsai oleh Kelompok 
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Sadar Wisata. (c) Melakukan koordinasi dan kerjasama antar masyarakat Desa Wisata Bayung Gede 
dalam menanggulangi masalah terkait pengembangan desa wisata (W3, T3). 

Dalam rangka pengembagan Desa Wisata Bayung Gede terkait dengan masalah budaya (antara 
budaya lokal dengan budaya barat yang dibawa wisatawan) perlu ada koordinasi diantara masyarakat 
di desa ini secara internal. Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat lokal sangat diperlukan, terutama dalam 
menerapkan kearifan lokal yang ada di Desa Wisata Bayung Gede sebagai upaya menangkal budaya 
luar yang dibawa oleh pendatang atau wisatawan baik wisatawan domestik ataupun mancanegara. 
Sedangkan koordinasi secara eksternal dilakukan terutama dengan para tokoh dan pelaku pariwisata 
yang ada di desa wisata lain di Bali. hal ini dilakukan untuk menjalin komunikasi serta bertukar 
informasi dan pengalaman dalam mengatasi persoalan budaya yang timbul dalam pengembangan 
desa wisata. 

SIMPULAN DAN SARAN 

 
Simpulan 

 
Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengembangan Desa Bayung Gede sebagai Desa 
Wisata.Kekuatan, memiliki adat istiadat unik yaitu penggantungan ari-ari bayi pada pohon; pola desa 
bali kuno; tari baris kuno; hutan bambu yang luas. Kelemahan, tidak adanya sumber air bersih; 
pariwisata bukan sebagai prioritas pembangunan desa; tidak ada program pariwisata; belum ada 
kelompok sadar wisata; alih bentuk arsitektur bangunan rumah ke bangunan modern. Peluang, lokasi 
desa yang berada di jalur jalan poros Kintamani – Bangli; dilalui jalur pariwisata Ubud – Kintamani – 
Penelokan;  kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangli yang mendukung pengembangan Desa Wisata 
Bayung Gede  Ancaman,  berkembangnya teknologi bahan bangunan yang menggesar dominasi 
bamboo;  destinasi wisata Kintamani dan Penglipuran yang menyajikan jenis wisata yang sama; 
pengaruh globalisasi. Strategi Pengembangan Desa Bayung Gede sebagai Desa Wisata. 

Untuk menuju ke tujuan tersebut ditempuh berbagai strategi yang merupakan kombinasi komponen 
SWOT sebagai berikut. Strategi SO (Strengths – Opportunities), memperkenalkan dan 
mempromosikan Desa Wisata Bayung Gede kepada wisatawan melaui berbagai media (internet, 
brosur, televisi);  usaha pelestarian pola permukiman dan arsitektur khas Bayung Gede. Strategi ST 
(Strengths – Threats), membuat produk wisata yang unik sehingga wisatawan menyukai Desa Wisata 
Bayung Gede serta memasarkan secara maksimal; melakukan koordinasi dengan pemerintah dan 
masyarakat Desa Wisata Bayung Gede untuk menanggulangi permasalahan yang ada. Strategi WO 
(Weaknesses- Opportunities), memanfaatkan fasilitas pariwisata yang ada untuk menciptakan produk 
wisata yang bersaing; penyuluhan dan pelatihan kepariwisataan bersama para stakeholder; 
masyarakat Desa Wisata Bayung Gede bersama-sama menyelesaikan permasalahan internal 
sehingga dapat mengambil peluang yang ada. Strategi WO (Weaknesses- Threats), membuat 
rencana pengembangan produk wisata Desa Wisata Bayung Gede;  bersikap pro-aktif untuk 
mewujudkan Desa Bayung Gede  sebagai Desa Wisata; koordinasi dan kerjasama antar masyarakat 
Desa Wisata Bayung Gede dalam menanggulangi masalah terkait pengembangan desa wisata. 

Saran 

Diperlukan adanya pendamping, baik perorangan maupun institusi untuk memberikan pendampingan 
kepada masyarakat dalam hal: arti makna dan manfaat konservasi arsitektural;   Memberikan 
penyuluhan secara berkelanjutan arti dan manfaat pariwisata yang dapat merubah tingkat 
kesejahteraan penduduk. Membangun contoh model bangunan yang modern namun tidak 
menghilangkan karakter dan ciri bangunan berlanggam arsitektur bali kuno, baik untuk fungsi 
perumahan maupun untuk bangunan fasilitas pariwisata. Pembentukan kelompok sadar wisata 
Pemerintah perlu mencari solusi pemecahan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas air bersih yang 
menjadi masalah utama desa ini, apalagi untuk pengembangan sebagai desa wisata. 
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