
SKRIPSI 

 

MIGRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL DI NUSA DUA            

1970 - 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GEDE AGUS FEBRIAWAN 

NIM 1001505004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU BUDAYA  

UNIVERSITAS UDAYANA 

DENPASAR 

2017 



i 

 

MIGRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL DI NUSA DUA 

1970 – 2013 

 

 

 

 

Skripsi untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Pada Program Studi Ilmu Sejarah 

Universitas Udayana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I GEDE AGUS FEBRIAWAN 

NIM 1001505004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS UDAYANA 

DENPASAR 

2017 







iv 

 

LEMBARAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN 

 

 

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI DAN                                                     

DINILAI OLEH PANITIA PENGUJI PADA                                         

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA, 

UNIVERSITAS UDAYANA                                                                           

PADA TANGGAL 9 MARET 2017 

 

 

 

Berdasarkan SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana 

No  : 212/UN14.2.1/PK/2017 

Tanggal : 6 Maret 2017 

Panitia Penguji Skripsi 

 

Ketua  : Dr. Drs. I Putu Gede Suwitha, S.U. 

    NIP. 195507271983031003 

 

Sekretaris : Dr. Drs. I Nyoman Sukiada, M.Hum. 

    NIP. 195803031986021001 

 

Anggota : 1. Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A. 

    NIP. 196007291986011001 

 

Anggota : 2. Dra. Anak Agung Ayu Rai Wahyuni, M.Si. 

    NIP. 196205171987102001 

 

Anggota : 3. Dr. Dra. Ida Ayu Putu Mahyuni, M.Si. 

    NIP. 195909231987032002 



v 

 

Om Ano Bhadrah Krattavo Yantu Visvata. 
 
(Ya Tuhan Yang Maha esa, semoga semua pikiran yang baik datang dari 
segala penjuru arah) 

(Rgveda I.89.1) 
 

Om Pra No Devi Sarasvati Vajebhir Vajinivati, 
Dhinam Avitry Avatu. 
 
(Ya Tuhan Saraswati Yang Maha Agung dan Kuasa, Semoga Engkau yang 
merupakan sumber ilmu pengetahuan memelihara kecerdasan kami) 

(Rgveda VI.61.4) 
 

 

Hidup bukan hanya untuk bernafas 
Hidup juga tidak dua kali atau lebih 
Hidup selama kita masih mampu untuk berfikir dan berusaha 
Apapun rintangan yang ditemui 
Alangkah baiknya untuk di pecahkan 
Walaupun harus menuai kegagalan telebih dahulu 
Karena hidup, adalah belajar. 

Skripsi ini dipersembahkan kepada 
Almamater, 
Keluargaku, 

Dan, Masyarakat Nusa Dua. 
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DAFTAR SINGKATAN 

 

ASI : Alus Singgih (Bahasa Bali Utama) 

BPLP : Balai Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata 

BTDC : Bali Tourism Development Corporation 

DEPARPOSTEL :  Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi 

DTW :  Daerah Tujuan Wisata 

DW :  Daily Wolker 

ILO : International Labour Organization 

IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

KIPEM : Kartu Identitas Penduduk Musiman / Sementara 

KTP : Kartu Tanda Penduduk 

LPD : Lembaga Perkereditan Desa 

LPM : Lembaga Permusyawarahan Desa 

MCK : Mandi Cuci Kakus 

MIRAS : Minuman Keras 

MPV : Multi-Purpose Vehicle (Jenis Kendaraan Roda    

Empat / Mobil) 

NDB : Nusa Dua Bersatu 

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia 

NRIA : Ngurah Rai Internasional Airport 

ORMAS : Organisasi Masyarakat / Massa 

P4B : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pariwisata Bali 
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PAM : Perusahaan Air Minum (Berkedudukan di Kantor 

Pusat) 

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan 

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum (Berkedudukan di 

Setiap Daerah) 

PHK : Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Pekerjaan 

PHRI : Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia 

PKK : Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

PM : Polisi Militer 

POLAIR : Polisi Perairan 

PT : Perseroan Terbatas 

PTN : Perguruan Tinggi Negeri 

PTS : Perguruan Tinggi Swasta 

PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat 

SATPOL PP : Satuan Polisi Pamong Praja 

SCETO : Société Centrale pour I’Équipement Toristique 

Outre-Mer 

SIM : Surat Izin Mengemudi 

SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

SMA : Sekolah Menengah Atas 

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan 

SMS : Short Masage Service 

SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Tertuang 
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STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan 

STP : Sekolah Tinggi Pariwisata 

STPNB : Sekolah Tinggi Pariwisata Negeri Bali 

THR : Tunjangan Hari Raya 

TNI : Tentara Nasional Indonesia 

UNDP : United Nations Development Programme 
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GLOSARIUM 

 

Acung / Ngacung : Menjajakan / menjual dagangan kepada wisatawan 

di pinggir pantai. 

Amati Geni : Tidak menyalakan api atau menggunakan energi 

listrik selama 24 jam selama hari raya Nyepi. 

Amati Karya : Tidak bekerja, atau beraktifitas selama 24 jam ketika 

melaksanakan hari raya Nyepi. 

Amati Lelanguan : Tidak melaksanakan pesta atau berfoya -  foya, serta 

mengundang suara gaduh selama 24 jam ketika 

melaksanakan hari raya nyepi. 

Amati Lelungan : Tidak bepergian selama 24 jam ketika melaksanakan 

hari raya Nyepi. 

Artshop : Toko yang menjual barang kerajinan, atau barang 

yang memiliki nilai seni yang bisa di gunakan 

sebagai oleh – oleh dan tidak berbahaya. 

Asta Kosala Kosali : Aturan rancang bangun atau tata ruang yang dimiliki 

oleh masyarakat Hindu. 

Awig – Awig : Aturan, dan hukum adat yang berlaku pada setiap 

desa di Bali. 
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Bajra / Genta : Menyerupai lonceng, dan di sakralkan yang di 

gunakan oleh pemangku dan sulinggih dalam 

pemujaan, dan hanya pemangku dan sulinggih yang 

berhak menggunakan. 

Bangbang : Lubang yang memiliki diameter lebar 2 X 2 atau 

lebih, dengan kedalaman 2 hingga 4 meter yang 

digunakan sebagai bak penampungan air oleh 

masyarakat di Nusa Dua ketika musim penghujan, 

dan air yang telah tertampung di manfaatkan untuk 

kebutuhan sehari hari hingga musim kemarau tiba. 

Banjar : Bangunan menyerupai Aula / Wantilan yang di 

gunakan sebagai tempat berkumpul masyarakat 

untuk melaksanakan kegiatan. 

Bendesa : Tetua desa yang dipilih masyarakat sebagai 

pemimpin desa adat, yang memimpin desa dalam 

segala kegiatan baik bersifat adat ataupun non adat. 

Benoa : Wilayah hutan dan perairan yang sudah sejak lama 

menjadi tempat tinggal masyarakat. 

Bhuana Agung : Sebutan atau istilah yang di gunakan oleh 

masyarakat Bali dalam menyebut Dunia atau Bumi. 

Bhuana Alit : Bagian dari Bumi yang hidup  dan berkembang di 

Bumi; Manusia, Hewan, Tumbuhan. 
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Bhuta Yadnya : Ritual keagamaan (bagian dari kepercayaan 

masyarakat Bali) yang dilakukan oleh masyarakat 

Bali untuk menjaga keharmonisan dengan makhluk 

tak kasat mata, di luar nalar manusia, untuk menolak 

wabah penyakit. 

Bias : Pasir baik yang berwarna putih atau hitam. 

Bule / Toris : Sebutan masyarakat Bali pada wisatawan asing. 

Buta Kala : Istilah untuk makhluk tak kasat mata, di luar nalar 

manusia, yang menggangu kehidupan manusia. 

Caru : Sarana upacara pembersihan yang digunakan 

sebelum melaksanakan ritual keagamaan di sanggah, 

merajan, dan pura. Digunakan juga untuk sarana 

upacara pembersihan setalah membangun rumah 

atau melakukan pemugran bangunan. 

Catur Brata 

Penyepian : Empat peraturan yang harus di taati ketika 

melaksanakan hari raya Nyepi. 

Desa Adat / 

Pakraman : Sebutan desa tempat kelahiran bagi masyarakat Bali. 

Desa Dinas : Sebutan kelurahan sebagai bentuk dinas kenegaraan 

administrasi. 
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Dewa Dewi : Wujud, dan simbol yang di kenal masyarakat Bali 

sebagai manifestasi tuhan dalam mengatur 

kehidupan di dunia. 

Dewa Yadnya : Upacara keagamaan yang dilaksanakan masyarakat 

untuk menghormati sang maha pencipta. 

Eksotik : Keindahan yang tidak mampu terungkapkan. 

Etnis : Bentuk kesatuan masyarakat yang dapat di bedakan 

dari kebudayaan. 

Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa : Sebutan Tuhan bagi masyarakat Bali. 

Indekos : Menyewa atau mengkontrak satu atau beberapa 

kamar sebagai tempat tinggal, dengan harga dan 

jangka waktu yang di sepakati. 

Jukung : Perahu tradisional masyarakat Bali, menggunakan 

bamboo yang di sebut katih sebagai penyeimbang 

kanan dan kiri. 

Kamen : Kain berwarna atau bercorak yang di gunakan 

masyarakat Bali sebagai kostum untuk kegiatan adat. 

Kapitalis : Kekuatan besar yang menghancurkan kekuatan 

kecil, terjadi pada industri. 

Kelihan Adat : Pejabat desa yang mengatur mengenai adat istiadat 

desa. 

Kelihan Dinas : Pejabat desa yang mengatur urusan administrasi. 
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Kesinoman : Utusan pembawa berita atau pesan pada setiap desa. 

Khayangan Tiga : Pura tempat pemujaan masyarakat desa, yang 

terdapat di setiap desa. 

Kidung / Palawakia : Nyanyian tradisional yang bersifat rohani, 

dipergunakan untuk acara adat. Semacam sinden. 

Klen / Soroh : Ikatan kekerabatan dalam satu Marga. 

Laba Desa : Lahan / Tanah milik desa adat. 

Lamun : Sejenis rumput laut yang tumbuh berkelompok pada 

karang di dalam laut. 

Lawas : Sangat Lama 

Layon : Jenasah 

Mandala : Wilayah kekuasaan lembaga keagamaan. 

Mangrove : Hutan Bakau 

Marginal / 

Marginalisasi : Terpinggir atau terpinggirkan 

Mededauhan, 

Mepengarah, 

Mesatua : Membawa berita, menyampaikan berita, atau 

menyampaikan pesan. 

Megalitik : Kebudayaan batu besar, atau struktur yang tersusun 

dari batu – batu besar. 
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Melis / Melasti : Ritual keagamaan umat Hindu Bali dalam 

melaksanakan pembersihan simbol – simbol, yang 

dilaksanakan di pantai. 

Membah : Mengalir 

Menyama Braya : Bentuk hubungan kemasyarakatan yang saling 

melengkapi dalam suatu desa. 

Mepandes : Bagian dari upacara Manusa Yadnya, upacara 

potong gigi sebagai simbolik menghilangkan sifat 

rajas dan tamas dalam diri manusia. 

Mepeed : Berjalan beriringan dengan membawa sarana 

upacara yang di iringi tabuh menuju lokasi upacara. 

Mitologi : Ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung 

konsepsi, dan dongeng suci mengenai kehidupan 

dewa, dan makhluk halus dalam suatu kehidupan. 

Ngaben : Prosesi pemakaman / kremasi masyarat Bali. 

Nyekah : Prosesi lanjutan dari upacara ngaben dengan filosofi 

penyempurnaan jiwa seseorang yang telah 

meninggal agar mampu menyatu dengan sang maha 

pencipta. 
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Nyepi :  Hari raya umat Hindu yang merupakan bagian dari 

peringatan tawur kesanga atau ngerupuk yang 

merupakan makna pergantian tahun / Caka. Dengan 

cara tidak bapergian, berpesta, menyalakan api dan 

menggunakan tenaga listrik, serta tidak bekerja 

menghasilkan suara gaduh, semua masyarakat di 

pulau Bali tinggal di rumah dan tidak beraktifitas 

selama 24 jam. Memiliki makna peristirahatan 

dunia. 

Ogoh – Ogoh : Boneka besar berwujud raksasa yang rangkanya 

terbuat dari anyaman bamboo, di hias menyerupai 

wujud manusia raksasa, dan di arak keliling desa 

ketika upacara tawur kesanga atau ngerupuk, dengan 

makna mengusir kekuatan negatif di hari pergantian 

tahun. 

Pakelem : Sarana pembersihan umat Hindu Bali dengan tingkat 

lebih besar dan lebih kompleks dari Caru. 

Digunakan untuk pembersihan dunia / Bumi agar 

terhindar dari marabahaya meliputi wabah penyakit, 

hingga bencana alam. Dilaksanakan di pantai dengan 

akhir menghayud semua sarana upakara ke laut, jika 

masyarakat pegunungan, maka dilaksanakan di 
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puncak gunung, dan sarana upakara di haturkan pada 

kawah yang terdapat di gunung. 

Palemahan : Hubungan Manusia dengan alam sekitar yang 

terkandung dalam Tri Hita Karana. 

Panca Yadnya : Lima yadnya yang dilakukan dan di terapkan dalam 

kehidupan oleh umat Hindu Bali. 

Parahyangan : Hubungan Manusia dengan Tuhan / Sang mahaa 

pencipta dan manifestasinya, yang terkandung dalam 

Tri Hita Karana. 

Pariwisata Budaya : Kegiatan pariwisata yang menjadikan kebudayaan 

sebagai objek menarik, unik, dan pantas untuk di 

terapkan, sehingga mampu menjadi pendidikan 

kebudayaan secara tidak langsung. 

Patengen 

(Juru Raksa) : Sebutan atau istilah bagi pejabat desa yang bertugas 

sebagai bendahara atau pengatur keuangan desa. 

Pawiwahan : Salah satu bagian dari upacara manusa yadnya, 

merupakan uparaca pernikahan dengan sistem adat 

agama yang di sakralkan masyarakat Nusa Dua, dan 

Bali pada umunya. 

Pawongan : Hubungan manusia dengan sesama manusia di 

dunia, mengacu pada kebahagiaan, ketentraman 

yang terkandung dalam Tri Hita Karana. 
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Payau : Percampuran air tawar dengan air laut sehingga 

sedikit asin, terdapat pada muara atau rawa hutan 

bakau. 

Pecalang / Jagabaya : Sistem keamanan desa tradisional di Nusa Dua, dan 

Bali pada umumnya yang bertugas mengamankan 

wilayah dari ancaman, serta mengatur keamanan 

ketika prosesi adat berlangsung, dimasa kini 

pecalang turut bekerjasama dengan sektor kepolisian 

Negara untuk menjaga keamanan yang lebih 

bersinergi. 

Pelinggih : Berasal dari kata Linggih yang berarti duduk, 

memiliki makna tempat bersemayamnya sang maha 

pencipta beserta manifestasinya. 

Pemangku : Seorang yang menjadi pendeta untuk mengatur 

prosesi upacara baik di merajan atau pura, tentunya 

dengan proses penyucian terlebih dahulu. 

Penjor : Sarana upacara yang berasal dari satu ruas pohon 

bamboo, dihias menggunakan janur dengan seni 

ringgit, serta menggunakan bahan berasal dari alam 

dan ramah lingkungan. Ditempatkan pada depan 

rumah atau angkul – angkul, kori agung dan candi 

bentar para pura. 
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Penyarikan Desa : Sebutan untuk pejabat desa yang bertugas sebagai 

sekretaris desa adat dan banjar. 

Petajuh Bendesa : Sebutan bagi seorang pejabat desa yang bertugas 

sebagai wakil dari bendesa atau tetua adat, artinya 

sebutan bagi wakil dari tetua adat. 

Prajuru Desa : Merupakan satuan kepengurusan Desa adat di Nusa 

Dua, dan Bali pada Umumnya. 

Pralina : Melebur atau menghancurkan. Perwujudan tuhan 

sebagai pelebur alam semesta. 

Pulau Dewata : Sebutan dari Pulau Bali karena terdapat banyak pura 

dan tradisi masyarakat dengan agama Hindu yang 

memiliki keunikan dalam adat masyarakatnya. 

Punden Berundak : Srtuktur bertingkat yang tersusun dari bebatuan 

besar pada masa megalitik, digunakan sebagai 

tempat pemujaan terhadap sang maha pencipta. 

Pura : Tempat suci bagi umat Hindu yang berisikan 

pelinggih, memiliki makna tempat bersemayamnya 

sang maha pencipta beserta manifestasinya untuk 

pemujaan bagi masyarakat, serta memiliki struktur 

yang mirib dengan punden berundak. 

Rare Angon : Merupakan tradisi lama dalam bentuk permainan 

dan seni yang menggunakan ketajaman pemikiran, 

dalam keyakinan masyarakat Bali Rare Angon dalah 
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wujud pengembala kecil, yang kerap menghasilkan 

permainan, musik, perkakas yang seni dan unik. 

Rauh : Datang 

Ritual : Kegiatan yang bersifat keagamaan, menyangkut 

kebudayaan. 

Rsi Yadnya : Upacara yang dilakukan untuk para pendeta, mulai 

dari penyucian hingga penghormatan kepada 

pendeta sebagai penuntun keagamaan. 

Sakral : Sesuatu benda, dan tempat yang telah di sucikan dan 

hanya di pergunakan untuk hal yang bersifat 

religius. 

Sandi Kala : Hari yang merujuk pada waktu, sore menuju malam. 

Sanggah / Merajan : Tempat suci milik keluarga yang hanya di gunakan 

oleh satu keluarga dalam sistem marga. 

Sangkep Pangentos 

Prajuru : Rapat pergantian pengurus (Pejabat Desa) 

Segara : Laut 

Segilik Seguluk 

Selunglung 

Sebayantaka, 

Paras Poros 

Sarpedaya : Berat ataupun ringan, Susah dan Senang, di pikul 

bersama 
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Sekaa : Kesatuan sosial yang terbentuk, memiliki tujuan 

khusus tertentu 

Selempot : Lembaran kain dengan warna dan corak lukis yang 

di ikatkan pada pinggang baik pria ataupun wanita 

ketika mengenakan kostum adat. 

Sembean : Penerangan dengan menggunakan minyak kelapa 

yang di tempatkan pada gerabah berbentuk mangkuk 

kecil, dengan kapuk atau kapas sebagai pengantar 

bahan bakar (Sigi). 

Setra : Tempat pemakaman atau tempat kremasi yang 

terdapat pada setiap Desa. 

Sode Pengaci : Sesajen dalam bentuk bunga, buah, dan jajanan 

tradisional yang di rangkai dalam tamas, menyerupai 

piring yang di buat dari janur, di haturkan pada 

pelinggih sanggah / merajan, dan pura sebagai 

sarana persembahyangan. 

Stiti :  Perwujudan tuhan sebagau pemelihara alam 

semesta. 

Sulinggih : Seseorang yang telah melaksanakan tahap 

penyucian, untuk menjadi pendeta, dan terbebas dari 

ikatan duniawi. Seperti halnya Pedanda dari marga 

Brahmana, Sri Mpu dari marga Pasek, Maha Rsi 

Agung dari marga Ksatrya Arya. 
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Tabuh : Musik tradisional Bali yang di mainkan ketika 

upacara keagamaan ataupun pentas hiburan 

tradisional. 

Tapa Yoga Semadhi : Bentuk pengendalian diri meliputi pendendalian 

fikiran dan akal agar tidak terjerumus pada hal yang 

bersifat fatal. 

Tari Balih – Balihan : Seni tari yang digunakan sebagai hiburan, dan 

tontonan oleh masyarakat. 

Tari Bebali : Seni tari yang hanya di pentaskan untuk ritual 

keagamaan dan bersifat religius. 

Tawur Kesanga / 

Ngerupuk : Hari raya pergantian tahun (Caka) yang dilakukan 

oleh masyarakat Nusa Dua, dan Bali pada umumnya, 

dengan mengarak ogoh – ogoh mengelilingi desa, 

dan di lanjutkan dengan Nyepi. 

Terkikis : Menipis, atau memudar sedikit demi sedikit tanpa 

terasa. 

Tilem : Bulan mati dalam kebudayaan Hindu. 

Training : Masa percobaan yang dilakukan pihak manajemen 

perusahaan pada pelamar. 

Tri Buana; 

Bur, Buah, Suah : Pembagian alam yang dipercaya oleh umat Hindu 

sebagai wujud adanya kekuatan di luar batas nalar 
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manusia. Bur merupakan alam para dewa yang 

bertugas mengatur jalannya kehidupan sebagai 

manifestasi dari tuhan, Buah merupakan alam 

tempat hidup dan berkembangnya manusia, 

tumbuhan, serta binatang, dan Suah yang merupakan 

alam para lelembut yang juga merupakan bagian dari 

kehidupan di dunia yang terdapat di luar batas nalar 

manusia. 

Tri Hita Karana : Konsep falsafah hidup masyarakat Bali yang 

memiliki arti tiga penyebab kebahagiaan meliputi, 

hubungan yang harmonis dengan tuhan / sang maha 

pencipta, sesame manusia di dunia, dan alam sekitar 

tempat berlangsungnya kehidupan manusia. 

Tri Kona : Tiga alur kehidupan yang dipercayai oleh Umat 

Hindu, meliputi Utpati yang berarti diciptakan, 

kelahiran atau dilahirkan, Stiti yang beratri 

memelihara, atau kehidupan, dan Pralina yang 

beratri kematian, atau melebur, serta hancur 

dikarenakan setelah meninggal badan manusia akan 

hancur dan menyatu dengan Bumi. 

Tri Murti : Tiga kekuatan tuhan dalam bentuk manifestasinya 

yang di percayai oleh Umat Hindu sebagai Dewa 

Brahma beserta saktinya Dewi Saraswati yang 



xxxii 

 

menciptakan Bumi beserta Isinya termasuk manusia, 

Dewa Wisnu beserta saktinya Dewi Laksmi / Sri 

sebagai pemelihara dunia beserta isinya, dan Dewa 

Siwa beserta saktinya Dewi Durga / Uma / Parwati 

sebagai pelebur atau pemusnah  dunia beserta isinya 

jika manusia sudah takabur dan tidak menjaga alam. 

Tugel : Terpotong menjadi dua, / Metugel-tugel, terpotong 

menjadi dua atau lebih. 

Tumpek Landep : Hari raya umat hindu yang jatuh pada Saniscara / 

hari sabtu klowon wuku Landep secara perhitungan 

kalender Bali, atau setiap 210 hari sekali. Memiliki 

makna ketajaman pemikiran dan kekuatan pemikiran 

untuk kehidupan sehari – hari, sehingga masyarakat 

mengupacarai benda – benda hasil karsa manusia 

yang terbuat dari bahan besi, kuningan, tembaga, 

baja, dengan tujuan dapat bermanfaat dengan baik 

dalam kehidupan manusia. 

Ulu : Memiliki arti utama, dan lawan katanya teben yang 

memiliki arti hilir yang merupakan arah berlawanan 

dari ulu / Hulu. Biasa di sebut dengan Hulu Teben. 

Utama, Madya, 

Jabaan : Memiliki arti Dalam, Tengah, dan Luar atau bagian 

utama, bagian tengah, dan bagian luar, dalam aturan 
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tata ruang masyarakat Hindu yang dikenal dengan 

Asta Kosala Kosali. 

Utamaning Utama : Sangat utama / Bagian yang di utamakan dalam 

aturan tata ruang masyarakat Hindu ( Asta Kosala 

Kosali). 

Utpati : Memiliki arti pencipta, diciptakan, lahir atau 

dilahirkan. Perwujudan tuhan sebagai pencipta alam 

semesta. 

Wadah / Bade : Tempat yang digunakan untuk mengarak jenasah 

menuju pemakaman / kremasi bagi masyarakat 

Hindu. 

Water Sport : Olah raga air yang menggunakan wahana permainan 

air seperti perahu karet, motor air / jet ski, boat, 

kano, selancar, daiving / menyelam. 

Wawu : Baru 

Welas Asih : Merupakan bentuk perasaan, kasih sayang, berbelas 

kasih, atau merasa bersependerita. 
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ABSTRAK 

 

 

Awal perkembangan pariwisata pada tahun 1970 di Nusa Dua, merupakan 

bagian dari program pembangunan berjangka pemerintah di era Orde Baru. Alih 

fungsi lahan masyarakat yang di akuisisi oleh pemerintah, mendorong masyarakat 

untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan sektor pariwisata. Prospek 

perekonomian industri pariwisata, menyebabkan kedatangan masyarakat yang 

tidak terbendung jumlahnya untuk turut mencari pekerjaan di sektor pariwisata. 

Tenaga kerja dari luar telah di siapkan oleh pihak pengelola industri pariwisata, 

juga menjadi faktor bertambahnya jumlah penduduk. Berbagai macam 

pembangunan sebagai pendukung sarana pariwisata dikembangkan oleh 

pemerintah bekerjasama dengan investor asing. Maraknya penjualan lahan oleh 

masyarakat kepada infestor, tidak terpikirkan dampaknya di masa kini yang 

menyebabkan terjadinya krisis lahan. Mengingat bahwa masyarakat Nusa Dua 

sebagai masyarakat Bali dengan keyakinan Hindu, membutuhkan lahan untuk 

kehidupan religius dalam keagamaan. Perubahan struktur bangunan terjadi akibat 

kurangnya lahan masyarakat untuk memenuhi tata ruang Asta Kosala Kosali yang 

merupakan konsepsi tata ruang masyarakat Bali. Perkembangan pariwisata 

menjadi agen perubahan kehidupan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

sebagai berikut : 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya migrasi?, 2) 

Apa Implikasi migrasi terhadap perubahan sosial bagi masyarakat di Nusa Dua? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional, dan analisis 

faktor-faktor klausal, kondisional, konstektual, serta unsur yang merupakan 

komponen, dan eksponen dari proses yang terjadi. Teori yang di gunakan dalam 

penelitian ini meliputi : teori sejarah, serta teori perubahan sosial. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif sebagai prosedur penelitian 

untuk menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang 

meliputi: observasi, wawancara, dan studi dokumen. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah : adanya tiga faktor yang 

menyebabkan terjadinya migrasi dan perubahan sosial, yang terdiri dari faktor 

sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Implikasi dari perubahan sosial di Nusa 

Dua memiliki dua sisi. Sisi positif adalah perkembangan pembangunan yang 

merubah pola hidup masyarakat, pendidikan yang merata (berkembangnya 

IPTEK), terjadinya hubungan desa adat dengan pengelola industri pariwisata 

untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Implikasi negatifnya 

adalah, terjadinya ledakan penduduk yang tidak terbendung akibat kedatangan 

masyarakat luar untuk bekerja, krisis lahan, terkikisnya kearifan lokal, rawan akan 

terjadinya kriminalitas yang mengancam keamanan, pergaulan generasi muda 

yang beresiko pada penggunaan obat – obatan terlarang, serta bergantungnya 

kehidupan masyarakat dari pariwisata. 

 

Kata kunci : Migrasi, Perubahan Sosial, dan Industri Pariwisata. 
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ABSTRACT 

 

 

Early development of tourism in 1970 in Nusa Dua, is part of a 

government-term development programs in the New Order era. The 

transformation of society in the acquisition of land by the government, to 

encourage people to participate in the development of tourism sector. The 

economic prospects of the tourism industry, leading to the arrival of people who 

are not unstoppable in number to participate in finding a job in the tourism sector. 

Labor from outside has been set by the manager of the tourism industry, is also a 

factor of the population increase. Various kinds of development as a supporter of 

tourism facilities developed by the government in collaboration with foreign 

investors. The rise of the sale of land by the public to infestor, is unthinkable in 

the present impact that caused the land crisis. Given that the community as a 

community of Nusa Dua Bali with Hindu beliefs, needs land for religious life in 

religion. Changes in the structure caused by the lack of public land to meet Asta 

Kosala Kosali spatial which is the spatial conception of the people of Bali. 

Tourism development become an agent of change people's lives. 

Based on the above background, the formulation of the research problem 

as follows: 1) What are the factors that cause migration?, 2) What is the 

implication of migration on social change for people in Nusa Dua? 

This study uses a multidimensional approach, and the analysis of the 

factors clause, conditional, contextual, as well as the elements which constitute 

the components, and the exponent of the process. The theory used in this research 

include: theory of history and theory of social change. This research uses 

descriptive qualitative research as a research procedure to generative descriptive 

file, with file collection techniques include: observation, interviews and document 

study. 

The conclusion of this research is that there are three factors that cause 

migration and social change, which is made up of social, economic, and political 

factors. The implications of social change in Nusa Dua has two sides. The positive 

side is the development progress of changing patterns of life, education evenly 

(the development of science and technology), happen traditional village 

relationships with managers of the tourism industry to open up jobs for the 

community. Implications downside is, the population explosion unstoppable due 

to the arrival of the outside community to work, the crisis of land, erosion of local 

knowledge, prone to the occurrence of crime that threatens the security, social 

young people who are at risk in the use of drugs - illicit drugs, as well as the 

dependency of people's lives from tourism/ 

 

Keywords: Migration, Social Change and Tourism Industry. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan kehidupan pada suatu masyarakat mengacu pada sebuah 

perubahan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, ataupun budaya yang lingkupnya 

begitu luas. Seperti halnya wilayah paling ujung selatan pulau Bali yang dikenal 

dengan Nusa Dua. Nama Nusa Dua–Bali tidaklah asing bagi masyarakat di 

berbagai belahan dunia, karena di Nusa Dua telah berkembang destinasi 

pariwisata yang begitu mewah nan elegan bagaikan surga. Nusa Dua memiliki 

batasan wilayah yang terdiri dari Sebelah Utara–Kelurahan Tanjung Benoa, 

Sebelah Selatan–Samudra Indonesia, Sebelah Timur–Selat Lombok, dan Sebelah 

Barat–Kelurahan Jimbaran dan Desa Kutuh. Nusa Dua memiliki curah hujan 

2500Mm, dalam jangka waktu lima bulan, dengan suhu rata-rata harian 28-29°c, 

dimana ketinggian tempat dari permukaan laut 8 mdl, dan tingkat kemiringan 

tanah 0-45°, dengan tekstur tanah lempungan.
1
 Jika sejuta umat dimasa kini 

mengenal Nusa Dua sebagai surga di Pulau Dewata yang kecil ini, maka perlu 

mengenal sosok Nusa Dua di masa sebelumnya. Dari ulat menjadi kepompong 

dan tumbuh berkembang dalam rupa kupu-kupu, begitulah Nusa Dua. 

Nusa Dua merupakan kawasan yang terletak di wilayah Bali Selatan, 

dengan topografi pesisir, yang berada pada Kecamatan Kuta Selatan. Secara 

edukatif terletak di Kelurahan Benoa, yang terdiri atas tiga desa diantaranya; Desa 

Adat Kampial, Desa Adat Peminge, dan Desa Adat Bualu. Keindahan laut yang 

                                                                                              
1
 Data profil Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung, Provinsi Bali, 2013, pp. 1-3. 
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eksotik, menjadikan kawasan pesisir Nusa Dua sebagai wilayah buruan bagi para 

investor untuk menanamkan investasi modal dengan membuat berbagai 

sarana/prasarana pendukung pariwisata seperti; hotel, penginapan, restoran, dan 

bar. Pembangunan yang mengacu pada transformasi menjadikan wilayah Nusa 

Dua mengalami suatu perubahan yang besar baik dari segi politik, ekonomi, sosial 

budaya, dan, norma adat. 

Sebelum industri pariwisata berkembang di Nusa Dua, pada tahun 1960 

masyarakat Nusa Dua yang terdiri atas tiga desa memanfaatkan pantai, dan kebun 

sebagai sumber mata pencaharian. Masyarakat desa Kampial, Peminge, dan 

Bualu, mengenal musim melaut untuk mendapatkan hasil tangkapan yang 

memadai. Selain melaut untuk mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan, 

masyarakat juga melakoni kehidupan sebagai petani. Di lahan yang kering, tidak 

memungkinkan bagi masyarakat untuk bertani padi, dan sejenisnya yang 

memerlukan lahan perbukitan basah atau lembab. Kehidupan bertani yang 

dilakoni masyarakat Nusa Dua adalah ladang (kebun).
2
 Di musim hujan, 

masyarakat Nusa Dua berkebun dengan metode tumpang sari, menanam 

tumbuhan yang memiliki daya pangan dan ekonomi berupa; kelapa, ubi kayu, 

pisang, bengkoang, kacang tanah, kacang panjang, jagung, mangga, pepaya, sawo, 

nangka, dan sirsak. Selain berladang, masyarakat juga berternak hewan seperti; 

ayam kampung, babi, bebek, angsa dan sapi. Jika musim hujan telah usai, 

masyarakat mulai kembali menuju laut untuk mencari ikan untuk di konsumsi dan 
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 Hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2015 dengan I Wayan 

Badra, di Pura Jagatnata Puja Mandala Desa Adat Kampial, alamat: Br. Celuk 
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memiliki nilai ekonomi seperti; tuna, tongkol / cakalang, kakap, cumi, gurita, ikan 

ekor kuning, kerapu / sunuk, jangki, udang manis, udang / lobster, tembang, dan 

kepiting.
3
 Walaupun di musim penghujan, jika angin tidak berhembus kencang, 

masyarakat terkadang tetap melaut untuk menambah penghasilan 

perekonomiannya. Selain melaut untuk mendapatkan hasil tangkapan, masyarakat 

juga bertani rumput laut, dikarenakan rumput laut mampu dijadikan sebagai bahan 

pangan bagi masyarakat. 

Melalui program pemerintah pada tahun 1970 dalam membangun Industri 

Pariwisata Budaya, Nusa Dua yang dahulunya bernuansa hening dan damai kini 

sibuk dengan aktifitas pariwisata yang tidak terkontrol arahnya. Pariwisata 

Budaya dikembangkan oleh pemerintah dikarenakan Nusa Dua memiliki areal 

lahan kurang lebih 350 hektar, berupa lahan kering dan non produktif. Nusa Dua 

hanya memiliki keindahan panorama alam berupa pantai yang indah nan eksotik 

dengan pasir putihnya. Pada tahun 1970, lahan kering dan non produktif ini 

diakuisisi oleh pemerintah dan dikembangkan menjadi proyek pariwisata dengan 

rancang bangun yang komprehensif, sebagai resor pariwisata budaya. Untuk 

menyusun titik awal pengembangan pariwisata secara berlanjut, pemerintah telah 

menetapkan sebuah perusahaan konsultan Perancis yang bernama Centrale 

Société pour I’Équipement Toristique Outre-Mer (SCETO) untuk menyusun 

rencana awal pengembangan pariwisata di Bali secara berkelanjutan. 

Perencanaan yang di usulkan SCETO adalah kompleks resor mandiri di 

pinggir pantai, yang dipisahkan dari pusat pemukiman penduduk utama. Tujuan 
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terpisahnya resor dari pusat pemukiman penduduk adalah, untuk mengurangi 

dampak pariwisata terhadap budaya masyarakat Bali. Titik lokasi yang di usulkan 

adalah Nusa Dua, dimana pembangunan sarana pendukung pariwisata di pisahkan 

dari desa-desa tempat dari pusat pemukiman masyarakat, sehingga Nusa Dua 

menjadi titik pengembangan pariwisata yang tertata rapi, dan unik.
4
 

Ketika industri pariwisata mulai berkembang di kawasan Nusa Dua, 

masyarakat mulai berubah sedikit demi sedikit. Masyarakat yang masih tergolong 

muda, khususnya perempuan memulai membuka usaha kecil sebagai pedagang 

(ngacung) di pinggir pantai yang di jajakan kepada para wisatawan. Kaum pria 

yang umurnya masih tergolong muda, sudah mulai menjajakan transportasi air 

kepada wisatawan untuk berkeliling menikmati panorama laut. Keindahan alam 

laut di daerah Nusa Dua, mengakibatkan pariwisata semakin berkembang. Banyak 

para wisatawan asing yang berdatangan untuk menikmati masa liburan. 

Dengan situasi sedemikian rupa, para investor mulai berdatangan untuk 

menanamkan modal bisnisnya dengan membeli tanah milik masyarakat lokal. 

Tanah milik masyarakat lokal yang telah dibeli, dimanfaatkan sebagi lahan 

pembuatan prasarana pariwisata berupa; hotel, restoran, bar, yang mampu 

melengkapi kegiatan wisata. Semakin lama semakin berkembang hal sedemikian 

rupa, sehingga pedagang industri kecil menjadi terpinggir, bahkan investor dengan 

modal besar membangun water sport yang menggunakan fasilitas modern, 
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 Nusa Dua Bali, Berwisata di Lokasi Elit Nusa Dua, Diakses di 
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sehingga masyarakat dengan perahu kecil tidak mendapat penghasilan dari 

pekerjaanya sebagai pemandu wisata laut. 

Dampak dari sosial ekonomi jelas sudah terlihat dari perkembangan 

industri pariwisata kapitalis yang menghancurkan industri pariwisata kecil. Di 

samping itu, dampak sosial budaya terjadi akibat kebudayaan luar yang bertemu 

dengan kebudayaan lokal. Percampuran kebudayaan yang tidak mampu di saring 

oleh masyarakat menyebabkan kearifan lokal masyarakat menjadi berkurang. 

Masyarakat di massa kini kebanyakan mengikuti tradisi kebudayaan luar dan tidak 

mempedulikan kebudayaan asli miliknya.
5
 

Dari segi kesenian, wilayah Nusa Dua juga memiliki suatu unsur seni 

budaya, dan religius berupa bangunan suci Pura dan tarian Bali yang secara 

umumnya terbagi menjadi dua, tari bebali dan tari balih-balihan.
6
 Tari balih-

balihan merupakan pertunjukan tari yang boleh di pertontonkan, sedangkan tari 

bebali merupakan tarian yang bersifat sakral. Hanya mampu di pertunjukkan 

ketika sedang melaksanakan suatu ritual keagamaan.
7
 

Wisatawan yang tertarik akan tarian sakral tersebut menumbuhkan 

keinginan untuk menikmati seni tersebut setiap saat, sehingga pihak pengusaha 

besar, membuat suatu pertunjukkan di sebuah panggug hotel ataupun restoran 

mengenai seni tari tersebut. Sehingga nilai kebudayaan menjadi berkurang. 
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Keuntungan menjadi nomor satu bagi para penanam modal, kearifan lokal 

dikomersilkan sehingga tidak mampu bertahan kemurniannya. Bangunan suci 

seperti Pura yang mengandung nilai religius dan eksotis menjadi objek wisata 

bagi para wisatawan. 

Awal 1970, bagai pepatah “dimana ada gula, disitu ada semut”. 

Kedatangan masyarakat luar Bali untuk mengadu nasib di tanah Bali semakin 

banyak. Mereka mencari lapangan pekerjaan di Nusa Dua, pada hotel, 

penginapan, restoran, bar, dan water sport, hingga mereka menetap tinggal di Bali, 

hingga memiliki anak yang di sekolahkan di Nusa Dua. Secara tidak langsung 

telah terjadi migrasi akibat perkembangan kehidupan di Nusa Dua. Kebanyakan 

masyarakat luar memilih tinggal pada sebuah perumahan yang tentunya lahan 

tersebut juga di beli dan dikembangkan oleh investor, sebagai sarana pemukiman 

akibat kedatangan masyarakat luar.
8
 Bagi masyarakat luar yang belum cukup 

memiliki modal untuk membeli sebuah perumahan, mereka memilih mengkontrak 

rumah atau yang biasa disebut dengan indekos jika mengkontrak beberapa kamar, 

dengan harga tertentu dan dapat diperpanjang masa kontraknya di kemudian hari. 

Bisnis mengontrakkan rumah, dan membuat sarana indekos dilakoni oleh 

masyarakat lokal dengan berkembangnya perekonomian akibat industri 

pariwisata.
9
 Berbagai macam bisnis dari modal besar hingga modal kecil telah 

berkembang baik oleh investor maupun masyarakat lokal. Perkembangan yang 
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 Hasil wawancara penulis pada tanggal 17 Mei 2015 dengan Eddy 

Susyono, di kediamannya, alamat: Lingkungan Desa Adat kampial Nusa Dua. 
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berlangsung menyebabkan masyarakat lokal telah berorientasi pemikirannya pada 

makna modern dan mereka meninggalkan kebiasaan lama, berladang, beternak, 

dan melaut untuk menangkap ikan. 

Nusa Dua yang kini menjadi ikon Pariwisata Dunia Internasional, tempat 

hidup bagi masyarakat luar, budaya setempat hanya sebagai hiasan dalam dunia 

pariwisata. Seiring perkembangan jaman, perubahan yang terjadi amatlah besar, 

dan tidak terasa telah di ujung tanduk. Kedatangan masyarakat luar dengan 

membawa tradisi baru yang di anggap modern, menyebabkan masyarakat lokal 

mengikuti tradisi luar yang bertolak terhadap tradisi masyarakat Bali. Selain 

terjadi pergeseran budaya setempat, persaingan penanam modal besar semakin 

terjadi yang menyebabkan uang berada di atas segalanya. Tingginya kapitalisme 

menjadikan berbagai problema sosial muncul tanpa di sadari, tentu politik 

kekuasaan menjadi salah satu problema dari sekian banyaknya problema sosial. 

Berbagai bentuk gerakan yang mengatasnamakan gerakan keamanan bagi Nusa 

Dua hanyalah semu, yang sesungguhnya hanya di gunakan bagi kepentingan 

politik kekuasaan dalam mencari keuntungan.
10

 

Masyarakat Nusa Dua sebagai pemeluk agama Hindu mengacu pada 

konsep Tri Hita Karana yang menuntun masyarakat mengenai nilai-nilai 

hubungan antar manusia dengan sang maha pencipta, manusia dengan manusia, 

dan manusia dengan alam sekitar.
11

 Melalui suatu pengkajian kehidupan manusia 
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dengan sang maha pencipta (Tuhan) masyarakat Nusa Dua sebagai etnis Bali 

beragama Hindu, menjalani tradisi agama Hindu dimana masyarakat melakukan 

religiusitas yang menyangkut ritual keagamaan. Suatu keyakinan masyarakat 

mengenai ritual keagamaan, merupakan bentuk penghargaan bagi sang maha 

pencipta yang telah memberi kehidupan layak bagi manusia, dan isi alam di dunia 

dimana sebagai tempat berlangsungnya kehidupan manusia. Dalam penerapan 

nilai-nilai hubungan manusia dengan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial 

menjalani hubungan kehidupan antar manusia, dimana dalam lingkup tersebut 

terdapat nilai-nilai, norma, sistem sosial, teknologi, serta ilmu pengetahuan yang 

digunakan manusia untuk mengolah alam agar bermanfaat bagi manusia, serta 

memperhatikan kesetabilan dari yang diperbuat manusia. Manusia tidak mampu 

hidup sendiri, manusia memerlukan tenaga dan fikiran manusia lain, menerapkan 

hal tersebut manusia membentuk suatu komunitas masyarakat seperti halnya di 

Nusa Dua yang terbentuk dalam komunitas banjar dan desa pakraman. Dalam 

komunitas masyarakat tersebut, terdapat suatu norma dan nilai-nilai yang 

mengatur tatanan kehidupan masyarakat, yang mengacu dari ajaran Hindu. Nilai-

nilai dan norma yang dihasilkan dari penerapan ajaran Hindu, telah di wariskan 

dari masa masuknya pengaruh Majapahit ke Bali, yang mampu menjadikan 

masyarakat untuk memiliki rasa persaudaraan.
12

 Sistem pengetahuan yang 

berkembang di masyarakat Nusa Dua diawali dengan pengetahuan untuk 

mempertahankan kehidupan dengan bergantung pada alam, mengingat Nusa Dua 

merupakan wilayah pesisir dimana masyarakat mengembangkan teknologi 
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kehidupan maritim. Manusia bergantung dari alam, mengolah alam dengan 

fikirannya untuk menstabilkan kehidupan manusia dengan alam, serta mendapat 

penghidupan, pengetahuan dari alam. 

Melalui konsep Tri Hita Karana dimana juga terdapat hubungan manusia 

dengan alam sekitar, masyarakat menghargai alam sebagai tempat berlangsungnya 

kehidupan. Manusia menjaga keharmonisan dengan alam sekitar, merawat alam 

tempat tumbuh dan berkembangnya manusia. Nusa Dua selain memiliki alam 

berupa pesisir, terdapat juga ladang tempat masyarakat mendapat penghasilan 

lain. Masyarakat berladang seusai bekerja di kehidupan melaut. Karena kehidupan 

manusia bergantung kepada alam sekitar, manusia merawat alam dengan menjaga 

stabilitas alam mulai dari segi kebersihan lingkungan alam, serta memanfaatkan 

alam sebagai tempat berkembang makhluk hidup lainnya. Melalui konsep Tri Hita 

Karana, masyarakat Nusa Dua yang merupakan etnis Bali beragama Hindu, dapat 

menjadikan pola tersebut untuk mengisi lembaran putih kehidupan, serta memberi 

petunjuk gerak kehidupan masyarakat dari transmisi historis.
13

 

Mengenai warisan budaya yang di terapkan masyarakat dari konsep Tri 

Hita Karana, mengacu pada sikap masyarakat dalam kehidupan kesehariannya, di 

kekinian penerapanya semakin terkikis. Masyrakat Bali yang bertempat di 

wilayah pesisir pada umumnya merupakan masyarakat yang terbuka, dimana 

dalam kehidupannya mudah menerima arus yang masuk dari luar. Jika di kaji 

secara historis, wilayah pesisir merupakan tempat masuknya orang luar ke wilyah 

setempat pada tempo dahulu, dengan demikian tidak heran jika masyarakat pesisir 
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lebih cepat menerima dan menerapkan kebudayaan luar yang masuk ke wilayah 

setempat, walaupun dengan cara tidak langsung. Perkembangan jaman yang 

semakin konsumtif menyebabkan masyarakat terorientasi pemikirannya terhadap 

kemewahan, dimana keinginan masyarakat serba modern dan meninggalkan 

tradisi sosialnya secara perlahan, walaupun itu merupakan warisan budaya yang 

telah di terapkan oleh para pendahulunya. Dari segi pawongan dalam Tri Hita 

Karana, masyarakat tidak lagi dikenal sebagai masyarakat yang lugu, penuh ikatan 

persaudaraan, dan ramah.
14

 Dalam hal ini telah terjadi pergeseran nilai, dan tradisi 

menuju ke perubahan akibat mengadopsi budaya luar. 

Fakta yang terjadi kembali mengingatkan bahwa kurangnya perhatian 

masyarakat mengenai pola Tri Hita Karana, dan tidak terfikirkan pentingnya lahan 

bagi keharmonisan kehidupan. Sebagai manusia yang tumbuh dan berkembang, 

lahan merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan kehidupan, dimana lahan 

bagaikan sebuah kanvas yang dilukis hingga penuh dengan warna. Pesatnya 

perkembangan pariwisata di Nusa Dua menjadikan masyarakat secara tidak 

langsung terpinggir sedikit demi sedikit. Pantai tempat berlangsungnya aktifitas 

nelayan dibatasi oleh pihak investor, yang membuat sarana pendukung pariwisata, 

sehingga para pemilik modal yang menggunakan pantai tersebut untuk peluang 

bisnisnya. Para nelayan terpinggir kehidupannya dan menjadi buruh dalam bisnis 

pariwisata. Kehidupan melaut ditinggalkan dan beralih menjadi pekerja rendah 

dalam industri pariwisata, dan terjadilah proses marginalisasi bagi masyarakat 

lokal di Nusa Dua. 
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Selain itu fenomena yang terjadi dimasa kini sangatlah jauh dari pola yang 

di terapkan oleh masyarakat sebelumnya, seperti bangunan masyarakat Bali di 

Nusa Dua yang di gunakan sebagai komersialisasi. Pekarangan rumah tidak hanya 

ditempati sebagai hunian keluarga dengan sangah atau pemerajan sebagai tempat 

suci keluarga, namun dalam pekarangan rumah juga terdapat Home Stay yang 

disewakan kepada para wisatawan. Bahkan sempitnya lahan mengakibatkan 

rumah adat Bali yang sesungguhnya memenuhi aturan Asta Kosala Kosali di olah 

dengan pemikiran ekonomi, dimana lahan lebih di utamakan untuk komersialisasi 

sehingga lahan untuk Utamaning Utama tidak terfikirkan sehingga sanggah atau 

pemerajan di tempatkan di atas rumah yang sesungguhnya pemerajan tersebut 

tidak sepantasnya di tempatkan sedemikian rupa.
15

 

Saat ini demi mendukung pengembangan pariwisata di Nusa Dua, 

pemerintah melakukan pengembangan sarana dan prasarana untuk memudahkan 

akses perjalanan khususnya menuju Nusa Dua. Salah satu bentuk pengembangan 

sarana dan prasarana adalah dengan adanya pembangunan jalan tol Bali Mandara. 

Pembangunan jalan tol Bali Mandara yang di garap pada perairan Teluk Benoa 

kini sebagai akses perjalanan menuju Nusa Dua, Kuta, dan Denpasar. 

Pembangunan jalan tol di perairan Teluk Benoa tentunya memiliki dampak positif 

dan negatif bagi lingkungan. Pada masa penbagunan jalan tol Bali Mandara 

sangatlah banyak tangapan dari para tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar, 
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yang memberi respon pro dan kontra.
16

 Dikarenakan bagi masyarakat, selama 

pengembangan pariwisata hanyalah infrastruktur yang di utamakan, dan tidak 

mempedulikan nilai dan aturan yang terkandung dalam konteks budaya yang telah 

dijalankan oleh masyarakat Bali umumnya, dan Nusa Dua pada khususnya. 

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penulisan 

Melalui pengkajian Migrasi dan perubahan sosial di Nusa Dua Tahun 1970 

- 2013 yang begitu terlihat gerak historis suatu perubahan, maka penulis 

memperoleh permasalahan berupa pertanyaan yang akan di analisis dan diteliti 

untuk mendapatkan hasil yang outentik dalam penulisan ini. Permasalahan 

tersebut adalah: 

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya migrasi? 

2. Apa Implikasi migrasi terhadap perubahan sosial bagi masyarakat di Nusa 

Dua? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai migrasi dan perubahan sosial di Nusa Dua diharapkan 

mampu menjelaskan dampak globalisasi yang tidak menentu arahnya. Mengingat 

masyarakat Nusa Dua yang menerapkan faham Hindu sesungguhnya tidak dapat 

dilepaskan dari kehidupan religus keagamaan yang di jalani dalam kehidupannya. 

Terkikisnya kearifan lokal dalam masyarkat, sedikit demi sedikit dapat merubah 

tatanan nilai masyarakat yang mengakibatkan sirnanya tradisi Hindu. Melalui 
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pengkajian ini, diharapkan dapat memberi penjelasan untuk mehami dalam 

membangun eksistensi budaya yang kokoh. 

Pengkajian mengenai Migrasi dan Perubahan Sosial di Nusa Dua, 

diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai eksistensi budaya Hindu di 

wilayah industri pariwisata Nusa Dua yang kian hari semakin terkikis. Selain itu 

melalui penulisan migrasi dan perubahan sosial di Nusa Dua, penulis ingin 

menjelaskan implikasi dari komersialisasi yang menyangkut segi nilai budaya dan 

nilai religius masyarakat, sehingga  penulis dapat memdalami gerak sejarah 

perkembangan perubahan yang terjadi di Nusa Dua. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan bermanfaat secara 

teoritis dan praktis: 

1.3.2.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari pengkajian migrasi dan perubahan sosial di Nusa Dua, dapat di 

jadikan suatu contoh dalam pengembangan wilayah di era globalisasi. Dalam 

pengembangan suatu wilayah setidaknya memikirkan implikasi di kemudian hari, 

terkait nilai-nilai yang terdapat dalam wilayah setempat. Mempelajari kebudayaan 

tidak dapat di pungkiri, bahwa suatu kebudayaan dapat berubah dikemudian hari. 

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dianugrahkan fikiran untuk mampu 

memikirkan sebab dan akibat yang akan terjadi. Hal ini berfungsi untuk 

memikirkan arah dan tujuan yang jelas dalam kehidupan manusia di jagat raya, 

untuk menuju titik kehidupan yang lebih baik. 
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1.3.2.2 Manfaat Praktis 

A. Bagi Penulis 

Menambah wawasan penulis mengenai implikasi, akibat pengembangan 

pariwisata yang mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. 

Mencakup perubahan lingkungan, sistem sosial budaya masyarakat, 

perkembangan ilmu pengetahuan, politik, perekonomian, informasi, 

pertumbuhan penduduk, dan kesehatan. 

B. Bagi Lembaga Pemerintahan 

Sebagai pertimbangan, dan motifasi dalam pengembangan pariwisata. 

Melihat dari implikasi positif, dan negatif yang terjadi pada kebudayaan 

masyarakat. Sehingga nilai-nilai dan pakem kebudayaan dapat 

dipertahankan sebagai bentuk kekuatan. 

C. Bagi Lembaga Pendidikan 

Sebagai sumbangan refrensi untuk memperdalam pemahaman implikasi, 

dan perubahan sosial akibat perkembangan pariwisata. 

D. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumbangan pengetahuan mengenai implikasi positif dan negatif, 

dari pengembangan pariwisata. sehingga mampu menyaring pengaruh 

yang datang, untuk mempertahankan kekuatan nilai – nilai, dan pakem 

kebudayaan. 

E. Bagi Peneliti Berikutnya 

Sebagai bahan pembanding, pertimbangan, dan refrensi dalam penelitian 

yang sejenis. 
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1.4 Tinjauan Pustaka 

Pengkajian Migrasi Dan Perubahan Sosial Di Nusa Dua 1970 – 2013 

merupakan bentuk perubahan yang telah terjadi, akibat bercampurnya budaya 

asing dengan budaya lokal, yang di sebut dengan akulturasi budaya. Dalam 

pertemuan berbagai budaya di suatu daerah, tentunya akan timbul suatu problema 

baik itu menerima, atau menolak, dan atau juga menggunakan sebagian dari 

budaya itu. Untuk menemukan titik terang pengkajian masalah yang terjadi di 

suatu wilayah, maka digunakan buku-buku hasil dari penelitian di suatu daerah, 

yang memiliki kaitan dan kemiripan problema dengan masalah yang sedang di 

kaji, di antaranya: Data Profil Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan, 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali tahun 2013 yang mampu mengambarkan 

kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Dua. Ubud Bergerak yang di susun oleh 

Tjok A.A. Oka Sukawati yang membahas mengenai perubahan desa menjadi desa 

kota dalam industri pariwisata yang tidak terlepas dari pola Tri Hita Karana. Buku 

Ubud Bergerak mampu memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi 

di Ubud akibat perkembangan pariwisata, sehingga dapat di bandingkan dengan 

perubahan yang terjadi di Nusa Dua. Selain buku Ubud Bergerak, yang mampu di 

gunakan pebanding terjadinya perubahan di Ubud, dan perubahan di Nusa Dua 

yang akan di kaji, digunakan pula buku Teori-Teori Kebudayaan dengan editor 

Mudji Sutrisno & Hendar Putranto yang menjelaskan berbagai definisi 

kebudayaan, dan faktor-faktor terjadinya perubahan dalam suatu kebudayaan 

masyarakat, yang di gunakan sebagai pendukung teori-teori pada pengkajian 

Migrasi dan Perubahan Sosial di Nusa Dua. Digunakan juga buku Nusa Dua 
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Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern yang disusun olen I Nyoman 

Madiun, dimana buku ini mampu memberi gambaran tekanan dalam masyarakat 

Nusa Dua ketika di bangun kawasan pariwisata oleh pemerintah, yang 

menimbulkan konflik antar masyarakat kecil dengan oknum Negara, dan 

penguasa. Digunakan juga Pariwisata Dan Dinamika Kebudayaan Lokal, 

Nasional, Global yang tertuang dalam Bunga Rampai Antropologi Pariwisata, 

oleh Wayan Geriya yang menjelaskan mengenai dampak-dampak industri 

pariwisata yang berkembang di Bali. Digunakan juga Pengantar Sosiologi dan 

Perubahan Sosial yang di susun oleh Astrid S. Susanto yang membahas mengenai 

pembangunan yang harus di perhatikan pemerintah, dan berbagai macam interaksi 

yang terjadi selama perubahan ynga terjadi dalam sistem sosial. Digunakan juga 

buku Sosiologi Perubahan Sosial yang di susun oleh Piӧtr Sztompka yang 

menjelaskan konsep transformasi dan kemajuan sejarah dan perubahan sosial. 

Digunakan juga buku Sistem Sosial Indonesia yang disusun oleh Nasikun, buku 

ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai masyarakat, baik itu struktur 

sosialnya, strata sosial, sistem sosial, budaya dan adat istiadat, maupun sistem 

organisasinya. 

1.5 Metodologi Sejarah dan Kerangka Konseptual 

1.5.1 Metodologi Sejarah 

Metodologi sebagai pokok dari penulisan ilmu sejarah, diketengahkan, 

apabila penulisan sejarah tidak hanya bertujuan untuk menceritrakan peristiwa. 

Namun menerangkan peristiwa dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi 

lingkungannya, konteks sosial-kulturalnya, pendekatannya, dengan analisis faktor-
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faktor klausal, kondisional, konstektual, serta unsur yang merupakan komponen, 

dan eksponen dari proses sejarah harus di kaji dengan alat analisis yang tepat 

sehingga mendapatkan hasil yang relevan dan mengena pada objek yang yang di 

analisis.
17

 Sejarah merupakan penggambaran dimensi manusia yang telah dilalui, 

memiliki makna dan tidak akan terulang kembali, sehingga Metodologi yang 

digunakan Dalam pengkajian Migrasi Dan Perubahan Sosial Di Nusa Dua 1970 – 

2013, adalah Metodologi Sejarah Sosial model Sistematis.
18

 Model Sistematis 

sangat sesuai untuk menelusuri sejarah sosial dalam arti perubahan sosial. Model 

ini ditemukan dari buku Thomas C. Cochran, mengenai Social Change in 

America, yang membuat pendekatan sistematis terhadap perubahan sosial di 

Amerika dalam abad ke-20. Dalam bukunya ditekankan elemen-elemen sosial 

yang menjadi ukuran dalam perubahan sosial, dengan penerapan behavioral 

sciences untuk sejarah. Hasil yang didapatkan adalah sebuah sejarah institusional 

yang menekankan pada perubahan dalam perilaku yang terkondisi, lain daripada 

uraian sejarah yang melukiskan kejadian politik, orang-orang besar, dan kejadian 

yang menarik. Dalam penggambarannya diperlihatkan bahwa lembaga-lembaga 

sosial dan peran sosial telah mengalami perubahan radikal pada tahun 1900 – 

1970. Sistematika penulisan semacam ini banyak menjadi model bagi penulisan 

perubahan sosial, seperti tulisan W.F. Wertheim yang berjudul Indonesian Society 

in Transition. 
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 Sartono Kartodirjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah, 

(Yogyakarta : Ombak, 2014), p. 2. 
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 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 2003), pp. 57-58. 
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1.5.2 Kerangka Konseptual 

Berbicara mengenai Migrasi dan Perubahan Sosial di Nusa Dua Tahun 

1960 – 2013, migrasi dapat diartikan dengan perpindahan, dimana dalam hal ini 

dapat di lihat perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain,
19

 dengan 

tujuan harapan hidup yang lebih baik di tempat yang baru. Seperti yang telah 

terjadi, masyarakat pulau Jawa mendatangi pulau Bali untuk mencari pekerjaan di 

pulau Bali, dengan harapan mendpat peluang pekerjaan yang lebih baik sehingga 

ingin menetap dan mengadu nasib di tempat baru. Setelah barkembangnya 

pariwisata di Nusa Dua, dapat dilihat sebagai perubahan yang terjadi dalam sistem 

sosial atau budaya. Lebih tepatnya, melihat perubahan yang terjadi setelah jangka 

waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaanya, ciri dari awal unit 

analisisnya, harus diketahui dengan cermat meskipun terus berubah. Maka, 

konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) Perbedaan, (2) Pada 

waktu berbeda, (3) di antara sistem sosial yang sama.
20

 Perubahan sosial dalam 

suatu masyarakat, dapat berupa kemunduran (regress), dapat juga berarti 

kemajuan (progress).
21

 Pada problema yang terjadi di Nusa Dua, terjadi suatu 

keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan, satu sisi terjadinya kemajuan di bidang 

                                                                                              
19

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), p. 912 
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 Piӧtr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, (Jakarta : Prenada, 2004), 

p. 3. 
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 Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, 

(Bandung : Binacipta, 1977), pp. 178-179. 
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pariwisata, yang menunjukkan perkembangan ekonomi, namun dalam lingkar 

kapitalisme. Pada sisi yang lain terjadi kemunduran dalam bidang sosial budaya, 

dengan timbulnya krisis kepemilikan lahan, krisis kekerabatan, dan terkikisnya 

budaya atau kearifan lokal akibat tidak mampu nenyaring budaya luar yang 

masuk. Hal demikian dikarenakan kurangnya pemahaman yang mendalam pada 

masyarakat mengenai kebudayaanya sendiri, dan setiap kebudayaan baru di 

adopsi tanpa memikirkan efek di kemudian hari. 

1.6 Metode Penelitian dan Sumber 

Metode penulisan yang di gunakan oleh sejarawan, merupakan alat untuk 

menyusun karya sejarah. Metode merupakan cara kerja untuk mendapatkan data 

dengan mengumpulkan sumber-sumber, demi mendapatkan keterangan mengenai 

suatu permasalahan yang mendakati kebenaran.
22

 Tanpa menggunakan suatu 

metode seorang penulis tidak mampu menemukan, menganalisis, dan 

memecahkan setiap permasalahan dengan cermat. Dalam penulisan ini, digunakan 

metode sejarah , dimana terdapat susunan cara untuk memengupulkan bahan, 

hingga menilai secara kritis, dan menyajikan suatu hasil berupa sintesa.
23

 Dalam 

penggunaan metode sejarah, meliputi empat tahap,
24

 diantaranya: tahap pertama, 

disebut dengan heuristik. Dalam tahap ini  mengumpulkan dan menemukan 
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 Fuad Hasan, (ed.), “Beberapa Asas dan Metodologi Ilmiah dalam 

Koentjaraningrat,” Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 

1986), pp. 5-13. 
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 Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu 

Pengalaman, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1978), pp. 6-7. 

 
24

 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto, 

(Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1979), p. 18. 
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sumber dengan cara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian 

lapangan (field research). Penelitian kepustakaan yang digunakan oleh penulis 

untuk mendukug dan melengkapi penulisan Migrasi dan Perubahan Sosial Di 

Nusa Dua tahun 1960 – 2013, mengunakan buku-buku yang terkait dengan 

penulisan, seperti:  Transformasi Kebudayaan Bali Memasuki Abad XIX yang di 

susun oleh I Wayan Geriya, Masyarakat Multikultural Bali Tinjauan Sejarah, 

Migrasi, dan Integrasi yang di susun oleh I Ketut Ardhana, dkk, Bali Narasi 

Dalam Kuasa Politik & Kekerasan di Bali yang di susun oleh I Ngurah Suryawan, 

Bali Benteng Terbuka 1955-2005 yang di susun oleh Henk Schulte Nordholt, 

Pariwisata dan Dinamika kebudayaan Lokal, Nasional, Global Bunga Rampai 

Antropologi Pariwisata yang di susun oleh Wayan Geriya, Ubud Bergerak yang 

di susun oleh Tjok A.A. Oka Sukawati, Mendebat Bali Catatan Perjalanan 

Budaya Bali Hingga Bom Kuta yang di susun oleh Putu Setia, Bali Dalam 

Prespektif Sejarah dan Tradisi Dalam Relevansinya dengan Era Global Menuju 

Keajegan Bali Yang Harmonis (Tinjauan Tentang Sejarah Bali, Nama-nama 

Julukan Pulau Bali, Asal-usul, Masalah Tajen, Empelan, dan Manak Salah) yang 

di susun oleh I Nyoman Suada, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan yang di 

susun oleh Soedjatmoko, Sistem Sosial Indonesia yang di susun oleh Nasikun, 

Dilema Ekonomi Desa yang di susun oleh Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi, 

Bangli Tempoe Doeloe yang di susun oleh I Nyoman Singgin Wikarman, Nusa 

Dua Model Pengembangan Kawasan Wisata Modern yang di susun oleh I 

Nyoman Madiun, Transformasi Pacalang dan Pergeseran Perpolisian di 

Indonesia yang di susun oleh Merta, Silang Pandang Desa Adat dan Dinas di Bali 
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yang di susun oleh I Gde Parimartha serta, Data profil kelurahan Benoa, 

kecamatan kuta selatan, kabupaten badung, provinsi bali, 2013. 

Disamping sumber-sumber di atas penulis juga menggunakan beberapa 

sumber skripsi, disertasi, dan thesis sebagai acuan penulisan diantaranya 

Perubahan Sosial Di Kota Denpasar 1958-1991 yang di susun oleh I Made Moja, 

Dampak Pariwisata Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Gianyar (1969-

1991) yang disusun oleh I Wayan Surata, Resistensi Masyarakat Terhadap 

Penguasa Dan Pengusaha Di Nusa Ceningan 1999-2008 (Studi Kasus Proyek 

Green Island) yang disusun oleh Made Ayu Diah Indira Virgiastuti Tangkas, 

Industri Pariwisata Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Di Sanur Dan Kuta 

1966 – 1991 yang disusun oleh I Nyoman Sukirja, Dampak Perkembangan 

Sekolah Pariwisata Di Bali 1969 – 1992 yang di susun oleh Sagung Nyoman 

Padarsini, PHRI di Bali 1970 – 1993 yang di susun oleh I Made Santa, Konflik 

Kepentingan dalam Pembangunan Pariwisata : Studi Kasus Garuda Wisnu 

Kencana Cultural Park di Desa Ungasan  yang di susun oleh Made Dharma 

Suteja, Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Resor Wisata Nusa Dua, Bali yang di 

susun oleh I Gusti Ketut Purnaya. Mengingat tulisan ini merupakan Sejarah 

Konterporer, maka digunakan juga metode wawancara dengan tokoh-tokoh 

masyarakat untuk mendapatkan keterangan yang relevan. Untuk menambah 

referensi, penulis juga mengunakan sumber-sumber tertulis lainnya, seperti 

sumber yang terdapat pada, surat kabar dan media internet. 

Setelah tahap pertama, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu kritik. Dalam 

tahap ini, untuk menyusun fakta-fakta sejarah, diperlukan pemikiran yang objektif 
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untuk mendapatkan hasil yang otentik, dengan berbagai pertanyaan yang 

digunakan menggali jawaban dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Dengan 

cara kritik sumber (sleksi) inilah fakta sejarah ditemukan. Tahap ketiga, disebut 

dengan interpretasi yaitu penafsiran keterangan setelah fakta sejarah terungkap. 

Tujuannya adalah untuk menemukan makna yang terdapat pada sumber-sumber, 

sehingga dapat dirangkai menjadi karya sejarah. Tahap keempat, yaitu 

historiografi dimana tahap ini merupakan tahap paling akhir. Dalam tahap ini 

fakta yang ditemukan, dirangkai dalam bentuk kisah sejarah yang kronologis, dan 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
25

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Hasil penulisan skripsi yang berjudul Migrasi dan Perubahan Sosial di 

Nusa Dua 1970 – 2013 disajikan dalam kerangka penulisan sebagai berikut: 

Bab I. Pendaluluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah dan ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka, metodologi sejarah dan kerangka konseptual, serta metode penelitian dan 

sumber. 

Bab II. Gambaran umum kondisi wilayah Nusa Dua sebelum terjadinya migrasi 

dan perubahan sosial yang diuraikan dalam bentuk letak geografis dan keindahan 

alam, sejarah singkat Nusa Dua, penduduk, sistem sosial budaya, sistem sosial 

ekonomi, serta sistem sosial politik. 

Bab III. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi, diantaranya Nusa 

Dua sebagai kawasan pariwisata, dekat pintu masuk pelabuhan domestik dan 
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internasional, dekat pusat kota Denpasar, atraksi seni budaya, partisipasi 

masyarakat Nusa Dua, adanya proyek pengembangan infrastruktur jalan, 

penyediaan air bersih, dan tenaga listrik akan di bahas dalam bab ini.                 

Bab IV. Implikasi migrasi terhadap perubahan sosial masyarakat Nusa Dua, 

diantaranya bidang sosial ekonomi, bidang sisoal budaya, serta perubahan fisik 

Nusa Dua. 

Bab V. Kesimpulan. 




