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ABSTRAK 

 

Judul penelitian ini yakni Peranan Desa Pakraman Dalam Penanganan 

Pengusaha Pendatang (Studi Di Desa Pakraman Tengkulak Kaja Kecamatan 

Sukawati Kabupaten Gianyar. Bali merupakan pulau destinasi pariwisata yang di 

penggaruhi oleh beberapa faktor seperti, budaya, tradisi, adat, dan perkembangan 

pariwisata di Bali secara khusus sangat memberikan pengaruh terhadap 

perkembangan keadaan dan mental masyarakat di Bali. Pengusaha yang mulai 

membangun akomodasi pariwisata kesetiap pelosok-pelosok desa-desa di Bali, salah 

satunya adalah Desa Pakraman Tengkulak Kaja yang dianggap strategis. Kehadiran 

pengusaha pendatang tersebut berpengaruh kepada merambahnya pembangunan 

akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, home stay. Untuk mengantisipasi pengaruh 

yang negative terhadap tatanan hidup masyarakat di desa pakraman perlu adanya 

pengaturan melalui awig-awig/pararem. Awig-awig/pararem yang merupakan 

payung hukum untuk melindungi Bali (desa pakraman) dari pengaruh buruk, tentunya 

harus diatur sesuai dengan perkembangan desa. Berdasarkan uraian tersebut maka 

dapat dirumuskan masalah peneitian ini sebagai berikut yaitu: Bagaimana 

penanganan pengusaha pendatang di Desa Pakraman  Tengkulak Kaja dan 

Bagaimana koordinasi antara Desa Pakraman Tengkulak Kaja dan Desa Dinas 

Kemenuh dalam penanganan pengusaha pendatang. 

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum empiris. 

Dalam penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris 

yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam analisisnya, penelitian ini 

menggunakan teori, asas, dan konsep serta menggunakan beberapa pendekatan yakni 

pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan fakta. 

 Setiap desa pakraman mempunyai awig-awig yang pelaksanaannya melalui 

pararem. Sebagai bentuk otonomi di Desa Pakraman Tengkulak Kaja terkait dengan 

penanganan pengusaha pendatang telah diatur secara tertulis yang seluruhnya 

dijadikan pedoman prajuru desa. Pengusaha pendatang yang ingin mendirikan 

akomodasi pariwisata harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

yang tercantum dalam awig-awig/pararem. Berkaitan koordinasi yang dilakukan 

bersama-sama antara desa pakraman dan desa dinas sesuai tahapan sekaligus 

kewenangan masing-masingya itu tahapan pertama harus mendapatkan izin dari 

bendesa adat sekaligus melengkapi syarat administrasi sesuai peraturan perundang-

undangan. 

 

Kata kunci: Desa Pakraman, Pariwisata, Pengusaha Pendatang. 
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ABSTRACT 

 

 This research is entitled The Role of Desa Pakraman in Managing Foreign 

Investors (Study Conducted in Pakraman Village of Tengkulak Kaja District of 

SukawatiGianyar Regency).Bali is a tourist destination hotspot in which factors such 

as culture, tradition and customs affects people’s way of life fundamentally. The 

rapid economical and structural development has direct impactstoward shifting Bali 

into modernity and shaping the mentality of its people. Foreign investors are known 

to invest heavily in building accomodations catering for tourists in every corner of 

the island.Developing their properties in remotest parts of a village is seen as a  

valuable investment in the long run, this includes the Pakraman Village of Tengkulak 

Kaja which is strategically placed. The surge of development by foreign 

investorscauses an ever increasing number of hotel, villa and homestays being built.  

The impact of rapid development is damaging in many levels. To counterbalance the 

negative impacts that rapid development might pose to the living arrangement of the 

villagers, the Pakraman Village needs to have awig-awig/paparem law enforced. 

Awig-awig/pararem, is an overarching and comprehensive law within a Pakraman 

village. It formulates how the ideal living arrangement of villagers should be and 

how to protect the village collectively from outside influences and negative 

occurences/impacts. The law is flexible on improvement and adaptations according 

to the situation the village faces. Based on these law issues, it can be formulated into 

two issues, there are: The handling/management of foreign investors in Pakraman 

Village of Tengkulak Kaja and The coordination between Pakraman Village of 

Tengkulak Kaja and Head Village of Kemenuh in the handling/management of 

foreign investors. 

This research can be qualified as an empirical law research meaning the law 

is conceived as an empirical symptom that can be observed in real life. Theories, 

principles of law, concepts, approaches to the national constitution and approaches 

in real life are used throughout the analyses within this research. 

Every Pakraman Village has its own awig-awig which is enforced through 

pararem. In accordance to regional autonomy, the Pakraman Village of Tengkulak 

Kaja has written arragements in regards to the handling/management of foreign 

investor and is entirely used as guideline for the heads of the village. Foreign 

investors that wish to develop or build tourist accomodations in the Pakraman 

Village of Tengkulak Kaja must first fulfill the obligations written within awig-

awig/pararem. Related to the coordination carried jointly between pakraman village 

and head village as authority, foreign investors must obtain permission from bendesa 

as well as completing administrative requirements according to National 

Constitution. 

 

Key Words: Desa Pakraman, Tourism, Foreign Investor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pariwisata dewasa ini secara khusus di Bali sangat 

memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan keadaan dan mental 

(mindset masyarakat Bali itu sendiri). Bali merupakan pulau destinasi pariwisata 

yang sangat signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, budaya, tradisi, 

adat, dan keelokan bentangan alamnya seperti, sawah, pantai, pegunungan, 

kesemuanya itu menjadikan Bali terkenal hingga ke mancanegara. 

 Terkenalnya Bali hingga ditingkat dunia internasional tidak serta merta 

memberikan dampak positif, akibat dari hal ini masyarakat Bali sendiri tidak luput 

dari dampak proses globalisasi yang seakan memaksa moral orang-orang Bali itu 

sendiri harus mengikuti keadaan. Proses globalisasi memberikan banyak 

kelonggaran dan kebebasan yang hampir tidak terbatas di segala bidang yang 

mempengaruhi nilai-nilai yang pertama di dalam benak masyarakat Bali, seperti 

nilai Ketuhanan yang mencakup ajaran-ajaran agama Hindu. Nilai yang dimaksud 

dalam ajaran agama Hindu seperti ajaran (Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, Tri 

Kaya Parisudha), nilai kesusilaan yang mencakup tentang tata cara berprilaku di 

masyarakat, nilai kesopanan yang mencakup sifat toleransi dan saling 

menghormati antar sesama manusia di dalam sebuah lingkungan, baik itu di 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat dan nilai hukum yang mencakup 
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norma-norma yang ada di Bali seperti awig-awig, perarem, sima, dresta, dan lain-

lain. 

 Bali atau sering disebut pulau seribu pura dengan segala keunikan tradisi, 

adat, dan budayanya, juga memiliki persekutuan masyarakat adat.
1
 Persekutuan 

masyarakat adat yang di maksud adalah suatu himpunan yang berada di sebuah 

wilayah tertentu yang memiliki ikatan/diikat oleh segala ketentuan kaedah di 

wilayah tersebut, wilayah yang dimaksud adalah desa pakraman. Persekutuan 

masyarakat adat secara spesifikasi dapat pula diartikan sebagai kesatuan 

masyarakat hukum adat yang pada hakekatnya diikat oleh 3 (tiga) faktor yang 

substansial yang terdiri dari faktor, keturunan (genealogis), faktor wilayah 

(teritorial), faktor dan faktor pertalian darah (di Bali disebut dengan istilah 

kawitan, dadia, soroh), serta memiliki kekayaan materiil dan imateriil.
2
 Kesatuan 

masyarakat hukum adat secara konstitusi telah mendapat pengakuan dari norma 

dasar yaitu Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.
3
 

 Pada mulanya pemerintahan desa tidak seragam, hal ini dapat di pahami 

karena tata susunan masyarakat di desa-desa pada jaman lampau mengalami 

perubahan-peruabahan yang berhubungan dengan pengaruh tata susunan 

administrasi dan pengaruh campur tangan administrasi pemerintahan Hindia 

                                                           
1
 I Nyoman Suada, 2007, Bali Dalam Perspektif Sejarah Dan Tradisi Dalam 

Relevansinya Dengan Era Global Menuju Ajeng Bali Yang Harmonis, Yayasan Dewata, Denpasar,  

h. 55. 
2
 I Nengah Lestawi, 1999, Hukum Adat, cet.I, Paramita, Surabaya, h. 29. 

3
 Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Cet 1, 

Lembaga Dokumentasi dan Publikasi fakultas Hukum Universitas Udayana, h. 4. 
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Belanda.
4
 Pasca proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

munculah produk-produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang 

substansinya tentang otonomi desa seperti, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 

Tentang Pemerintahan Desa digantikan dengan Undang-undang Nomor 06 Tahun 

2014 Tentang Desa, dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah). 

 Sistem pemerintahan yang terus menujukan perkembangannya, akhirnya 

UU Pemerintahan Daerah yang di dalam batang tubuhnya mengatur tentang 

otonomi pemerintahan desa khususnya desa dinas sebagai organisasi pemerintah 

terkecil dan paling bawah. Pasal 1 angka 43 mengatur secara jelas terkait dengan 

eksistensi desa-desa yang ada di Indonesia yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat yang ada beserta dengan hak tradisional yang dihargai oleh 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 Desa pakraman dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya juga 

memiliki otonomi khusus tersendiri. Desa pakraman bertujuan untuk membentuk 

sebuah sistem pemerintahan dan aturan berdasarkan ketentuan-ketentuan 

adat/kebiasaan yang pada umumnya tidak tertulis seperti dalam bentuk sima, 

dresta, tercatatkan dalam awig-awig dan perarem, aturan dalam hal ini berfungsi 

sebagai instrumen penanganan dan pengaturan masalah di Bali khususnya tentang 

pengusaha pendatang. 

                                                           
4
 Bayu Suariningrat, 1981, Pemerintah dan Administrasi Desa, Aksara, Baru, Jakarta, h. 

85. 
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 Pengusaha pendatang yang mulai membangun akomodasi pariwisata 

kesetiap pelosok-pelosok desa-desa di Bali, salah satunya adalah Desa Pakraman 

Tengkulak Kaja yang dianggap strategis. Kehadiran pengusaha pendatang tersebut 

berpengaruh kepada merambahnya pembangunan akomodasi pariwisata seperti 

hotel, villa, home stay. Terlihat dari semakin banyaknya pengusaha pendatang 

yang mendirikan usaha akomodasi sebagai penunjang kegiatan pariwisata salah 

satunya hotel dan villa yang berada di wilayah Desa Pakraman Tengkulak Kaja 

seperti;  

1. Hotel The Chedi Club 

2. Villa 88 

3. Villa Umah Di Ubud 

4. Villa Alam Dewa 

5. Villa Anam Cara 

6. Villa Alam Bulan 

7. Villa Alam Anda 

8. Villa Petanu River 

9. Villa Sonia 

10. Pondok George 

Desa Pakraman Tengkulak Kaja sebagai bagian dari Desa Dinas Kemenuh 

merupakan satu kesatuan yang harus saling berkoordinasi terkaiat pembangunan 

desa, dalam hal ini semakin berkembangnya dengan merambahnya pembangunan 

akomodasi pariwisata di wewidangan (wilayah) Desa Pakraman Tengkulak Kaja. 

Desa Dinas Kemenuh yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah 
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dalam hal administrasi di desa harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan 

administrasi yang sedang terjadi di desa pakraman terkait dengan tugas dan 

wewenangnya dalam menjalankan pemerintahan di desa. Oleh karena itu 

koordinasi antara Desa Pakraman Tengkulak Kaja dan Desa Dinas Kemenuh 

dalam perkembangan desa sangat penting sebagai satu kesatuan demi 

menjalankan tugas dan fungsinya, desa pakraman  sesuai dengan wewenangnya di 

wilayah Desa Pakraman Tengkulak Kaja dan Desa Dinas Kemenuh sesuai dengan 

wewenangnya dalam hal administrasi di desa, serta bersama-sama menjaga 

lingkungan desa selalu harmonis. 

Desa Kemenuh yang merupakan tujuan pariwisata yang memiliki objek 

pariwisata seperti air terjun, taman kupu-kupu, gallery patung, dan sawah. 

Banyaknya penunjang pariwisata tersebut tentunya akan berdampak bagi wilayah 

Desa Pakraman Tengkulak Kaja dan menjadi strategis bagi para pengusaha 

pendatang untuk mendirikan akomodasi pariwisata seperti hotel, villa, dll. 

Oleh karena itu dengan kehadiran pengusaha pendatang yang ingin 

mendirikan akomodasi pariwisata tersebut tentu akan berpengaruh dan berdampak 

pada tatanan hidup masyarakat di desa pakraman. Untuk mengantisipasi pengaruh 

yang tidak baik dengan munculnya nilai-nilai yang berdampak negatif terhadap 

tatanan hidup masyarakat di desa pakraman perlu adanya pengaturan melalui 

awig-awig/pararem. Awig-awig/pararem yang merupakan payung hukum untuk 

melindungi Bali (desa pakraman) dari pengaruh-pengaruh buruk, tentunya harus 

diatur sesuai dengan perkembangan desa tersebut, jika terjadi prilaku/sikap yang 
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menyimpang dari awigi-awig/pararem agar secara cepat dan tegas diambil 

tindakan sesuai dengan yang berlaku di dalam awig-awig/paparem. 

Hal ini menjadi menarik dikaji terkait implementasi ketentuan tersebut. 

Atas dasar latar belakang di atas maka judul penelitian ini yakni “PERANAN 

DESA PAKRAMAN DALAM PENANGANAN PENGUSAHA 

PENDATANG (STUDI DI DESA PAKRAMAN TENGKULAK KAJA, 

KECAMATAN SUKAWATI, KABUPATEN GIANYAR)” menjadi menarik 

dan aktual untuk dibahas. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penanganan pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak 

Kaja? 

2. Bagaimana koordinasi antara Desa Pakraman Tengkulak Kaja dan Desa 

Dinas Kemenuh dalam penanganan pengusaha pendatang? 

 

1.3. Ruang Lingkup Masalah 

Mencegah adanya pembahasan yang tertalu luas dan menyimpang dari 

pokok permasalahan maka sangatlah diperlukan adanya pembatasan-pembatasan 

dalam usulan penelitian ini. Didalam usulan penelitian ini yang menjadi ruang 

lingkup permasalahannya adalah sebagai berikut: 



 
 
 

7 
 

 
 

1. Pembahasan pertama mengenai peranan Desa Pakraman Tengkulak Kaja 

dalam penanganan pengusaha pendatang. 

2. Pembahasan kedua akan dibahas mengenai koordinasi Desa Dinas 

Kemenuh dengan Desa Pakraman Tengkulak Kaja (wewidangan Desa 

Pakraman Tengkulak Kaja) dalam penanganan pengusaha pendatang. 

 

1.4. Orisinalitas Penelitian 

Penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil buah 

karya asli dari penulis, merupakan suatu buah pemikiran penulis yang 

dikembangkan sendiri oleh penulis. Sepanjang pengetahuan penulis dan setelah 

melakukan pengecekan atau pemeriksaan (baik dalam ruangan gudang skripsi 

Fakultas Hukum Universitas Udayana dan didalam internet) tidak ditemukan 

adanya suatu karya ilmiah atau skripsi yang membahas atau menyangkut 

permasalahan tentang “Peranan Desa Pakraman Dalam Penanganan Pengusaha 

Pendatang (Studi di Desa Pakraman Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar)”. Permasalahan-permasalahan yang dibahas antara lain 

bagaimana penanganan pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja 

dan bagaimana koordinasi Desa Dinas Kemenuh dengan Desa Pakraman 

Tengkulak Kaja (wewidangan Desa Pakraman Tengkulak Kaja) dalam 

penanganan pengusaha pendatang. Serta mengambil tempat penelitian di tempat 

tersebut dengan metode yuridis empiris. 
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NO JUDUL NAMA 

PENULIS 

RUMUSAN 

MASALAH 

PERBEDAAN 

1 Diferensiasi 

Perspektif Antara 

Desa Dinas Dan 

Desa Pakraman 

Terhadap 

Penduduk 

Pendatang (Studi 

Kasus Di Desa 

Pakraman 

Talepud, 

Kecamatan 

Tegalalang, 

Kabupaten  

Gianyar) 

Ni Wayan 

Ayu Suparmi 

1. Bagaimana 

karakteristik 

penduduk 

pendatang di 

Desa Pakraman 

Talepud? 

2.Bagaimanakah 

diferensiasi 

perspektif desa 

dinas dengan desa 

pakraman 

terhadap 

penduduk 

pendatang di 

Desa Pakraman 

Talepud? 

Penelitian ini 

lebih kepada 

mengenai  hak 

dan kewajiban 

penduduk 

pendatang 

dalam hal hak 

dan kewajiban 

yang dilihat 

dari sudut 

padang desa 

pakraman dan 

desa dinas. 

2 Pengaturan 

Penduduk 

Pendatang Dalam 

Awig-awig Desa 

Dr. I Ketut 

Sudantra SH, 

MH, Dosen 

Fakultas 

1. Apa landasan 

kewenangan desa 

pakraman untuk 

membuat awig-

Judul skripsi 

ini lebih 

menekankan 

dasar 
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Pakraman? Hukum 

Universitas 

Udayana 

awig? 

2. Bagaimana  

pengaturan 

penduduk 

pendatang dalam 

awig-awig? 

kewenangan 

desa pakraman 

dalam 

membuat suatu 

aturan (awig-

awig/pararem) 

untuk 

mengatur 

penduduk 

pendatang. 

Sedangkan 

skripsi saya 

terkait peranan 

desa pakraman 

dalam 

penanganan 

pengusaha 

pendatang 

melalu awig-

awig/pararem.   
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1.5. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan umum 

Mengenai tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran 

desa pakraman dalam penanganan pengusaha pendatang. Penanganan yang 

dimaksud difokuskan pada kewenangan desa pakraman terhadap penanganan 

kehadiran pengusaha pendatang di Desa Pakraman Tengkulak Kaja.  

1.5.2 Tujuan khusus 

Mengenai tujuan khusus dari penelitian ini sesuai permasalahan yang 

dibahas adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana peranan 

Desa Pakraman Tengkulak Kaja dalam penanganan terhadap 

pengusaha pendatang. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana koordinasi 

Desa Dinas Kemenuh dengan Desa Pakraman Tengkulak Kaja dalam 

penanganan pengusaha pendatang. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1.6.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis penelitian ini ditulis untuk mendapatkan hal-hal yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum. 

Disamping itu, sebagai upaya memperdalam ilmu hukum yaitu hukum dan 

masyarakat, khususnya tentang “Peranan Desa Pakraman Dalam Penanganan  

Pengusaha Pendatang (Studi di Desa Pakraman Tengkulak Kaja, Kecamatan 

Sukawati, Kabupaten Gianyar)”. 

1.6.2 Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan 

masukan-masukan terkait dangan penanganan pengusaha pendatang dalam 

penerapan aturan di Desa Pakraman Tengkulak Kaja guna membangun 

lingkungan yang tertib dalam hal kehadiran pengusaha pendatang sesuai dengan 

Awig-awig/Pararem Desa Pakraman Tengkulak Kaja. Penanganan yang dimaksud 

difokuskan pada pola koordinasi dalam penanganan terhadap kehadiran 

pengusaha pendatang dalam hal administrasi.  

 

1.7 Landasan Teoritis 

Landasan teoritis yang nantinya digunakan dalam penelitian hukum 

merupakan sebuah pijakan dasar yang kuat dalam membedah permasalahan-

permasalahan hukum terkait. Adapun landasan teoritis yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa Teori, Asas, dan Konsep. 
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1.7.1 Teori 

Teori the living law adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat 

dimana hukum itu berproses dan sekaligus merupakan hasil daripada proses 

kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar dari hukum tersebut. 

Timbulnya hukum tersebut adalah secara langsung dari landasan pokoknya 

masyarakat Indonesia. Ia senantiasa tumbuh dan berkembang, hidup sejalan 

dengan kehidupan masyarakat dan hukum adat sebagai hukum yang hidup akan 

tetap sebagai kelengkapan hukum nasional.
5
 

Adapun kedudukan hukum adat menurut Griffiths yang mengkaitkan 

dengan teorinya pluralisme hukum membedakan menjadi dua pluralisme hukum 

yaitu: weak legal pluralism dan strong legal pluralism, Griffiths berpendapat 

pluralisme hukum yang lemah merupakan bentuk lain dari sentralisme hukum 

karena meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, akan tetapi hukum negara 

tetap masih dianggap sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain 

disatukan didalam hierarki di bawah hukum negara. Suatu contoh yang dianggap 

sebagai adanya pluralisme hukum yang lemah adalah konsep yang diajukan oleh 

Hooker. Walaupun mengakui dengan adanya keanekaragaman sistem hukum, 

tetapi masih menekankan adanya perbedaan apa yang disebut sebagai municipal 

law sebagai sistem yang dominan (hukum negara), dengan servient law yang 

menurutnya inferior seperti kebiasaan dan hukum agama. 

Menurut Griffiths pandangan yang dikatagorikan sebagai pluralisme 

hukum yang kuat juga datang dari  teori dari Sally F. Moore mengenai 

                                                           
5
 Anak Agung Gede Oka Parwata, dkk, 2016, Memahami Hukum Dan Kebudayaan, 

Pustaka Ekspresi, Denpasar, h. 23. 
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pembentukan aturan dengan disertai kekuatan memaksa di dalam kelompok-

kelompok sosial yang diberi label the semi-autonomous social field. 

Direlevansikan dengan keadaan hukum adat di Indonesia menurut pandangan 

Sally Falk Moore yang didalamnya terdapat lembaga adat atau di Bali disebut 

dengan istilah desa pakraman yang mempunyai otonomi  membuat norma-norma  

untuk sistem hukumnya dan mengatur masyarakat adat yang berada di wilayah 

adatnya. Akan tetapi dalam pelakasanaan otonominya tidak boleh bertentangan 

dengan hukum negara dan tunduk kepada kekuasaan negara. Bila dikaitkan 

dengan sistem hukum adat di Bali dengan lembaga hukum adatnya, sesuai dengan 

teori Sally Falk Moore bahwa desa adat/desa pakraman berhak membuat 

norma/aturan yang dilandasi dengan keadaan di dalam masyarakat, adat 

kebiasaannya, akan tetapi dengan otonomi/kewenangan tersebut, dalam 

pembuatan suatu norma/aturan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara 

yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.
6
 

Pada dasarnya, khusus daerah Bali mengenal dualisme pengertian terkait 

dengan desa yaitu desa dinas dan desa pakraman. Istilah desa pakraman mulai 

dipergunakan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 

Tahun 2003 Tentang Desa Pakraman. Sebelumnya, istilah yang digunakan adalah 

desa adat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 03 Tahun 2001, atas 

penggantian terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 

                                                           
6
 Liberty Yogyakarta, 2000, Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan Karangan 

Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof, Dr. T.O. Ihromi, E.K.M Masinambow (Ed), cet 

III, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 67. 
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Tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan 

Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali.  

Desa-desa yang dideskripsikan itu mempunyai pemerintahan sendiri dan 

memiliki aturan tata krama yang dibuat sendiri dan berlaku bagi seluruh warga 

desa. Segala yang berhubungan dengan keperluan desa, terutama dalam usaha 

menegakkan adat, kewajiban warga desa, kewajiban terhadap sesama warga desa, 

dan petunjuk dan larangan yang berkaitan dengan agama, dibuat oleh warga. 

Aturan itu dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dinamakan dresta, 

sima, awig-awig, lokacara, catur dresta, dan sebagainya.
7
 

1.7.2 Asas 

Pada dasarnya suatu asas ialah merupakan sebuah nilai yang terkadang 

dalam sebuah norma dan tata cara bertingkah laku di dalam masyarakat, oleh 

karena itu sangat penting dalam penerapan pembuatan norma/aturan yang 

anatinya akan diberlakukan untuk menciptakan situasi/ keadan yang kondusif, 

damai, dan harmonis (kasukerta). Selanjutnya akan diuraikan asas-asas yang 

memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu: 

a. Asas kebersamaan (sareng-sareng) artinya lebih mementingkan 

kepentingan bersama dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh 

kepentingan bersama (satu untuk semua, semua untuk satu).
8
  

b. Asas kedamaian  ialah pada hakekatnya akan muncul bilamana asas 

kebersamaan dan kesepakatan telah berlaku secara efektif didalam 

                                                           
 

7
 I Wayan Surpha, 2004,  Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali, Cet. I, Pustaka 

Bali Post, Denpasar, (selanjutnya disingkat I wayan Surpha I)  h. 6. 
8
 Tolid Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan, 

Alfabeta, Jakarta, h. 34. 
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kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan asas ini lebih menekankan 

kepada setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu/ 

perbuatan yang berkaitan dengan antar anggota masyarakat haruslah 

dilandasi serta didasari oleh rasa yang menghormati, tenang, harmonis, 

dan damai. 

c. Asas persetujuan ialah sebagai dasar kekuasaan umum nampak dalam 

pelaksanaan Pamongan Desa, dimana sudah terjadi kebiasaan, bahwa 

kepala desa dalam pengambilan keputusan-keputusan penting yang 

menyangkut kepentingan kehidupan desanya, selalu lebih dahulu 

membicarakan masalahnya dalam balai desa untuk mendapatkan 

permufakatan.
9
 

1.7.3 Konsep 

Keberadaan dari desa pakraman di Bali, awal mulanya tidak dapat 

dipastikan secara pasti sejak kapan. Akan tetapi adanya desa pakraman merupakan 

suatu hak asasi dari masyarakat yang timbul dari individu-individu yang memiliki 

keinginan untuk dapat hidup berdampingan, bersama dalam suatu tempat/daerah 

untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka, yaitu seperti tradisi dan budaya 

dalam hal keagamaan khususnya Agama Hindu atau dalam hal-hal sosial lainnya 

yang secara individual maupun dalam suatu desa pakraman. Oleh karena itu umat 

Hindu di Bali beranggapan bahwa desa pakraman tidak hanya sebuah lembaga 

sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi juga merupakan 

lembaga untuk menunjang kegiatan yang bersifat keagamaan khususnya Agama 

                                                           
9
 Soerojo Wignjodipoero, 1985, Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet. 8, PT. 

Gunung Agung, Jakarta, h. 59. 
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Hindu yang hidup didalam ruang lingkup/didalam  desa pakraman itu sendiri. 

Istilah desa di Bali dapat dipisahkan menjadi 2 yaitu: 

1. Desa adat ialah desa yang dilihat dari fungsinya dibidang adat (desa 

yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat. 

2. Desa dinas ialah dilihat dari fungsinya di bidang pemerintahan 

merupakan lembaga pemerintahan yang paling terbawah dalam rangka 

pelaksanaan otonomi daerah (sering pula disebut dengan istilah 

keperbekelan).
10

 

Desa pakraman mempunyai suatu ciri khas yang bersifat sangat khusus 

yang tidak akan dijumpai atau dilihat dalam jenis kesatuan masyarakat adat yang 

ada di daerah lain. Secara filosofis ciri khusus yang khas tersebut tidak lepas dari 

konsep/pandangan hidup masyarakat adat Hindu di Bali, dimana yang menjadi 

acuan pedoman dasar atau cerminan hidup masyarakata adat Hindu di Bali 

tersebut dikenal dengan istilah Tri Hita Karana yang jika dijabarkan dapat di bagi 

menjadi 3 (tiga) sub bagian yaitu Tri artinya tiga, Hita artinya kebahagian, dan 

Karana artinya penyebab. Dalam konsep atau arajan dari Tri Hita Karana 

bertujuan untuk menciptakan hubungan harmonis, damai, tentram, antara manusia 

dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam dan 

lingkungan yang memiliki tiga subtansi yang dapat diklarifikasi sebagai berikut 

yaitu: 

                                                           
10

 I Wayan Surpha, 2002, Seputar Desa Pakraman dan Desa Adat Bali, Penerbit Bali 

Post, Denpasar, (selanjutnya disingkat I wayan Surpha II)  h. 29 
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1. Hubungan harmonis manusia dengan  Tuhan yang diartikan dengan 

istilah Parhyangan yang wujud nyatanya dapat diperlihatkan dengan 

istilah bhakti. 

2. Hubungan manusia dengan sesama manusia yang diartikan dengan 

istilah Pawongan yang wujud nyatanya dapat diperlihatkan dengan  

asah, asih, dan asuh dalam menyama braya. 

3. Hubungan manusia dengan lingkungan yang dapat diartikan dengan 

Palemahan yang berkaitan dengan mata pencaharian dan tempat 

tinggal.
11

 

Suasana yang damai, aman dan harmonis merupakan tujuan masyarakat 

dalam bermasyarakat. Perspektif desa pakraman jika dikaitkan dengan konsep Tri 

Hita Karana dapat di bagi menjadi tiga yaitu: 

1. Parhyangan yaitu adanya Kahyangan desa (yaitu Kahyangan yang 

terdiri dari: Pura Puseh, Pura Dalem, dan Pura Desa) dimana tempat 

suci ini sebagai tempat untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa (Ida 

Sang Hyang Widhi). 

2. Palemahan yaitu suatu wilayah desa pakraman tempat masyarakat 

hidup dan bbertempat tinggal serta mencari penghidupan sebagai 

proyeksi dari adanya bhuana yang tunduk di bawah kekuasaan dari 

hukum teritorial Bale Agung. 

3. Pawongan yaitu warga atau penduduk  desa pakraman yang disebut 

dengan krama desa sebagai satu kesatuan hidup desa pakraman. 

                                                           
11

 I Gede Suartika, 2010, Anatomi Konflik Adat di Desa Pakraman Dan Cara 

Penyelesaiannya, Cet. I,  Udayana University Press, Denpasar, h. 36. 
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Desa pakraman mempunyai wewenang untuk menjalankan 

pemerintahannya secara otonom, demokratis, mencakup wilayah tertentu (hak 

ulayat) yang jelas batas-batasnya, memiliki pemimpin, peraturan (awig-awig) 

untuk mengatur warganya.
12

 

Pada hakekatnya awig-awig memiliki fungsi yang sangat fundamental 

dalam keberlangsungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai landasan 

bertingkah laku dalam bermasyarakat atau tata cara hidup di desa pakraman. Di 

dalam awig-awig merupakan sosial engenering dan yang mengandung dasar 

norma serta mengandung asas-asas seperti: Asas kebersamaan (communal), 

kekeluargaan, kesepakatan (sangkepan), musyawarah (paras-paros sagilik-

saguluk salunglung sabiantaka) dan sudah barang tentu akan adanya sanksi atau 

denda bagi anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap awig-awig 

tersebut. 

Mengenai penanganan terhadap pengusaha pendatang dan pengertian 

pengusaha pendatang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut yaitu: 

Penanganan pengusaha pendatang secara umum dapat diartikan dengan 

individu maupun kelompok yang menyediakan akomodasi untuk menunjang 

kegiatan dan perkembangan pariwisata. Pengusaha pendatang dalam hal ini dapat 

terdiri dari seseorang (individu) atau kelompok pengusaha (group) yang 

mempunyai keinginan untuk membangun sebuah akomodasi pariwisata di daerah 

yang setrategis dengan keindahan alamnya, yang menjadikan daerah tersebut 

                                                           
12

 I Gde Parimartha, 2012, Silang Pandang Desa Adat Dan Desa Dinas Di Bali, Udayana 

University Press, Denpasar, h. 44. 
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menarik untuk dikunjungi dan dijadikan tempat untuk menginap bagi wisatawan 

nasional maupun internasional. 

Dalam hal ini pengusaha pendatang dapat dikatakan sebagai pengusaha 

pariwisata dalam konstitusi pengertian dari pengusaha pariwisata dapat dilihat 

dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan yang mengatakan pengusaha pariwisata adalah orang atau 

kelompok orang yang melalukan kegiatan usaha pariwisata, dan dalam Peraturan 

Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. PM 90/ HK. 501/ MKP/ 2010 Tentang 

Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata Pasal 1 angka 3 yang 

menyatakan, pengusaha pariwisata yang selanjutnya disebut pengusaha adalah 

perseorangan dan badan usaha yang melalukan kegiatan pariwisata bidang usaha 

daya tarik pariwisata. 

Pengaturan pengusaha pendatang dan kegiatan pariwisata, dengan 

merunjuk kepada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

dan Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. PM. 90/HK. 50/ MKP/ 

2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata. Desa pakraman 

telah mendapat legalisasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 02 Tahun 2012 

Tentang Kepariwisataan Budaya Bali Pasal 25 yang menyatakan, desa pakraman 

dan/atau lembaga tradisional lainnya dapat bekerja sama dengan pemerintah 

daerah untuk melakukan sebuah kegiatan usaha atau penanggulangan kegiatan 

pariwisata yang tidak mencerminkan aktivitas yang sesuai dengan kepariwisataan 

Budaya Bali. Di Kabupaten Gianyar, pengaturan terhadap pengusaha maupun 

kegiatan pariwisata telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 
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10 Tahun 2013 Tentang  Kepariwisataan Budaya. Sedangkan dalam Peraturan 

Daerah Bali No. 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali terkandung 

eksistensi desa pakraman dalam membantu Pemerintah Provinsi Bali untuk 

menjaga alam Bali. 

  

1.8. Metode Penelitian 

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang 

disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan lewat metode 

ilmiah. Hal ini sejalan dengan esensi ilmu untuk memperoleh interelasi yang 

sistematis.
13

 

1.8.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dapat dikualifikasikan kedalam jenis penelitian hukum 

empiris. Penelitian hukum empiris maka hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala 

empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Dalam kontek ini hukum 

tidak semata-mata dikonsepkan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, 

sebagai ius contituendum (law as what ought to be), dan tidak semata-mata 

sebagai ius contitutum (law as what it is in the book), akan tetapi secara empiris 

sebagai ius operatum (law as what it is in society). Hukum sebagai “law as what it 

is in society”, hukum sebagai gejala sosio empiris dapat dipelajari di satu sisi 

sebagai suatu independent variable yang menimbulkan efek-efek pada berbagai 

kehidupan sosial, dan di lain sisi sebagai suatu dependent variable yang muncul 

sebagai akibat berbagai ragam kekuatan dalam proses social (studi mengenai law 
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 Bambang Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 

h. 44. 
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in process).
14

 Dalam penelitian ini akan melihat “Peranan Desa Pakraman Dalam 

Penanganan Pengusaha Pendatang (Studi di Desa Pakraman Tengkulak Kaja, 

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar)”. 

1.8.2 Jenis pendekatan 

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dikembangkan 

melalui pendekatan yang diterapkan akan didapatkan informasi dari berbagai 

aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian hukum 

empiris, umumnya mengenal tujuh jenis pendekatan, yakni: 

1. Pendekatan Kasus (The Case Approach) 

2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) 

3. Pendekatan Fakta (The Fact Approach) 

4. Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual 

Approach) 

5. Pendekatan Frasa (Words and Phrase Approach) 

6. Pendekatan sejarah (Historical Approach) 

7. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach) 

Dalam rangka penyelesaian suatu masalah dan berdasarkan dari latar 

belakang serta rumusan masalah penelitian ini, maka jenis pendekatan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (The 

Statute Approach), pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan analisis 

konsep hukum (Analitikal & Conceptual Approach).
15
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 Fakultas Hukum, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 

Denpasar, h. 79 
15

 Ibid, h. 80. 
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1.8.3 Sumber data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data utama sebagai penyelesaian dengan 

ditambahkan oleh data sekunder sebagai data penunjang. 

1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama 

dilapangan yaitu informan.
16

 Adapun informannya adalah Bendesa, Kelihan 

Adat Desa Pakraman Tengkulak Kaja dan Kepala Desa Kemenuh serta 

pengusaha pendatang. 

2.  Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. Data sekunder tersebut diperoleh dari sumber bahan hukum 

berupa: 

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat outoritatif 

(mengikat) berupa perundang-undangan yaitu: 

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 

- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. 

- Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. 

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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- Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata No. PM. 90/HK. 

501/ MKP/ 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik 

Wisata. 

- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 02 Tahun 2012 Tentang 

Kepariwisataan Budaya Bali. 

- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 03 Tahun 2003 Tentang Desa 

Pakraman. 

- Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 10 Tahun 2013 Tentang  

Kepariwisataan Budaya. 

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

dapat memperjelas bahan hukum primer. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks di bidang ilmu hukum adat, kamus-kamus 

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 

pengadilan.
17

 Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang 

terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-

prinsip dasar ilmu hukum dan perundang-undangan pendapat para 

sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. 

1.8.4 Teknik pengumpulan data 

 Penelitian ini diselesaikan dengan teknik pengumpulan data hukum yang 

digunakan adalah bertitik tolak pada data primer dan sekunder. Langkah pertama 

dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap 

informan dari instansi terkait yaitu pengurus desa dan pengusaha pendatang. 
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 Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Cet XII, Kencana, Jakarta, h. 181. 
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Sementara itu hal hukum yang diteliti, berkaitan dengan permasalahan yang 

berkaitan dengan “Peranan Desa Pakraman Dalam Penanganan Pengusaha 

Pendatang (Studi di Desa Pakraman Tengkulak Kaja, Kecamatan Sukawati, 

Kabupaten Gianyar)”. dilakukan dengan teknik studi dokumen. 

1.8.5 Teknik analisis data 

  Setelah data-data hukum yang dibutuhkan terkumpul maka kemudian 

dilanjutkan dengan menganalisis data dengan teknik deskripsi dan argumentasi 

terhadap permasalahan yang ada. Penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara 

menelaah data primer dan data sekunder yang telah terkumpul, kemudian 

dianalisis menurut disiplin ilmu hukum adat sehingga menjadi pembahasan yang 

sinergi dan terpadu. Deskripsi dilakukan untuk menguraikan duduk 

permasalahannya dan argumentasi dilakukan untuk memberikan argumentasi 

penyelesaian masalah yang terjadi berdasarkan data yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


