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ABSTRAK 

 

Kepadatan dan keheterogenan penduduk (pawongan) Desa Adat Kuta 

diakibatkan oleh tingginya tingkat imigran mencari penghidupan di Kuta. Hal itu 

dapat memunculkan kompleksitas persoalan kehidupan akibat semakin ketatnya 

persaingan bisnis, ketatnya penggunaan waktu, sempitnya ruang gerak,  serta 

banyaknya kebisingan dan kemacetan di ruas jalan. Persoalan tersebut 

memberikan tekanan psikologis, baik kepada krama, krama tamiu, maupun tamiu 

di Desa Adat Kuta yang dapat menyebabkan menurunnya solidaritas dan 

kepekaan sosial. Disamping itu, sekaligus memberikan peluang kepada oknum 

yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan kejahatan. 

Realitas itu menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Adat Kuta untuk tetap 

mampu eksis berdasarkan konsep tri hita karana dalam agama Hindu. Kondisi 

tersebut menarik dicermati mengingat teori postkolonial menyatakan jika terjadi 

pertemuan kultur, kultur yang imperior selalu dihegemoni oleh kultur superiour 

sehingga terjadi perubahan kebudayaan yang hebat, seperti kasus Hawaii dan 

kasus orang Betawi di Jakarta. Pendukung dan pelaku sosiobudaya Desa Adat 

Kuta tampak lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan tourist (penikmat) dan 

tamiu yang ada di Kuta. Keadaan tersebut sangat potensial dapat memudarkan 

budaya dan tradisi keagamaan krama Desa Adat Kuta. Pemertahanan suatu 

kebudayaan dan kehidupan agama di suatu daerah termasuk di dalamnya Desa 

Adat Kuta tidak terjadi secara otomatis dan alami, tetapi melalui suatu usaha dan 

proses, yakni pendidikan. Demikian juga pemertahanan suatu kebudayaan 

menimbulkan dampak tidak saja kebudayaan itu bertahan, tetapi juga dapat 

memunculkan etnosentrisme, lokalisme, dan globalisme.   

Ada asumsi bahwa Desa Adat Kuta mampu menangkal perubahan yang 

mengarah pada perubahan negatif. Krama Desa Adat Kuta juga mampu selektif 

dan adaptif menerima kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan 

asing sehingga mampu mempertahankan agama Hindu dengan tradisi 

keagamaannya. Dalam karya ini dibahas faktor penyebab krama Desa Adat Kuta 

melakukan pemertahanan agama Hindu, bentuk pemertahanan yang dilakukan, 

serta dampak dan makna akibat pemertahanan agama Hindu bagi pembangunan 

Desa Adat Kuta.  

Teori yang digunakan untuk membedah permasalahan tersebut adalah teori 

identitas, teori dekonstruksi dan teori semiotik. Pendekatan yang digunakan untuk 

menguraikan masalah ini bersifat kualitatif deskriptif. Sumber data primer adalah 

para informan, yang memahami objek penelitian, yang terkait dengan aktivitas 

krama Desa Adat Kuta. Sumber data sekunder berupa sumber tertulis atau 

dokumen yang relevan dan terkini, seperti hasil penelitian, buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan artikel atau majalah yang relevan. Penentuan informan dilakukan 

secara purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa faktor penyebab krama Desa Adat 

Kuta melakukan pemertahanan agama terdiri atas faktor internal dan eksternal. Di 

pihak lain serta bentuk pemertahanan agama Hindu oleh Desa Adat Kuta berbasis 

budaya terdiri atas bentuk pemertahanan internal, yakni upaya yang dilakukan 



 

 

secara mandiri oleh desa adat sendiri bersama segenap krama dan organisasi 

sosial keagamaan di bawah Desa Adat Kuta. Bentuk pemertahanan eksternal 

dilakukan oleh pemerintah termasuk Kementerian Agama bekerja sama dengan 

lembaga terkait, seperti Parisada serta Majelis Desa Pakraman dengan 

melaksanakan pembinaan desa adat. Di samping itu juga partisipasi pihak swasta, 

seperti kegiatan lomba penjor dan banten gebogan yang dilaksanakan oleh 

peguyuban hotel di wilayah Kuta, pengruatan wayang sapu leger, bayuh oton 

oleh Yayasan Siwa Padma Bhuana, dan partisipasi Yayasan Pembangungan Desa 

Kuta. 

Adapun dampak dari pemertahanan agama oleh Desa Adat Kuta berupa 

dampak positif meliputi enam aspek dan dampak negatif terdiri atas empat aspek. 

Makna pemertahanan agama oleh krama Desa Adat Kuta meliputi (1) makna 

edukatif, (2) makna kerukunan hidup, dan (3) makna pelestarian budaya. 

 

 

Kata kunci: pemertahanan, agama Hindu, Desa Adat Kuta  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Dense and heterogeneous population (pawongan) of Desa Adat Kuta due 

to the high level of immigrants in search of livelihood in Kuta, can bring out the 

complexity of problems of life as a result of increasing competition in the 

business, strict use of time, the limited space, noise and congestion on the roads. It 

gives psychological pressure to krama (inhabitant), krama tamiu (inhabitant from 

outside) and tamiu (guest) in Desa Adat Kuta which can lead to decreased 

solidarity and social sensitivity, as well as an opportunity for persons who are not 

responsible to commit the crime. 

Reality is a challenge for Desa Adat Kuta to remain able to exist based on 

the concept of Tri Hita Karana. Such conditions attract scrutiny given by 

postcolonial theory, if there is a meeting of cultures, the culture imperior always 

hegemoniez by superiour culture so that occurs a great cultural changes such as 

the case of Hawai as well as cases of people Betawi in Jakarta. Supporters and 

sociocultural actors of Desa Adat Kuta, seemed fewer in number than tourist and 

guest in Kuta. The situation is very potential to diminish the cultural and religious 

traditions of Desa Adat Kuta. Preservation of a cultural and religious life in an 

area including the Village of  Kuta does not happens automatically, and naturally, 

but through a business and the process of education. Similarly, the preservation of 

a culture not only impact the culture to survive, but can also bring ethnocentrism, 

localism and globalism. 

There is an assumption that Desa Adat Kuta able to counteract changes 

that lead to negative. Krama Desa Adat Kuta also able to selectively and 

adaptively receive the advancement of science, technology and foreign culture, so 

as to maintain the Hindu religion with religious traditions. In this work is 

discussed about factors causing Desa Adat Kuta perform retention of Hindu 

Dharma, shape of retention and the impact and significance due to the 

construction of retention of Hindu Dharma in Desa Adat Kuta. 

The theory used to dissect these issues include the Identity theory, the 

theory of deconstruction and semiotic theory. The approach used to analyze this 

problem is qualitative descriptive. The primary data source was the informant, 

who are familiar with the object, which is related to the Desa Adat Kuta activity. 

Secondary data sources in the form of a written source or timely and relevant 

documents such as research, books, scientific journals and relevant articles or 

magazines. Determination of informants done purposively. The data collection 

was done by using observation, interviews, document studies, and literature study. 

From the analysis it was found that the causes of Desa Adat Kuta doing 

preservation of religion consists of internal and external factors, as well as the 

shape retention of the Hindu religion by Desa Adat Kuta based on culture consists 

of the shape retention of internal namely the efforts made independently by the 

traditional village itself together with all manners and socio-religious 

organizations under the Desa Adat Kuta. Shape retention of external carried out 

by the government including the Ministry of Religious Affairs in cooperation with 

related institutions such as Parisada and Assembly Pakraman to implement 

guidance for Village People, and also occurs on the participation of the private 



 

 

sector such as competitions of Penjor and offerings gebogan implemented by 

peguyuban Territory hotels of Kuta, pengruatan sapu leger shadow puppet, Bayuh 

oton by Shiva Padma Bhuana Foundation and participation of Pembangunan Desa 

Kuta Foundation, etc. 

As for the impact on the preservation of religion by the Desa Adat Kuta be 

a positive impact include 6 aspects and negative impacts consists of four aspects. 

Retention of the meaning of religion by the Desa Adat Kuta manners may be 

mentioned include (1) The educational significance, (2) the meaning of harmony, 

and (3) the meaning of cultural preservation. 

 

Keywords: retention, Hinduism, Desa Adat Kuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembicaraan tentang Desa Adat Kuta sebagai Kampung Global tidak 

bisa lepas dengan wacana Bali sebagai Pulau Global sebab sejak lama Pulau 

Bali telah menjadi wacana global sehingga menjadi tempat yang menarik 

untuk dikunjungi oleh wisatawan dari seluruh pelosok dunia. Bahkan sejak 

masih Indonesia disebut dengan Nusantara, Bali telah menunjukkan ciri -ciri 

global yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi, baik oleh para peneliti 

maupun masyarakat biasa. Hal ini sangat relevan dengan uraian Parimartha 

(2012) dalam buku yang berjudul Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas 

Di Bali, khususnya pada Bab 7 dengan judul bab Bali dalam Globalisasi 

Abad XVI – XX. 

Parimartha (2012:96) menguraikan bahwa istilah globalisasi bagi Bali 

sangat populer pada abad ke-20. Sekalipun demikian, terkait dengan 

hubungan global Pulau Bali, tampaknya hal itu bukan sesuatu yang baru, 

sebab Bali telah mencapai hubungan global sejak masa-masa prasejarah. 

Paling tidak pada abad pertama Masehi Bali telah memperlihatkan tanda-

tanda adanya hubungan dinamis dengan dunia luar. Penemuan situs arkeologi 

di daerah Gilimanuk, Kabupaten Jemberana dan Desa Sembiran, Kabupaten 

Buleleng menunjukkan hubungan-hubungan itu. Terdapat perbedaan sifat 

hubungan global yang terjadi pada waktu dahulu dengan hubungan global 



 

 

yang terjadi dewasa ini. Istilah globalisasi bagi masyarakat Bali sangat 

popular pada abad ke-20. Kata „globalisasi‟ itu merupakan satu bentuk kata 

kerja yang menunjukkan sebuah proses menjadi „global‟, mensyejagat dari 

lingkungannya yang lokal.  

Pulau Bali merupakan pulau kecil yang terletak pada palung Sunda 

dan merupakan satu di antara 17.000 lebih (17.504 pulau) Kepulauan 

Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia memang negara besar dan 

aneka unsur budaya di antaranya memiliki 74 suku dan lebih dari 1.100 

bahasa daerah (harian Kompas Minggu, 26 Maret 2017, halaman 15). Bali 

memiliki bahasa daerah dan aksara Bali yang masih hidup dalam masyarakat 

Bali sekaligus menjadi urat nadi kebudayaan Bali. Penduduknya mayoritas 

dikenal sebagai etnik Bali yang pada umumnya beragama Hindu, sebagian 

kecil beragama Budha, Kristen, dan Islam. Menurut Ardika (dalam 

Parimartha, 2012:97) seorang arkeolog Universitas Udayana, kondisi air laut 

di sekitar Pulau Bali yang terletak di daerah palung Sunda relatif lebih 

dangkal dibandingkan dengan palung Sahul. Hal itu menyebabkan Bali lebih 

mudah dicapai daripada daratan Asia Tenggara dan pulau-pulau lainnya di 

bagian barat pada masa prasejarah.  

Kata “Bali” sebagai nama pulau antara Jawa dan Lombok, yakni Pulau 

Bali mulai ditorehkan dalam prasasti masa pemerintahan raja-raja di Bali. 

Ada tiga sebutan yang bermakna sama, yakni Bali, Wali, Banten yang 

diberikan untuk nama Pulau Bali. Hal itu disebutkan (ditulis) pada prasasti 

Blanjong Sanur berangka tahun Saka 835 dengan kalimat “..........wali 



 

 

dwipa.......” Kata “Bali” ditemukan pada prasasti Gobleg berangka tahun 905 

Saka dengan kata-kata “.........Siwyan...... dini di Bali”. Kata Bali juga 

ditemukan pada prasasti Jayapangus yakni prasasti Buahan D berangka tahun 

1103 Saka dengan kalimat berbunyi “.........pinaka pangupajiwaning jiwa 

wardana ring Bali Dwipa.....”. Kata atau sebutan “Banten” untuk nama Pulau 

Bali ditemukan pada prasasti Tengkulak A dengan angka tahun 945 Saka 

(1.023 M) dengan kata-kata “........siniwi ring desa banten........”. Kata 

Banten juga dijadikan abiseka (nama) raja yang pernah memerintah Bali, 

yakni Paduka Bhatara Sri Asta Sura Ratna Bumi Banten (raja ibarat delapan 

dewa penguasa arah mata angin) sebagai permata Pulau Banten (Bangli, 2005 

: 6-7). Kemudian jauh ke belakang, yakni tahun 1597, Pulau Bali dikenalkan 

dengan sebutan atau nama “Baelle” yang banyak terdapat pada peta-peta 

kepulauan pada masa itu (Sujaya, 2004:10).  

Pada era kesejagatan dan kepariwisataan Bali tampak cukup maju, 

yaitu pada akhir abad XX muncul banyak lagi sebutan yang ditujukan untuk 

Bali seperti yang ditulis oleh Odyle Knight dalam novel Bali Moon : A 

Spiritual Odyssey. Odyle menyebut Bali sebagai the island of God, the island 

of thousand temples, the paradise island, the last paradise, and the mystical 

island (Burhanuddin, 2008:29) 

 Keindahan dan keunikan Pulau Bali telah diketahui dan dipromosikan 

di luar negeri, baik oleh para pelancong, penjelajah, maupun penjajah bangsa 

asing yang datang ke Bali jauh sebelum Indonesia merdeka. Sujaya (2004:10-

-12) menguraikan bahwa bukti awal yang menunjukkan adanya bangsa asing 



 

 

datang ke Bali adalah catatan sejarah tentang kehadiran awak kapal Belanda 

bernama Aernoudt Lintgens yang datang pertama kali di Pulau Bali. Ia 

mendarat di Pantai Kuta (Countaen) pada 9 Februari 1597 ditemani oleh 

Emanual Roodenburch (seorang berkebangsaan Portugis) dan tinggal di Kuta 

sampai 16 Februari 1597. Keduanya menyatakan bahwa diri mereka 

diperlakukan secara baik dan ramah-tamah oleh warga masyarakat Kuta. 

Selanjutnya dua setengah abad kemudian para pedagang Belanda mendirikan 

perusahaan perdagangan Belanda bernama “De Nederladsche 

Handelmaatschappji” yang diresmikan pada 1 Agustus 1839. Pada waktu itu 

Raja Kesiman bernama Gusti Ngurah Gde Kesiman mengangkat Mads 

Johansen Lange ( berkebangsaan Denmark) sebagai syahbandar.  

Ardana (1983:9--10) menyatakan bahwa banyak orang asing tertarik 

dengan kepurbakalaan Bali untuk mengadakan penelitian tentang Bali, seperti 

dilakukan oleh G. E Rumphius yang kemudian hasilnya ditulis dalam buku 

yang berjudul Amboinsche pada tahun 1690. Hasil penelitian tersebut berisi 

tentang nekara Pejeng. Kemudian pada tahun 1875 F.C. Valok juga 

melakukan penelitian tentang nekara Pejeng yang dilanjutkan oleh seorang 

pegawai sipil Belanda bernama F. A. Liefrinck. 

 Sumber lain menyatakan bahwa orang asing lainnya yang sangat 

tertarik dan menikmati keunikan, kekayaan, dan keindahan alam Indonesia 

termasuk Bali disebutkan sebagai berikut  

“Pada tanggal 16 Februari 1818 utusan Pemerintah Belanda bernama 

Van den Broek menyebutkan perahu yang dikirim dengan membawa 

barang-barang ke Buleleng. Namun, terdampar di perairan Badung dan 

Raja Badung merampas seluruh muatan kapal tersebut. Begitu pula 



 

 

yang dialami oleh Hendrick Jacob Huskus Koopman yang sedang 

mengadakan perundingan dengan Raja Badung tgl. 19 Juli 1841, kapal 

Belanda yang bernama Overrijssel terdampar di perairan Kuta wilayah 

kerajaan Badung, tempat penduduk pantai wilayah itu melakukan 

tawanan karang atas kapal Overrijssel dan merampas semua isi 

muatannya” (Rai Mirsha dkk., 1986:163). 

 

 Kemudian memasuki abad ke-20 W.O.J. Nieuwenkamp mengunjungi 

Bali tepatnya pada tahun 1906 untuk melakukan penelitian dan melaksanakan 

perjalanan mengelilingi Bali. Adapun objek penelitiannya, antara lain nekara 

Pejeng, situs Pura Bukit Penulisan, Pulau Serangan. Selanjutnya pada tahun 

1918 penelitian dilakukan terhadap Pura Uluwatu, Campuan Ubud, Kapal, 

Mengwi, Batukaru, dan Desa Trunyan dengan menerbitkan riwayat 

perjalanannya pada tahun 1922. Penelitian kepurbakalaan Bali lainnya 

dilakukankan pula oleh H.T. Damste pada tahun 1920 dengan memberikan 

catatan tentang Gunung Kawi. Kemudian L.C. Heyting melakukan penelitian 

tentang Goa Gajah pada tahun 1923, Nieuwenkamp memeriksa atau meneliti 

Relief Yeh Pulu pada tahun 1925, dilanjutkan oleh Van Erp pada tahun 1927 

(Ardana, 1983:9--10).  

Pada awalnya Belanda datang ke Bali untuk berdagang. Namun, 

kemudian mereka menduduki Bali melalui berbagai cara termasuk dengan 

cara berperang yang menyebabkan terjadinya perang, seperti perang Jagaraga 

di Buleleng pada 16 April 1849, perang Kusamba pada 24--25 Mei 1849, 

“Perang Puputan”, baik di Badung tahun 1906 maupun di Klungkung tahun 

1908. (Tim, 1986:66--197). Belanda ingin menguasai Bali karena 

menganggap Bali sebagai daerah yang sangat potensial dan strategis , baik 

untuk perdagangan maupun wisata. Sejarah menunjukkan bahwa bukannya 



 

 

Belanda saja yang tertarik dengan Bali, melainkan bangsa-bangsa lain juga 

tertarik, seperti Jepang mendaratkan kapalnya di Sanur, Denpasar pada 19 

Februari 1942 yang kemudian mengusir Belanda dan sekaligus menjajah Bali 

selama kurun waktu  sampai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 (Tim, 

1986:213). Eiseman dan istrinya untuk pertama kalinya datang ke Bali pada 

tahun 1961, yang sebelumnya telah mendengar tentang keunikan dan 

keindahan Pulau Bali (Eiseman, 1992:x). 

 Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa banyak bangsa asing telah 

mengetahui keindahan, keunikan, dan kepurbakalaan Bali melalui kegiatan 

penjelajahan dan penelitian yang kemudian hasil penelitian tersebut tersebar 

ke berbagai penjuru dunia. Hal tersebut mengundang orang asing untuk 

mengenal lebih dekat dan lebih jelas tentang Bali dengan berbagai latar 

belakang dan motivasi, seperti politik, perdagangan, kebudayaan, penelitian, 

dan sebagai wisatawan murni. 

 Kuatnya daya tarik Bali tersebut disebabkan oleh Bali memiliki 

sumber daya alam (gunung, danau, subak dengan sawahnya, hutan, pantai 

berpasir) yang sangat potensial. Di samping itu, Bali juga memiliki berbagai 

macam kekayaan budaya yang khas, peninggalan sejarah, dan kehidupan 

beragama umat Hindu yang unik akibat bersatunya pelaksanaan ajaran agama 

Hindu dengan kearifan lokal, sumber daya alam, dan kemajuan teknologi. 

Sumber daya alam dimaksud meliputi keindahan pantai, antara lain Pantai 

Kuta, Sanur, Tulamben, Tanah Lot, dan Pantai Soka. Wilayah persawahan 

termasuk organisasi subaknya, seperti Subak Jatiluwih, Subak Wongaya 



 

 

Betan, Penebel, Subak Ceking, Tegallalang, dan Subak Lotdunduh, Ubud. 

Alam danau meliputi Danau Batur dengan air panasnya di Toyabungkah, 

Danau Buyan, Danau Beratan, dan Danau Tamblingan. Wilayah hutan atau 

pegunungan meliputi hutan Sangeh, hutan (alas) Kedaton, hutan lindung Bali 

Barat. Di samping itu, juga terdapat pemandangan alam, seperti Ujung 

Karangasem, Candidasa, bukit/pegunungan Kintamani, Kebun Raya Bedugul, 

Permandian Tirthagangga, dan Tirtha Empul. Objek yang berkaitan dengan 

sejarah, seperti Nekara Pejeng, Goa Gajah, Durga Kutri, prasasti Belanjong, 

Museum Bali dan Museum Purbakala.  

Hal lainnya adalah keunikan pola kehidupan masyarakat dan seni 

kerajinan seperti Desa Tenganan Pegringsingan, Desa Terunyan, Desa 

Penglipuran, Desa Celuk Sukawati, Desa Taro, Desa Bona, Desa Keramas, 

dan Desa Gelgel. Dalam hal seni budaya daerah, Bali sangat kaya, seperti 

adanya seni ukir, pahat/patung, lukis, arsitektur, seni suara berupa lagu atau 

kidung baik profan maupun kidung sakral, tari hiburan dan tari sakral, tata 

busana (alit, madya, agung/utama), aksara dan bahasa daerah Bali (sor, 

mider/kepara, singgih), sistem pola menetap dengan ketentuan astabumi dan 

asta kosala-kosali, sistem subak (irigasi) pertanian sawah dan ladang (tegal), 

sistem kekerabatan dan perkawinan, sistem pemerintahan desa adat dengan 

awig-awignya. 

 Arsitektur bangunan pada banyak pura besar, seperti Pura Besakih, 

Pura Batur, Pura Lempuyang, Pura Batukaru, Pura Silayukti, Pura 

Pucakmangu, Pura Pucak Penulisan, dan Pura Uluwatu dengan kemegahan 



 

 

bangunan, tata letak, dan lokasinya di pegunungan memancarkan aura 

ketenangan, kedamaian, dan spiritualitas yang tinggi. Keadaan alam yang 

religius itu menarik para wisatawan untuk dapat menikmati aura religius di 

Bali dengan jalan ikut serta dalam kegiatan ritual keagamaan yang 

dilaksanakan oleh umat Hindu. Selain itu, sikap masyarakat Bali yang ramah-

tamah dan sopan santun menambah penghargaan masyarakat internasional 

terhadap Bali. 

 Pada tahun 2017 Bali dinyatakan sebagai peringkat sepuluh besar 

destinasi terbaik dunia dengan penilaian dilakukan  melalui ajang Trip 

Advisor‟s Traveller‟s Choice Award dan diumumkan pada 22 Maret 2017. 

Koran Jakarta, edisi 3031/ Tahun IX, 24 Maret 2017 pada halaman 18 

menyebutkan “Bali dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik di dunia, 

keindahan panorama alam perpaduan lembah, gunung, pesisir pantai dan 

sawah yang terasering serta keunikan seni budaya yang diwarisi masyarakat 

setempat menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah tujuan wisata Pulau Bali. 

Berikut pemenang  sepuluh besar destinasi wisata pilihan para pelancong 

dunia secara berturut dari yang terbaik Bali (Indonesia), London (Inggris), 

Paris (Prancis), Roma (Italia), New York (Amerika Serikat), Crete (Yunani), 

Barcelona (Spanyol), Siem Reap (Kamboja), Praha (Republik Ceko), dan 

Phuket (Thailand). 

 Dari sekian banyak tempat wisata di Pulau Bali, daerah Kuta memiliki 

daya tarik tersendiri. Ketika matahari menjelang terbenam, para wisatawan 

berdatangan ke tepi Pantai Kuta untuk menyaksikan saat matahari bagaikan 



 

 

sekeping uang logam menempel di dinding langit yang terus bergerak 

mencapai kaki langit, kemudian menyentuh permukaan samudra (horizon) 

dan akhirnya terbenam. Suatu pemandangan yang dinyatakan indah tiada 

taranya itulah membuat wilayah Kuta tetap dipadati oleh wisatawan, baik 

domestik maupun mancanegara. 

 Para pengunjung yang datang ke Bali memiliki kepentingan dan latar 

belakang kehidupan sosial budaya yang beraneka ragam, baik pejabat negara 

maupun para pekerja negara-negara maju. Tidak ketinggalan pendeta Kristen 

ingin memanfaatkan Pantai Kuta sebagai tempat bermisi dan pembaptisan 

orang-orang Bali menjadi pemeluk agama Kristen sebagaimana pernyataan 

Pendeta Johannes Edward Awondatu dalam buku Remah-Remah Roti 

(Awondatu, 1987:73) sebagai berikut   

Pulau Bali, Pulau Kesenian. Kalau kita bertanya kepada orang luar 

negeri tentang Indonesia, mereka pasti tahu Bali. Waktu saya di 

Kanada, saya berbicara kepada seorang penjaga toko. Apakah yang ia 

tahu tentang Indonesia. Ia berkata bahwa ia hanya tahu tiga macam, 

Presiden Soekarno, Bali, dan gempa bumi. Sungguh hebat image Bali 

di dunia ini. Pulau Kesenian. Bahkan, pulau ini sudah menghasilkan 

penghasilan yang besar bagi negara. Bahkan, ada sementara anak 

Tuhan yang ingin cari damai di Bali ini, ingin lari dari kesibukan kota 

dan gereja, lalu bersantai di Bali. Fuuuiii!!! Keliru sekali Pak! Ada 

juga yang mengadakan rapat dan pembicaraan di Bali. Wah, 

pendeknya hebat sekali, tetapi sadarkah Saudara bahwa Bali memiliki 

kepercayaan yang kuat kepada agama Hindu? Di mana-mana berhala-

berhala berserakan. Bicara soal menyediakan makanan untuk 

dewanya, orang Kristen kalah. Mereka berani mengorbankan harta 

benda untuk upacara keagamaan yang besar, tetapi saya berkeinginan 

sekali agar satu kali Bali menjadi pulau keemasan di mana Injil Tuhan 

memenangkan Bali. Itulah sebabnya kami selalu berdoa untuk Bali, 

untuk hamba-hamba Tuhan di Bali agar Tuhan pakai dalam 

memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa untuk I Gusti Anu, Nyoman 

Anu, Ketut Anu, Made Anu, atau Putu Anu agar banyak dan banyak 

dari mereka menjadi anak Tuhan yang diberkati. Kiranya ada banyak 

Ngurah Rai-Ngurah Rai yang berjuang untuk Injil Tuhan. Bila 



 

 

Saudara ke Kuta, (katanya) pantainya indah dan banyak hippies 

bermandikan matahari senja. Mereka bersantai di pantai menunggu hal 

yang tidak ada. Marilah kita berdoa agar satu kali Pantai Kuta menjadi 

tempat orang dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka 

bermandikan matahari kebenaran dan mereka akan menantikan Yesus 

datang untuk kedua kali. Kini di Kuta sudah ada Gereja Pantekosta. 

Berdoalah untuk hamba Tuhan di sini. Tuhan memberkati. Mudah-

mudahan tari-tarian Bali akan lebih semarak karena Injil Tuhan 

menari-menari dalam hati dan kehidupan mereka semua. 

 

Berdasarkan uraian di atas dan pernyataan Pendeta Johannes Edward 

Awondatu tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya masyarakat Bali, 

khusunya krama Desa Adat Kuta sudah cukup lama berbaur dengan 

peradaban asing, baik aspek agama, sosial, ekonomi, maupun budaya. Awal 

perkembangan kepariwisataan di wilayah Kuta dimulai sejak tahun tiga 

puluhan (30-an) dengan kehadiran warga Skotlandia yang bernama Vannine 

Walker (disebut pula Miss Manx) datang ke Bali tahun 1932 dan di Bali lebih 

dikenal dengan nama K‟tut Tantri. Dia diangkat menjadi anak angkat oleh 

Raja Bangli ketika itu. Kemudian Vannine mendirikan hotel pertama di Kuta 

diberikan nama hotel Swara Segara (Suara Samudra) dengan bangunan 

berbentuk bungalow. Hotel itu menonjolkan arsitektur Bali dan model 

pelayanan khas Bali, yang secara resmi beroperasi mulai tahun 1959. 

Walaupun demikian, sesungguhnya wisatawan yang pertama kali datang di 

Kuta tahun 1902 bernama Van Kol seorang anggota parlemen Belanda 

(Sujaya, 2004:16--17). 

Orang asing lain berikutnya yang juga seninam yang pernah datang 

dan menetap di Bali, antara lain Miguel Covarrubias (penulis, pelukis, 

antropolog dan menulis buku berjudul Island of Bali), Andrien Jean Le 



 

 

Mayeur (berkebangsaan Belgia), Walter Spies (Jerman) (koran Jakarta, Edisi 

3031/ Tahun IX, 24 Maret 2017, halaman 18). Setelah kedatangan Vannine 

(K‟tut Tantri) berkebangsaan Skotlandia tahun 1932 dan mendirikan hotel di 

Kuta tahun 1959, Kuta makin dikenal dan makin banyak orang asing datang 

ke Kuta. 

 Orang asing selanjutnya yang tercatat datang ke Kuta sebagai 

wisatawan tahun 1961 adalah Einsemen (Einsemen, 1992:73).  

Kepariwisataan di Kuta mulai menggeliat sejak tahun 1967 dengan 

direhabilitasinya (ditata dan diperluas) lapangan terbang Tuban menjadi 

lapangan terbang internasional dengan nama Ngurah Rai. Sebelumnya, yaitu 

tahun 1963 telah dirintis pembangunan Hotel Bali Beach, Sanur oleh 

Presiden Soekarno (Sujaya, 2004:16--17).  

Disebutkan pula bahwa wisatawan asing yang pertama menginap di 

rumah krama Desa Adat Kuta (rumah I Nyoman Muda, Banjar Buni, Kuta) 

pada tahun 1967 bernama Mike Bayem warga negara Amerika, sekaligus 

veteran perang Vietnam. Kemudian disusul oleh wisatawan lainnya 

berkunjung ke Kuta dan menginap di rumah krama desa karena fasilitas 

akomodasi kepariwisataan belum tersedia seperti dewasa ini. Kala itu warga 

masyarakat Kuta memanfaatkan rumah tinggal, seperti bale delod, meten 

dengan perlengkapan kamar apa adanya untuk menampung para tourist yang 

menginap di Kuta mengingat kondisi Kuta ketika itu masih sederhana dalam 

hal sarana penunjang kepariwisataan. Dengan demikian, keluarga yang 

memiliki rumah atau kamar sewaan menjadi selalu dapat berinteraksi dengan 



 

 

para wisatawan yang tinggal di rumah mereka, termasuk sampai penelitian ini 

dilakukan masih ada krama desa adat menyewakan sebagian rumah 

tinggalnya untuk penginapan wisatawan asing (Nyoman Suparta, wawancara 

3 September 2015). 

Memasuki tahun 1968 usaha dan kegiatan bidang pariwisata semakin 

ramai. Selain kamar rumah tinggal penduduk disewakan, para pemodal , baik 

penduduk lokal (krama desa) maupun orang luar Kuta, mulai membangun 

tempat usaha di bidang kepariwisataan, seperti kamar khusus wisatawan, 

pansion, losmen, home stay, guest house, restaurant, bahkan hotel 

berbintang, seperti hotel Kuta Beach (sekarang Inna Beach Kuta). 

Keterlibatan masyarakat luar Kuta mulai tampak sejak tahun 1968 dengan 

adanya kerja sama pihak hotel Kuta Beach dengan grup (sekaa) Barong 

Singapadu, Gianyar melalui pementasan tari barong secara berkala di Pantai 

Kuta (Nyoman Supatra, wawancara 3 September 2015). 

Sejak tahun 1969 mulai ada warung krama Desa Adat Kuta yang 

menjual barang kerajinan sebagai suvenir untuk para wisatawan walaupun 

hanya sebagai barang dagangan tambahan, mengingat barang dagangan 

utamanya berupa kebutuhan pokok disiapkan untuk keperluan harian warga 

masyarakat Kuta. Barang kerajinan tersebut bukan seluruhnya karya warga 

masyarakat Kuta, kecuali beberapa macam, diantaranya topi, tas dari kulit 

kerang, dan perhiasan yang dibuat dari logam karena di Kuta memang ada 

krama Desa Kuta sebagai perajin perhiasan logam. Kondisi kepariwisataan 

tersebut menarik perhatian banyak pihak dari berbagai daerah di Nusantara 



 

 

untuk berusaha di bidang kepariwasataan dengan bermodal kemampuan dan 

keterampilan seadanya (I Nyoman Muda, wawancara 3 September 2015). 

Para pelaku bisnis pariwisata dan investor juga hampir semuanya 

orang luar semakin banyak melirik wilayah Kuta untuk menanamkan modal 

dan mengembangkan usahanya dengan membangun fasilitas kepariwisataan 

sejalan dengan terus meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kuta. Sejak 

tahun 1973 tanah di sekitar Pantai Kuta banyak diborong (dibeli) oleh para 

pemodal dari luar Bali yang kemudian dipakai mendirikan hotel dan fasilitas 

pariwisata lainnya (Sujaya, 2004:19). Sampai dengan Desember 2015 tercatat 

fasilitas kepariwisataan akomodasi dan penunjang lainnya di Desa Adat Kuta 

meliputi hal-hal berikut. 

Tabel 1.1  Data Fasilitas Akomodasi Kepariwisataan di Desa Adat Kuta 

No Fasilitas Kepariwisataan Jumlah Ket 

1  Homestay 9 buah  

2  Penginapan 54 buah  

3  Hotel melati 151 buah  

4  Hotel berbintang 26 buah  

5  Restaurant 165 buah  

6  Rent car 80 buah  

7  Art shop (kecil, menengah, besar) 1.752 buah  

 

Sumber Data: Desa Adat Kuta, 2015 



 

 

Pertemuan berbagai pihak termasuk pendatang dengan beragam 

keterampilan dan usaha, bahkan berbagai motif yang bermuara di bidang 

pariwisata menimbulkan interaksi lintas budaya yang dapat berdampak, baik 

positif maupun negatif. Dalam hal ini tradisi keagamaan krama Desa Adat 

Kuta hanya dengan dukungan 26 % atau 7.688 jiwa krama Desa Adat Kuta, 

sementara karma tamiu dan warga non-Hindu (tamiu) yang tinggal di 

Kelurahan Kuta terdiri atas penduduk asli Kuta, pedagang, pendatang, 

pekerja/karyawan, pemodal, pengusaha, dan wisatawan sebanyak 74 % atau 

21.000 jiwa lebih yang telah berlangsung puluhan tahun. Secara teoretis hal 

itu tentu dapat menggoyahkan sendi-sendi budaya dan pelaksanaan tradisi 

keagamaan krama Desa Adat Kuta. 

Realitasnya sistem sosiobudaya komunitas Desa Adat Kuta secara 

kasatmata tampaknya tetap eksis. Adapun Indikatornya adalah sebagai 

berikut. 

a) Sistem kegotongroyongan atau pesidikaraan atau pasukadukaan dan 

menyamabraya krama Desa Adat Kuta tetap seperti sediakala, 

walaupun bentuknya mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan tingkat perekonomian masyarakat. 

b) Sistem pola menetap dan tata ruang rumah tinggal krama desa masih 

tetap memperhatikan konsep tri angga dan tri mandala sekalipun 

menggunakan ukuran minimal.   

c) Bale adat sebagai tempat melaksanakan upacara agama pada setiap 

keluarga masih tetap eksis walaupun beberapa di antaranya hanya 



 

 

dalam bentuk kamar (ruangan) upacara karena sempitnya pekarangan 

rumah krama. Di samping itu, tidak mampu memperluas pekarangan 

rumah untuk membangun rumah mengikuti ketentuan asta kosala dan 

asta bumi, mengingat anggota keluarga selalu bertambah, sedangkan 

area tidak mampu diperluas. 

d) Tetap eksisnya organisasi sosial religius sanggar atau sekaa kesenian, 

baik seni tari maupun seni kerawitan/tabuh, bahkan di setiap banjar 

ada grup seni suara (kidung) yang disebut pesantian. 

e) Pelaksanaan upacara keagamaan, baik di tingkat keluarga, banjar 

maupun di tingkat desa adat masih tetap eksis dengan krama desa 

sebagai pelaku utamanya seperti ditunjukkan pada ucara Ngusabha 

Desa Mapahayu Nini pada Oktober 2010. 

f) Masih eksisnya tata krama pergaulan dan tata kelola desa adat sesuai 

dengan konsep tri hita karana. Hal itu dibuktikan dengan 

ditetapkannya Desa Adat Kuta sebagai juara dua dalam lomba desa 

adat dan lomba sekaa teruna tingkat Kabupaten Badung tahun 2008, 

juara dua lomba gong kebyar PKK tahun 2008 tingkat Kabupaten 

Badung, juara tiga lomba administrasi keagamaan PKK tahun 2009 

tingkat Kabupaten Badung, juara satu lomba keluarga harmonis tahun 

2009 tingkat Kabupaten Badung sekaligus tingkat Provinsi Bali atas 

nama Kepala Keluarga A.A Raka Bawa. 

g) Tidak pernah terjadi kasus-kasus adat di lingkungan Desa Adat Kuta 

seperti kesepekang, perebutan tapal batas banjar atau desa, perebutan 



 

 

tanah pelaba pura dan sengketa tanah kuburan (setra), termasuk tidak 

pernah terjadi tawuran antarbanjar atau pemuda walaupun penduduk 

Kelurahan Kuta sangat heterogen dari berbagai aspek. 

h) Sangat kecil, bahkan tidak terjadi tindak kejahatan yang dilakukan 

oleh krama Desa Adat Kuta. Walaupun demikian ketatnya persaingan 

bisnis kepariwasataan dan besarnya pengaruh material dapat memicu 

ego dan perilaku individual krama desa. 

i) Pada tahun 2013 Desa Adat Kuta mewakili Kabupaten Badung dalam 

lomba Desa Adat dan Sekaa Teruna Tingkat Provinsi Bali dengan 

Desa Adat Kuta sebagai juara II, sedangkan Sekaa Teruna sebagai 

juara III. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krama Desa Adat Kuta mampu 

membendung sebagian besar, baik pengaruh negatif kebudayaan asing, 

maupun globalisasi. Di samping itu, juga tetap taat pada nilai-nilai tradisi 

keagamaan (sadaacara, budaya leluhur) serta ajaran agamanya yang 

diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara sehingga tetap mampu bersikap ramah-tamah, sopan santun dalam 

keseharian. Mengapa krama Adat Kuta sangat gigih mempertahankan 

eksitensi sosiobudaya (poin a – i) di atas sekalipun dari perspektif bisnis 

krama desa adat cukup banyak berkorban? Tentu ada latar belakang dan 

faktor-faktor penyebab yang justru menjadi salah satu pokok bahasan dalam 

penelitian ini. 



 

 

Perilaku kurang simpatik dan kasus-kasus sosial pernah  terjadi di 

wilayah Desa Adat Kuta, termasuk pembunuhan anggota Polsek Kuta. 

Namun, para pelakunya bukan krama Desa Adat Kuta sehingga tidak dapat 

dijadikan referensi tentang adanya degradasi kepribadian krama Desa Adat 

Kuta. Diakui masalah sosial yang menonjol masih terdapat di Kuta yang 

secara berurut meliputi (a) gepeng dan pengemis dengan indikasi ada 

pengoordinasinya, (b) pekerja seks komersial (PSK) yang ada di Kuta dengan 

kategori kelas-kelas tertentu yang pelakunya sampai penelitian ini dilakukan 

tidak pernah ada warga Kuta, (c) narkoba dengan berbagai jenis dan 

modusnya, dan (d) perjudian terselubung, penjambretan, pencurian dengan 

kekerasan, termasuk pernah terjadi perampokan. Masalah lainnya juga ada, 

tetapi relatif kecil sehingga tidak dirasakan menggangu ketertiban umum dan 

keamanan masyarakat (Ketut Soma, wawancara, 9 April 2015) 

Pada tahun 90-an pernah terjadi konflik yang menegangkan di Kuta, 

tepatnya pada 29 April 1999 dini hari terjadi pembakaran hampir seluruh 

lapak pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal disepanjang Jalan 

Bakungsari, Kuta. Pemberangusan dan pembakaran dilakukan oleh puluhan 

orang berpakaian adat Bali. Para pemilik lapak nyaris melakukan tindakan 

balas dendam, tetapi mereka dapat dikendalikan melalui pengarahan yang 

diberikan oleh Bendesa Adat Kuta, Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

Kabupaten Badung, dan Bupati Badung ketika itu. Ditegaskan dalam 

pengarahan tersebut bahwa sekalipun para pemberangus dan pembakar lapak 

itu berpakaian adat Bali, mereka belum tentu krama desa. Ternyata memang 



 

 

tidak ada krama Desa Adat Kuta, baik yang terlibat maupun sebagai 

provokator peristiwa itu. Berkat kesigapan aparat dan pemuka masyarakat, 

ketegangan dapat diredakan tanpa meluas. Selain itu, dampak buruk yang 

lebih serius dapat dikendalikan dan dicegah sehingga tindakan anarkis tidak 

terjadi. Rupanya peristiwa itu dipicu oleh persaingan bisnis dan kondisi 

kurang tertib yang dirasakan kurang nyaman oleh berbagai pihak yang 

berbisnis di Kuta (Sujaya, 2004:29).  

Heterogenitas berbagai aspek kependudukan Kelurahan Kuta termasuk 

warga yang tinggal di Desa Adat Kuta sangat tinggi akibat banyaknya 

pengusaha dan usahanya. Di samping itu, juga banyaknya pekerja dari 

berbagai daerah, baik di Bali maupun luar Bali juga wisatawan asing dan 

domestik. Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Kuta pascaperistiwa 

bom tahun 2002 di wilayah Br. Pengabetan, Desa Adat Kuta mulai tahun 

2004 senantiasa mengalami peningkatan. Masa tinggal wisatawan selama 

lima tahun terakhir rata-rata 5, 4 hari bagi wisatawan Nusantara dan 9, 5 hari 

bagi wisatawan mancanegara (LPM Kuta, 2010:17). Walaupun dari segi lama 

tinggal dan jumlah kunjungan wisatawan tampak ada kenaikan, secara 

ekonomi kenaikan tersebut tidak mencolok (Wicaksana, wawancara 6 Mei 

2014). 

Selama lima tahun terakhir sejak tahun 2006 jumlah wisatawan yang 

berkunjung ke Badung termasuk Kuta terus mengalami peningkatan, yakni 

seperti di bawah ini. 

Tabel 1.2  Jumlah Wisatawan yang Berkunjung ke Kabupaten Badung 



 

 

No Tahun Jumlah Wisatawan Ket 

1 2006 1.258.277 Wisman/ wisnu 

2 2007 1.966.318  

3 2008 1.664.854  

4 2009 2.229.945  

5 2010 2.493.058  

6 2011 2.760.579  

7 2012 2.892.019  

8 2013 3.148.443  

9 2014 3.681.342  

10 2015 3.934.384  

11 Oktober 2016 3.948.476  

 

Sumber : Disparda Badung – Laporan April 2011 

Akibat meningkatnya bidang kepariwisataan mobilitas penduduk 

menjadi sangat padat karena aktivitas warga Kuta termasuk krama desa dan 

pekerja (karyawan) serta pencari kerja yang datang ke Kuta sangat banyak. 

Setiap hari tercatat rata-rata mobilitas penduduk Kuta pada medio tahun 2010 

termasuk penduduk musiman berjumlah 29.000 jiwa lebih. Jumlah itu 

meliputi krama desa, karma tamiu (pekerja umat Hindu, tetapi bukan karma 

desa), tamiu (pekerja non-Hindu yang tinggal di Kuta), pekerja/karyawan 

yang bekerja di Kuta, tetapi tidak tinggal di wilayah Desa Adat Kuta atau 

Kelurahan Kuta dan termasuk penduduk musiman. Dari mobilitas penduduk 

(29.000 jiwa lebih) itu diketahui bahwa Kelurahan Kuta yang luasnya 7,23 



 

 

km
2
 (723 ha) menjadi kepadatan penduduknya 2.300 orang lebih setiap satu 

km
2
 pada siang hari. Hal tersebut berarti kepadatan dan heterogenitas warga 

di wilayah (palemahan) Desa Adat Kuta juga demikian adanya (LPM Kuta, 

2010:21). 

Pada Desember 2014 terdata krama desa adat berjumlah 7.688 jiwa 

(64 %) dari penduduk Kelurahan Kuta, sedangkan krama tamiu dan tamiu 

4.367 (36%). Krama tamiu dan tamiu terdiri atas karyawan dan pedagang 

yang bekerja atau berusaha, dan menetap di Kuta ditambah penduduk 

musiman dan wisatawan yang keseluruhan berjumlah 17.000 orang lebih. 

Jika dihitung persentase antara krama desa adat di satu pihak dan krama 

tamiu serta tamiu dan pendatang/pekerja, penduduk musiman dan wisatawan 

yang tidak menetap di Kuta di pihak lain, setiap tahun terjadi perbandingan 

persentase 26% berbanding 74% atau 1:3 (satu adalah krama desa adat dan 

tiga adalah tamiu, krama tamiu, pebisnis, dan wisatawan).  

berdasarkan perbandingan tersebut jelas bahwa aktivitas krama desa 

adat termasuk aktivitas tradisi keagamaannya didominasi aktivitas krama 

tamiu dan tamiu, pekerja, serta wisatawan. Kepadatan dan keheterogenan 

penduduk Kuta yang merupakan aspek pawongan Desa Adat Kuta terjadi 

akibat deras dan tingginya tingkat imigran yang mencari penghidupan di 

Kuta. Sebagai salah satu bentuk aspek globalisasi, hal itu boleh jadi dapat 

memunculkan kompleksitas persoalan dalam kehidupan masyarakat. 

Padatnya penduduk dengan berbagai kepentingan yang tidak jarang saling 

berseberangan menyebabkan semakin ketatnya persaingan bisnis, peluang 



 

 

kerja, ketatnya penggunaan waktu, semakin sempitnya ruang gerak, serta 

banyaknya kebisingan dan kemacetan. Hal itu memberikan tekanan 

psikologis, baik kepada krama, krama tamiu, maupun tamiu yang dapat 

berdampak menurunnya solidaritas dan kepekaan sosial.  

Secara lebih terperinci “ancaman” globalisasi terhadap identitas 

kehidupan krama Desa Adat Kuta meliputi beberapa aspek. Adapun aspek-

aspek tersebut, diantaranya (a) bidang tata ruang dan ruang bebas terkikis, (b) 

banyak arsitektur yang tidak tampak pada bangunan toko, hotel, (c) kesenian 

hiburan malam di hotel, (d) pakaian wisatawan (tamiu/ tamu), (e) bahasa 

komunikasi harian, (f) tata krama pergaulan, (g) penggunaan waktu, (d) 

jamuan/ hidangan/ makanan ketika acara undangan adat, i) rasa menyama 

braya di jalan-jalan di lingkungan Desa Kuta akibat tidak saling kenal 

(wawancara, Wayan Sadi, 5 April 2015) 

Semua kondisi tersebut di atas sekaligus memberikan peluang kepada 

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksinya berupa 

tindak pidana kejahatan. Kejahatan yang dimaksud, seperti 

pencopetan/penjambretan, pencurian dengan kekerasan atau perampokan dan 

bahkan pernah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh tamiu terhadap 

tamiu. Kondisi dan realitas itu menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Adat 

Kuta beserta segenap krama desa untuk tetap mampu eksis dengan segala 

kehidupannya berdasarkan konsep tri hita karana yang dijiwai agama Hindu.  

Berdasarkan kepercayaan, penduduk Kelurahan Kuta yang juga krama 

Desa Adat Kuta terdiri atas pemeluk agama Hindu yang disebut krama dan 



 

 

krama tamiu dan non-Hindu yang disebut tamiu (Islam, Budha, Kristen, dan 

Katholik) berbanding sebagai 6,5 (enam koma lima) berbanding 3,5 (tiga 

koma lima). Jika dihitung pendukung atau krama desa adat dan orang yang 

hanya mencari penghidupan atau menikmati tradisi kehidupan beragama umat 

Hindu dan bekerja atau berbisnis di Kuta terjadi perbandingan 1:3. Artinya 

satu sebagai pelaku utama agama dan tradisi keagamaan Hindu, sedangkan 

tiga hanya menikmati.  

Dari segi jumlah penghuni dan penduduk serta perbandingan tersebut 

di atas tidaklah aneh jika Kuta disebut sebagai kampung internasional (global 

village) atau desa hunian wisatawan. Dikatakan demikian karena sepanjang 

tahun selalu dan tetap ada wisatawan tinggal di Kuta dengan waktu tinggal 

bervariasi. Di samping itu, 60 % penduduk Kuta memiliki pencaharian atau 

bergerak di bidang pariwisata dan senantiasa berkomunikasi juga bergaul 

dengan wisatawan mancanegara. (LPM Kuta, 2010).  

Jumlah krama Desa Adat Kuta hanya seperempat dari jumlah 

populasi. Mobilitas manusia di Desa Adat Kuta merupakan jumlah yang 

relatif kecil karena dalam jumlah itu termasuk balita, remaja, dan kelompok 

orang lanjut usia. Krama yang riil sebagai pelaku utama kehidupan agama 

dan sosioreligius  sosiobudaya diperkirakan 70% dari 7.600 lebih krama atau 

sekitar 5.300 jiwa lebih. Sementara penikmat kehidupan sosioreligius dan 

sosiobudaya yang bukan krama desa adat berjumlah 21.000 lebih. Kondisi ini 

terjadi sepanjang tahun dan akan terus semakin besar selisih 

perbandingannya jika kepariwisataan dan wisatawan terus diproyeksikan 



 

 

semakin maju dan semakin banyak yang datang. Di satu sisi selalu 

dipromosikan dan diupayakan agar kepariwisataan semakin meningkat. 

Bersamaan dengan itu jumlah pendukung/pelaku sosioreligius Hindu dan 

sosiobudayanya yang bernapaskan Hindu akan menjadi semakin kecil 

persentasenya. Hal itu menjadi kekhawatiran krama Desa Adat Kuta dan Bali 

serta para pelaku pariwisata sekaligus kekhawatiran pemerintah. Apabila 

tidak ada langkah strategis yang diterapkan oleh krama Desa Adat Kuta dan 

pemerintah, tentu Kuta (Desa Adat Kuta) sangat mungkin akan menjadi 

komunitas “Betawi Kedua”. Artinya kebudayaan krama Desa Adat Kuta tidak 

eksis lagi jika tidak ada upaya yang tepat dan sungguh-sungguh untuk 

melestarikannya, baik benda budaya maupun sosial dan perilaku budaya. 

Tanpa pelestarian budaya berarti lenyap pula modal budaya kepariwisataan 

Kuta (Gusti Ketut Sudira (alm), wawancara, 5 Mei 2013).  

Kondisi tersebut menarik dicermati mengingat berdasarkan teori 

postkolonial menyatakan jika terjadi pertemuan kultur, kultur yang imperior 

selalu dihegemoni oleh kultur superiour sehingga terjadi perubahan 

kebudayaan yang hebat. Hal itu seperti kasus Hawaii dan kasus orang Betawi 

di Jakarta, yaitu orang Betawi tergusur ke pinggiran dan Jakarta tidak lagi 

menampakkan budaya Betawi dalam aktivitas keseharian. Dari segi 

pendukung sosiobudaya Desa Adat Kuta, tampak pelaku budaya luar lebih 

dominan ada di Kuta. Hal ini sangat potensial dapat memudarkan budaya dan 

tradisi keagamaan krama Desa Adat Kuta. Pemertahanan suatu kebudayaan 

termasuk kehidupan agama di dalamnya tidak terjadi secara otomatis dan 



 

 

alami, tetapi melalui suatu usaha, yakni pendidikan, baik formal, nonformal, 

maupun informal. Demikian juga pemertahanan suatu kebudayaan 

menimbulkan dampak tidak saja kebudayaan itu bertahan, tetapi dapat pula 

memunculkan etnosentrisme, lokalisme, dan globalisme.   

Uraian di atas menunjukkan bahwa Bali telah menjadi isu global sejak 

masa prasejarah atau paling tidak sejak awal abad Masehi,sehingga wacana 

global bukan sebagai wacana baru bagi masyarakat Bali. Hal yang terpenting 

sesungguhnya dari isu global itu adalah bagaimana masyarakat Bali mampu 

mempertahankan dirinya dari gerusan budaya dan peradaban asing.    

Sampai proposal penelitian disertasi ini dibuat belum pernah 

dilakukan penelitian, baik tentang perubahan budaya, perilaku krama desa, 

maupun pemertahanan agama Hindu di desa Adat Kuta yang menjadi Desa 

hunian wisatawan sekaligus kampung global. Di balik kekhawatiran tentang 

punahnya modal pariwisata budaya (agama Hindu dan tradisi keagamaannya) 

ada asumsi bahwa Desa Adat Kuta mampu menangkal perubahan yang 

mengarah pada perubahan negatif. Krama Desa Adat Kuta juga mampu 

selektif dan adaptif menerima kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

budaya asing. Di samping itu, juga mampu mempertahankan agama Hindu 

dengan tradisi keagamaannya. Kegigihan dan kemampuan pemertahanan itu 

diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Keinginan untuk membuktikan 

kebenaran asumsi itulah yang melatar-belakangi penelitian ini.  

1.2 Rumusan Masalah 



 

 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut. 

1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan krama Desa Adat Kuta 

melakukan pemertahanan agama Hindu dalam arus globalisasi ?  

2) Bagaimanakah bentuk pemertahanan agama Hindu yang 

dikembangkan oleh krama Desa Adat Kuta dengan menggunakan 

basis kebudayaan yang ada di Kuta ?  

3) Apakah dampak dan makna pemertahanan agama Hindu bagi 

pembangunan Desa Adat Kuta ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi 

pemertahanan agama Hindu yang dikembangkan oleh Desa Adat Kuta 

sebagai upaya mampu menjadi representasi kampung global. Lebih lanjut 

penelitian ini bertujuan memberikan gambaran umum kepada pemerintah dan 

masyarakat Bali, khususnya seluruh desa adat atau desa pakraman lainnya 

yang ada di Bali. Bahkan, desa di luar Bali tentang upaya mengelola 

masyarakat beserta seluruh potensinya agar tetap eksis dan lestari sekalipun 

desa tersebut menjadi desa wisata yang sangat heterogen dalam berbagai 

aspek dan mengarah menjadi kampung global. 

 

 

 

 



 

 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Secara khusus, penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan krama Desa Adat 

Kuta, Kecamatan Kuta melakukan pemertahanan agama Hindu. 

2) Untuk memahami bentuk pemertahanan agama Hindu yang 

dikembangkan oleh krama Desa Adat Kuta dengan menggunakan 

basis kebudayaan di Kuta. 

3) Untuk mengetahui dampak dan makna pemertahanan agama Hindu 

bagi pembangunan Desa Adat Kuta. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian yang dilakukan, baik oleh perorangan maupun oleh 

sebuah tim sudah sepatutnya dilandasi dengan asas manfaat. Hal itu penting 

karena disadari bahwa sesuatu yang dilakukan tanpa ada manfaat tentu hal itu 

merupakan tindakan pemborosan yang secara akademis tidak perlu terjadi. 

Berkaitan dengan itu penelitian ini memiliki dua manfaat, yakni manfaat 

teoretis dan manfaat praktis. 

 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah keilmuan tentang pemertahanan agama Hindu dan tradisi 

keagamaannya di Desa Adat Kuta. Di samping itu, juga dapat digunakan 

sebagai referensi bagi penelitian lain yang relevan, dan dapat mendorong 

dilaksanakannya penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih mendalam.  



 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya 

pengetahuan tentang pemertahanan agama Hindu sekaligus memberikan 

sumbangan untuk pembangunan masyarakat. Adapun manfaat yang dimaksud 

adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat bagi krama Desa Adat Kuta. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan evaluasi diri sekaligus acuan untuk lebih memahami 

kondisi riil keberagamaan krama Desa Adat Kuta berkaitan dengan 

percampuran budaya mancanegara. Hal ini penting demi terwujudnya 

kehidupan krama Desa Adat Kuta tetap kondusif, lestari, adaptif, 

maju, sejahtera, tertib, aman, dan damai yang dinamis. 

2) Manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Bali. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membangun kepariwisataan 

di daerah lainnya di wilayah Bali. Dengan demikian, akan terjadi 

pemerataan, keseimbangan, dan kesinambungan pembangunan 

wilayah Bali dengan tetap berpegang pada tegaknya pelaksanaan 

konsep tri hita karana yang dijiwai agama Hindu. 

3) Manfaat bagi Parisada Hindu Dharma Indonesia dan Majelis Desa 

Pakraman di Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

acuan dalam membina dan membangun desa adat (desa pakraman) di 

seluruh Bali terutama desa yang akan dikembangkan menjadi desa 

wisata dengan terus memupuk sraddha bhakti umat. Di samping itu, 

juga tetap mengupayakan tegaknya pengamalan ajaran agama Hindu 



 

 

melalui penerapan catur marga dan panca dresta dengan konsep tri 

hita karananya sebagai jiwa budaya Bali mengingat kepariwisataan 

Bali adalah pariwisata budaya. 

4) Manfaat bagi pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan acuan untuk membangun dan mengembangkan 

kepariwisataan daerah dengan mempertahankan kelestarian potensi 

daerah berupa keindahan alam, kearifan lokal (local genious) yang 

meliputi adat istiadat, budaya, religiusitas atau agama, dan 

kepercayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, tetap dapat 

tumbuh subur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


