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KATA PENGANTAR 

 

Kajian Perubahan Ruang Budaya Di Kawasan Perkotaan  (Kasus : Kawasan Kuta, Bali) 

dilatarbelakangi bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman nilai-nilai 

lokal. Namun karena bersaing dengan budaya luar, nilai-nilai kearifan budaya lokal 

tersebut semakin memudar. Budaya luar mempersempit ruang gerak tradisi lokal dan 

sistem keberagaman yang ada. Lebih lanjut kearifan budaya lokal bukan hanya 

kehilangan makna dan saling berebut peran, tetapi juga kehilangan kekuatan dan daya 

juangnya saat peran negara melemah. Komitmen pelaku pembangunan serta dukungan 

birokrasi dalam menyediakan ruang kreatif bagi rakyat dapat menjaga kearifan budaya 

lokal yang alamiah dan sesuai dengan adat kebiasaan lokal (Abdullah, 2001).  Kearifan 

tradisi lokal dalam mengambil peran kreatif dapat berfungsi produktif bagi pemecahan 

problem aktual berhubungan dengan alam dan dunia global (Mulkham, 2006). 

Adalun tujuan penelitan ini adalah memahami perubahan keruangan dalam konteks 

perubahan budaya kawasan akibat perkembangan wisata global. Dalam pembahasan 

perubahan tersebut tidak lepas dari konteks konsep kearifan lokal (lokal knowledge) Bali, 

yaitu Tri Hita Karana yang berhubungan dengan aspek parhyangan, pawongan, dan 

palemahan.  

Laporan akhir ini merupakan tahapan dalam melakukan kajian Perubahan Ruang Budaya 

Di Kawasan Perkotaan  (Kasus : Kawasan Kuta, Bali) yang memuat tinjauan teori, 

gambaran umum Kuta dan analisis perubahan ruang serta rumusan kesimpulan kajian. 

Demikian laporan akhir ini kami susun, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

 

Bandung,   Oktober 2016 

         Tim Penyusun 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1  

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman nilai-nilai lokal. Namun karena 

bersaing dengan budaya luar, nilai-nilai kearifan budaya lokal tersebut semakin memudar. 

Budaya luar mempersempit ruang gerak tradisi lokal dan sistem keberagaman yang ada. 

Lebih lanjut kearifan budaya lokal bukan hanya kehilangan makna dan saling berebut 

peran, tetapi juga kehilangan kekuatan dan daya juangnya saat peran negara melemah 

(Mulkham, 2006).  

Keterpurukan budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi keberadaan komunitas pada 

masa mendatang. Komitmen pelaku pembangunan serta dukungan birokrasi dalam 

menyediakan ruang kreatif bagi rakyat dapat menjaga kearifan budaya lokal yang alamiah 

dan sesuai dengan adat kebiasaan lokal (Abdullah, 2001).  Kearifan tradisi lokal dalam 

mengambil peran kreatif dapat berfungsi produktif bagi pemecahan problem aktual 

berhubungan dengan alam dan dunia global (Mulkham, 2006) 

Berdasarkan wujud atau bentuknya, kebudayaan terdiri atas bentuk abstrak hingga bentuk 

kasat. Dijelaskan lebih lanjut oleh JJ. Honigman dalam Koentjaraningrat (2004) bahwa 

wujud kebudayaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem kebudayaan (cultural system) 

seperti nilai atau pandangan hidup yang bersifat abstrak, sistem sosial (social system) 

seperti pola kegiatan yang bersifat konkrit, dan kebudayaan fisik (physical culture) 

berupa peralatan, perabot, dan bangunan yang bersifat sangat konkrit. Setiap bentuk 

kebudayaan saling berkaitan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur yang dikategorikan 

dalam tujuh unsur kebudayaan. Tujuh unsur kebudayaan tersebut adalah sistem religi dan 

upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, 

kesenian, sistem mata pencaharian serta sistem teknologi (Kluckhohn dalam 

Koentjaraningrat, 2005).  Ketujuh unsur budaya tersebut merujuk pada tema kebudayaan 

yang bersifat universal. Artinya, ketujuh unsur tersebut selalu ada pada kebudayaan 
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meskipun berbeda setiap komposisinya. Perbedaan inilah yang akan membuat ciri khas 

pada suatu kebudayaan. 

Menurut Babu dan Kuttiah (1996: 5-6), budaya mempunyai ruang lingkup yang relatif 

luas, seperti mencakup lingkungan fisik permukiman atau buatan manusia lainnya. 

Perwujudan budaya dalam wujud fisik dan lingkungan binaan menunjukkan keragaman 

pada berbagai lingkungan. Ruang permukiman sebagai salah satu contoh cerminan 

budaya lokal yang menunjukkan perbedaan suatu wilayah dengan lainnya. Selain itu 

menurut Levi Strauss (1963: 121), struktur sosial masyarakat sebagai salah satu wujud 

budaya yang mempengaruhi terbentuknya ruang permukiman. Levi Strauss, (1963: 141-

143) menambahkan bahwa struktur sosial masyarakat diwujudkan dalam oposisi binair, 

seperti menggambarkan posisi laki-laki-perempuan, anak-dewasa, pusat-pinggiran. Salah 

satu contohnya adalah permukiman di Bororo, bagian pusat diperuntukkan laki-laki serta 

berbagai upacara ritual. Sedangkan, bagian pinggiran untuk perempuan (Levi Strauss, 

1963: 141-143). 

Budaya sebagai sebuah sistem selalu mengalami perubahan dan perkembangan melalui 

dorongan-dorongan dari dalam maupun dari luar sistem tersebut. Dengan perubahan 

tersebut, masa dan kesejarahan menjadi faktor yang perlu diperhitungkan.  Perubahan 

budaya tersebut terjadi karena terdapatnya proses adaptasi dan belajar manusia, yang 

menuju pada tataran serta tuntutan yang lebih baik.  

Perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan pola dan struktur permukiman 

wilayah (Maran, 2000; Lauer, 2003; Suparlan 2004).  Rapoport (1968) mengungkapkan 

bahwa perubahan tidak selalu terjadi serentak dan pada seluruh unsur yang ada. Terdapat 

unsur yang berubah dan unsur yang tetap atau bertahan (constancy and change) pada nilai 

sacred dan profane.  Juga terdapatnya perubahan masih menyisakan unsur yang 

dipertahankan, hanya umumnya terdapat kecenderungan lebih kuat untuk berubah 

daripada mempertahankannya. Sedangkan Levi Straus (1963) mengungkapkan bahwa  

hubungan budaya dan struktur permukiman relatif menghasilkan struktur dalam yang 

tetap dan tidak berubah. 

Sistem kepercayaan telah mempengaruhi terbentuknya pola dan hirarki permukiman. 

Parimin (1986: 140) menyatakan bahwa sistem permukiman sebagai pengejawantahan 
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sistem kepercayaan dapat mengandung unsur sacred-profane. Dijelaskan lebih lanjut oleh 

Dovey (1979) bahwa unsur sacred adalah unsur yang harus dipelihara dan dipertahankan, 

sedangkan unsur profane adalah unsur yang memungkinkan untuk diubah. Begitu juga 

dengan Parimin (1986 : 140-144) yang menyatakan bahwa unsur sacred pada konteks 

Bali diwujudkan sebagai unsur utama yakni gunung, dan unsur profane diwujudkan 

sebagai unsur nista yakni laut. Demikian juga, menurut pandangan Rapoport yang 

mengkritisi unsur tersebut khususnya pada unsur sacred. Dalam konteks perubahan, 

unsur sacred cenderung lebih dipertahankan daripada upaya untuk mengubahnya.  

Pemikiran yang bersifat oposisi binair, seperti pusat dan pinggiran. Kasus yang terjadi di 

Bali diuraikan berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan. Apabila dikaitkan dengan 

pemikiran Derrida (Hart, 2003: 76; Agger, 2003: 119), terdapat perubahan pandangan 

bahwa masyarakat Bali pegunungan berkedudukan lebih rendah daripada masyarakat 

Bali dataran yang lebih banyak mendapat pengaruh Hindu. Seperti pemikiran yang 

diungkapkan oleh Lyotard (dalam Barker, 2005:196), alam pikiran modern yang 

menempatkan Hindu sebagai metanarasi sudah kurang relevan pada era postmodern saat 

ini. Menurut Lyotard, alam pikiran modern yang mendasarkan diri pada ketertarikannya 

terhadap metanarasi adalah kisah-kisah sejarah yang agung dan memiliki validitas 

universal. Sedangkan, meyakini pengetahuan yang bersifat spesifik terhadap permainan 

bahasa dan merangkul banyak pengetahuan lokal yang plural dan beragam adalah kondisi 

postmodern. Dengan demikian, sesuai dengan alam pikiran postmodern penelitian 

tentang ragam budaya pada aras lokal menjadi sesuatu yang cukup signifikan pada era 

globalisasi.  

Perubahan ruang sebagai bagian dari perubahan budaya dapat terjadi akibat dominasi 

ekonomi (Jackson, 1991b dan2000b; Su, 2007). Lebih lanjut diungkapkan bahwa 

perubahan ruang dipengaruhi beragamnya kekuatan yang bekerja pada ruang 

bersangkutan. Sandercock menilai ruang sebagai “rainbow region”, yaitu wilayah dengan 

berbagai kepentingan. Hal yang terjadi dalam wilayah itu dapat berupa perebutan ruang 

(struggle over space), seperti perebutan wilayah hidup dengan wilayah ekonomi 

(Friedmann, 1987). Selain itu, terdapat pula perebutan kepemilikan (belonging). Menurut 

Sandercock (1998: 3), di wilayah tersebut akan timbul permasalahan seperti, ‘who 

belongs where?’ dan with what citizenship rights? (dengan hak kewargaan apa?). Begitu 
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juga dengan Swyngedouw (2010) yang menambahkan beberapa pertanyaan, seperti “who 

gains from and who pay for, who benefits from and who suffers from and in what ways?” 

Henri Lefebvre (1991) dan Manual Casstells (1996) mengungkapkan bahwa ruang 

merupakan social production yang terbentuk dari adanya kekuatan relasional antara 

kapital (economic oriented) & political power. Lefebvre (1991) mengungkapkan pula 

bahwa keberadaan ruang absolut sebagai bentuk relasi sosial yang terjadi. Terdapat 

beberapa pandangan tentang relasi antar faktor pembentuk ruang yakni faktor politik-

ekonomi (Harvey, 1989; Fanstein, 2005), politik-ekologi (Swyngedouw dan Heynen, 

2003; Latour, 2004; Murdoch, 2006), dan sosial budaya (Sandercock, 1998). Graham dan 

Healey (1999)  mengungkapkan ajakan untuk mempraktekkan proses perencanaan secara 

relasional. Sedangkan Friedman (1998) mengungkapkan produksi habitat kota yang 

dipengaruhi 6 proses sosio spasial, salah satunya berupa perubahan dan diferensiasi 

kultural. 

Murdoch (2006) mengungkapkan pula bahwa ruang menjadi “tempat pertemuan” konflik 

relasional setelah relasi konsensual berhasil dikonsolidasikan. Perspektif ruang relasional 

memungkinkan untuk mengetahui cara konfigurasi ruang tertentu dibangkitkan dan 

mengetahui alasan ruang tertentu tidak pernah muncul atau himpunan relasinya gagal 

mendapatkan koherensi ruang (spatial coherence). Oleh karena itu, relasi antar relasi 

menjadi hal yang penting. Bentuk ruang dapat dilihat sebagai “ekspresi” relasi yang 

“mendasarinya”, tetapi dapat juga dilihat sebagai bentuk penindasan terhadap semua 

hubungan lain yang mungkin sebelumnya pernah ada yang 'menghilang eksistensinya'. 

Pembuatan ruang secara relasional merupakan proses kesepakatan (consensual) atau 

pertentangan (contested). Dapat dikatakan  bahwa “consensual” karena relasi dibuat 

melalui persetujuan atau penyesuaian antara 2 entitas atau lebih, sedangkan  “contested” 

karena konstruksi satu set relasi mencakup baik pengeluaran (exclusion) beberapa entitas 

dan relasinya atau melalui pemaksaan keikutsertaan pihak lainnya dengan kekerasan. 

Dengan demikian,  ruang relasional merupakan ruang yang diisi oleh power yang 

sebagian relasi berhasil mendominasi, minimal untuk beberapa waktu sedangkan lainnya 

didominasi. Oleh karena itu, beragam `himpunan relasi dapat eksis bersama. Tetapi, 

biasanya terjadi kompetisi diantara relasi tersebut terhadap komposisi ruang dan tempat 

tertentu  
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Selain dipengaruhi dominasi ekonomi, terdapat pula pandangan tentang pengaruh struktur 

dan agen dalam perubahan ruang. Marxians dan kaum fungsionalists yang diungkapkan 

antara lain oleh Soja & Harvey, memandang struktur sebagai penentu utama terjadinya 

relasi-relasi sosial dalam ruang.. Tetapi Giddens sebagai seorang neoWeberian, tidak 

seperti kaum strukturalists. Giddens tidak mengabaikan peran seorang agent/agents. 

Baginya terbentuknya suatu struktur dalam masyarakat, merupakan hasil produksi dan 

reproduksi antar agents dalam suatu komunitas. Lebih lanjut Giddens dan Wirotomo 

menggunakan kekuatan struktural dari para aktor pemerintah kota. Giddens 

menggunakan structural relations, dan Wirotomo menggunakan prosedural processes, 

cultural and structural processes. Melalui proses inilah dilakukan negosiasi-negosiasi 

antar agents/actors.  Sebagai contoh social cohesion yang dibangun, antara orang-orang 

Cina dengan penduduk lokal di Makassar, tidak begitu mudah dan cepat tapi melalui 

proses waktu dimulai sejak pemerintahan kerajaan Makassar sampai sekarang. Social 

cohesion yang terjalin didasarkan dan membentuk trust diantara mereka,  

Dari sisi perencanaan sebagai bentuk intervensi mempertahankan ruang lokal, 

Allmendinger (2001) mengungkapkan bahwa teori perencanaan juga memperlihatkan 

pergeseran paradigma yakni dari instrumental rationality ke communicative rationality. 

Pergeseran ini sebagai wujud pemahaman kegagalan perencanaan yang cenderung top 

down dalam mengantisipasi kebutuhan nyata masyarakat. Oleh karena itu, muncul 

paradigma perencanaan yang lebih mengutamakan pengembangan lokal (local 

development) sebagai wacana alternatif dalam menyelesaikan konflik ketimpangan antar 

wilayah, kesenjangan kesejahteraan, rasa keadilan, dan persoalan sosial ekonomi 

kemasyarakatan  lainnya dalam peningkatan kinerja pengembangan (Nurzaman, 2002). 

Perencanaan tidak hanya sebagai penghormatan terhadap masalah memodernisasikan 

masyarakat tradisional, tidak hanya duplikasi intensifikasi energi dan sumberdaya alam, 

dan bukan lagi pembangunan yang terpisah dari pembangunan masyarakat (Abdullah, 

2001). Perencanaan pembangunan seyogyanya mengakui dan melibatkan keadaan lokal, 

menumbuhkan potensi perkembangan serta membuka akses kontribusi institusi dan 

pengetahuan lokal (Kay and Alder, 1999).  

Sudaryono (2006) mengusulkan perlunya pertimbangan pluralisme budaya lokal dalam 

konteks perencanaan keruangan. Pendekatan keruangan yang selama ini bersifat 
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deterministik-rasionalistik telah banyak menuai kritik, khususnya karena 

ketidakmampuan mengakomodasi nilai-nilai pluralisme dan kepentingan masyarakat 

banyak pada skala komunitas dan lokal. Oleh karena itu, Sudaryono (2006) 

mengungkapkan perhatiannya terhadap konsep penguatan ruang lokal sebagai bentuk 

dukungan mempertahankan keberadaan ruang lokal.   

Dari uraian tersebut, penguatan ruang lokal dalam konteks perencanaan merupakan hal 

yang penting. Melalui penguatan ini, budaya lokal yang memuat norma, sosial, dan 

artefak dapat terus bertahan di tengah intervensi berbagai budaya luar yang relatif 

mendominasi. Dapat dikatakan bahwa posisi kerja perencanaan keruangan menjadi 

sangat penting dan signifikan, dengan tugas sucinya membangun kesadaran budaya, 

ruang, dan politik lokal bagi masyarakat lokal khususnya dan masyarakat dunia yang 

menaruh kepentingan terhadap keberlanjutan sumberdaya lokal. 

Pengaruh budaya luar terhadap komunitas lokal semakin meningkat pada era globalisasi. 

Pada era globalisasi, mekanisme yang timbul bertumpu pada kekuatan ekonomi. Salah 

satu kegiatan ekonomi tersebut berupa wisata yang menunjukkan kecenderungan 

perkembangan relatif pesat. Wisata merupakan salah satu kegiatan yang mendapat 

pengaruh globalisasi, yang terwujud dalam industri wisata (Shaw dan William, 2002). 

Keterkaitan antar lokasi menjadi pendorong perkembangan wisata internasional, 

termasuk wisatawan asing (Tribe, 1997; Youell, 1998). Cochrane dan Nyeri (2000), 

dorongan globalisasi mempengaruhi peningkatan interaksi host-guest di tingkat lokal.  

Dalam konteks pengembangan kegiatan wisata, terdapat relasi antara antara dominasi 

ekonomi dan resistensi nilai lokal. Dominasi ekonomi tidak hanya ekonomi yang 

digerakkan oleh pelaku luar negeri sebagai pengaruh globalisasi, tetapi juga oleh pelaku 

nasional dan lokal wilayah. Lauer (2003) menambahkan bahwa perubahan terjadi akibat 

kontradiksi antara kekuatan yang berlawanan (bersifat statis dan dinamis) serta 

dipersatukan dalam masyarakat. Su (2007) berpandangan bahwa pengembangan wisata 

menempatkan ekonomi dan budaya dalam satu analisis yang tidak bisa dipisahkan.  

Selama ini masih terbatas penjelasan empirik tentang perubahan dan kebertahanan ruang 

lokal pada dari perspektif ruang relasional akibat perkembangan wisata dalam konteks 
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perencanaan tata ruang. Penelitan-penelitian yang ada selama ini umumnya kurang 

mempertimbangkan pemahaman ruang yang berlandaskan pada persepsi masayarakat. 

Selain itu wisata akibat pengaruh globalisasi, sakralitas dan perencanaan, serta aspek-

aspek yang mempengaruhinya. Beberapa literatur perencanaan terkait belum memberikan 

penjelasan yang memadai tentang kebertahanan dan perubahan ruang yang terjadi serta 

perkembangan aspek yang mempengaruhinya, antara lain Sandercock (1998),  Lefebvre 

(1991), kasus plta m yasin dll. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperjelas 

perspektif relasi global dan lokal serta wujud ruangnya dalam konteks wisata, yakni 

apakah perspektif kekalahan, kemunculan atau perspektif adanya kontestasi global dan 

lokal. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan keterbatasan penelitian 

sebelumnya yakni: 

 Pengkajian budaya dan ruang kawasan perkotaan yang menunjukkan relasi 

dominasi wisata dan resistensi sakralitas relatif masih terbatas. 

 Cenderung lingkup pada masa bangunan, fokus pada satu aspek saja (misal 

pendapatan, biokulural diversity), memandang entitas secara umum/keseluruhan), 

serta tidak memperdalam keruangan yang terjadi dalam konteks perubahan 

budaya. 

 Pada penelitian terkait lainnya, juga belum memperdalam aspek perubahan ruang 

dalam kontek perubahan budaya, tetapi lebih berfokus pada faktor-faktor sosial 

pembentuk ruang lokal. 

Oleh karena itu, perlu penelitian lebih mendalam tentang perubahan ruang budaya 

dimaksud. 

1.3 Tujuan dan Sasaran  

1.3.1 Tujuan  

Berdasarkan  keterbatasan konsep dan studi sebelumnya maka tujuan penelitan ini adalah 

memahami perubahan keruangan dalam konteks perubahan budaya kawasan akibat 

perkembangan wisata global. Dalam pembahasan perubahan tersebut tidak lepas dari 
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konteks konsep kearifan lokal (lokal knowledge) Bali, yaitu Tri Hita Karana yang 

berhubungan dengan aspek parhyangan, pawongan, dan palemahan. 

1.3.2 Sasaran   

 Memahami perubahan budaya dan spasial terkait dengan aspek parhyangan, 

pawongan, dan palemahan di kawasan Kuta 

 Memahami pola, arah, makna dan dampak perubahan budaya dan spasial serta 

relevansinya terhadap perkembangan wilayah pada masa mendatang. 

1.4 Manfaat dan Urgensi Penelitian  

1.4.1 Manfaat Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu 

pengetahuan terutama memperkaya kajian teorisasi perubahan budaya dan spasial 

kawasan khususnya kawasan baru yang berada di  wilayah pesisir dan cenderung 

heterogen. 

 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai masukan dan 

saran pengembangan wilayah berbasis wisata yang menunjukkan terdapatnya 

perubahan budaya dan spasial akibat pengaruh globalisasi. Perubahan budaya 

dapat menimbulkan dampak keruangan baik alam maupun lingkungan pada masa 

ini  dan masa depan. 

1.4.2 Urgensi Penelitian  

 Penelitian ini diharapkan memperkaya teorisasi perubahan keruangan dalam 

konteks perubahan budaya yang telah dikembangkan oleh Rapoport (1968) dan 

Levi Straus (1963) khusus nya pada kawasan dengan karakteristik sebagai 

kawasan baru berada di wilayah pesisir dan cenderung heterogen dan 

menunjukkan karakter perkotaan. 

1.5 Metodologi 

Kerangka analisis penelitian ini dapat diformulasikan secara diagramatis ke dalam model 

berikut ini. 
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Gambar 1.1 Kerangka Analisis Penelitian 
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Dalam kerangka penelitian ini dirumuskan bahwa globalisasi mendorong terjadinya 

perkembangan kegiatan wisata serta perubahan budaya dan spasial di wilayah Kuta. 

Pengaruh globalisasi di wilayah Kuta berlangsung sejak tahun 1970-an sejalan dengan 

awal berkembangnya kegiatan wisata. Fenomena globalisasi diindikasikan dengan 

pergerakan sumberdaya baik manusia, modal, teknologi, media, serta ideologi 

(Appadurai, 1993). Perkembangan kegiatan wisata ditunjukkan dengan pertambahan 

jumlah dan keragaman jasa akomodasi wisata baik kelompok bangunan/kegiatan 

komersial skala kecil seperti outlet atau etalase produk-produk tertentu, toko-toko 

kebutuhan wisatawan sehari-hari berupa mini market, layanan jasa lain, seperti laundry, 

money changer dan lain lainnya; kelompok bangunan/kegiatan wisata skala menengah 

seperti: spa, karaoke, café dan rumah makan; dan kelompok banguna/kegiatan skala besar 

dan luas seperti penginapan, hotel-hotel melati, hotel berbintang hingga terminal 

perusahaan biro perjalanan wisata (Dispar. Kab. Badung, 2013). 

Fenomena globalisasi yang mendorong perkembangan wisata, mempengaruhi pula 

perubahan budaya lokal di wilayah Kuta. Budaya lokal di wilayah Kuta dilandasi 

keberadaan agama Hindu. Homogenitas agama sangat mempengaruhi masyarakat Kuta 

dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Agama Hindu merupakan keyakinan yang 

dianut oleh sebagian penduduk wilayah Kuta. Agama Hindu juga lah yang banyak 
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memberi pengaruh kehidupan sosial budaya dan kepribadian masyarakat wilayah Kuta 

yang salah satunya tercermin dalam berbagai bentuk dan tata arsitekturnya. Keramah-

tamahan penduduk wilayah Kuta dan keakraban masyarakatnya telah membangun 

kesadaran solidaritas yang tinggi dan bentuk-bentuk kegotong royongan di berbagai 

sektor. 

Adapun keterkaitan penelitian in dengan penelitian yang telah ada dan penelitian pada 

tahun mendatang dapat dilihat pada gambar berikut 

Gambar 1.2 Fish Bone Penelitian 
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3. Palemahan  

Zona palemahan mencakup pesawahan, tegalan atau kebun campuran, karang bengang, 

karang suwung, karang tuang, kuburan dan catus patha. Kajian detil berupa: karang 

bengang dan karang suwung (tegalan), setra (kuburan), atau catus patha. 

Pertanyaan 

Penelitian 
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perubahan ruang 
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Pola Perubahan 

Ruang 

parahyangan. 

Perubahan Keunikan 

Fisik Ruang 

 

Pola ruang mikro : keberadaan fasilitas ruang dan tata 

letak ruang 

Pola orientasi dan jarak  bangunan  

a) Orientasi horizontal dan vertikal pura 

b) Orientasi rwa bhineda, hulu-teben, segara-

gunung, kaja-kelod  
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Kawasan Kuta dipilih sebagai lokasi kajian diperkuat pula dengan kekhasan wilayahnya 

yang diprioritaskan untuk pengembangan industri wisata massal yang memungkinkan 

kecenderungan perubahan budaya dan ruang lokal nya. 

1.6 Sistematika Penyusunan 

Sistematika  penyusunan laporan kemajuan Kajian Perubahan Ruang Budaya Di Kawasan 

Perkotaan  (Kasus : Kawasan Kuta, Bali) adalah sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 

 Pada bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

sasaran, manfaat dan urgensi penelitian, metodologi dan sistematika 

penyusunan. 

Bab 2 Tinjauan Teori 

 Pada bab ini menguraikan tinjauan teori terkait dengan konsepsi dan pengaruh 

globalisasi, konsepsi perubahan budaya, konsepsi perubahan ruang, konsepsi 



 
 

13 
 

perubahan ruang di Bali dan Studi-studi terdahulu mengenai perubahan 

budaya dan keruangan. 

Bab 3 Gambaran Umum Kuta  

 Pada bab ini menguraikan kondisi umum wilayah Kuta, sejarah dan 

perkembangan kepariwisataan Kuta, Perubahan fisik Kuta sebagai kawasan 

wisata, kondisi sosial ekonomi Kuta dan Kondisi Sosial Budaya. 

Bab 4 Analisis Perubahan Ruang 

 Pada bab ini menguraikan analisis perubahan ruang yang meliputi unsur 

pengaruh perubahan ruang dan perubahan ruang pada setiap zona. 

Bab 5 Kesimpulan  
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BAB 2 TINJAUAN TEORI 

 

2  

2.1 Konsepsi dan Pengaruh Globalisasi  

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan 

keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia melalui 

perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang 

lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi 

mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi dan kedua istilah 

ini sering dipertukarkan.  

Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan 

berkurangnya peran negara atau batas negara (borderless). Termasuk di dalamnya adalah 

yang terkait dengan lalu lintas dalam perdagangan, jasa, dan modal (kapital). Untuk itu, 

konsep globalisasi di sini dijelaskan melalui tiga poin, yaitu pengertian dan sejarah 

globalisasi, bidang globalisasi, dan reaksi pada globalisasi.  

Dari seluruh penjelasan di atas, yang dimaksud dengan era globalisasi dalam penelitian 

ini adalah era globalisasi dalam perkembangan dan pengembangan pariwisata di Kawasan 

Kuta. Berbicara lebih rinci, era globalisasi di Kawasan Kuta  menunjuk masa setelah 

tahun 1970-an dengan hadirnya industrial pariwisata dalam masyarakat yang berbasis 

budaya agraris.  

2.2 Konsepsi Perubahan Budaya  

2.2.1 Pengertian Perubahan Budaya 

Maran (2000:15 dalam Sukawati, 2008) berpendapat bahwa kebudayaan adalah suatu 

fenomena universal setiap masyarakat bangsa yang memiliki kebudayaan meskipun 

bentuk dan coraknya berbeda dan berubah-ubah sejalan dengan dinamika kehidupan 

masyarakat pendukungnya. Dinamika dan perubahan umumnya terjadi akibat dari kondisi 

internal dan eksternal masyarakat, antara lain kondisi ekonomi, teknologi, geografi, dan 

kondisi biologi. Dengan demikian, perubahan yang terjadi mencakup seluruh aspek 

kehidupan sosial. Perubahan sosial dapat dipandang sebagai sebuah konsep yang 
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mencakup perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, mulai dari 

tingkat kehidupan individual, sampai dengan tingkat dunia. 

Sementara itu, masyarakat industri oleh Lauer (2003: 421-423 dalam Sukawati, 2008) 

diidentifikasi sebagai masyarakat yang pemikiran pragmatisnya lebih dominan dari pada 

pemikiran ideologisnya. Masyarakat industri atau disebut komunitas industri di negara-

negara liberal-kapitalis, tercipta oleh kekuatan persaingan bebas. Mereka yang kuat akan 

lolos dari ujian persaingan dan akan menjadi penegak tonggak-tonggak komunitas 

industri, dengan modal raksasa dan sistem manajemen yang teruji kecermatan dan 

kemempuannya menggerakkan manusia untuk mencapai sasarannya. Masyarakat industri 

diidentikan dengan masyarakat modern yang merupakan simbol dari kemajuan, dengan 

pemikiran yang rasional, dan cara kerja yang efisien. 

Menurut Koentjaraningrat (1983: 5-8 dalam Sukawati, 2008), terdapat tiga wujud 

kebudayaan. Pertama, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, nilai, 

peraturan, dan yang lainnya. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas 

kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai 

benda-benda hasil karya manusia. Meskipun wujud budaya yang masuk dalam penelitian 

tampak lebih nyata adalah wujud budaya yang ketiga, yaitu penekanan pada  kajian ruang, 

kedua wujud lain sangat terkait.  

Teori perubahan juga diungkapkan oleh Hegel (dalam Sukawati 2008) yang menyatakan 

bahwa terjadinya perubahan adalah akibat adanya kontradiksi antar kekuatan yang saling 

mempengaruhi. Kontradiksi merupakan suatu kesatuan dari konflik antara kekuatan yang 

berlawanan, serta dipersatukan dalam masyarakat yang sama. Dalam konteks perubahan 

spasial di Kawasan Kuta, unsur-unsur yang berkonflik adalah unsur tradisi yang dalam 

hal ini ruang sakral yang cenderung tetap bertahan (statis) dan kekuatan pengaruh 

perubahan baik ekonomi, politik maupun sosial yang cenderung menekan (dinamis). 

Menurut Hegel, proses dialektika tersebut dapat digambarkan sebagai tesis, antitesis, dan 

sintesis. Menurut Lauer (2003: 89-91 dalam Sukawati, 2008) menambahkan bahwa 

dialektika adalah ilmu tentang hukum-hukum umum dan gerakan, perkembangan alam, 

masyarakat manusia, dan pemikiran. Sementara itu, kontradiksi menurutnya adalah sifat 

bawaan proses sosial yang menjadi mekanisme pendorong perubahan.  
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Dari uraian tersebut, dialektika yang terjadi di Kawasan Kuta tidak saja antara ruang 

sakral dan kekuatan pengaruh perubahan ruang sakral, tetapi juga meliputi dialektika 

antarwujud-wujud kebudayaan masyarakat Kawasan Kuta. Ide dan gagasan-gagasan 

manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, memberi jiwa pada masyarakat 

yang bersangkutan. Gagasan-gagasan itu tidak berada lepas satu dari yang lain, melainkan 

selalu berkaitan menjadi satu sistem yang disebut sistem budaya atau dat istiadat. Wujud 

kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam 

masyarakat yang disebut sistem sosial, yang terdiri atas aktivitas-aktivitas manusia yang 

berinteraksi, berhubungan serta bergaul satu dengan yang lain dari detik ke detik atau dari 

hari ke hari dan dari tahun ke tahun, selalu menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan 

adat istiadat. Kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia adalah seluruh total 

dari hasil fisik aktivitas, perbuatan, dan kekaryaannya.  

2.2.2 Faktor-Faktor Pengaruh Perubahan Budaya 

Disadari bahwa budaya akan selalu berubah, maka seiring dengan perubahan sosio-

budaya masyarakat ternyata juga terjadi perubahan tatanan dan pembentukan ruang 

permukiman mereka. Perubahan budaya atau culture change memiliki arti bahwa 

perubahan itu terjadi pada kebudayaan dalam suatu masyarakat, termasuk di dalamnya 

perubahan dalam struktur sosial masyarakat (Harsojo, 1999: 154, dalam Sukawati, 2008). 

Dalam mempelajari perubahan kebudayaan haruslah disadari bahwa perubahan itu 

berjalan terus-menerus.  

Dalam kontek penelitian ini, teori-teori perubahan budaya dipergunakan sebagai tools 

(alat) untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan respon masyarakat 

terhadap dorongan perubahan ruang sakral. Faktor yang mempengaruhi persepsi dan 

respon masyarakat adat tersebut dapat berupa kondisi sosial, ekonomi dan nilai budaya 

masyarakat. Sebagai contoh, dorongan ekonomi berupa kebutuhan keinginan 

mengembangkan usaha ekonomi pada lahan pekarangan, akan mendorong pula 

kebutuhan tambahan ruang usaha di lahan pekarangan tersebut. Keterbatasan lahan akan 

mendorong masyarakat untuk melakukan efisiensi dengan memindahkan sanggah (pura 

keluarga) ke lantai atas. Kondisi ini menggambarkan adanya persepsi dan respon 

masyarakat atas dorongan perubahan ruang sakral. Teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar memperlihatkan faktor mempengaruhi persepsi dan respon masyarakat 

diungkapkan pada uraian ini. 
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A. Teori Hegemoni 

Gramsci (dalam Sukawati, 2008) mengungkapan bahwa hegemoni mencakup sarana 

kultural dan ideologis yang di dalamnya kelompok-kelompok penguasa atau pihak-pihak 

yang dominan menjalankan dan melestarikan kekuasaannya dalam masyarakat melalui 

konsensus (persetujuan) terhadap kelompok-kelompok yang dikuasai atau pihak-pihak 

yang didominasi. Dengan cara berfikir seperti itu, kebudayaan dan masyarakat tidak lain 

merupakan perwujudan upaya-upaya hegemoni yang justru diterima secara konsensual 

oleh mereka yang terhegemoni.  

Timbul pertanyaan sejauh mana mereka yang terkuasai memberikan persetujuan dalam 

proses hegemoni tersebut. Dengan menggunakan kerangka hegemoni tersebut, semakin 

setuju pihak-pihak yang dikuasai dengan kekuasaan yang dijalankan, semakin berhasil 

hegemoni yang terjadi. Dalam hal ini, ide-ide yang dijalankan dalam kekuasaaan tampak 

wajar dan legitimate seolah-olah merupakan inisiatif dari yang dikuasai dan bukan dari 

pihak-pihak lain karena terlebih dahulu sudah ada internalisasi ideologi, kultur, nilai-

nilai, norma-norma, dan segi-segi politik.  

Dalam pandangan Gramsci (Sukawati, 2008), supremasi kelompok atas kelas sosial 

tampil dalam dua cara, yaitu dominasi atau penindasan yang biasanya dilakukan oleh 

pranata pemerintah, dan persetujuan melalui kepemimpinan intelektual dan moral 

terhadap masyarakat sipil (civil society) di mana yang terakhir disebut hegemoni. 

B. Teori Kritis 

Teori Kritis (Mazhab Frankfurt) adalah gerakan intelektual yang berkembang dan sangat 

berpengaruh terhadap teori sosial politik dan ilmu pengetahuan pada tahun 1920-an dan 

masih berpengaruh sampai saat ini, terutama pada gerakan dan teori sosial-budaya kritis 

dan radikal. Menurut Agger (2006: 51), teori sosial kritis berpandangan bahwa semua 

teoretisasi bersifat politis karena mereka membuat asumsi jangka panjang tentang sifat 

fenomena sosial yang kemudian berdampak pada konsepsi tentang kehidupan yang lebih 

baik. Terhadap hal ini, Lubis (2006: 43) menjelaskan sebagai berikut (Lubis, dalam 

Sukawati, 2008). 
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“Teori kritis pertama-tama berupaya untuk memberikan pencerahan dalam arti 

menyadarkan masyarakat tentang faktor-faktor yang menghimpit dan menindas 

mereka, serta mereka harus berupaya untuk membebaskan diri dari faktor tersebut. 

Jadi teori harus dapat dibahaskan secara sederhana, teori harus mampu berbicara 

kepada perasaan masyarakat. Teori Kritis berupaya untuk memperlihatkan dan 

menelanjangi ideologi kekuasaan, menunjukkan kesalahan dalam pandangan yang 

dimiliki dan bagaimana pandangan itu ikut melanggengkan tatanan sosial yang tidak 

adil dan menindas.” 

Menurut Sukawati (2008), ciri Teori Kritis dijelaskan oleh Lubis (2006: 62-63) berikut 

ini : (1) Ilmu bukan refleksi yang statis (padahal realitas sosial budaya sangat dinamis). 

Teori bukan temuan tentang realitas eksternal tetapi konstruksi aktif ilmuwan. (2) Teori 

Kritis menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan serta mendukung kemajuan 

masa depan dengan aksi sosial-politik (pencerahan dan emansipasi). Dengan demikian, 

teori sosial kritis bersifat politis karena berpartisipasi dalam perubahan sosial. (3) Teori 

sosial kritis berpandangan bahwa dominasi (dalam masyarakat) bersifat struktural. 

Artinya, kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih 

besar, seperi politik, ekonomi, budaya, ideologi, diskursus, etnis, ras, dan gender. Teori 

kritis berupaya untuk mengungkap struktur yang mendominasi untuk membantu 

individu/masyarakat dalam memahami akar global dan rasional penindasan yang mereka 

alami (menghubungkan teori dengan praksis). (4) Teori kritis berkeyakinan bahwa 

struktur dominasi diproduksi melalui kesadaran palsu manusia yang dilanggengkan 

melalui ideologi (Marx), reifikasi (Lukacs), hegemoni (Gramsci), pikiran satu dimensi 

(Marcuse), metafisika kehadiran (Derrida), dan kuasa (Foucault). Teori Kritis mencoba 

menyingkap kesadaran palsu tersebut dan meyakini adanya kemampuan untuk 

mengubahnya. (5) Teori Kritis berkeyakinan bahwa perubahan itu dapat dilakukan dari 

diri sendiri, keluarga, dan kehidupan sehari-hari (keluarga, lingkungan kerja, dan lain-

lainnya). (6) Melihat hubungan dialektis antara struktur (institusi) dan individu (aktor), 

pengetahuan tentang struktur dapat dijadikan dasar untuk mengubah struktur/ kondisi 

sosial yang tidak adil/ manusiawi. (7) Manusia (individu) bertanggung jawab atas 

kebebasannya dan berkewajiban untuk mencegah agar tidak terjadi penindasan 

antarsesama. Teori Kritis menolak pragmatisme revolusioner (misalnya diktator proletar) 
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karena kebebasan dan keadilan tidak dapat/ boleh diraih dengan mengorbankan 

kebebasan (alasan pragmatis). 

C. Teori Praktik 

Sukawati (2006) mengungkapkan bahwa teori praktik menjelaskan tentang penekanan 

“keterlibatan subjek” atau masyarakat pelaku kebudayaan dalam proses konstruksi 

budaya. Bourdieu mengatakan, di antara manusia dan kebudayaan terdapat suatu proses 

interaksi secara terus-menerus, dimana manusia mencoba mengolah dan menginstruksi 

simbol-simbol budaya demi kepentingannya dalam kondisi sosial, ekonomi, dan politik 

tertentu secara situasional. Usaha-usaha manusia untuk mengkonstruksi simbol atau nilai 

budaya oleh Bourdieu inilah yang disebut “praktik” (practice). 

Dalam teori praktik ditunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dipengaruhi oleh 

pengalaman-pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari, bukan semata-mata nilai 

budaya itu terbentuk dengan sendirinya dan mempengaruhi perilaku manusia. Ada 

hubungan timbal balik secara terus-menerus antara perilaku yang dipengaruhi oleh sistem 

simbol, dan sebaliknya, sistem simbol direproduksi oleh pelaku berdasarkan kepentingan-

kepentingan situasional. Hubungan timbal balik ini disebut “struktur subjektif” yang 

mencakup juga kebudayaan sebagai sistem konsepsi yang diwariskan maupun yang 

direproduksi atas dasar kepentingan situasional (disarikan dari Sukawati, 2008) 

D. Teori Strukturalisme 

Strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok 

pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan mempunyai suatu struktur yang sama 

dan tetap (Bagus, 2000). Tujuan strukturalisme adalah mencari struktur terdalam dari 

realitas yang tampak kacau dan beraneka ragam di permukaan secara ilmiah (obyektif, 

ketat dan berjarak) (Sutrisno, 2005). Strukturalisme (Strauss, 1958) merupakan teori yang 

dapat mengungkap suatu sistem atau pola yang terjadi dalam satu komunitas fisik maupun 

non fisik. Teori ini menjelaskan bagaimana kebudayaan melalui kajian tentang perilaku, 

perilaku tersebut diungkap untuk mendapatkan konsep yang melatar-belakanginya. Ciri-

ciri itu dapat dilihat strukturnya yakni : 1) Bahwa yang tidak beraturan hanya 

dipermukaan, namun sesungguhnya di balik itu terdapat sebuah mekanisme generatif 

yang kurang lebih konstan; 2) Mekanisme itu selain bersifat konstan, juga terpola dan 
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terpola dan terorganisasi, terdapat blok-blok unsur yang dikombinasikan dan dipakai 

untuk menjelaskan yang dipermukaan; 3) Para peneliti menganggap obyektif, yaitu bisa 

menjaga jarak terhadap yang sebenarnya dalam penelitian mereka; 4) Pendekatan dengan 

memakai sifat bahasa, yaitu mengidentifikasi unsu runsur yang bersesuaian untuk 

menyampaikan pesan. Seperti bahasa yang selalu terdapat unsur-unsur mikro untuk 

menandainya, salah satunya adalah bunyi atau cara pengucapan; 5) Strukturalisme 

dianggap melampaui humanisme, karena cenderung mengurangi,  mengabaikan bahkan 

menegasi peran subjek (disarikan dari Sukadi, 2006) 

E. Konsepsi Kebijakan Publik 

Ardika (2004: 20-31) melihat fenomena pengaruh budaya ini sebagai konsekuensi 

pengembangan pariwisata, yang dapat dikendalikan dengan regulasi pemerintah, dan 

pemahaman serta apresiasi budaya seluruh komponen masyarakat adat. Terkait otonomi 

daerah dalam pemerintahan dan pemanfaatan sumberdaya daerah, maka kebijakan 

pemerintah daerah Bali sangat menentukan perjalanan pariwisata ke depan. 

Searah dengan potensi budaya yang dimiliki oleh wilayah Bali dan kecenderungan wisata 

global yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, nilai sumberdaya manusia, proteksi 

budaya dan hak cipta hingga konsensus nasional pun patut diadakan untuk 

memberlakukan peraturan lokal, nasional, dan internasional tentang kebudayaan dalam 

konteks pariwisata.  

Ardika (2004) menambahkan pula bahwa kebijakan sebagai bagian signifikan dalam 

tulisan ini, terkait relasi antara keberadaan pariwisata dengan ruang budaya tradisional. 

Kebijakan publik merupakan strategi untuk menggambarkan dan membedah kekuatan 

sektor pariwisata di Kawasan Kuta, juga kekuatan pemerintah dan pengusaha dibalik 

kehidupan kawasan wisata, di atas posisi diam dan commonsense masyarakat lokal 

khususnya desa adat. 

 

2.3 Konsepsi tentang Perubahan Ruang 

Konsepsi tentang perubahan ruang ini akan menguraikan proses pembentukan ruang 

sosial yang menggambarkan kekuatan-kekuatan pembentuk ruang, relasi antara kekuatan 
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tersebut dan ruang sosial yang terbentuk. Pemahaman ini diuraikan melalui pemikiran 

yang telah dikembangkan oleh Lefebvre (1991) melalui konsepsi ruang relasional, dan 

Sandercock (1998) melalui penjelasan beragam kekuatan yang berelasi dan berkontribusi 

dalam membentuk ruang. Uraian mengenai konsepsi ruang relasional ini penting sebagai 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan kebaruan penelitian. 

Melalui konsepsi ruang relasional ini ini dapat dirumuskan keterkaitan persepsi dan 

respon dengan elemen pembentuk ruang yang lain dalam memberikan kontribusi terhadap 

perubahan ruang sakral. Selain itu, konsepsi ini menjadi penting sebagai dasar rumusan 

kerangka teoritik penelitian. 

2.3.1 Pengertian Ruang 

Secara harfiah yang dimaksud dengan spasial adalah ruang (lahan) yang digunakan untuk 

tempat tinggal, tempat usaha, tempat rekreasi, tempat ibadah, dan kegiatan-kegiatan 

lainnya, yang merupakan proses dinamis dari pola dan aktivitas manusia (Iwan dan 

Rochmin, 2004: 154 dalam Sukawati, 2008). Manusia memerlukan bahan pangan, air, 

energi, infrastruktur perumahan, dan fasilitas publik. Kegiatan pemenuhan kebutuhan 

tersebut menuntut tersedianya lahan. Namun, karena ketersediaan tanah yang selalu tetap, 

kelangkaan lahan akan terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan tingkat 

konsumsinya, sehingga alih fungsi lahan dan alih kepemilikan tidak dapat dihindari. 

Lebih lanjut Iwan dan Rochmin (2004) menyatakan bahwa alih fungsi lahan dapat 

berjalan secara sistematis dan sporadis. Peralihan secara sistematis memuat karakter 

perencanaan dan keinginan publik sehingga luasan lahan hasil peralihan lebih terkendali 

dan terkonsolidasi dalam kerangka perencanaan tata ruang. Peralihan secara sporadis 

memuat karakter lebih individual atau oleh sekelompok masyarakat sehingga luasan hasil 

peralihan tidak dapat diprediksi dan menyebar tidak terkonsolidasi.  

2.3.2 Konsepsi Produksi Ruang 

Konsepsi produksi atau reproduksi ruang ini merupakan konsepsi utama yang dijadikan 

sandaran dalam penelitian ini. Ruang selalu mereproduksi dirinya sejalan dengan multi 

relasi yang terjadi, juga menyangkut relasi antar aktor.  

Friedmann (2011, hlm.139), menganggap perlunya pemikiran produksi ruang dalam 

perencanaan, menurutnya “menteorikan perencanaan dengan memasukkan proses 

pembentukan kota ke dalam paradigma planning, merupakan alasan Friedmann untuk 
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mengamandemen Planning in the Public Domain (Friedmann, 1987)”. Di sini 

perencanaan memperhatikan beragam konteks sejarah dan ruang. Senada dengan 

Friedmann, Fainstein (2005, hlm.121), menyatakan bahwa “teori perencanaan harus 

menggambarkan tujuan bersama dengan cara mencapainya, dan konteks di mana ia 

berada”. Hal ini memerlukan sensitivitas terhadap proses dan wacana juga, tetapi tidak 

dipisahkan dari pengenalan terhadap struktur ekonomi politik dan bentuk ruang yang 

melatarbelakanginya (disarikan dari Yusuf, 2014). 

Melengkapi kekuatan ekonomi Fainstein, Sandercock (1998, hlm.2) menambahkan “tiga 

kekuatan sosial-budaya yang sedang dan akan terus membentuk ulang kotadan wilayah 

pada abad 21”. Pertama, politik “multicultural citizenship” sebagai dampak dari masifnya 

proses migrasi (age of migration); kedua, “politik menuntut kembali ruang kota dan 

wilayah” oleh masyarakat indegenous dan masyarakat yang dahulu dijajah (age of 

postcolonialism); ketiga, politik “social movement” yang dibangkitkan oleh wanita dan  

kaum minoritas lainnya (age of woman). Sandercock (1998, hlm.3) mengingatkan: 

“ketika kekuatan sosial budaya ini diabaikan, mudah untuk terperangkap ke dalam 

analisis yang hanya melihat kekuatan ekonomi (globalisasi) membentuk segalanya. 

Ketiga kekuatan tersebut membuka bangkitnya masyarakat sipil yang memunculkan 

perencanaan berbasis komunitas (grass-roots) atau disebut insurgent planning yang tidak 

selalu cocok dengan kelembagaan perencanaan formal. Insurgent planning berdiri di atas 

konsepsi keadilan sosial (social justice), kewargaan (citizenship), komunitas, dan 

beragam publik (multiple public), sebagai alternatif dari tiga pilar kearifan perencanaan 

modernis yaitu rationality, comprehensiveness, dan scientific objectivity; proyek masa 

depan yang diarahkan negara; dan ide tentang kepentingan publik. Tujuan utama 

perencanaan bukan untuk menghasilkan dokumen yang disebut rencana, tetapi untuk 

membangkitkan proses politik yang boleh jadi mencakup rencana, kebijakan dan 

program. Tugas perencana disini adalah “mengajar masyarakat untuk memancing ikan”, 

yaitu membantu komunitas termarjinalisasi untuk menemukan suaranya sendiri, tetapi 

tidak berbicara untuk mereka seperti pada advocacy planning (Sandercock 1998:7). 

Menurut Davoudi (2009), sejak periode 1960 an sampai 1990an terdapat perubahan 

paradigma perencanaan dalam memaknai ruang dan tempat. Pada awal periode tersebut 

terdapat perubahan paradigma dalam interpretasi keruangan (interpretation of spatiality) 
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dan konsepsi tentang tempat, mulai dari positivsm, structuralism dan kemudian post-

structuralism. Menurut pandangan positivism, ruang sebagai eucludian dianggap sebagai 

kontrainer netral (neutral container), sedangkan menurut paradigma structuralism, ruang 

dianggap diproduksi dan dikonsumsi secara sosial. Kemudian menurut paradigma 

berikutnya berupa post-structuralism mengganggap bahwa ruang diproduksi secara 

budaya melalui penerapan perspektif ruang relasional, secara lebih khusus berupa triad 

(tiga serangkai) ruang, yang mencakup kajian representasi ruang, praktek ruang dan ruang 

representasional. Konsepsi triad ruang ini dikembangkan oleh Lefebvre pada tahun 1991 

melalui bukunya yang berjudul Production of Space serta literatur terkait lainnya. 

Lefebvre menandai transisi pandangan teorisasi ruang dari structuralism ke pandangan 

yang lebih baru berupa post structuralism. 

Perspektif ruang relasional memungkinkan untuk melihat bagaimana konfigurasi ruang 

tertentu dibangkitkan, atau sebaliknya mengapa ruang tertentu tidak pernah muncul atau 

dengan kata lain himpunan relasinya gagal mendapatkan koherensi ruang (spatial 

coherence). Relasi antar relasi oleh karenanya menjadi penting. Bentuk ruang bisa dilihat 

sebagai “ekspresi” relasi yang “mendasarinya”, tetapi bisa juga dilihat sebagai 

penindasan semua hubungan lain yang mungkin sebelumnya pernah ada, tetapi kemudian 

'menghilang eksistensinya'. Pembuatan ruang secara relasional merupakan proses 

kesepakatan (consensual) atau pertentangan (contested). “Consensual” karena relasi 

biasanya dibuat melalui persetujuan atau penyesuaian antara 2 entitas atau lebih; 

“contested” karena konstruksi satu set relasi boleh jadi mencakup baik pengeluaran 

(exclusion) beberapa entitas dan relasinya atau melalui pemaksaan keikutsertaan  pihak 

lainnya dengan kekerasan. Singkatnya ruang relasional, merupakan ruang yang diisi 

power, dimana sebagian relasi berhasil mendominasi, minimal untuk beberapa waktu, 

sedangkan lainnya didominasi. Oleh karenanya boleh jadi beragam himpunan relasi eksis 

bersama, tetapi biasanya terjadi kompetisi diantara relasi tersebut terhadap komposisi 

ruang dan tempat tertentu (Murdoch, 2006, dalam Yusuf, 2014). 

Menurut Lefebvre (1991),  ruang merupakan sesuatu yang berkaitan dengan aspek fisik, 

mental dan sosial. Ruang bukan berasal hanya dari kumpulan obyek-obyek (seperti apa 

yang sering dikonsepsikan oleh sejarahwan, arsitektur), atau kumpulan gagasan-gagasan 

(seperti apa yang sering dikonsepsikan oleh pakar matematika), atau kumpulan manusia 
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(seperti yang sering dikonsepsikan oleh pakar sejarah sosial), tetapi kumpulan antar-

tindak atau dinamika dari ketiga area ini. Berdasarkan hal tersebut Lefebvre 

memformulasikan ketiga aspek ini (fisikal, mental, sosial) menjadi sebagai: ruang-ruang 

bangunan dan antar bangunan (fisik), gagasan dan konsep dari ruang (mental), ruang 

sebagai bagian dari interaksi sosial (sosial). Dari sini kemudian Lefebvre menurunkan 

teori ruangnya menjadi triad ‘perceived,’ ‘conceived,’ dan ‘lived.’  

Lefebvre (1991) berpendapat bahwa ruang adalah produk sosial. Ini berarti bahwa setiap 

masyarakat memiliki cara sendiri memproduksi ruang. Triad konseptual Lefebvre ini 

mengidentifikasi tiga elemen ruang yaitu, dirasakan, dipahami, dan hidup ruang. 

Gambaran masing-masing elemen ruang tersebut diuraikan sebagai berikut  : 

1. Ruang Persepsi (Perceived Space) atau Praktek Ruang (Spatial Practice) 

Persepsi ruang dan praktik ruang merujuk pada ruang manusia yang relatif obyektif 

dan nyata yang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari (Lefebvre 1991; Purcell 2002). 

Elemen ini digunakan untk mengeksplorasi dasar pertimbangan, persepsi masyarakat 

dalam merubah atau mempertahankan ruang, aktivitas dalam memanfaatkan ruang 

dan respon/upaya dalam mempertahankannya. 

2. Ruang Konsep (Conceived Space) atau Representasi Ruang (Representation of Space) 

Konsep ruang dan representasi ruang mengacu pada konstruksi mental ruang, dan  

ide-ide kreatif tentang dan representasi ruang (Lefebvre 1991; Purcell 2002). Elemen 

ini digunakan untuk memahami   dalam mempertahankan atau melemahkan.  

3. Ruang Hidup (Lived Space) dan Ruang Representasi (Representational Space) 

Ruang hidup dan ruang representasional mengacu pada kombinasi kompleks 

dirasakan dan ruang dikandung (Lefebvre 1991; Purcell 2002). Ruang hidup 

merupakan ruang seseorang yang sebenarnya. Pengalaman ruang dalam kehidupan 

sehari-hari atau elemen penyusun kehidupan sosial (Lefebvre, 1991; Purcell. 2002). 

Bahkan, ini adalah ruang penduduk dan pengguna kota dan kota dan berkaitan dengan 

gambar dan simbol-simbol yang dapat dikodekan atau uncoded, verbal atau non-

verbal (Shields 1999). Elemen ini digunakan untuk mengetahui gambaran ruang 

berdasarkan pengalaman ruang dalam kehidupan sehari-hari.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ruang dipahami dalam pengertian aktif 

sebagai jaringan saling relasi yang secara terus menerus diproduksi dan direproduksi 
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(Lefebvre, 1991). Secara visual keterkaitan antara ketiga elemen tersebut dapat dilihat 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2.1 Inti Teori Produksi Ruang Lefebvre 

Conceived Space/

Representation of Space 

Perceived Space/

Spatial Practice

Lived Space/Representational 

Space

Abstract Space, 

Differential Space, 

Contradictory Space

 
Sumber : Lefebvre, 1991; Schmid, 2008; Yusuf, 2016 

 

Lefebvre (1991) juga mengingatkan relasi antar elemen ruang tersebut dapat 

menimbulkan konflik tetapi juga dapat timbul keselarasan antar elemen tersebut. 

Lefebvre mengingatkan bahwa fenomena konflik perlu disikapi secara serius, yaitu 

melawan. Warga kota dianjurkan untuk menciptakan ruang-ruang alternatif atas ruang 

dominan yang disuperimposkan penguasa terhadap mereka. Ruang-ruang alternatif ini 

disebut ruang diferensial (Lefebvre, 1991). Ruang seperti ini merupakan apropriasi fisik 

terhadap kota yang memberikan peluang bagi warga kota untuk mengartikulasikan 

makna-makna berbeda terhadap ruang hidupnya di kota. Ruang diferensial ini dapat 

ditemukan dengan mudah sehari-hari, yaitu ketika para pedagang makanan kaki lima 

yang muncul di pinggiran superblok (Bima, 2011). 

Kebalikan dari ruang diferensial yakni munculnya spasialisasi dominan dalam 

menghasilkan ruang-ruang yang kontradiktif (contradictory space). Dalam ruang seperti 

ini setiap perbedaan dihomogenisasi ke dalam ruang-ruang yang homogenik. Setiap 

perbedaan representasi kebudayaan diunifikasi ke dalam satu sistem bahasa yang tunggal. 

Contoh sederhana dari superblok adalah bagaimana setiap gedung tampil dalam ciri 
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arsitektural (visualitas dan juga episteme terhadap ruang) yang sama, karena diproduksi 

oleh paradigma yang sama dan diinterupsi oleh abstraksi yang sama (abstraksi ekonomi). 

Di dalam ruang superblok, semua mengonsumsi representasi kebudayaan yang sama 

melalui produk-produk kapitalisme yang sama, seperti yang diargumentasikan Lefebvre 

(Bima, 2011) 

Dalam pengakuan-pengakuan yang disampaikan oleh Perkins, (2004 dalam Sudaryono, 

2006) memang antara ruang, budaya lokal, dan politik lokal saling teranyam atau saling 

tali temali satu terhadap lainnya. Apabila ruang dan budaya lokal dilukai, maka 

muncullah kekuatan politik lokal sebagai suatu gerakan praksis. Sebaliknya, apabila 

kesadaran politik atas jatidiri lokal dan keberlanjutan eksistensi ruang lokal serta 

sumberdaya lokal terbangun dengan baik, maka budaya lokal akan digunakan sebagai 

media untuk mengkomunikasikan kesadaran tersebut. Namun, sayangnya, yang terakhir 

ini jarang sekali terjadi kesadaran yang menuntun tindakan. Disinilah kemudian letak 

kerja perencanaan keruangan menjadi sangat penting dan signifikan, dengan tugas 

sucinya membangun kesadaran budaya, ruang, dan politik lokal bagi masyarakat lokal 

khususnya dan masyarakat dunia yang menaruh kepentingan terhadap keberlanjutan 

sumberdaya lokal. 

2.4 Konsepsi Perubahan Ruang  di Bali  

Konsepsi perubahan ruang di Bali ini diuraikan sebagai kawasan yang dijadikan kasus 

studi dengan pertimbangan menunjukkan ciri keberadaan ruang sakral serta kontestasinya 

dengan faktor luar sehingga persepsi dan respon masyarakat adat dalam perubahan ruang 

sakral dapat lebih mudah diamati. 

Perspektif tata ruang sebagai salah satu manifestasi kesadaran budaya secara esensi 

banyak dipengaruhi oleh asas-asas logika yang bersifat elementer. Asas pemikiran 

tersebut dijelaskan melalui konsepsi kosmos yang bersifat klasifikasi simbolik. Dalam 

dimensi ruang yang besar (makrokosmos) seperti juga terdapat dalam konsepsi Jawa yang 

pernah dilukiskan oleh Suparlan (1977: 65-66), orang Bali pun menggambarkan bahwa 

alam semesta ini bentuknya seperti wadah dengan batas-batas yang jelas dan tidak 

berubah-ubah. Sebagai suatu wadah, alam semesta dipersepsikan mempunyai isi, yaitu 

elemen-elemen yang terdiri atas berbagai bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat, 

yang masing-masing berdiri dan berfungsi sendiri tetapi saling mempengaruhi.  
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Terwujudnya pola perumahan tradisional sebagai lingkungan buatan sangat terkait 

dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat Bali, tidak terlepas dari sendi-sendi 

agama, adat istiadat, kepercayan dan sistem religi yang melandasi aspek-aspek 

kehidupan. Peranan dan pengaruh Agama Hindu dalam penataan lingkungan buatan, 

yaitu terjadinya implikasi agama dengan berbagai kehidupan bermasyarakat.  

Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti tidur, 

makan, dan istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan 

psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat (Sulistyawati. dkk, 

1985:15). Dengan demikian rumah tradisional sebagai perwujudan budaya sangat kuat 

dengan landasan filosofi yang berakar dari agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan 

agar manusia mengharmoniskan alam semesta dengan segala isinya yakni bhuana agung 

(makro kosmos) dengan bhuana alit (mikro kosmos), dalam kaitan ini bhuana agung 

adalah lingkungan buatan/bangunan dan bhuana alit adalah manusia yang mendirikan 

dan menggunakan wadah tersebut (Subandi, 1990). 

Konsepsi Tri Hita Karana melandasi terwujudnya susunan kosmos dari yang paling 

makro (bhuana agung/alam semesta) sampai hal yang paling mikro (bhuana 

alit/manusia). Dalam alam semesta, jiwa adalah paramatma (Tuhan Yang Maha Esa), 

tenaga adalah berbagai tenaga alam dan jasad adalah Panca Maha Bhuta. Dalam 

perumahan (tingkat desa); jiwa adalah parhyangan (pura desa), tenaga adalah pawongan 

(masyarakat) dan jasad adalah palemahan (wilayah desa). Demikian pula halnya dalam 

banjar, jiwa adalah parhyangan (pura banjar), tenaga adalah pawongan (warga banjar) 

dan jasad adalah palemahan (wilayah banjar). Pada rumah tinggal, jiwa adalah sanggah 

pemerajan (tempat suci), tenaga adalah penghuni dan jasad adalah pekarangan. 

Sedangkan pada manusia, jiwa adalah atman, tenaga adalah sabda bayu idep dan jasad 

adalah stula sarira/tubuh manusia (Samadhi, 2001, Ngakan, 2003). 

Tri Hita Karana (tiga unsur kehidupan) yang mengatur kesimbangan atau keharmonisan 

manusia dengan lingkungan, tersusun dalam susunan jasad/angga, memberikan turunan 

konsep ruang yang disebut Tri Angga. Secara harfiah Tri berarti tiga dan Angga berarti 

badan, yang lebih menekankan tiga nilai fisik yaitu Utama Angga, Madya Angga dan 

Nista Angga. Dalam alam semesta/Bhuana agung, pembagian ini disebut Tri Loka, yaitu 

Bhur Loka (bumi), Bhuah Loka (angkasa), dan Swah Loka (Sorga). Ketiga nilai tersebut 
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didasarkan secara vertikal, dimana nilai utama pada posisi teratas/sakral, madya pada 

posisi tengah dan nista pada posisi terendah/kotor (Samadhi, 2001; Ngakan, 2003). 

Konsepsi Tri Angga berlaku dari yang bersifat makro (alam semesta/bhuana agung) 

sampai yang paling mikro (manusia/bhuana alit). Dalam skala wilayah; gunung memiliki 

nilai utama; dataran bernilai madya dan lautan pada bernilai nista. Dalam lingkup desa, 

Pura Kahyangan Tiga memiliki nilai utama, perumahan penduduk memiliki nilai madya, 

dan Kuburan bernilai nista. Pengelompokkan tersebut juga berlaku dalam skala rumah 

dan manusia (Samadhi, 2001; Ngakan, 2003). 

Konsepsi tata ruang Sanga Mandala menjadi pertimbangan dalam penzoningan kegiatan 

dan tata letak bangunan dalam pekarangan rumah, dimana kegiatan yang dianggap utama, 

memerlukan ketenangan diletakkan pada daerah utamaning utama (kaja-kangin), 

kegiatan yang dianggap kotor/sibuk diletakkan pada daerah nistaning nista (klod-kauh), 

sedangkan kegiatan diantaranya diletakkan di tengah (Sulistyawati. dkk, 1985:10).  

Sebagai logika elementer, seluruh isi alam itu dikelompokkan ke dalam golongan-

golongan yang saling bertentangan atau merupakan kombinasi dari pertentangan 

misalnya golongan yang bersifat baik, akan mengisi elemen-elemen alam semesta yang 

dianggap membawa dan mencerminkan kebaikan, yaitu kehidupan, kesuburan, 

kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan sebagainya. Golongan sebaliknya dianggap 

merupakan kontras dari segala yang telah disebutkan di atas.  

Secara universal, dalam konsepsi orang Bali, elemen-elemen alam yang dijadikan 

landasan dalam logika klasifikasi simbolik, seperti pertentangan antara arah matahari 

terbit dan matahari terbenam, pertentangan antara gunung dan laut, dan sebagainya. 

Unsur-unsur lainnya yang memiliki prinsip-prinsip pertentangan misalnya terdapat dalam 

pertentangan tinggi dengan rendah dan api dengan air dan pertentangan dalam arah 

(kompas), warna, dan sebagainya. Dengan demikian, dalam banyak aspek kegiatan 

kebudayaan, orang Bali bersandarkan pada konsepsi tersebut termasuk dalam hal 

pedomanan atau ketentuan dalam arsitektur tradisionalnya yang disebut Asta Kosala-

Kosali dan Asta Bumi (Samadhi, 2001; Ngakan, 2003). 

Khusus yang menyangkut konsep-konsep yang mendasari kesadaran budaya tentang tata 

ruang, secara simbolik orang Bali mengacu pada konsep luan (hulu) utara dan teben 
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(selatan). Sesuai dengan keadaan geografis, prinsip-prinsip yang menentukan konsepsi 

luan-teben itu pada hakikatnya cukup kompleks. Namun, secara universal dan terutama 

di daerah penelitian, yaitu Kawasan Kuta, kecuali konsep yang bersifat kosmis tersebut 

tata ruang banyak berpedoman dari konsep Tri Hita Karana (tiga hakikat pokok 

kesejahteraan/ kebahagiaan) sebagai pencerminan kehidupan budaya dan menjadi variasi 

terhadap konsep yang ada. Hal ini terutama tampak baik dari segi pola karakteristik serta 

keaslian dalam susunan denah dari bangunan-bangunannya dan juga dalam segi tertentu 

dari sudut nilai arsitekturalnya.  

 

Gambar 2.2 Tiga Unsur Ruang Mikro dalam Konsep Tri Hita Karana 

 

 

 

 

 

 

(Kaler, 1983:86; Sukawati, 2007) 

Seperti nama yang diimplikasikannya, perubahan spasial adalah perubahan yang 

menyangkut keberadaan spasial atau ruang yang dalam tradisi Bali sering diacu sebagai 

mandala. Dalam sudut pandang tradisi Bali, spasial yang mencakup ruang mikro dan 

ruang makro dihubungkan dengan filosofi Tri Hita Karana, di mana interpretasinya dapat 

dijelaskan bahwa di dalam ruang makro terdapat tiga unsur ruang mikro yang saling 

berhubungan antara satu dan lainnya. Untuk itu dalam penelitian ini, spasial merupakan 

spasial Kawasan Kuta dalam konteks Tri Hita Karana di era pariwisata global, khususnya 

sejak tahun 1970-an, yang mencangkup pembahasan unsur-unsur parhyangan, 

pawongan, dan palemahan.  
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Konsep Tri Hita Karana mengandung maksud filosofis untuk memperoleh keselarasan 

hidup dalam tiga hubungan, yaitu (1) manusia dengan Tuhan, (2) manusia dengan alam, 

dan (3) manusia dengan manusia, yang secara umum juga diterapkan pada tata ruang dan 

arsitektur tradisional Bali (Kaler, 1983:86). Trilogi ini diberlakukan sebagai pedoman 

pembagian ruang wilayah pemukiman (Kawasan) yang dipilah menjadi tiga privacy 

sebagaimana azas dasar dari konsep Tri Hita Karana, yaitu spasial parhyangan (tempat 

suci desa), spasial pawongan (wilayah pemukiman penduduk desa) yang dalam penelitian 

ini ditransformasikan menjadi spasial pawongan dalam bentuk ruang-ruang atau wadah 

sosial, dan spasial palemahan (wilayah pendukung kehidupan/mata pencaharian 

penduduk desa). Mandala pura milik desa juga dibagi atas tiga mandala, yaitu jeroan, 

jaba tengah dan jabaan. Pada lingkup wilayah terkecil setiap perumahan penduduk 

terdapat pemerajan (tempat suci keluarga) yang berfungsi sebagai mediasi untuk 

membina keharmonisan dan keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya. Di luar 

itu ada natah dengan bangunan rumah (compound) untuk membina hubungan manusia 

dengan sesamanya. Paling luar ada lebuh, telajakan, dan teba untuk membina hubungan 

manusia dengan makhluk hidup lainnya.  

Terwujudnya sistem permukiman tradisional sebagai lingkungan buatan sangat terkait 

dengan pencapaian sumber daya alam serta sikap dan pandangan hidup masyarakat Bali 

yang tidak lepas dari sendi-sendi agama, adat istiadat, kepercayaan, dan sistem religi yang 

mendasari aspek-aspek kehidupan. Dari kondisi geografis, yaitu jarak pencapaian ke 

sumber daya alam terwujud permukuman tradisional di daerah pegunungan, di daerah 

dataran, dan di daerah pesisir. Dari sikap dan pandangan masyarakat, terwujud pola-pola 

pemukiman linear, pempatan agung, dan pola kombinasi.  

 

Gambar 2.3 Pola Pempatan Agung 

 

 

 

 

 

A : Posisi Pura Desa termasuk 
wantilan 

X : posisi yaitu pempatan agung 

atau perempatan 

B, C : Bale  Banjar Ubud Kaja atau 

wantilan desa (B) dan  lapangan 

desa (C) yang biasa disebut alun 

alun. 

D, E : Puri Ubud (D) dan kantor 

lurah (E) 
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 (Sumber: Budihardjo, 1986: 17) 

 

Pola pempatan agung (Gambar II-3) banyak muncul pada daerah yang dulunya 

merupakan pusat pemerintahan. Di dalamnya terkandung unsur-unsur seperti puri, pasar, 

bale serbaguna (wantilan), dan lapangan terbuka. Pusat desa terletak ditengah-tengah dan 

berfungsi sebagai pusat kegiatan. Arah koordinat gunung-laut sangat penting artinya bagi 

masyarakat desa dan pempatan desa yang terletak di tengah-tengah adalah suatu tempat 

yang memiliki nilai magis dan disekitarnya merupakan areal publik (public space). 

Pohon beringin merupakan sesuatu yang memiliki nilai penting bagi masyarakat desa 

karena di bawah keteduhan pohon tersebut dipertontonkan tarian-tarian yang ada 

hubungannya dengan upacara ritual. Pola pempatan agung menciptakan empat daerah 

yang masing-masing berorientasi ke pusat yang disebut catus patha atau catur muka.  

 

 

 

Gambar 2.4 Pola Linear 
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 (Sumber: Budihardjo, 1986:18). 

Pola linear (Gambar 2.4) banyak muncul pada permukiman tradisional Bali yang 

merupakan peninggalan zaman Bali Age. Pola ini mengacu pada orientasi arah hulu-

teben, di mana pada daerah hulu merupakan kawasan suci, daerah tengah merupakan unit 

hunian, dan daerah teben merupakan daerah nista yang biasanya diperuntukkan bagi 

daerah kuburan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pola Kombinasi 
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 (Sumber: Budihardjo, 1986:19) 

Pola kombinasi (Gambar 2.5) merupakan perpaduan antara pola pempatan agung dan 

pola linear. Pada pola pempatan agung terlihat adanya konsistensi antara pola desa dan 

pola perumahan, yaitu berkiblat pada arah timur laut, yang merupakan resultan dari 

sumbu utara-selatan (gunung-laut) dengan sumbu timur-barat (matahari terbit-

tenggelam). Namun, dengan meningkatnya aktivitas serta terbatasnya lahan, pada tatanan 

perumahan terjadi perubahan pola, yaitu sistem perletakan massa bangunan yang 

mengikuti pola linear.  

Menurut Gelebet, (1986: 38), rumah tinggal tradisional Bali merupakan susunan beberapa 

massa bangunan di dalam suatu pekarangan yang dikelilingi tembok (penyengker) batas 

pekarangan dengan pintu masuk massa bangunan yang ada di dalam pekarangan. 

Bangunannya meliputi tempat tidur utama (bale meten), tempat upacara daur hidup (bale 

dangin, dapur/paon), tempat menyimpan hasil sawah atau ladang (lumbung). Merajan 

sebagai tempat suci di dalam pekarangan berada pada sumbu timur laut (kaja kangin). 
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Sumbu bumi (kaja kelod) dan sumbu matahari (kaja kauh) mempunyai arti penting dalam 

konsep masa bangunan rumah tinggal tradisional Bali, berada pada zone-zone yang 

terbentuk dari sumbu bumi dan sumbu matahari, dengan orientasi ke tengah yang disebut 

natah. 

Gelebet (1986) melanjutkan lagi bahwa dimensi rumah ditentukan oleh kedudukan dan 

status sosial dalam suatu komunitas dengan berdasarkan pada sikut (ukuran) pemilik. 

Penempatan antara bangunan dan tempat suci (sanggah), bangunan dengan banguan 

lainnya, dan bangunan dengan tembok atau pagar pembatas halaman diatur dengan 

ukuran tapak kaki pemilik rumah. Dengan memakai ukuran tapak kaki pemilik rumah, 

diyakini akan terjadi keharmonisan antara penghuni dan rumah tempat tinggalnya. Hal 

ini sejalan dengan pendapat Naomimaeda dari Tokyo University Research Group yang 

menyatakan bahwa rumah merupakan pengejawantahan pribadi manusia, sehingga rumah 

hanya dapat ditangkap secara baik apabila dikaitkan dengan manusia yang 

menempatinya. Dari beberapa catatan yang dipetik dari lontar Asta Kosala-Kosali dan 

lontar Asta Bumi, disebutkan sebagai berikut.  

“...karang paumahan kamanggehang bhuwana Agung, pawongan swang-swang 

punika Bhuwana Alit, Adung patemon Bhuwana kekalih, inggih punika Bhuwana 

Agung kelawan Bhuwana alit pamekas prasida mangguh rahayu, sekala-niskala... ” 

(Suandra, 1995, XV). 

(...keharmonisan antara rumah sebagai Bhuwana Agung dengan penghuni sebagai 

Bhuwana Alit akan menimbulkan kesejahteraan lahir dan batin...). 

Keselarasan antara Bhuwana Agung dan Bhuwana Alit tidak saja tercermin dari wujud 

fisiknya, sebagai hasil karya budaya manusia tetapi juga dari ide (norma-norma dan 

aturan-aturan), serta proses kekaryaan yang merupakan bagian dari unsur-unsur 

kebudayaan (Koentjaraningrat, 1994: 5). 
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2.5 Studi-Studi Terdahulu Mengenai Perubahan Budaya dan 

Keruangan  

Studi awal yang mencoba melihat korelasi antara spasial dan kehidupan sosial-ekonomi 

dan kultural masyarakat Bali muncul dalam penelitian Rasmen Adi yang berjudul 

“Respon Masyarakat Bali terhadap Pola Rumah Tradisional Bali” (1992) yang 

merupakan studi kasus di Banjar Legian Kaja Daerah Wisata Kuta, Kabupaten Daerah 

Tingkat II Badung. Dalam penelitian itu, Rasmen Adi mengungkapkan bahwa jenis 

bangunan rumah oleh penduduk Bali yang beragama Hindu yang menetap di Legian Kaja, 

daerah wisata Kuta, berhubungan dengan kemampuan ekonomi mereka. Mereka yang 

memiliki tingkat ekonomi tinggi cenderung memiliki jenis rumah bangunan lebih lengkap 

dibandingkan dengan mereka yang tingkat ekonominya kurang. Walaupun demikian, 

sebagian besar warga tetap mengusahakan keberadaan tiga bangnunan inti dalam rumah, 

yaitu (1) pemerajaan, sebagai tempat sembahyang yang dipandang sebagai pokok dari 

keberadaan rumah, (2) paon, sebagai tempat mengolah kebutuhan pokok anggota 

keluarga, dan (3) bale meten, sebagai tempat tidur kepala keluarga. Bangunan yang lain, 

seperti lumbung dan teba yang sering dipakai sebagai kandang ternak karena adanya 

penggeseran mata pencaharian penduduk dari sektor agraris ke sektor parawisata, 

mengnalami perubahan fungsi.  

Dalam studinya, Dawson dan Gillow (1994: 81-108) menunjukkan bahwa rumah tinggal 

tradisional Bali pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa bangunan (bale) yang 

dikelilingi tembok pekarangan. Setiap pekarangan biasanya terdiri atas lima unit 

bangunan, yaitu tempat tidur (meten), tempat upacara daur hidup (bale gede), tempat 

menyimpan padi (jineng), tempat memasak (paon), dan tempat keluar masuk pekarangan 

(angkul-angkul). Di samping kelima bangunan tersebut, tempat pemujaan 

(sanggah/merajan) merupakan bagian dari pekarangan yang sangat diperhatikan, 

terutama dari segi tata letaknya terhadap pekarangan tempat tinggal.  

Setelah Dawson dan Gillow (1994), studi yang lebih baru dilakukan oleh Giessen (1996) 

yang merupakan mahasiswa Tilburg University The Netherlands, dalam disertasinya 

“Bali a Paradise with Two Faces, A Study of Low-budget Accomodation in Kuta and Kuta 

on The Island of Bali in Indonesia”. Geiseen (1996) meyampaikan latar belakang 

penelitiannya setelah melihat pertumbuhan pariwisata dunia yang sangat pesat sejak 
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tahun 1950. Sebelum tahun 1950, pariwisata hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang-

orang kaya saja. Setetlah tahun 1950, terutama dekade 1980, pertumbuhan pariwisata 

berlangsung sangat pesat, sehingga World Tourism Organisation (WTO) menyebutkan 

bahwa pariwisata merupakan industri terbesar di dunia. Pariwisata berpotensi mengubah 

struktur ekonomi dan sosial masyarakat melalui peningkatan pendapatan, kesempatan 

kerja, dan peningkatan infrastruktur. Permasalahnnya adalah peningkatan pariwisata dan 

aliran modal tersebut kurang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Pertanyaan ini 

cukup relevan mengingat sebagian hotel berbintang dan biro perjalanan wisata serta 

komponen industri lainnya adalah milik perusahaan-perusahaan bermodal besar 

(kapitalisme) yang sifatnya multinasional (global).  

Graeme MacRae (1999) dalam studinya tentang Ubud yang berjudul Acting Global, 

Thinking Local menekankan budaya lokal sebagai potensi utama membangun Kawasan 

Ubud. Masyarakat Ubud sangat menyadari bahwa desanya sendiri secara geografis tidak 

banyak berbeda dengan desa-kawasan lainnya, seperti halnya Payangan, Tegallalang, dan 

kawasan kawasan dataran lainnya, sehingga untuk menngembangkan Ubud sebagai 

kawasan wisata atau kawasan yang mendunia adalah menggabungkan antara adat dan 

budaya. MacRae (1999) menyatakan bahwa kerajaan Ubud pada mulanya didirikan 

berdasarkan kekuatan militer, tetapi pascakerajaan, mengadakan perubahan strategi untuk 

menjaga budaya dan adatnya, yaitu dengan memadukan materi dengan strategi ideologi. 

Pertumbuhan ekonomi masyarakat terus dipacu melalui sektor pariwisata, sedangkan 

dipihak lain dat dan budaya tetap dilestarikan. Perbaikan-perbaikan pura dilanjutkan 

dengan upacara-upacara agama yang merupakan cara untuk tetap mempertahankan adat 

dan budaya. Walaupun secara langsung kegiatan upacara agama tidak menghasilkan 

materi, tetapi proses acara tersebut merupakan daya tarik bagi wisatawan untuk datang 

Ubud. MacRae (1999) dalam kesimpulannya menyatakan bahwa kegiatan upacara agama 

dan usaha jasa pariwisata adalah saling bersinergi, sehingga semua itu membangun Ubud 

sebagai sebuah negara tidak perlu melalui kekuatan militer, atau politik tetapi dengan 

kekuatan materi di satu sisi dan adat budaya di sisi lain.  

Dari kajian-kajian tersebut, studi yang dilakukan oleh Rasmen Adi (1992) serta Dawson 

dan Gillow (1994) memiliki sejumlah perbedaan dengan penelitian ini. Pertama, dalam 

ruang lingkup penelitian, penelitian mereka hanya menekankan pada perubahan massa 
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bangunan, sedangkan penelitian ini menekankan pada perubahan spasial di Kawasan 

Kuta. Kedua, penelitian Rasmen melihat pengaruh pariwisata dari segi peningkatan 

pendapatan penduduk, sedangkan penelitian ini menekankan pada perubahan spasial yang 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (multidisipliner). Penelitian yang dilakukan 

oleh Giessen (1999) dan Graeme MacRae (1999) menyimpulkan bahwa sampai dengan 

tahun 1995-1996 materi dan budaya salling bersinergi. Hal ini berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Sutjipta (2004) yang menyimpulkan bahwa industri pariwisata telah 

menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Bali. Sementara itu, studi Agung 

(2006) juga berbeda dengan penelitian ini. Studi Agung menghubungkan antara falsafah 

hidup Tri Hita Karana dengan keberadaan biocultural diversity, sedangkan penelitian ini 

menghubungkan Tri Hita Karana dengan perubahan spasial. Selain itu, penelitian ini 

hanya menyasar Kawasan Kuta sedangkan pada penelitian Agung lebih umum karena 

berfokus pada Bali secara keseluruhan. Sebagai kajian dengan pertimbangan aspek 

budaya serta penekanannya pada emansipasi (pembebasan) masyarakat lokal, dalam 

banyak hal, penelitian ini tentu memiliki kesimpulan yang relatif berbeda dengan keempat 

penelitian tersebut 



 
 

38 
 

BAB 3 GAMBARAN UMUM KUTA 

 

3  

3.1 Kondisi Umum Wilayah Kuta 

Perkembangan Desa Adat Kuta sebagai wilayah wisata tidak dapat dipisahkan dari 

perkembangan daerah tersebut sebagai tempat pemukiman penduduk secara umum. Desa 

Adat Kuta, sebagaimana halnya desa-desa lainnya di Bali yang terdiri atas desa adat dan 

kesatuan administratif (desa Dinas) juga memiliki pola perkembanan yang sama, hanya 

saja dalam perkembangan selanjutnya sebagai daerah wisata, Desa Kuta berkembang 

relatif lebih cepat.  

Kelurahan Kuta adalah merupakan salah satu desa/kelurahan di kecamatan Kuta, 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kecamatan Kuta dengan luas wilayah 152.21 Km2 

pada tahun 2013 memiliki jumlah penduduk mencapai 103.038 jiwa, dengan penyebaran 

penduduk merata dengan rata-rata 500 jiwa/Km2 (Monografi Kecamatan Kuta, 2014). 

Pada bulan Juli 1999 Kecamatan Kuta dimekarkan menjadi tiga kecamatan yakni masing-

masing Kecamatan Kuta utara, Kecamatan Kuta Tengah dan Kecamatan Kuta Selatan. 

Dalam pemekaran itu, kecamatan Kuta Utara membawahi 6 desa/kelurahan, yaitu : (1) 

Canggu, (2) Kerobokan, (3) Kerobokan Utara, (4) Kerobokan Selatan, (5)Canggu, (6) 

Dalung. Kecamatan Kuta Tengah, meliputi 6 Desa/Kelurahan, yaitu : (1) Seminyak, (2) 

Kedonganan, (3) Legian, (4) Tuban, (5) Kuta dan (6) Jimbaran. Kecamatan Kuta Selatan 

terdiri atas 4 Desa/Kelurahan, yaitu : (1) Pecatu, (2) Benoa, (3) Tanjung Benoa dan (4) 

Ungasan. Pemekaran ini diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Made Beratha di Wantilan 

Kantor Lurah Kuta. 

Sebelum menjadi kelurahan seperti saat ini, Kelurahan Kuta bernama desa Kuta, yang 

mewilayahi Desa Adat Kuta, Desa Adat Legian, Desa Adat Seminyak. Masing-masing 

desa adat tersebut memiliki beberapa banjar Dinas. Desa Adat Kuta terdiri atas 7 banjar 

dinas, yaitu: (1) Jaba Kuta, (2) Buni Kuta, (3) Tegal Kuta, (4) Pande Kuta, (5) Pengabetan 

Kuta, (6) Temacun Kuta dan (7) Pelasa Kuta. Sedangkan Desa Adat Legian terdiri atas 3 

banjar dinas, yaitu : (1) Legian Kelod, (2) Legian Tengah dan (3) Legian Kaja., Desa Adat 
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Seminyak terdiri atas dua banjar dinas, yaitu : (1) Seminyak dan (2) Basangkasa. Dalam 

perkembangannya, Desa Kuta dimekarkan menjadi tiga desa/kelurahan pada tahun 1998 

yang masing-masing terpisah, yakni: (1) Kelurahan Kuta, (2) Kelurahan Legian, dan (3) 

Kelurahan Seminyak. Atas pemekaran ini, maka luas Kelurahan Kuta dari sebelumnya 

1.293 Hektar berkurang menjadi seluas 723 hektar, dengan batas-batas kelurahan sebagai 

berikut: 

 Sebelah Utara : Kelurahan Legian Kecamatan Kuta 

 Sebelah Selatan: Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta 

 Sebelah barat : Samudera Indonesia 

 Sebelah Timur: Kelurahan Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan. 

Secara topografi Kelurahan Kuta membentang di pinggir pantai bagian barat kaki pulau 

Bali, dengan ombak yang besar dan arus yang sangat kuat dari pengaruh Samudera 

Indonesia, seluruhnya berbentuk dataran. Kondisi geografis berada kurang dari 500 meter 

di atas permukaan laut, dan kesuburan tanahnya tergolong subur dan sedang. Untuk saat 

ini Kelurahan Kuta tidak memiliki lahan kritis, lahan terlantar, gambut, lahan pasang 

surut dan juga padang ilalang. Keadaan ini sebagai dampak dari penyempitan lahan dan 

berubahnya peruntukan lahan sebagai akibat dari perkembangan kepariwisataan.  

Berdasarkan Daftar Isian Profil Kelurahan Kuta tahun 2014, maka jumlah penduduk yang 

tercatat adalah 10.043 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.199 KK. 

Dari jumlah tersebut terdapat 21 jiwa dari warga negara keturunan (asing), dengan 

perincian 7 laki-laki dan 14 perempuan. Dalam hubungan ini orang asing yang terdaftar 

itu bukanlah wisatawan. Secara rinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kelurahan 

Kuta sebanyak 5.071 jiwa laki-laki, sebanyak 4.942 jiwa perempuan, dengan kepadatan 

penduduk mencapai 13, 7 per Km. 

Desa Adat Kuta, wilayahnya hampir sama dengan Kelurahan Kuta. Pengertian desa adat 

sebagai kesatuan masyarakat, rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh wilayah 

tertentu (karang desa) dengan batas-batas yang jelas dan terikat pula oleh satu sistem 

tempat persembahyangan yang disebut Pura Kahyangan Tiga yang terdiri atas Pura Desa, 

Pura Puseh dan Pura Dalem.  
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Desa Adat Kuta merupakan daerah pariwisata memilki luas wilayah 723 ha, dengan batas 

utara yakni Kelurahan Legian, timur yakni desa Pemogan, selatan yakni Desa Tuban dan 

barat berbatasan dengan Samudra Indonesia. Daerah ini merupakan daerah yang 

berbatasan langsung dengan pantai. Ketinggian rata rata di bawah 100 meter dari 

permukaan air laut, dengan kemiringan rata-rata 0-3%. Desa Pakraman Kuta memiliki 13 

banjar adat, serta tergabung ke dalam banjar dinas dan 5 banjar persiapan. Lokasi Desa 

Adat Kuta sangat strategis sebagai daerah pariwisata. Memiki pantai yang berpasir putih, 

dan berhadapan langsung dengan matahari terbenam (sun set), sehingga para wisatawan 

dapat langsung menikmati keindahan ini. Letaknya tidak jauh dari pusat Kota Denpasar, 

hanya 12 Km dan 11 km. dari kota propinsi serta pusat perkantoran. 

Menurut Wicaksana (2014), posisi Kuta yang memiliki pantai di sisi barat dan sisi timur 

desa inilah yang menjadikan Kuta sebagai pusat perdagangan sejak zaman kerajaan. 

Sebagai Bandar pelabuhan yang hingga kini terkenal Mad J. Lange sebagai syah Bandar 

sekaligus pernah sebagai kepala desanya. Kuta memiliki keadaan musim yang tidak 

berbeda dengan daerah lainnya di Bali, yakni musim kemarau dan musim hujan. Curah 

hujan turun pada bulan Oktober sampai Maret dan musim kemarau terjadi pada bulan 

April sampai dengan Oktober. Akhir-akhir ini bila musim hujan sering kebanjiran. Hal 

ini mungkin disebabkan karena konstruksi drainase kurang baik, walaupun sebenarnya 

ada sungai yang menampung air hujan untuk mengalirkannya ke laut. Ada beberapa 

sungai yang mengalir di daerah Kuta dengan debit air yang kecil, tetapi sungai cukup 

besar yang mengaliri Kuta adalah Tukad Mati bermuara ke wilayah Timur. 
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Gambar 3.1 Peta Pemanfaatan Ruang 

 



 
 

42 
 

Menurut Wicaksana (2014), penggunaan tanah di Desa Adat Kuta sebagian besar 

digunakan untuk pertokoan. Di pinggir jalan, dari jalan utama sampai jalan kecil-kecil 

padat dengan pertokoan. Warga masyarakat banyak membuat pertokoan dan 

pembangunan perumahan untuk dikontrakkan. Di gang-gang kecil juga penuh dengan 

rumah dengan jumlah kamar antara 5-20 kamar. Kamar-kamar tersebut dikontrakkan baik 

bulanan maupun tahunan. Pemilik toko dan kios-kios kebanyakan dimiliki oleh 

masyarakat setempat (krama Desa Adat Kuta). Pemilik kemudian mengontrakkannya 

kepada anggota masyarakat lainnya, baik dari Desa Adat Kuta maupun kepada 

masyarakat yang bukan merupakan krama Desa Adat Kuta. Pengontrakkan kamar dan 

rumah pertokoan, serta jual beli tanah, terjadi sangat pesat. Hal ini mungkin disebabkan 

karena sejak tahun 1993, ada himbauan dari Bendesa Adat Kuta I Made Wendra agar 

masyarakat tidak menjual tanahnya. Ini dimaksudkan untuk menghindari agar 

kepemilikan tanah tidak dimiliki oleh bukan warga Desa Adat Kuta. Walaupun ada 

himbauan dari Bendesa adat Desa Adat Kuta I Made Wendra, alih fungsi lahan di 

Kelurahan Kuta tidak dapat dihindarkan. Pembangunan pertokoan mengalami 

perkembangan yang sangat pesat pada tahun terakhir ini.  

Dari luas lahan 723 Ha, digunakan untuk bangunan pertokoan 199,3 Ha (27, 57%) pada 

tahun 2012 dan pada tahun 2013 berkembang menjadi 289,3 Ha (40, 91%) atau ada alih 

fungsi lahan 90 Ha (13,34%). Pembangunan pemukiman juga sangat pesat. Terjadi 

perubahan lahan dari 65 Ha (8,99%) untuk penggunaan pemukiman pada tahun 2012, 

menjadi 175 Ha (24, 20%) pada tahun 2013 atau terjadi perkembangan pemukiman 110 

Ha (15, 21). Tanah yang digunakan untuk pemukiman dan pertokoan kebanyakan tanah 

tegalan.  

Dominasi tata ruang Desa Adat Kuta sebagian besar untuk bangunan yakni 600, 8 Ha (83, 

10%), dari 723 Ha tanah, 102, 5 Ha (14, 18%) untuk tegalan dan penggunaan lain-lain 

serta sisanya 19,7Ha (2, 72%) untuk fasilitas umum. Pengalihfungsian tata guna ini 

merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata karena banyak tanah 

pertanian digunakan untuk sarana pariwisata seperti hotel, restaurant dan sarana 

pariwisata lainnya. Bahkan seperti dikemukakan di atas, di Desa Adat Kuta, 

ladang/tegalan hanya tersisa 36 Ha tahun 2012. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena 
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dengan tidak adanya lahan pertanian, maka pertanian sebagai penopang budaya agraris 

pada masyarakat Kuta kemungkinan akan hilang. 

Pulau Bali sebagai tujuan wisata internasional, sudah berkembang secara fisik termasuk 

berupa perubahan tata ruang. Hal ini searah dengan pengaruh pertambahan jumlah dan 

mobilitas penduduk di masing-masing kabupaten, kota, dan provinsi secara umum. Pusat-

pusat perekonomian tentunya membuka dan menarik mobilitas penduduk. Kawasan 

pariwisata tentunya memberikan pengaruh yang searah dengan kota sebagai pusat 

perekonomian kabupaten. Aktivitas jasa kepariwisataan yang dikembangkan sejak tahun 

1920-an, mengkondisikan titik-titik pusat daya tarik wisata, objek turistik, kawasan 

akomodasi, sentra seni dan kerajinan, dan tempat-tempat jasa pelengkap pariwisata 

hingga pertokoan dan pasar seni, kerajinan dan cinderamata. 

Sesuai dengan permasalahan dan konsep metodologi penelitian ini, yang memilih Desa 

Adat Kuta sebagai tempat lokasi penelitian, dilatarbelakangi perkembangan sebagai 

fenomena pariwisata dan ekonomi global. Kuta mengawali cairnya turisme pelancong 

asing dengan turisme ‘jiwa dagang’ masyarakat lokal. Pemanfaatan sumber daya seni dan 

potensi ekonomi untuk kepariwisataan sudah dilakukan sejak sekitar tahun 1968. Ketika 

Bali masih sepi dan diliputi trauma pecahnya suasana revolusi dalam masa penumpasan 

PKI dan ormas-ormasnya. Masa transisi pemerintahan orde lama ke orde baru juga 

memberikan suasana mengambang di daerah. Kedatangan para hippies di Kuta, membuka 

kesan baru bagi masyarakat lokal. Masyarakat lokal kawasan Kuta (baca: sebutan 

mekanis sekarang) pada masa itu, sedang diliputi masa sulit pangan, sandang, dan 

perumahan (Wicaksana, 2014). 

Terlebih lagi pendidikan belum dirasakan sebagai kebutuhan bagi sebagian besar warga, 

sehingga tamat SMP sudah cukup bagi warga Kuta, dengan penghasilan di berternak, 

bertani di sawah atau tegalan. Adatasi ekonomi sederhana yang dilakukan oleh warga 

Kuta terhadap kedatangan, kebutuhan, dan keinginan para pelancong (baca: wisatawan 

sekarang), menjadikan sebagian warga Kuta menduduki posisi kelas ekonomi baru, 

namun sebaliknya ada yang tetap hingga sekarang menjadi peternak, pedagang kecil, 

nelayan dan pemulung. 
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Semangat untuk mengenyam pendidikan tinggi, mencari terobosan potensi komersial atau 

perekonomian. Sebaliknya minuman keras juga menjadi hal biasa bagi generasi muda 

Kuta. “Siapa yang tidak bisa minum (alkohol) di Kuta?”. Mangku Urip sebagai informan 

mengkonfirmasi efek pariwisata bagi masyarakat lokal, dalam konteks moral, 

”pengaruhnya sesuai dengan tingkat intelektual kita masing-masing” Pengaruh citraan 

kawasan pada ruang kesadaran, sesuai daya nalar individu di dalamnya, yang akan 

mendorong sikap dan representasi mereka masing-masing dalam komunitas (Darmadi, 

2011). 

Wicaksana (2014) juga mengungkapkan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata Bali 

yang dikembangkan adalah pariwisata budaya sesuai dengan Perda Propinsi Tk. I Bali 

nomor 3 tahun 1991. Kelahiran bentuk pariwisata budaya sendiri sebenarnya melalui 

suatu proses yang panjang sejak tahun 1970-an. Istilah pariwisata budaya mulai mendapat 

tanggapan serius sejak dilaksanakannya seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 

15-17 Oktober 1971. Bila mengacu pada Perda Tingkat I Bali nomor 3 tahun 1991, maka 

yang dimaksud dengan pariwisata budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam 

perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang 

dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan Nasional. Wacana 

tersebut berkembang kini dengan wacana keselarasan adat, seni, dan budaya yang saling 

mendukung dengan pariwisata budaya. Sehingga konsep learning and experience dalam 

pariwisata menjadi penanda bahwa semua pihak atau stakeholder harus senantiasa 

menyikapi dan belajar pada perkembangan dan dinamika pariwisata sebagai industri 

global. Kebijakan yang akan dilakukan pun harus bercermin pada fenomena, dinamika 

dan kebutuhan masyarakat lokal. 

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali nomor, 528 Tahun 1993, Bali memiliki 21 

kawasan wisata. Dari 21 kawasan yang ditetapkan ini, maka pada tahun 1999 ditinjau 

kembali dan kemudian ditetapkan menjadi hanya 15 kawasan wisata. Khusus Kabupaten 

Badung memiliki 3 kawasan wisata yang meliputi kawasan wisata Nusa Dua, Kuta dan 

Tuban. Berdasarkan ketetapan gubernur Bali nomor 528 tahun 1993, kawasan wisata 

Kuta meliputi Kelurahan Kuta (992 Ha), desa Kerobokan (1,598 Ha), dan desa Canggu 

(1, 173 Ha), dengan luas keseluruhan adalah 3,763 Ha. 
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Menurut Wicaksana (2014), perkembangan kawasan Kuta sejak tahun 1969, tahun 1980 

hingga 1990-an memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat Kuta. 

Masyarakat yang mau membuka usaha-usaha dagang untuk penyediaan kebutuhan 

wisatawan, seperti toko-toko cinderamata, pakaian jadi, dan lain lainnya, sudah bisa 

meningkatkan taraf hidupnya masing-masing. Pengembangan usaha yang lebih besar 

tentu meraup hasil yang lebih besar. Pada tiga dekade tersebut, pengaruh pariwisata sudah 

sangat besar mencetak kelas-kelas ekonomi menengah-atas baru di Desa Kuta. Praktik 

ekonomi sederhana pun meraup hasil yang berlipat ganda sebagai pengaruh 

‘memusatnya’ aktivitas pariwisata di Kuta sebagai kawasan wisata. Pemerintah 

Kabupaten Badung mulai melihat adanya sumber pendapatan yang signifikan dari 

kawasan pariwisata Kuta (Darmadi, 2011) 

Prinsip ekonomi tradisional atau pandangan akan nafkah hidup bagi orang Kuta, 

terdorong dan berkembang cepat menjadi prinsip-prinsip komersial dan kapitalistik. 

Ruang budaya diwarnai dan didominasi oleh ruang ‘gerak’ aktifitas ekonomi kawasan 

wisata yang established dan legitimit. Pada kekiniannya Kuta berubah mulai dari wajah 

depan hingga pelosok-pelosok terdalam ruang dan tempat tinggal penduduknya. 

Bangunan kori atau pintu gerbang rumah tradisional, termasuk tlajakan bahkan tembok 

pekarangannya hilang, dan difungsikan sebagai tempat-tempat komersial untuk meraih 

pendapatan dari uang penyewaannya atau digunakan untuk tempat usaha sendiri. 

Wicaksana (2014), juga menambahkan bahwa para pendatang musiman diperkirakan 

mencapai angka 1000-an, misalnya mereka yang tinggal di bedeng-bedeng di lingkungan 

Banjar Jaba Jero atau arah tenggara Kelurahan Kuta, belum termasuk mereka yang datang 

‘mengadu nasib’ di Kuta, dengan tinggal sementara di ruko, gudang perusahaan dan 

tempat-tempat yang belum terdata. Kehadiran para pekerja dan pebisnis yang melakukan 

aktivitasnya di kawasan Kuta, dan para wisatawan asing atau domestik yang tinggal 

sementara, melengkapi intensitas aktifitas kawasan ini sejak pagi, siang hingga malam 

harinya berlanjut keesokan harinya tanpa henti. Gambaran kawasan wisata pun digunakan 

oleh para pebisnis dan perusahaan jasa wisata, sebagai penguat gambaran ruang 

komersial, turistik dan citra kemapanan sentralisasi akomodasi dan atraksi pariwisata. 

Silang tanda dan pencitraan masing-masing individu pelaku usaha, perusahaan 

akomodasi dan penjual jasa, mengkondisikan Kuta sebagai satu ‘medan tanda’, yang 
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tampak sekilas menarik perhatian dan menghibur setiap orang yang melewati ruas-ruas 

jalan di kawasan ini. 

Penampilan gambaran komersial dan turistik ini, menyampaikan ‘salam’ dan tawaran 

kepada setiap pengunjung, terutama ditujukan pada para wisatawan untuk mencoba dan 

yakin dengan produk-produknya. Re-presentasi tanda turistik tersebut menampakkan 

karakteristik kawasan wisata ini begitu profan, dengan wajah depannya yang diramaikan 

oleh kontestasi tanda promosi komersial-turistik dan bazar tanda pariwisata (Darmadi, 

2011). 

Kebijakan dalam pandangan mayarakat lokal, khususnya indigenous people atau warga 

Desa Adat Kuta, tampak masih ambivalen. Terlebih lagi dalam sebutan masyarakat 

awam, baik sebagai penduduk pendatang atau warga desa adat, kebijakan oleh kelompok 

masyarakat awam diterima sebagai regulasi mutlak pemerintah yang disebut dengan 

‘aturan dari atas’. Perubahan tata ruang yang terus berjalan cepat pada pembangunan 

fasilitas pariwisata oleh pemerintah, swasta hingga perubahan tataruang pekarangan 

rumah, diterima sebagai sebuah pilihan atau langkah ekonomis dan kenyataan hidup di 

kawasan wisata. Berbagai dampak implementasi kebijakan di kawasan ini, diterima 

sebagai kenyataan yang tidak bisa dibantah, sebagai konsekuensi ‘kebijakan kawasan’ 

bagi desa adat dan masyarakat lokal kawasan secara umum (Darmadi, 2011).  

Konfirmasi kewenangan atau otoritas dari Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang 

berlokasi di tengah-tengah lingkungan Desa Adat Kuta, masih menyiratkan adanya 

ambivalensi. Adanya sistem serta mekanisme pengawasan, kontrol dan otoritas 

pengeluaran perizinan hanya sebatas perizinan untuk usaha rekreasi dan hiburan wisata, 

penginapan hingga hotel melati. Keberadaan toko atau kios-kios di seluruh kawasan 

wisata Kuta, ditangani dan menjadi wewenang dinas-dinas dan otoritas lain di 

pemerintahan Kabupaten Badung dan selebihnya untuk perizinan hotel berbintang tiga ke 

atas, merupakan otoritas dinas pariwisata provinsi (Darmadi, 2011).  

Pariwisata budaya sebagai sektor handalan daerah Bali, sebagai leading sector di bidang 

ekonomi, memiliki jangkauan yang luas, melewati dan melampaui sektor-sektor ekonomi 

lainnya hingga bidang-bidang kehidupan lain. Merupakan peluang besar bagi pengusaha 

kecil dan menengah dalam berusaha, bila bisa menangkap pengaruh tidak langsung 
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multiplying-effect atau efek pelipatgandaan pendapatan bagi sumberdaya dan potensi 

yang digunakan sebagai komoditas dan pendukung usaha atau industri jasa yang 

berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata, yang sangat 

berpengaruh besar pada peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

kawasan. Darmadi menemukan efek pelipatganda ini berpengaruh besar pada industri 

kecil dan menengah, terlebih lagi bagi para pengrajin dan pelaku-pelaku usaha jasa dan 

akomodasi lokal dalam siklus perputaran uang di kawasan wisata. Kini, melewati tiga 

dekade hubungan dan interaksi masyarakat lokal dengan aktifitas pariwisata, segala 

keuntungan dan kerugiannya sudah dipertimbangkan oleh masyarakat Bali, khususnya 

masyarakat Kuta. Interaksi pariwisata dengan tradisi, seni dan budaya, sebagai sektor 

multidimensional, dirasakan pengaruhnya yang sangat besar bagi masyarakat. Sehingga 

pariwisata ditolerir sebagai legitimasi pemanfaatan sumberdaya hingga komodifikasi 

eksotika alam, budaya dan kesenian, yang tidak disadari menjadi domain baru budaya 

turistik dalam kehidupannya (Darmadi, 2011).  

Kebijakan pariwisata pun mesti dibuat sebagai realisasi agenda atau program perencanaan 

dan kontrol pembangunan ekonomi oleh pemerintah daerah kabupaten. Secara sosiologis, 

dalam konteks politik dan birokrasi, posisi masyarakat lokal hingga masyarakat 

‘perantau’ atau the others, tampak intriguing atau semakin menarik perhatian untuk 

ditelusuri keberadaannya. Peningkatan infrastruktur pariwisata bersamaan dengan 

realisasi pembangunan fisik daerah dan nasional, mengkondisikan masyarakat Kuta ‘ada’ 

dan ‘mengada’ dalam pariwisata di atas space and place atau ruang dan tempat komunitas 

pendukung budaya setempat atau indigenous people, yaitu ruang desa adat. Pada masa 

awalnya, jalan-jalan penepi siring Kuta atau perkampungan pesisir Kuta, merupakan jalan 

atau akses tempat-tempat suci dan fasilitas kegiatan adat, yang harus menerima fungsi 

baru sebagai akses atau infrastruktur kawasan industri pariwisata. Perbaikan wajah dan 

fisik Desa Adat Kuta menjadi penanda perubahan cepat yang kurang dari hitungan dekade 

atau sewindu, kemudian perubahan mendasar pun mempengaruhi tataruang perumahan, 

banjar atau lingkungan dan desa adat (Darmadi, 2011).  

Darmadi (2011), menambahkan bahwa realitas perubahan dan konflik ruang yang 

diterima sebagai keniscayaan era global, mendorong dan mempengaruhi perubahan cara 

berpikir, sikap dan pandangan atas relevansi dan berlakunya nilai-nilai lokal atau 
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indigenous values. Seperti halnya pengakuan Bendesa Adat Kuta dan warga Desa Adat 

Kuta, harus menerima situasi dan kondisi desa adatnya sebagai ‘daerah terbuka’(sebutan 

ruang terbuka). Satu ungkapan yang mengandung kesadaran, kekhawatiran dan resistensi 

atas konsekwensi keberadaan lingkungannya sebagai kawasan pariwisata. Sebuah ruang 

terbuka dengan tersedianya banyak akses jalan masuk ke Kuta, bahkan bandar udara yang 

begitu dekat, memungkinkan siapa pun bisa masuk ke desa adat kami pada jam dan 

tempat yang mereka kehendaki. Akomodasi dan tempat hiburan selalu menyapa dan 

menyambut kedatangan mereka dengan ramah.  

Kasus-kasus atau peristiwa konflik antara masyarakat lokal dan pendatang, atau dengan 

pengembang pariwisata, seperti yang terjadi di daerah-daerah lainnya di Bali, hampir 

sebagian mengibarkan ‘bendera desa adat’ untuk mengamankan aset-aset dan wilayah 

desa adatnya. Hal ini dicermati juga sebagai luapan reaksi atas tekanan hegemonik 

kekuasaan rezim penguasa negara dalam waktu yang cukup lama, kemudian 

terlampiaskan pada satu masalah dominasi ruang yang dipelajari sejak lama. Konflik 

senada pernah terjadi di kawasan Kuta, dengan tekanan kekuatan politik desa adat. 

Kesiagaan, koordinasi dan komunikasi antardesa adat, ternyata kemudian mendapatkan 

insiden ‘ledakan bom teroris’ pada tanggal 12 Oktober 2002 di depan sebuah café-bar di 

perbatasan Desa Adat Kuta dengan desa adat Legian (Darmadi, 2011). 

Musibah yang tidak pernah terbayangkan oleh masyarakat Kuta bahkan oleh masyarakat 

Bali, mematri suasana traumatik yang lama dan akhirnya harus diterima sebagai sebuah 

kenyataan. Aksi teroris bom yang lebih kecil terjadi lagi di sudut Kuta lainnya, tetapi 

menambah parah trauma pelaku bisnis pariwisata dan masyarakat lokal di lingkungan 

Desa Adat Kuta, ditambah satu terror bom di lingkungan desa adat Jimbaran, sekitar 5km 

arah selatan Kawasan Wisata Kuta, kembali merobek citra keamanan pariwisata Bali. 

Kenyataan pahit ini harus diterima sebagai bentuk ancaman yang bisa terjadi kapan pun 

di lingkungan desa adatnya, sebagai konsekuensi kehidupan masyarakat kawasan wisata 

ke masa depan. Ancaman ini juga menghantui desa-desa adat yang ada di sekitar bentang 

kawasan Kuta Keberadaan monumen tragedi terror bom Kuta tahun 2000, yang lebih 

dikenal dengan ground zero, menjadi penanda terbukanya sebuah kawasan yang harus 

ditangani bersama semua komponen masyarakat dan pemerintah. Ingatan traumatik zero 
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ground sebagai penanda ‘zero tourism’yaitu kekhawatiran akan berakhirnya sebuah 

kawasan turistik dengan citraannya (Darmadi, 2011). 

Wicaksana (2014) mengungkapkan bahwa saat ini semuanya diterima sebagai sebuah 

kenyataan oleh seluruh komponen sektor pariwisata Bali, dengan dampak sosial-ekonomi 

yang berkepanjangan terhadap perekonomian rakyat dan pendapatan pemerintah daerah 

Kabupaten Badung dan kabupaten lainnya yang mengusahakan obyek dan daya tarik 

wisata sesuai potensi daerahnya masing-masing. Dua kali ledakan dahsyat bom di 

kawasan wisata Kuta dan Pantai Jimbaran tersebut, terasa seperti ‘luka yang berangsur 

sembuh tertoreh kembali’. Dalam situasi traumatik ini, ada tiga reaksi utama yang 

menandai peristiwa tersebut, yaitu gelombang solidaritas, kecendrungan ke arah ritual 

dan ketegangan stabilitas yang mendorong politisasi lembaga adat untuk memperketat 

kontrol terhadap arus masuk penduduk pendatang, dan termasuk penertiban identitas 

penduduk pendatang asal daerah luar Bali. 

Darmadi (2011) menyampaiakan bahwa Nilai atau kearifan lokal atas ruang dan waktu 

atau space and time, berupa konsep dan nilai desa, kala, patra sebagai lokal values yang 

berlaku pada ruang dan waktu ‘ada’ dan ‘mengada’ manusia Kuta dengan tradisi atau 

adat-istiadatnya, sekarang harus menerima, menyetujui dan melepaskan ruang-ruang 

yang ada untuk tempat komersial dan turistik. Di balik itu, dalam representasi religio-

magis mereka, atau ruang niskala yang invisible, Desa Adat Kuta dikelilingi oleh situs-

situs magis tempat kekuatan-kekuatan magis yang dipercaya sebagai pancaran 

manifestasi Tuhan Yang Maha Kuasa. Religiusitas dan magisme tradisional ini, masih 

berpengaruh kuat dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Adat Kuta, ditengah 

perubahan sosial yang begitu cepat, internasionalisasi kawasan wisata dan globalisasi. 

Melalui proses internasionalisasi ini, posisi desa adat dalam kawasan wisata, sebagai 

masyarakat penerima wisatawan, yaitu sebagai ‘tourism society dan host community’ 

masih menjadi pokok permasalahan, ketika muncul resistensi masyarakat lokal sebagai 

indikator ambivalensi dan rasa ketidakadilan yang menuntut kompensasi atas 

pemanfaatan segala potensi keindahan alam dan tradisi secara langsung maupun tidak 

langsung. Sementara itu, wacana pariwisata Bali dalam promosi pariwisata budaya 

menutup representasi budaya masyarakat kawasan Kuta, yaitu Kuta sebagai kawasan 

turistik yang global bukan sebagai kawasan wisata yang kultural.  
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Bahkan kondisi pascadua kali teror ledakan bom, senantiasa mendorong sikap resisten 

dan mawas diri. Pembentukan identitas kultural dengan berbagai akar nilai dan tradisi 

hingga aspek geneologis menguat menjadi politik identitas. Hal ini memberi pengaruh 

progresif pada tindakan pengawasan dan penertiban penduduk pendatang dan kelompok 

penghuni ‘bedeng’ yang sering menghindar dari petugas kelurahan dan desa adat untuk 

didaftar status domisilinya. Penguatan elemen-elemen desa adat, upaya pelestarian 

bangunan dan perangkat ritual hingga atribut-atribut adat dan religius secara kultural, 

untuk menjawab representasi profan-turistik kawasan Kuta selama ini (Darmadi, 2011). 

Ungkapan ‘daerah terbuka’ terhadap situasi dan kondisi desa adat mereka, sangat 

bermakna mendasar dalam konteks ruang dan waktu mereka sebagai masyarakat terbuka. 

Realitas sosial ini merupakan kehidupan kawasan wisata yang turistik, penuh dengan 

berbagai aktifitas pelayanan akomodasi, hiburan dan penjualan produk-produk pariwisata 

sepanjang hari di tempat-tempat yang ditata untuk tampil turistik sedemikian rupa sejak 

pagi hingga matahari terbit keesokan harinya. Dominasi tempat komersial dalam ruang 

desa adat ini, menandakan ambivalensi dalam realitas sosial di mana terjadi hegemoni 

kawasan yang tidak disadari oleh warga Desa Adat Kuta. Pariwisata disadari membawa 

ancaman keamanan terhadap desa adat, dengan terjadinya aksi terorisme bom pertama 

dan kedua yang masih dinilai sebagai sebuah ironi besar, dan harus ditanggung dan 

dirasakan oleh warga desa adat yang turun-temurun hidup di desa ini. 

3.2 Sejarah dan Perkembangan Kepariwisataan Kuta 

Darmadi (2011) mengungkapkan bahwa sejarah Kuta menjadi sebuah petit histoir atau 

sejarah kecil yang menarik bila dilanjutkan dengan lahirnya turisme di pantai putih yang 

indah pada masa 1960-an. Kisah Miss Menk atau Ayu Poppies yang romantik, menjadi 

penanda-penanda turisme dan semangat glokalisme dalam kekiniannya. Kuta begitu 

akrab dan terkenal. Hampir di seluruh masyarakat dunia mengenal nama Kuta. Demikian 

desa Kuta yang sudah sejak ratusan tahun lalu, dihuni oleh beragam etnik. Mereka datang 

dari Jawa, bersama bala tentara Kerajaan Majapahit dalam politik ekspedisi Gajah Mada 

dalam kurun waktu 1343-1846. Kedatangan penduduk Jawa lainnya dalam masa zaman 

Samparangan sekitar tahun 1350-an sebagai pengikut Dalem Ketut Srikresna Kepakisan, 

kemudian muncul pula orang-orang Cina pedagang. Hal ini bisa dibuktikan dengan 

adanya kelenteng yang diperkirakan berumur lebih dari dua ratus tahun (lihat Monografi 
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Kec. Kuta, 1991/92 dan 1997). Secara historis, ada empat tahapan waktu yang dapat 

dikemukakan dalam pengembangan wilayah tersebut sebagai daerah wisata yang 

masingmasing memperlihatkan kondisi yang khas dan memberikan gambaran bahwa 

sebagai daerah waisata, desa Kuta mempunyai potensi-potensi yang khusus pula sesuai 

tahapan perkembangannya (Darmadi, 2011). 

3.2.1 Kuta Sebelum Kemerdekaan 

Kuta menjadi penanda historis Bali selatan sejak zaman kerajaan. Pertama, Kuta 

merupakan sebuah desa magis yang dijadikan pelabuhan kuno yang disebut Kuta dalam 

kaitan nama tempat di antara Tuban dan Canggu sebagai representasi bekas ekspansi 

Kerajaan Majapahit sejak abad ke 13, kemudian dihuni oleh pendatang dari Jawa, Bugis 

dan orang-orang buangan pada masa pemerintahan Kerajaan Bali yang berpusat di Gelgel 

pada sekitar abad ke 15 sampai abad ke 16. Kedua, Kuta sebagai wanua atau desa adat 

baru di bawah Kerajaan Mengwi pada abad ke 17, merupakan hutan pesisir yang sangat 

indah yang disebut Kuta Mimba. Pemetaan tradisional pada masa ini, masih dalam 

bentang wilayah kerajaan tradisional Mengwi, sebagai desa pesisir. Ketiga, Kuta identik 

dengan kota (baca: kota dalam lafal Bali), di bawah kekuasaan Kerajaan Badung, yaitu 

kota kecil pelabuhan yang memiliki dua sisi dermaga alami yaitu sisi barat di Pantai Kuta 

dan sisi timur di Sungai Mati. Cerita turun-temurun tentang Tuan Lange, terkait dengan 

situasi pada masa ini, dimana Mads J. Lange mendapat kepercayaan dari Kerajaan 

Badung untuk memegang posisi syah bandar sekaligus Perbekel Kuta dengan julukan 

’Tuan Made Lange Tua”. Wajah multikultural Kuta, terbentuk sejak sebelum abad ke 17, 

yang tercatat dalam kedatangan warga Tionghua di Kuta sekarang. Keempat, Kuta 

merupakan desa pesisir penghubung perbukitan selatan kaki Pulau Bali dan Badung 

(baca: Denpasar sekarang), yang nihil aktifitas ekonomi berskala makro. Kondisi ini 

merupakan keadaan yang tidak banyak diketahui orang, baik dari mulut ke mulut maupun 

bahan-bahan tertulis lainnya. Sebagaimana dengan desa-desa lainnya, penduduk desa 

Kuta terdiri atas penduduk Bali yang hidup dan mata pencaharian sebagai petani dan 

nelayan. Pekerjaan ini cukup lama digeluti walaupun sarana transportasi belum lancar. 

Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang yang mengalahkan Belanda, hotel Suara 

Samudera ini dicurigai sebagai tempat berkumpulnya para opsir-opsir Belanda, dan 

terutama dicurigai sebagai tempat bertemunya para pejuang Pergerakan Kemerdekaan 

Republik dalam melawan upaya merencanakan dan melawan Jepanjg. Oleh karenanya 
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tentara Jepang akhirnya menghancurkan hotel Suara Samudera tersebut. Lenyaplah 

semua kebanggaan Nyonya Menx alias K’tut tantri bersama hotelnya dan keikutannya 

dalam pergerakan kemerdekaan maka ia pun akhirnya sempat dipenjarakan. Tidak berarti 

ketenaran dan keindahan pantai Kuta lantas menjadi tenggelam, ternyata jumlah 

kunjungan masyarakat sekitar dan Denpasar serta wisatawan mancanegara semakin 

banyak yang datang menikmati keindahan pantai dan alamnya sebagai daerah wisata yang 

terus berkembang. 

3.2.2  Tumbuhnya Turisme Kuta setelah Masa Kemerdekaan 

Darmadi menambahkan pula bahwa, memasuki masa kemerdekaan Indonesia hingga 

tahun 1970-an. Turisme tumbuh dari embrio hasil interaksi yang semakin lama antara 

warga desa dan pelancong asing. Dengan referensi artikel dan informasi di negaranya, 

para wisatawan menemukan sendiri pantai Kuta dengan datang sebagai pelancong (baca: 

sebutan turis pada masa ini) yang datang ke Bali dan khususnya menyenangi pantai Kuta. 

Keadaan ini dapat digambarkan melaui perkembangan kepariwisataan Kuta yang cepat 

dan tanggapnya para wisatawan usia muda (young traveller) terutama yang berasal dari 

Australia yang datang ke Kuta semakin ramai pada masa-masa akhir dasa warsa 60- an. 

Pada awal tahun 70-an, pantai Kuta diramaikan oleh pengunjung yang pada masa itu, 

disebut hippies yang pergi tanpa suatu program perjalanan tertentu, lebih senang 

mengurus diri sendiri daripada terikat dan ditangani oleh agen wisata atau biro perjalanan 

umum. Mereka kebanyakan pergi dengan berpasang-pasangan dan sangat jarang 

berkelompok/bergroup. Demikian juga pada mulanya mereka ini lebih senang tinggal di 

rumah-rumah penduduk, makan di warung-warung penduduk dengan apa adanya, 

berkendaraan sepeda motor dengan berpakaian sederhana seperti layaknya petani dan 

nelayan dipantai Kuta. Para wisatawan jenis ini tampak lebih berkualitas dan belum 

menunjukkan adanya ugly tourist. Mereka masih sopan, senang melihat budaya dan 

bahkan karena tinggal di rumah penduduk sehingga tidak sedikit yang ikut mau 

berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat dalam kehidupannya berumah tangga sehari-

hari. Kedatangan yang terus meningkat ini, maka oleh masyarakat Kuta berupaya 

memanfaatkan kehadiran para wisatawan itu dengan membuka usaha penyewaan rumah 

penginapan, penyewaan sepeda motor, serta membuka warung-warung makan serta 

cenderamata (souvenir), dan jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. 

Oleh karenanya pada masa tahun 1970-an Kuta marak dengan model penginapan dan 
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tempat makan seperti : home stay, pondok wisata, pension, inn, bar, dan beberapa agen 

perjalanan wisata. Sejak masa inilah, masyarakat Kuta semakin banyak yang terlihat 

dalam kegiatan kepariwisataan, dengan berbagai pertarungan antara berpandangan positif 

dan negatif terhadap hubungan yang dekat dengan wisatawan (bule) dengan adanya 

upaya-upaya komersialisasi adat dan budaya yang ada semata-mata untuk wisatawan. 

Perkembangan selanjutnya menjadi semakin merobah bentuk Kuta, di mana tidak hanya 

masyarakat Kuta saja yang terlihat dalam kegiatan pariwisata, melainkan juga masyarakat 

Bali lainnya, dan bahkan orang dari luar Bali yang banyak datang mencari pekerjaan di 

Kuta. Sedangkan dari kemajuan yang ada maka terlihat juga bahwa home stay pun 

semakin berkembang menjadi beberapa hotel, warung berubah menjadi restaurant, dan 

demikian mulai dibangun beberapa art shop, serta dipinggir pantai mulai ada penyewaan 

papan selancar dengan banyaknya muncul berbagai pedagang acung. 

Darmadi, (2011) mengatakan bahwa rasa tanggap masyarakat Kuta akan keperluan dan 

kebutuhan para wisata atau wisatawan, sehingga benar-benar sebagai salah satu peluang 

untuk berusaha membuka berbagai jasaa pelayanan yang sebaik-baiknya. Hal ini 

merupakan ciri khas dari kondisi tahap kedua dalam sejarah perkembangan 

kepariwisataan Kuta. Jadi ciri khas dari masa pertumbuhan awal ini menjadi semacam 

pusat tempat pengembangan kepariwisataan daerah pesisir pantai dan berbagai macam 

bentuk adanya home stay yang tidak dimiliki oleh daerah wisata lainnya. Adanya home 

stay sebagai tonggak awal dari sistem perkembangan kepariwisataan Kuta, yang 

selanjutnya terkait erat dengan sub-sub sistem lainnya dalam pemenuhan kebutuhan 

kepada wisatawan, selain potensi pantai yang cocok untuk olah raga air seperti selancar 

(surfing) didukung oleh keindahan alam dan sinar matahari seharian sangat menggoda, 

menyengat dan menantang dalam mandi matahari atau sunbathing yang sudah tidak asing 

bagi masyarakat lokal. Tourist sangat menikmati aktifitas berjemur seharian di sepanjang 

pantai. 

3.2.3  Masa Pengembangan Kawasan Turistik Kuta 

Masa pengembangan fisik kawasan secara fisik dan kebijakan pada masa ini, membuka 

perkembangan daerah (baca: sebutan kawasan pada masa ini) wisata Kuta yang komersial 

dalam dasa warsa 80-an sampai 90-an. Selama kurang lebih sepuluh tahun dari 

perkembangan home stay sebagai pusat sistem dan sub sistem berkembang dalam 

memenuhi kebutuhan wisatawan, semakin memperlihatkan suatu keadaan bahwa 
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pariwisata dapat dipandang sebagai suatu agent dari perubahan Kuta. Perkembangan 

sebagai suatu perubahan yang positif dari kondisi kedua, ternyata melebar dan meluas 

dari Desa Adat Kuta, mempengaruhi desa adat tetangga seperti :desa adat Legian, 

Seminyak, Tuban, Jimbaran dan Kerobokan. Sepanjang jalur pantai mulai berdiri hotel-

hotel besar hingga bintang lima, kemudian art shop, restaurant, bar, pub, diskotek, money 

changer, yang berjejer dan berhimpit sampai pada gang-gang kecil di lorong-lorong 

Kelurahan Kuta. Di beberapa tempat bahkan berdiri pusat-pusat pelayanan informasi 

kepariwisataan, serta menjamurnya travel agent, biro-biro perjalanan wisata, dan 

transport semakin berkompetisi, bersaing menawarkan berbagai keunggulan produk yang 

dimilikinya (Darmadi, 2011). 

Darmadi (2011) menyampaikan bahwa walaupun dari karakteristik wisatawan yang 

menyukai Kuta umumnya adalah berusia muda, dari Australia, jepang, dan juga dari 

Benua Eropa, tetapi dalam perjalanan wisatanya juga cukup banyak yang bepergian 

secara bersama-sama untuk menekan biaya perjalanan tersebut. Ramainya kunjungan 

wisatawan manca negara yang sengaja berjemur dan melakukan olah raga air, surfing di 

pantai Kuta, juga menjadi daya tarik utama kepada wisatawan domestik untuk datang ke 

pantai Kuta guna melihat dari dekat aktivitas wisatawan mancanegara, yang terkenal 

dengan sebutan bule-bule itu ketika saat berjemur di sepanjang pantai Kuta. Mereka ingin 

lebih mengetahui karakteristik wisatawan, kemudian senang bisa berfoto bersama 

disamping ikut bersama-sama menikmati keindahan alam dan pantai Kuta. 

3.2.4  Perkembangan Kuta ke Arah Kapitalistik 

Perubahan fisik dan ruang Kuta berjalan cepat sejak tahun 1990-an hingga tahun 2000 

dalam perspektif pembangunan, dalam perkembangan kepariwisataan Kuta, tercatat ada 

dua pengaruh besar kebijakan pemerintah terhadap kehidupan kawasan, yakni : (1) bahwa 

akibat adanya kemudahan dan terbukanya intervensi para investor asing yang boleh 

mendirikan hotel-hotel bintang lima di Kuta. Kebijakan ini bagai pedang bermata dua 

yang satu sisi menguntungkan pemerintah pusat untuk pajak dan pendapatan serta bagi 

masyarakat lokal Bali (bukan hanya Kuta) yang dapat menikmati terbukanya peluang 

kerja. Bagi masyarakat Kuta sendiri cukup berdampak negatif, yang mengakibatkan 

penginapan lokal atau home stay yang ada sebelumnya semakin sulit bersaing dalam 

mendapatkan tamu, termasuk semakinmeluasnya dominasi ruang turistik komersial dan 

kapitalistik terhadap karang desa atau ruang budaya lokal (Darmadi, 2011).  
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3.2.5 Tata Ruang Wilayah Kuta 

Menurut Darmadi (2011), Kuta pola perkembangannya cenderung cepat dan kompleks. 

Bagi pemerintah kabupaten, penataan Kuta harus dilakukan secara integral development 

dan klasifikasi pengembangannya berlangsung secara organic dan induced (baca: 

melibatkan seluruh stakeholder dan mendasar). Kedua pola perkembangan ini dikenalkan 

oleh para antropolog dan sosiolog yang menyatakan bahwa perkembangan integrated 

development, adalah pembangunan tourist resoprt atau tempat tinggal menginap 

wisatawan di tengah-tengah tempat pemukiman masyarakat lokal.  

Sedangkan klasifikasi perkembangan secara organicn dimaksudkan adalah di mana 

perkembangan pantai Kuta yang terjadi secara spontan yang dimulai tanpa adanya suatu 

perencanaan (master plan), dan kemudian dengan munculnya berbagai persoalan 

dikemudian hari, maka terjadi induced, yakni intervensi Pemerintah Bali dan Kabupaten 

Badung, yang semakin peduli dengan adanya perkembangan kepariwisataan Kuta, dan 

membuat berbagai perencanaan sebagai master plan yang digodok dengan matang dari 

berbagai pertimbangan dan dari berbagai komponen yang terkait dan terlibat termasuk 

dari masyarakat. Pola perkembangan daerah Wisata Kuta yang lebih bersifat organik 

dapat dilihat pada kondisi awal dari sejarah perkembangan kepariwisataan Kuta. Pantai 

Kuta yang indah, dengan deburan ombak dan arusnnya yang kuat, serta pasir putih dengan 

rindangnya pohoh-pohon kelapa yang ada disepanjang pantai mewujudkan sebuah 

perpaduan keindahan alam manakala matahari terbenam yang lebih dikenal dengan 

indahnya Sun Set Beach demikian mempesona. Semua ini merupakan faktor yang 

menarik dan sangat penting dalam perkembangan wisata Kuta. Sebuah ilustrasi kecil dari 

cerita yang tersebar, bahwa pada pertengahan tahun 1968, Dokter Made Mandara 

membenahi rumahnya di Kuta untuk bisa menampung temannya yang akan mengadakan 

penelitian. Ketika itu jalan masuk ke desa Kuta seperti kubangan kerbau. Pada malam 

hari gelap, keadaan pantai kotor, dan perahu nelayan berhamburan tidak beraturan. Para 

peneliti kesehatan/medis ini sering kedapatan mandi di pantai sambil bercengkerama 

dengan para nelayan. Ketika para peneliti meninggalkan Kuta, muncul lagi peneliti-

peneliti di bidang lainnya. Demikian setiap tamu yang datang selalu diterima dengan baik 

oleh tuan rumah (Darmadi, 2011). 
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3.3 Perubahan Fisik Kuta Sebagai Kawasan Wisata 

Tumbuh dan berkembangnya pariwisata di Kuta, tentunya tidak lepas dari peran 

masyarakat setempat. Peran tersebut terwujud dalam aktifitas kehidupan sehari-hari yang 

menilai tinggi sistem ekonomi bisnis untuk peningkatan income atau pendapatan, 

sehingga pada akhirnya memberi dampak positif terhadap kehidupan sosial budaya 

masyarakat (Darmadi, 2011).  

3.4 Kondisi Sosial Ekonomi Kuta 

Darmadi (2011) mengungkapkan bahwa pembangunan perekonomian Bali dan Kuta 

khususnya kini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pariwisata adalah sebagai leading 

sector yang memberikan berbagai peluang bagi masyarakat untuk berkiprah atau 

beraktivitas pada bidang tersebut. Beberapa tolok ukur riil yang biasanya digunakan 

dalam suatu studi untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan 

masyarakat yang terutama adalah : (1) Peningkatan pendapatan per kapita, atau dalam 

mengukur kemakmuran wilayah maka yang digunakan adalah produk Domestik regional 

Bruto (PDRB); (2) tingkat kepemilikan tempat tinggal yang layak; (3) kepemilikan 

barang-barang mewah di luar kebutuhan primer; dan (4) kemampuan masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan akan hiburan dan perjalanan wisata/tour, serta (5) tingkat 

pemenuhan dalam masalah-masalah sosial budaya lainnya. Pertumbuhan pariwisata yang 

demikian pesat ini hingga sekarang memberikan peningkatan perekonomian masyarakat 

Kuta yang berarti juga secara otomatis merupakan peningkatan pendapatan masyarakat 

di atas rata-rata. 

Perkembangan kepariwisataan memberikan corak mata pencaharian masyarakat Kuta 

yang benar-benar berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Pada tahap pertama 

perkembangan home stay, masyarakat beramai-ramai beralih dari petani dan nelayan 

menjadi pengusaha home stay. Untuk pengembangan home stay dibutuhkan lahan yang 

cukup banyak, maka ladang dan kebunpun menjadi home stay. Dalam hal ini banyak 

petani penggarap kehilangan pekerjaannya, karena pemilik tanah ada yang menjual 

tanahnya untuk membangun hotel dan gedung-gedung lainnya. Demikian juga berdiri 

banyak warung, toko dan sejenis art shop, yang menjual berbagai kebutuhan wisatawan. 

Muncul pula jasa transportasi, pemandu wisata (guide), dan lainnya yang merupakan 
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sebuah multiplying effect atau efek penggandaan modal dalam pariwisata(Darmadi, 

2011). 

Menurut Darmadi (2011), dari informasi masyarakat setempat diketahui bahwa pada 

awalnya penduduk di daerah Kuta bermatapencaharian sebagai petani, sebagian lagi 

bekerja sebagai nelayan dan sebagian lagi bekerja sebagai pedagang serta bekerja pada 

kerajinan emas dan perak. Setelah Kuta diperkenalkan sebagai salah satu daerah yang 

layak dikunjungi dengan pantainya yang indah serta sun setnya yang indah, maka lambat 

laun daerah Kuta berkembang sangat pesat menjadi daerah pariwisata. Para petani yang 

mula-mula menggarap lahannya di sawah, kini beralih menjadi pedagang, pengusaha 

penginapan, pengusaha rumah makan, beberapa anggota masyarakat yang pada mulanya 

sebagai nelayan, kini dengan berkembangnya pariwisata beralih menjadi pengusaha 

jukung untuk mengantar wisatawan ke laut berwisata. 

3.5 Kondisi Sosial Budaya 

Aktivitas sosial budaya untuk masyarakat Kelurahan Kuta hampir sama dengan desa-

desa/kelurahan lainnya yang ada di Bali. Penggerak utama seluruh aktivitas sosial budaya 

yang tercermin dalam adat dan agama Hindu di lakukan oleh lembaga yang tidak asing 

lagi di Bali yang di sebut dengan desa adat, yang dipimpin oleh seorang bendesa adat. 

Pada tingkat yang paling bawah dari desa adat, disebut Banjar Adat, yang dipimpin oleh 

kelian adat. Baik desa adat maupun banjar adat masing-masing memiliki lingkup 

kesatuan yaitu desa/banjar adat dan dinas. Desa adat dan banjar adat membatasi lingkup 

kesatuannya berdasarkan adat dan kesatuan secara genealogis, sedangkan desa/banjar 

dinas membatasi lingkup kesatuannya secara administratif (Darmadi, 2011). 

Dengan berkembangnya kepariwisataan di Kuta maka banyak penduduk dari luar desa 

dan luar Bali mencari pekerjaan dan tinggal menetap di Kuta. Berdasarkan pembatasan 

yang tesebut di atas, maka bentuk dan wujud dari organisasi banjar dan Desa Adat Kuta 

akan tetap berbeda dengan struktur dari organisasi banjar dan desa dinas akan mengalami 

perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan sosial dan 

kemasyarakatan di Kelurahan Kuta juga dibedakan atas adat dan dinas. Penduduk asli 

Kuta termasuk dalam kedua keanggotaan baik adat maupun dinas. Sedangkan bagi 

penduduk pendatang hanya sebatas administratif kedinasan. Pembedaan ini karena pada 
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penduduk asli memiliki kegiatan sosial budaya dan tanggung jawab religius terhadap 

keterikatan-keterikatan sebagai warga desa asli. 

Muncul juga beberapa organisasi sosial lainnya yang membantu dan melengkapi sistem 

organisais yang sudah ada, seperti organisasi kepemudaan, wanita dan organisasi lainnya 

di bidang kepariwisataan, misalnya Unit Pengelolaan Pantai Desa Adat Kuta, Unit 

Pengelolaan Pasar Seni Desa Adat Kuta, Persatuan Peselancar, Organisasi Penyelamat 

Pantai/Balawista Badung, Sekeha Kesenian, dan secara menyeluruh dikoordinasikan oleh 

Lembaga Pemberdayaa Masyarakat (LPM) Kuta, sampai pada pengelolaan retribusi lokal 

Kuta yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung (Darmadi, 2011). 

Sebagai salah satu daya tarik dari kunjungan wisatawan ke Bali adalah mereka ingin 

melihat keunikan tradisi dan agama Hindu yang ada di Bali. Terjadi hubungan yang 

kausal jika antara perkembangan kepariwisataan dikaitkan dengan pelestarian dan 

peningkatan pelaksanaan kehidupan tradisi dan keagamaan tersebut. Kenyataan inilah 

yang menyiratkan bahwa Bali memang tepat menetapkan model kepariwisataan yang 

berdasarkan dan berjiwakan kebudayaan. Sampai saat ini tradisi yang masih tetap 

berkembang dan tumbuh subur di lingkungan masyarakat Kuta, berupa pelaksanaan tata 

upacara daur hidup (life cycle), dengan tata cara upacara keagamaam baik pada pemujaan 

keluarga di rumah-rumah tinggal, dan dadia soroh klen, serta pelaksanaan yang semakin 

marak dan terarah di pura pemujaan Kahyangan Tiga (Puseh, Desa, Dalem). Kenyataan 

yang sangat mudah dipahami, terkait dengan peningkatan pendapat masyarakat sebagai 

akibat dari pariwisata, maka bangunan tempat ibadah (pura, sanggah/merajan) semakin 

diperbaiki dengan gaya arsitektur yang lebih bagus dan kuat, serta kuantitas pelaksanaan 

upacara besar semakin banyak dan sering. Semua ini merupakan rasa syukur masyarakat 

dan sebagai nilai tabunngan plus yang terkait dengan hukum ‘karma pahala’ dan konsep 

‘yadnya’ atau pengorbanan dengan menirukan konsep ekonomi, pengorbanan yang 

sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Begitulah sebuah teori 

fungsional, dalam masalah penerapan kehidupan sosial budaya di Bali dan Kuta 

khususnya, bahwa tolong menolong sebagai wujud nyatanya, dan lebih abstrak lagi dalam 

konsep persembahan yakni adanya ‘yadnya’ sebagai korban persembahan guna 

mendapatkan berkah yang lebih banyak dari Yang Maha Kuasa dengan sebutan Ida 

Sanghyang Widi Wasa. Desa Adat Kuta memiliki 6 barong yang memiliki pemaksan 
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masing-masing, yakni Barong di banjar Pande Mas, Banjar Tegal, barong di Puri Satria 

Dalem Kaleran dan satu lagi berupa barong landung (lanang-istri) yang pemaksannya dari 

banjar Segara. Pemaksan ini tidak jumlahnya tidak mesti berasal dsari banjar di mana 

barong tersebut berada, tetapi hanyalah berdasarkan kemauan hati (Darmadi, 2011). 

Tiap-tiap barong memiliki odalan masing-masing. Di samping odalan, semua barong 

biasanya ngelawang setiap tahun sekali (sasih keenem, sekitar Bulan Desember) secara 

bersama-sama. Hal ini merupakan atraksi budaya yang sangat menarik bagi wisatawan. 

Desa Adat Kuta memiliki 4 kuburan (setra) yakni setra kauh lokasinya di Banjar Segara, 

setra kangin berlokasi di Banjar Tegal, setra alit (khusus untuk anak-anak sebelum 

remaja) dan setra khusus keluarga Puri Satria Dalem Kaleran berlokasi di banjar anyar. 

Seperti daerah-daerah di desa adat lainnya di Bali, biasanya di samping setra terdapat 

Pura Dalem dan Meraja Pati. Di Desa Adat Kuta hanya memiliki dua Pura Dalem yakni 

Dalem Tunon khusus keluarga Puri Satria Dalem Kaleran dan Dalem Kahyangan. Bagi 

setra yang tidak memiliki pura dalem seperti setra alit dan setra kauh, biasanya 

masyarakat hanya bersembahyang pada pohon pule yang sudah dianggap keramat yang 

hidup di areal setra tersebut. Bagi warga banjar pengempon pura, mempunyai tanggung 

jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan di pura tersebut. Upacara di pura dilakukan 

setiap enam bulan sekali dengan bergilir diantara pengempon banjar. Misalnya di Pura 

Segara yang berkewajiban melaksanakan upacara adalah Banjar Segara dan Banjar 

Tebasari. Jika pada piodalan yang sekarang yang mendapat kewajiban adalah banjar 

segara, maka pada enam bulan berikutnya adalah yang berkewajiban melaksanakan 

prosesi upacara adalah Banjar Tebasari. Demikian selanjutnya setiap enam bulan sekali 

secara bergiliran. Bagi banjar yang pada saat odalan tidak mendapat giliran, maka anggota 

banjar tersebut datang bersembanhyang ke pura hanya pada saat hari odalan. Demikian 

juga warga masyarakat lainnya yang ingin bersembahyang dan tidak mempunyai 

tanggung jawab terhadap prosesi upacara, maka mereka juga akan datang pada saat hari 

upacara. Mereka datang hanya bersembahyang, setelah sembahyang akan langsung 

pulang. Khusus di lokasi pasar seni, ada juga sebuah pura yang disebut pura melanting. 

Penyungsungnya adalah semua pedagang yang beragama hindu di pasar seni tersebut. 

Setiap hari nampak penuh dengan canang sari karena para pedagang biasanya setelah 

membuka kiosnya akan bersembahyang dulu di pura dan di depan kios tempat mereka 

berdagang (Darmadi, 2011)..  
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Pura ini juga  memiliki odalan sendiri dan semua biaya upacara ditanggung sepenuhnya 

oleh desa adat. Disamping pura-pura di atas, masing-masing banjar adat juga memiliki 

pura yang ada di bale banjar masing-masing. Yang bertanggung jawabsepenuhnya pada 

pura di masing-masing banjar adalah banjar yang bersangkutan. Termasuk juga biaya 

untk ngodalin (mengadakan upacara) sepenuhnya merupakan tanggung jawab banjar 

setempat. Untuk biaya ini biasanya diambil dari kas banjar. Kas banjar dikumpulkan dari 

iuran masing-masing anggota banjar yang besarnya bervariasi dari Rp 5000, -hingga Rp 

15.000, -, tidak ada aturan secara pasti. Hal ini sepenuhnya dikelola oleh banjar adat 

setempat (Darmadi, 2011)..  

Di samping upacara odalan, setiap purnama (bulan penuh) masyarakat di Desa Adat Kuta 

selalu melaksanakan upacara yang lebih besar dari biasanya yang dilakukan di desa adat 

lainnya di Bali. Ini sudah berlangsung sejak tahun 1993. Dari informasi masyarakat 

setempat bahwa ada dua alasan dilaksanakannya upacara ini, yakni di samping memang 

tulus untuk berbakti mengucapkan terima kasih atas berkah yang didapatkan oleh Hyang 

Kuasa kepada umatnya, juga sebagai faktor penarik wisatawan untuk menikmati atraksi 

budaya yakni upacara agama Hindu di Bali. Semua keluarga yang beragama Hindu 

memiliki merajan. Ada merajan yang disungsung oleh lebih dari satu keluarga. 

Disamping merajan, nampak pula bahwa pada masing-masing rumah memiliki 

“penunggun karang” dan padma sana”. Geria, sebagai tempat sulinggih ada dua buah 

yakni Geria dauh Kutuh dari warga Pasek dan Geria Tegeh yang pendetanya dari warga 

Brahmana. Kedua Geria tersebut memiliki banyak tukang banten. Tukang banten ini 

biasa melayani warga setempat untuk membuat banten dalam pelaksanaan upacara. Di 

samping melayani keluarga-keluarga, juga banyak permintaan dari pengusaha (bukan 

beragama Hindu) untuk membuatkan banten untuk pelaksanaan upacara pada tempat 

usahanya. Karena banyaknya permintaan maka nampaknya para tukang banten sangat 

sibuk, sehingga dengan bekerja membuat banten, mereka idak sempat lagi mencari 

pekerjaan lain untuk menambah penghasilan, karena membuat banten ini sudah 

merupakan pekerjaan pokok sebagai pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Para 

tukang banten ini lebih sibuk lagi pada hari-hari rainan besar agama Hindu seperti 

Tumpek Landep, Purnama, Tilem, dan Odalan Rambut Sedana sebagai hari suci untuk 

Dewa-dewi kemakmuran. Wilayah Desa Adat Kuta hampir sama dengan Kelurahan Kuta, 

hanya satu banjar yakni Banjar Abian Base masuk ke lingkungan wilayah desa adat 
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Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan kota Denpasar. Kelurahan Kuta memiliki 

masyarakat yang multi etnik. Bahkan warga atau etnik Tionghoa diperkirakan sudah 

menempati daerah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Anggota warga Tionghoa ini 

terdiri atas 64 KK, mengelompokkan diri menjadi satu kelompok warga yakni kelompok 

Darma Semadi merupakan salah satu kelompok banjar yang anggotanya semua warga 

Tionghoa. Ada warga negara asing 20 orang dan yang lainnya WNI. WNI ini sebagian 

besar warga atau suku Bali yang beragama Hindu yakni 7758 orang. Suku lainnya antar 

lain Jawa, Lombok Sumbawa, Flores, Sumatra, Menado dan lain sebagainya. Dari 

berbagai suku tersebut, tercatat 1322 orang beragama Islam, 525 orang beragama Kristen, 

331 orang beragama Budha (Darmadi, 2011).. 

Seperti disebutkan di atas bahwa Desa Adat Kuta terdiri atas 13 banjar. Banjar adalah 

merupakan kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah. Masing-masing banjar dikepalai 

oleh seorang kelian banjar. Yang menjadi anggota di banjar adat ini adalah semua warga 

yang sudah menikah. Jika mereka baru melaksanakan perkawinan, maka tiga bulan 

setelah menikah mereka resmi menjadi anggota banjar adat. Astika (1986) mengatakan 

bahwa di Bali ada yang menggunakan pemesuan atau ada yang menggunakan KK (kepala 

keluarga). Bagi anggota banjar yang suaminya sudah meninggal atau sudah menjanda 

mereka tidak menjadi anggota banjar penuh. Mereka hanya dikenakan iuran wajib sebagai 

anggota banjar yang besarnya bervariasi perbulan yang diambil setiap bulan pada saat 

sangkepan banjar. Anggota banjar ini akan dilanjutkan nanti setelah anaknya yang laki-

laki menikah. Organisasi yang dikenal dengan nama sekaa juga dijumpai di Desa 

pekraman Kuta. Sekaa yang menurut Geertz (1989: 89) secara harfiahnya berarti 

“menjadi satu”, adalah suatu kelompok sosial dibentuk berdasarkan kriteria tunggal dan 

eksklusif, kriteria keanggotaan dicurahkan untuk mencari tujuan sosial tertentu dan 

biasanya agak khusus, misalnya keagamaan, politik, ekonomi atau apa saja. Sekaa juga 

diartikan sebagai suatu kelompok (perkumpulan atau kesatuan sosial yang memiliki 

tujuantujuan khusus tertentu. Dasar keanggotaannya umumnya sukarela (Astika, 1986). 

Berdasarkan penggolongan tersebut, dapat dikemukakan bahwa di Desa Adat Kuta ada 

satu sekaa jemaah kuil, yakni pemaksan tapakan barong. Perkumpulan sukarela yaitu 

sekaa teruna, sekaa gong, sekaa wayang, sekaa angklung, sekaa pesantian, sekaa arisan 

dan PKK. Di Desa Adat Kuta ada 12 STT. STT merupakan lembaga sosial yang bersifat 

tradisional terutama bergerak di bidang adat dan agama. Selain STT, terdapat pula di 
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masing-masing banjar sekaa gong dan sekaa shanti. Di samping sekaa di masing-masing 

banjar ada juga sekaa atau kelompok di luar tersebut yakni sekaa angklung di Br. Jaba 

Jero dan gender. Sekaa yang berhubungan dengan pengairan dan pertanian saat penelitian 

ini sudah tidak ditemukan lagi. Perubahan ini terjadi skitar tahun 60-70an, setelah 

berkembangnya pariwisata di daerah Kuta. Tanah pertanian beralih fungsi menjdi toko-

toko, perumahan hotel dan sejenisnya sehingga saat ini subak sebagai suatu organisasi 

tradisional pengelola pengairan tidak ditemukan lagi di Desa Adat Kuta. Sekaa nelayan 

yang dulu biasa membawa jukung ke laut mencari ikan, kini berubah fungsi tidak masih 

mencari ikan, tetapi digunakan untuk keperluan wisatawan yang ingin berwisata ke laut 

dengan menggunakan jukung (Darmadi, 2011).. 

Ada beberapa anggota masyarakat memiliki gender sebanyak 20 gender.Gender biasanya 

digunakan untuk menggiring prosesi upacara yaitu ngaben, mesangih (potong gigi) dan 

juga kadang-kadang ada yang menggunakan dalam upacara odalan di hotel-hotel. Gender 

ini ada yang dimiliki secara perorangan dan ada juga lebih dari satu orang. Di samping 

mengiringi upacara ada juga pemilikan gender hanya sekedar menyalurkan hoby. 

Kesenian dalam hubungannya dengan prosesi upacara berkembang baik. Dalam 

mengiringi prosesi upacara agama di masing-masing banjar ada kelompok mesanti yang 

anggotanya terdiri atas bapak-bapak dan ibu-ibu. Masing-masing banjar memiliki gong. 

Gong (gambelan) merupakan syarat mutlak dalam mengiringi upacara terutama upacara 

di Pura-pura. Dengan demikian maka masing-mainmg banjar terdapat kelompok (sekaa 

gong). Di samping itu, kesenian santi (mekidung) dan ada juga yang dilakukan sendiri 

yakni seni gender. Sanggar seni tari juga ditemui di sana. Seni tari lebih banyak bersifat 

sosial, karena di samping melengkapi kegiatan upacara juga dopertunjukkan untuk 

kegiatan pergaulan, misalnya, ulang tahun banjar, muda mudi dan lain-lain. Mereka tidak 

mau menari di hotel atau di tempat wisata dengan alasan di samping honornya kecil, 

katanya mereka tidak mau terikat dengan waktu, karena umumnya yang menari tersebut 

rata-rata sedang sekolah (Darmadi, 2011).. 

Darmadi mengungkapkan pula bahwa ada sekaa topeng sebanyak satu group. Topeng ini 

juga biasanya ditarikan dalam mengiringi upacara di pura. Ada juga digunakan dalam 

mengiringi kegiatan upacara manusa yadnya seperti pernikahan, potong gigi dan upacara 

ngaben. Jika topeng dipertunjukkan di pura sebagai pengiring upacara maka itu semua 
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ngaturan ayah (bersifat sosial, tanpa dibayar). Tetapi jika memang diundang untuk 

kegiatan manusa yadnya, ada yang dibayar, ada juga hanya sekedar diberikan tidak 

menggunakan tarif tertentu. Ada tiga group wayang dan satu group topeng. Dalang dari 

tiga larang group ini adalah group wayang dari mangku Swera, group wayang dari 

mangku Tama dan satu group dari anak agung Aji dari banjar Temacun. Wayang biasanya 

dipentaskan saat upacara keagamaan yang dilaksanakan masyarakat desa adat Temacun. 

Wayang biasanya dipentaskan saat upacara keagamaan yang dilaksanakan masyarakat 

Desa Adat Kuta. Di samping untuk melengkapi prosesiupacara keagamaan, group 

wayang ini juga dipentaskan dengan secara komersial di lingkungan Desa Adat Kuta juga 

di luar lingkungan Desa adat. Jadi dari uraian di atas, dapat disimpukan Desa Adat Kuta 

memiliki potensi kebudayaan yang amat kaya. Sebagian besar melibatkan anggota banjar 

laki-laki, kelompok-kelompok kesenian ini dapat berkembang, karena diklakukan lebih 

banyak dalam mengikuti dan sebagai pelengkap upacara.  

Transformasi budaya, dalam hal ini, sarat dengan kontestasi tanda tanpa henti, yaitu tanda 

dari budaya lokal dan budaya global. Kontestasi tanda turistik, komersial, dan kapitalistik 

ini disadari oleh tokoh-tokoh desa adat, sehingga sejak tahun 2001, tampak perubahan 

drastis dalam pelaksanaan ritual keagamaan melasti atau upacara penyucian alat-alat suci 

upacara sebelum memasuki Nyepi dan tahun baru Isaka. Simbol-simbol ritual diusung 

secara lengkap dari pura menuju segara (sebutan laut sebagai 237 sumber mata air suci). 

Selama ritual berlangsung, areal upacara dipagari dengan tombak dan bendera panji-panji 

adat, sehingga para turis yang memakai bikini tidak diizinkan lewat atau masuk. Bahkan, 

instrumen gong lengkap dan tari sakral Rejang Dewa mengiringi prosesi Melasti, hingga 

menjadi melasti yang terlengkap di Bali. Situasi magis dalam prosesi Pasupati Barong 

Singa dari Puri Satria Dalem mengingat warga pada ruang budaya atau karang desa Kuta. 

Secara niskala atau religio-magis, krama menyebut ruang budaya dengan wewidangan 

Kuta. Sepanjang perjalanan dari Pura Dalem Tunon, para sadeg (Baca: pelaku trans 

magis) mencari titik-titik posisi magis yang dulunya merupakan tempat-tempat untuk 

kuburan, tempat suci, dan bekas pohon besar (Darmadi, 2011). 
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BAB 4 ANALISIS PERUBAHAN RUANG 

 

4  

4.1 Unsur Pengaruh Perubahan Ruang 

4.1.1 Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Wisata dan Penataan 

Ruang 

Uraian pada bagian ini memberikan gambaran awal tentang kekuatan politik berupa 

kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan wisata Kuta antara 

Tahun 1970-2014. Adapun kebijakan dimaksud sebagai berikut: (cat: peristilahan 

Pemerintah Daerah Tingkat I dan II belum diubah, disesuaikan dengan kondisi saat 

dikeluarkannya peraturan terkait) (Darmadi, 2011). 

 Mulai tahun 1970-an : seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 15-17 

Oktober 1971. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1979 penyerahan sebagian urusan 

Pemerintah Pusat dalam bidang kepariwisataan kepada daerah Tk.1 untuk menjadi 

urusan otonomi daerah 

 Pemerintah Daerah Tk.1 Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 

1989, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah daerah Tk.1 di bidang 

kepariwisataan kepada kabupaten daerah Tk.II.  

 Perda Propinsi Tk. I Bali nomor 3 tahun 1991 Pengembangan Pariwisata Budaya 

berupa kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan 

bagian dari kebudayaan Nasional  

 Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali nomor 528 Tahun 1993, bahwa 

Bali diarahkan untuk pengembangan 21 kawasan wisata.  

 Dari 21 kawasan, pada tahun 1999 ditinjau kembali dan kemudian ditetapkan 

menjadi hanya 15 kawasan wisata. Khusus Kabupaten Badung memiliki 3 

kawasan wisata (Nusa Dua, Kuta dan Tuban).  

 Dalam Rancangan Undang-Undang Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Badung, 

Kuta ditetapkan sebagai kawasan pariwisata karena Kuta merupakan embrio 

berkembangnya industri jasa pariwisata di Kabupaten Badung.  

 Pada tahun 1980 an mulai pembangunan hotel dengan kualitas bintang lima 
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pertama kali dan penduduk tidak kuasa untuk membendungnya munculnya Hotel 

Kartika Plaza.  

 Diprakarsai oleh Kodam IX Udayana beserta investor dengan alasan sebagai 

tempat untuk menerima kunjungan tamutamu negara dan kedinasan lainnya.  

Kelahiran bentuk pariwisata budaya sendiri sebenarnya melalui suatu proses yang 

panjang sejak tahun 1970-an. Istilah pariwisata budaya mulai mendapat tanggapan serius 

sejak dilaksanakannya seminar pariwisata budaya daerah Bali, tanggal 15-17 Oktober 

1971. 

Menurut Darmadi (2011), berdasarkan kebijakan dari Pemerintah pusat melalui Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1979, sudah dilakukan penyerahan sebagian urusan 

pemerintah dalam bidang kepariwisataan kepada daerah Tk.1 menjadi urusan otonomi 

Daerah. Urusan yang diserahkan meliputi 12 jenis yaitu pramuwisata, losmen dan hotel 

melati, penginapan remaja, pondok wisata, perkemahan, rumah makan, bar, mandala 

wisata, kawasan wisata, rekreasi, hiburan umum, dan promosi pariwisata daerah. 

Lebih lanjut Pemerintah daerah Tk. I Bali mengembangkan pembangunan kepariwisataan 

di seluruh Daerah Tk. II atau kabupaten sesuai dengan potensi dan sarana prasarana yang 

ada. Oleh karenanya pemerintah daerah Tk.1 Bali mengeluarkan Peraturan Daerah 

Nomor 14 tahun 1989, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah daerah Tk.1 di 

bidang kepariwisataan kepada kabupaten daerah Tk.II. urusan yang diserahkan itu 

meliputi urusan objek wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku atau akan berlaku tidak menjadi urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

provinsi, yaitu urusan perkemahan, mandala wisata, rekreasi dan hiburan umum, kecuali 

disko dan rekreasi air dan urusan promosi di wilayahnya. 

Kebijakan pembangunan pariwisata Bali yang dikembangkan adalah pariwisata budaya 

sesuai dengan Perda Propinsi Tk. I Bali nomor 3 tahun1991. Bila mengacu pada Perda 

Tingkat I Bali nomor 3 tahun1991, maka yang dimaksud dengan Pariwisata Budaya 

adalah jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya 

menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan 

bagian dari kebudayaan Nasional. Wacana di atas berkembang kini dengan wacana 

keselarasan adat, seni dan budaya yang saling mendukung dengan pariwisata budaya. 

Sehingga konsep learning and experience dalam pariwisata menjadi penanda bahwa 

semua pihak atau stakeholder harus senantiasa menyikapi dan belajar pada perkembangan 

dan dinamika pariwisata sebagai industri global. Kebijakan yang akan dilakukan pun 

harus bercermin pada fenomena, dinamika dan kebutuhan masyarakat lokal (Darmadi, 

2011). 

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Bali nomor, 528 Tahun 

1993, Bali memiliki 21 kawasan wisata. Dari 21 kawasan yang ditetapkan ini, maka pada 

tahun 1999 ditinjau kembali dan kemudian 70 ditetapkan menjadi hanya 15 kawasan 
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wisata. Khusus Kabupaten Badung memiliki 3 kawasan wisata yang meliputi kawasan 

wisata Nusa Dua, Kuta dan Tuban. Berdasarkan ketetapan gubernur Bali nomor 528 

tahun1993, kawasan wisata Kuta meliputi Kelurahan Kuta (992 Ha), desa Kerobokan (1, 

598 Ha) dan desa Canggu (1, 173 Ha), dengan luas keseluruhan adalah 3,763 Ha. 

Dalam Rancangan Undang-Undang Tata Ruang (RUTR) Kabupaten Badung, Kuta 

ditetapkan sebagai kawasan pariwisata karena Kuta merupakan embrio berkembangnya 

industri jasa pariwisata di Kabupaten Badung. Perkembangan pembangunan fasilitas 

sarana prasarana kepariwisataan seperti penataan jalan, listrik, telpon dan zona 

peruntukan wilayah dan sebagainya, ternyata kalah cepat dibandingkan dengan 

pembangunan fasilitas akomodasi, transportasi, restaurant dan kini berkembang 

departement store, duty free dan banyak lagi yang lainnya. Para investor tampak 

berlomba-lomba dan tidak sabar untuk membangun, sehingga akibatnya kini 

pembangunan gedung gedung hotel, restaurant, toko, warung/art shop, atraksi wisata 

dengan rumahrumah penduduk saling menghimpit satu dengan yang lainnya.  

Adapun kebijakan penataan ruang berkaitan dengan Kawasan Kuta yang terutama 

dimulai tahu 1974, 1996 dan sampai saat ini. Pada periode 1974an, telah diberlakukan 

Perda Prov Bali No 2/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan, No 3/1974 tentang 

Lingkungan Khusus dan No 4/1074 tentang Bangunan-Bangunan. Kemudian pada tahun 

1996 dikeluarkan Perda No 4 Tahun 1996 tentang RTRWP Bali. Pada masa sekarang 

telah diberlakukan pula RTWP Bali yang terbaru, serta RTRW Kab Badung, yang 

kesemuanya mengatur penataan ruang kawasan suci di Kuta.  

Pada tahun 1980-an, pembangunan hotel dengan kualitas bintang lima yang pertama kali 

dan penduduk tidak kuasa untuk membendungnya adalah munculnya Hotel Kartika Plaza. 

Hotel ini adalah diprakarsai oleh Kodam IX Udayana beserta investor dengan alasan 

sebagai tempat untuk menerima kunjungan tamutamu negara dan kedinasan lainnya. 

Masyarakat yang semula terikat dalam aturan desa adat pun lunak dan lemah, sehingga 

harus membebaskan tanah milik mereka semata demi kepentingan pemerintah. Sejak itu 

belakangan diikuti oleh tempat lain bagaikan wabah menjamur munculnya pembebasan 

dan penjualan tanah untuk pembangunan hotel-hotel yang berbintang lima yang 

semuanya hampir berupaya menjarah dan mendekat ke pantai Kuta (Darmadi, 2011). 

Dalam hal ini pemerintah melalui Kabupaten Badung dan aparat Desa Kuta cukup 

tanggap, sehingga keberadaan sepadan pantai Kuta dan jalan sepanjang pantai tetap dapat 

dipertahankan, sehingga tidak mengganggu aktivitas adat dan keagamaan serta 

kepentingan umum. Keterlibatan Desa Adat Kuta dalam pengelolaan beberapa usaha 

wisata yang ada di Kuta antara lain adalah pengelolaan pasar seni kuta, pertokoan, 

pengelolaan pantai dan pedagang di sepanjang pantai kuta, pengelolaan parkir. 

pengelolaan lembaga perkreditan desa (LPD) dan pengelolaan keamanan wilayah dan 

pengelolaan sampah/kebersihan. 

Selain fasilitas kebutuhan akan penginapan dan makan yang dikembangkan dan dibangun 
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di Kuta, juga dilakukan penataan kawasan pantai objek dan daya tarik wisata yang ada 

sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 2028 tahun 1994. Pembangunan 

dan penyempurnaan ini terus diupayakan secara terpadu dari pemerintah kabupaten 

Badung, bersama dengan pihak swasta dan masyarakat Kuta. Peningkatan ini terus 

dilakukan sehingga para wisatawan merasa puas senang dan selalu merasakan 

kenyamanan dan keamanan di pantai Kuta.  

Guna melengkapi dan memenuhi kebutuhan wisatawan akan aktifitas hiburan dan 

permainan lainnya, maka di Kuta juga terdapat beberapa atraksi kepariwisataan seperti 

waterboom park, Bali Bungy, Bungy Jumping, Pub, Karaoke dan discotic seperti Gado-

gado, Double Six, Taj Mahal, Planet Hollywood, Hard Rock Cafe dan lain sebagainya. 

Upaya pemuasan terhadap kebutuhan wisatawan tampak tidak pernah ada hentinya 

dilakukan. Untuk itu maka dalam pemenuhan akan acsescibility atau diupayakan berbagai 

kemudahan dalam mendapatkan souvenir/cenderamata kini semakin menarik dalam 

penyajian di toko, art shop dan demikian juga dibangun beberapa swlayan shopping 

centre yang lengkap dan menarik seperti Kuta Square Shopping Centre, Gelael Shopping 

Centre dan lainnya. 

Semua pengembangan pembangunan fisik yang terjadi di Kuta tampak penuh dengan 

model arsitektur dari berbagai daerah dan bahkan dari berbagai negara lainnya, semata-

mata hanya untuk pemoles nilai seni dan menjadi ciri khas yang mampu memberikan 

daya tarik kepada wisatawan. 

4.1.2 Dorongan Pengembangan Usaha dan Nilai-Nilai Budaya Lokal 

Menurut Darmadi (2011), aktifitas jasa kepariwisataan yang dikembangkan sejak tahun 

1920-an, mengkondisikan titik-titik pusat daya tarik wisata, objek turistik, kawasan 

akomodasi, sentra seni dan kerajinan, dan tempat-tempat jasa pelengkap pariwisata 

hingga pertokoan dan pasar seni, kerajinan dan cinderamata. Terdapat tiga kelompok 

usaha wisata di Kawasan Kuta yakni : 

1) Kelompok bangunan kecil-kecil komersial berupa tempat outlet atau tempat etalase 

produk-produk tertentu, toko-toko kebutuhan wisatawan sehari-hari yang dikenal 

dengan mini market, tempat-tempat layanan jasa, seperti laundry, money changer,  

dan art shop; 

2) Kelompok bangunan rekreasi dan hiburan wisata seperti: spa, karaoke, café dan 

rumah makan, restaurant, bar, pub, dan diskotek;  

3) Kelompok banguna-bangunan besar dan luas untuk akomodasi wisata seperti 

penginapan, hotel-hotel melati, hotel berbintang, pusat pelayanan informasi, travel 

agen, biro perjalanan wisata dan transportasi, serta terminal. 
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Keterkaitan kegiatan usaha wisata dengan terjadinya perubahan atau kebertahanan ruang 

kawasan perencanaan dapat dinilai melalui upaya dorongan untuk mempertahankan tata 

ruang dan nilai-nilai budaya lokal.  Pada uraian ini diungkapkan berbagai upaya untuk 

melindungi dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan ruang lokal yang dapat dilakukan 

oleh pelaku usaha.  

Upaya dorongan tersebut ditunjukkan dengan kegiatan-kegiatan antara lain penghargaan 

Tri Hita Karana Awards yang diterima beberapa hotel bintang 4 dan 5 serta keterlibatan 

dalam kegiatan-kegiatan sosial budaya masyarakat seperti keikutsertaan karyawan dalam 

upacara adat, menyumbangkan perlengkapan gamelan untuk pura di sekitar lingkungan 

hotel, melakukan pembersihan lingkungan pantai, pelaksanaan donor darah, pemeriksaan 

mata dan operasi katarak gratis, donasi penderita kanker, serta pendistribusian sembako 

bersubsidi untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan. 

Penghargaan Tri Hita Karana Awards pada tahun 2013 antara lain diterima oleh tiga hotel 

bintang 4 dan 5 yang berada di sekitar Pantai Kuta yakni Hard Rock Hotel Bali Kuta; 

Sheraton Bali Kuta Resort, dan Harris Resort Kuta Beach. Ketiganya meraih 

penghargaan masing-masing berupa Emerald, Gold dan Emeral Medal Tri Hita Karana 

Awards. Tri Hita Karana adalah filosofi Hindu Bali yang merupakan harmonisasi 

hubungan antara manusia dengan Tuhan (parahyangan), manusia dengan manusia 

(pawongan), dan manusia dengan lingkungan (palemahan) untuk menjadi satu kesatuan 

yang tidak terpisahkan. Ketiganya menciptakan harmoni dan keseimbangan hidup yang 

damai dan bahagia. Terdapat empat kategori penghargaan, yaitu Bronze, Silver, Gold, 

Emerald, dan Platinum.  

Manajer Sheraton Bali Kuta Resort, Arnold menyampaikan pula beberapa contoh 

penerapan Tri Hita Karana sebagai bentuk dorongan upaya mempertahankan nilai-nilai 

lokal. Dalam aspek parahyangan, pihak hotel memfasilitasi kegiatan upacara sesuai 

dengan kegiatan agama karyawan masing-masing. Adapun khusus bagi karyawan 

beragama Hindu terdapat panduan surat keputusan Gubernur Bali tentang jadwal libur 

berkaitan dengan upacara adat. Dalam satu tahun terdapat 40 hari besar dalam agama 

Hindu sebagai hari libur bagi karyawan beragama Hindu serta 14 hari libur bagi karyawan 

non Hindu. Selain itu dalam kegiatan odalan juga mengundang karyawan pemeluk agama 

lain untuk mengikuti upacara adat. Dalam aspek pawongan, perusahan menyediakan pula 

CSR sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lokal melalui pelibatannya sebagai 
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tenaga kerja. Dalam aspek palemahan, terdapat upaya menjaga keserasian lingkungan 

untuk mewujudkan keseimbangan alam.  

Selain itu, berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat lokal, upaya pengusaha 

wisata dalam mempertahankan tata ruang dan nilai-nilai lokal masih belum sepenuhnya 

mempertimbangkan tuntunan dalam Tri Hita Karana. Kecenderungan ini terutama pada 

beberapa pengusaha Pengusaha kurang memperhatikan sisi harmonisasi hubungan atara 

manusia (pawongan) dan manusia dengan lingkungan (palemahan). Hal ini ditunjukkan 

dengan pelanggaran jam operasi beberapa jenis usaha hiburan malam di sekitar Jl 

Poppies. Sesuai aturan yang dikeluarkan desa adat, jam operasi usaha hiburan sampai jam 

02.00 dini hari, tetapi beberapa usaha beroperasi sampai jam 05.00 atau 6.00 pagi. 

Kondisi tersebut diperburuk dengan kebiasaan minum-minum beberapa tamu/wisatawan 

asing yang menimbulkan mabuk termasuk pada saat pulang ke tempat menginap. 

Kebiasaan tersebut menimbulkan peningkatan peluang tindak kejahatan terhadap yang 

bersangkutan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Selain itu, tokoh masyarakat menilai pula bahwa kebisingan suara kegiatan hiburan 

malam mengganggu kenyamanan dari masyarakat di sekitar usaha dimaksud. Jam operasi 

usaha hiburan yang melewati aturan yang telah ditetapkan memperburuk kondisi yang 

ada. Disamping itu, peningkatan kerawanan lalu lintas kendaraan roda dua dan pejalan 

kaki pada jalan-jalan lokal atau gang dalam lingkungan perumahan menjadi perhatian 

pula para tokoh adat.  

Pemandu wisata (I Nengah Dane Wijaya) juga mengungkapkan bahwa kegiatan-kegiatan 

kesenian berupa pertunjukan tarian tradisional seperti Barong, Kecak dan Legong jarang 

diselenggarakan pada beberapa hotel berbintang di Kawasan Kuta. Hal ini berbeda 

dibandingkan dengan hotel-hotel berbintang di Nusa Dua seperti dan Ubud yang masih 

menyelenggarakan beberapa pertunjukan tarian tradisional tersebut. Pertunjukan tersebut 

diselenggarakan pada hari-hari tertentu pada hotel-hotel dimaksud ataupun pada beberapa 

pura di kawasan Ubud dan Nusa Dua. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat, 

maksud dari penyelenggaraan tari-tarian tradisional itu selain untuk menarik wisatawan 

juga untuk mempertahankan budaya lokal Bali. 

Selain itu tokoh adat menyampaikan pula bahwa pengelola kawasan memberi pengaruh 

terhadap upaya-upaya mempertahankan nilai dan budaya lokal. Kawasan Nusa Dua 

merupakan kawasan yang dikelola dan dikendalikan secara terencana oleh pemerintah 
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melalui kelembagaan BDTC termasuk upaya dan kebijakan dalam mempertahankan nilai 

dan budaya lokal antara lain berupa pertunjukan tari-tarian tradisional. Kondisi ini agak 

berbeda dibandingkan dengan Kawasan Kuta yang agak terlambat diantisipasi 

perkembangannya oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Lebih jauh, upaya-

upaya mempertahankan nilai budaya khususnya pengembangan seni termasuk tarian 

kurang mendapat dorongan yang cukup besar. 

4.2 Perubahan Ruang Pada Setiap Zona 

4.2.1 Perubahan  Ruang Zona Parahyangan 

Perubahan fisik ruang dinilai berdasarkan kriteria perubahan/penambahan fungsi, 

perubahan radius jarak fisik dengan bangunan terdekat, perubahan tinggi bangunan 

terdekat dan batas pandang, serta orientasi arah (termasuk orientasi horisontal dan 

vertikal). Zona parahyangan terdiri atas elemen ruang berupa Pura Kahyangan Tiga (Pura 

Puseh, Pura Dalem dan Pura Desa), pura dadia, pura keluarga, dan pura-pura lainnya. 

Kajian detil dalam penelitian ini dikhususkan pada pura Dalem Kahyangan, pura Dalem 

Tunon, pura Pesanggaran, dan pura keluarga tiap rumah (sanggah). Pertimbangan 

pemilihan pura-pura tersebut diuraikan pada bab metodologi pendekatan. Adapun lokasi, 

obyek-obyek tersebut dapat dilihat pada Gambar Posisi Sebaran Ruang Sakral (yang 

dikaji) di Wilayah Kuta. 

 

A. Perubahan Ruang Pura Dalem Kahyangan 

Perubahan fisik ruang dinilai berdasarkan kriteria perubahan/penambahan fungsi, 

perubahan radius jarak fisik dengan bangunan terdekat, perubahan tinggi bangunan 

terdekat dan batas pandang, serta orientasi arah (termasuk orientasi horisontal dan 

vertikal). Perubahan ruang fisik yang melebihi batas yang telah ditentukan atau disepakati 

berdasarkan bishama, atau awig-awig (aturan adat desa/banjar), bagi warga dianggap 

telah menurunkan kesakralan ruang pura. 

Gambar 4.1 Posisi Sebaran Ruang Sakral (yang dikaji) di Wilayah Kuta 
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 Secara umum yang menjadi dasar aturan kawasan suci tersebut yakni Bhisama Kesucian 

Pura yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia menurut  Keputusan 

Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 11/Kep/I/PHDIP/1994 Tentang 

Bhisama Kesucian Pura. Adapun isi Bhisama tersebut antara lain mengatur keberadaan 

tempat- tempat suci yang menjadi pusat- pusat bersejarah dan melahirkan karya- karya 

besar dan abadi lewat tangan orang-orang suci dan para pujangga untuk kedamaian dan 

kesejahteraan umat manusia. Tempat-tempat suci tersebut berupa Pura-Pura Sad 

Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, dan lain-lain. Tempat-tempat suci 

tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah kekeran dengan ukuran Apeneleng, 

Apenimpug, dan Apenyengker. Untuk Pura Sad Kahyangan dipakai ukuran Apeneleng 

Agung (minimal 5 Km dari Pura), untuk Pura Dang Kahyangan dipakai ukuran Apeneleng 

Alit (minimal 2 km dari Pura), dan untuk Kahyangan Tiga dan lain-lain dipakai ukuran 

Apenimpug atau Apenyengker. Apenimpug menyatakan radius jarak sepelemparan batu 

sedangkan apenyengker menyatakan jarak sesuai jarak pagar pura. Walaupun demikian 

tetap dipertimbangkan juga kriteria lain baik tinggi bangunan maupun batas pandangan. 

Posisi Pura Dalem Kahyangan dapat dilihat pada Gambar 4.2. 

Perubahan ruang pura Dalem Kahyangan terjadi sekitar tahun 1995 yang dipengaruhi 

dengan berdirinya ruko-Group Matahari Kuta. Ruko tersebut menimbulkan berkurangnya 

radius jarak fisik dengan bangunan terdekat (< dari 3m) atau lebih rendah dari jarak 

rebahan bangunan nya (15 m).  Ruko tersebut juga memiliki tinggi bangunan 3 lantai dan 

arah pandang bangunan yang menghadap pura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Posisi Pura Dalem Kahyangan 
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Terdapat beberapa informasi tentang perubahan fisik Pura Dalem Kahyangan seperti 

disampaikan oleh I Nengah Desna, Kelian Banjar Tebesari: 
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“Pura Dalem Kahyangan pernah direnovasi pak dalam rentang 30 tahun. 

Renovasinya pada tatanan konsep perbaikan saja, bukan pada penambahan. Pada 

penyengkernya, yang saya tahu bangunan yang ditambah waktu saya kecil itu 

berupa bale kulkul didepan itu, jadi dulu belum ada balai kulkulnya, itu untuk 

kentongan. Setiap odalan pujawali, kentongan mulai disuarakan untuk pertanda 

orang-orang supaya datang”. 

Wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa tokoh masyarakat bersama anggota 

masyarakat berupaya memelihara dan mempertahankan bangunan pura melalui upaya 

renovasi. Selain dilakukan pula penambahan sarana pendukung berupa bale kulkul 

(tempat kentongan). 

Terdapat beberapa informasi tentang perubahan fisik Pura Dalem Kahyangan seperti 

disampaikan oleh I Nengah Desna, Kelian Banjar Tebesari 

“Pura Dalem Kahyangan berada di sekitar belokan kawasan Pasar Seni, di sebelah 

timurnya itu dekat sekali jaraknya dengan bangunan ruko lantai 3. Kondisi itu 

sebenarnya mengganggu, dengan jarak tiga meter tetap saja ada gangguan. 

Untungnya ruko tersebut itu belum beroperasi.“ 

Kelian Banjar Jaba Jero, Dewa Made Oke mengungkapkan pula bahwa perubahan fisik 

di sekitar Pura Dalem Kahyangan mempengaruhi nilai kesakralan ruang pura. Kondisi 

ini dipengaruhi pendirian ruko dengan jarak bangunan yang relatif dekat dengan pura 

serta ketinggian bangunan yang kurang dari rebahan bangunannya serta diperburuk 

dengan jendela dan kaca bangunan pada salah satu sisi yang menghadap langsung pura. 

Selain itu lokasi bangunan yang berada di antara pura Desa dan Pura Dalem Kahyangan 

merupakan ruang yang ‘kurang baik’sesuai dengan aturan adat. 

“Muncul permasalahan berkaitan dengan pemerintah yang memberikan izin pada 

tahun 1995 membangun ruko sebelah pura Dalem Kahyangan. Ruko milik pak 

Hariyanto tersebut berada sebelah timur  pura Dalem. Terdapat kepercayaan bila 

ada kegiatan dikembangkan pada areal yang berada diantara atau diapit 2 pura 

tersebut maka kegiatan tersebut termasuk ruko akan mati atau tidak bisa jalan. 

Ada pandangan bahwa tempat tersebut panas dan tidak bagus untuk usaha.  Kalau 

untuk rumah juga lebih tidak cocok lagi pak.” 

Dari uraian tersebut terdapat kontestasi ruang antara ruang sakral dan non sakral (jasa). 

Kontestasi ini menggambarkan pula masih lebih kuatnya pengaruh politik ekonomi yang 

mempengaruhi terjadinya perubahan ruang dan penurunan nilai sakral dari Pura Dalam 

Kahyangan dibandingkan dengan resistensi masyarakat adat dalam bentuk pemaknaan 

dan strategi mempertahankan ruang sakralnya. Walaupun demikian struktur budaya dan 

adat serta aktivitas upacara masih tetap bertahan dilakukan di Pura Dalem Kahyangan. 

Dapat dikatakan ruang dominasi atau abstrak-yang dikembangkan Lefebvre sudah mulai 
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terlihat, tetapi respon masyarakat sebagai bentuk apropiasi (penyelarasan) dan 

pertahanan niai lokal juga kuat. Secara lebih detil, uraian selanjutnya akan memperjelas 

hal tersebut. 

B. Perubahan Ruang Pura Dalem Tunon  

Perubahan fisik ruang dinilai berdasarkan kriteria perubahan/penambahan fungsi, 

perubahan radius jarak fisik dengan bangunan terdekat, perubahan tinggi bangunan 

terdekat dan batas pandang, serta orientasi arah (termasuk orientasi horisontal dan 

vertikal). Perubahan ruang fisik Pura Dalem Tunon diindikasikan dengan  pengurangan 

radius jarak dengan bangunan hotel terdekat. Radius jarak sekarang menjadi 15 m, dari 

semula yang lebih besar dari 15 m. Permasalahan pada saat awal, yakni keinginan pihak 

hotel berada pada jarak yang lebih dekat (5-10m). Perkiraan waktu tahun perubahan ruang 

sekitar Pura Dalem Tunon dengan berdirinya ruko sekitar tahun 2000. Posisi Pura Dalem 

Tunon dapat dilihat pada Gambar berikut. 

Selain berupa perubahan radius fisik terdapat pula informasi bahwa Pura Dalem Tunon 

mengalami pemugaran karena adanya kerusakan pada beberapa bagian. Terdapat upaya 

untuk menjaga bahkan meningkatkan kesakralan pura oleh para tokoh dan anggota warga 

adat tetapi dengan tetap mempertimbangkan orientasi arah menurut aturan adat. Hal ini 

disampaikan oleh Nengah Desna, Kelian Tb Sari 

 “Pura Dalem Tunon mengalami pemugaran. Pemugaran pura adalah hal yang 

biasa berupa diganti dengan hal yang baru. Hal-hal yang diubah banyak sekali 

berupa pelinggih-pelinggih itu dan tempat pemujaan itu, seperti pelik sari, 

gedong agung dan patme, yang dulu dari batu karang dari laut, dan sekarang 

diganti dengan batu hitam, putih dari Yogyakarta. Ada perubahan berarti karena 

umurnya sudah rusak. Tetapi tidak berubah berkaitan dengan orientasi rwa 

bhineda, hulu-teben, segara-gunung, dan kaja-kelod”. 

Berdasarkan uraian selanjutnya dapat diungkap bahwa terdapat konsensus antara pihak 

hotel dengan pihak pengelola pura keluarga mengenai keberadaan pura Dalem Tunon. 

Kondisi ditunjukkan dengan adanya kesepakatan tentang radius jarak pura dengan 

bangunan hotel terdekat. 

 

 

Gambar 4.3 Jalan Sisi Pura Dalem Tunon 
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C. Perubahan Ruang Pura Pesanggaran 

Konsep desa kala patra yang menjelaskan keterkaitan antara lokasi, waktu dan kondisi, 

dapat dipadukan dengan konsep rwa-bhineda yang menunjukkan kondisi yang berubah 

dan kondisi yang ajeg (tidak berubah). Kedua konsep tersebut mendoromg kemampuan 

adaptasi terhadap perkembangan teknologi sebagaimana dinyatakan Pitana (1994) dan 

Geriya (2000). Seorang tokoh adat menyampaikan pula bahwa:  

 

“Dulu letak pura Pesanggaran masih berada agak ke dalam, disebabkan faktor 

abrasi letaknya sekarang lebih dekat dengan tepi pantai. Secara struktur bangunan 

pura dulu pura Pesanggaran dibangun menggunakan batu karang, dan pernah 

dilakukan pemugaran setelah saat ini pakai melila, struktur diganti menggunakan 

pasir hitam yang diukir. Kalau mandalanya tidak bertambah karena membutuhkan 

lahan, tidak mungkin mengambil tanah orang, apa lagi di Kuta, dan harga lahan 

sudah mahal maka akan dikembalikan ke posisi semula. 

Pura Pesanggaran berada di pantai sebelah baratn hotel Kuta Barat, dan 

sebelahnya dipasangi batas dan tanaman merambat. Penyengkernya langsung 

dekat dengan batas. Kita siasati untuk membatasi kegiatan antara pura dengan 

bangunan disebelahnya. Kalau batas pemisah itu tidak ada namanya, hanya 

merupakan upaya dari kita untuk membatasi itu “ 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Lokasi Kawasan Pura Dalem Tunon 
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Gambar 4.5 Kondisi Pura Pesanggaran 

 

Gambar 4.6 Kondisi Penyengker Pada Pura Pesanggaran 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa terjadi perubahan ruang pura 

Pesanggaran dalam bentuk berkurangnya radius jarak pura dengan bangunan terdekat. 

Keberadaan pura Pesanggaran ini seperti pura lainnya juga lebih dahulu berdiri 

dibandingkan dengan hotel Kartika Plaza sebagai hotel yang berada paling dekat dengan 

pura. Sejalan dengan waktu, saat ini pura Pesanggaran tersebut menjadi bagian areal 

hotel Kartika Plaza. Posisi Pura Pesanggaran tersebut dapat dilihat pada Gambar V.16. 

Pada saat awal, radius jarak pura lebih besar dibandingkan saat ini, tetapi sejalan 

perkembangan hotel terjadi pengurangan radius pura. Saat ini berdasarkan wawancara 

dengan tokoh masyarakat diketahui bahwa jarak radius pura tersebut masih sesuai dengan 

aturan bishama, yakni bahwa pagar bangunan  hotel terdekat berada tepat dengan 

penyengker/pagar pura. Selain itu, bangunan hotel Kartika Plaza tersebut juga masih 

sesuai dengan aturan bishama (maksimal 4 lantai). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 Posisi Pura Pesanggaran 
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D. Perubahan Ruang Sanggah 
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Perubahan arah orientasi pada Sanggah atau Merajan berupa perubahan arah 

horisontal/mendatar (1 lantai) ke arah vertikal (bertingkat). Perubahan arah orientasi 

tersebut berdasarkan pada konsepsi arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali 

dapat diartikan sebagai tata ruang dari wadah kehidupan masyarakat Bali yang telah 

berkembang secara turun-temurun dengan segala aturan-aturan yang diwarisi dari zaman 

dahulu, sampai pada perkembangan satu wujud dengan ciri-ciri fisik yang terungkap pada 

lontar Asta Kosala-Kosali, Asta Patali dan lainnya, sampai pada penyesuaian-

penyesuaian oleh para undagi (arsitek tradisional Bali) yang masih selaras dengan 

petunjuk-petunjuk dimaksud. 

Menurut Made Oke sebagai Kliyan Jaba Jero menyampaikan perubahan ruang yang 

terjadi pada bagian sanggah ;  

“Untuk sanggah dan susunannya sudah banyak berubah, rata-rata saat ini sanggah 

pembangunannya sudah mengarah pada pembangunan vertikal sudah tidak berada 

pada wilayah horizontal pekarangan rumah, dan letak sanggah sendiri berada pada 

timur laut pekarangan rumah, walaupun bangunan sanggah letaknya berubah 

namun secara fungsinya tidak berubah, karena fungsinya yang penting maka 

keberadaannya tidak dapat dihilangkan, fungsi sanggah sendiri adalah saat roh 

leluhur pemiliki rumah, suatu saat akan pulang ke rumah tersebut sehingga 

sanggah penting keberadaanya untuk tempat sembahyang dan untuk tempat 

persembahan untuk leluhur . Untuk setiap orang yang menikah wajib membuat 

sanggah kemulani dengan tujuan untuk memohon doa restu untuk menyambut 

leluhur pulang. Untuk ornament dan bentuknya sanggah sendiri tidak ada yang 

berubah “  

Posisi sanggah yang dijadikan kajian dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.8 Perubahan Letak Sanggah Yang Berada Pada Bangunan Vertikal 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bali
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asta_Kosala-Kosali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Asta_Patali&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Undagi
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Kondisi letak sanggah yang berada pada bagian tetinggi rumah pada bangunan vertikal 

atau bertingkat menunjukkan adanya perubahan susunan ruang pekarangan rumah namun 

letak sanggah seperti di atas mengalami banyak pro dan kontra. Hal ini ditunjukan dari 

satu pendapat bahwa hal ini masih bisa diterima karena untuk memenuhi kelengkapan 

pekarangan rumah perlu membutuhkan lahan yang luas termasuk di dalamnya adalah 

sanggah. Namun perubahan ini dinilai memiliki kekurangan, bahwa di bawah sanggah 

seharusnya tidak merupakan ruangan yang memiliki  fungsi yang tidak suci sehingga 

terkadang pandangan letak sanggah berada di atas kurang bisa diterima jika dilihat dari 

kesucian ruang budaya.  

Walaupun demikian perletakan sanggah di lantai atas sudah mendapat izin melalui 

Bishama tentang arah orientasi vertikal bangunan. Selain itu alasan membolehkan hal 

tesebut karena keterbatasan lahan. Tetapi dari semua itu bisa disimpulkan terutama bahwa 

nilai adat dan budaya masih tetap bertahan sampai saat ini termasuk orientasi vertikal. 

Ruang sanggah menunjukkan kebertahanan kesakralan walaupun mengalami perubahan 

orientasi vertikal (dipindah  ke lantai atas). Alasan keterbatasan ruang pekarangan akibat 

penambahan anggota keluarga dan kebutuhan penambahan ruang baru untuk kegiatan 

ekonomi (kontrakan, kost, warung) menjadi dasar perubahan orientasi ke arah vertikal. 

Pada sanggah yang tidak mengalami perubahan orientasi, menunjukkan tidak adanya 

perubahan walaupun terdapat upaya memperbaiki dan merenovasi bangunan dengan 

bahan atau ornamen yang lebih baik.  

4.2.2 Perubahan Ruang Zona Pawongan 

Ruang yang memiliki nilai tertinggi, yaitu utamaning utama, yang berada di bagian timur 

laut diperuntukkan bagi bangunan-bangunan suci (pura) sedangkan ruang paling rendah 

(nista), yaitu nistaning nista, digunakan untuk kuburan atau lahan palemahan. Ruang 

yang memiliki nilai sedang (madya) dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan 

pawongan  dan pelayanan.  

Sistem nilai ini berlaku bukan saja pada pola desa tetapi juga pada pola keluarga. 

Lingkungan keluarga, sebagai unit sosial paling kecil diatur dengan mengikuti pola dua 

sumbu tersebut. Lahan pawongan dibagi menjadi tiga, yaitu luan (utama), yang terletak 

di sebelah timur laut, bagian madya (tengah), dan teben (nista) yang terletak di bagian 

barat daya. Bagian luan dimaksudkan sebagai wilayah berdirinya  bangunan suci  

sanggah atau pamerajan. Bagian madya  diperuntukkan bagi bangunan rumah atau 
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tempat tinggal yang juga disebut bale daja beserta dapur (paon). Bagian teben 

difungsikan sebagai pekarangan tempat menanam pohon-pohonan dan memelihara 

ternak. Pintu masuk ke areal keluarga juga terletak di  bagian ini. Akibatnya, bila orang 

masuk ke areal ini, hal pertama yang mereka lihat adalah teben. 

 

Konsepsi orientasi horizontal dan vertikal  

Masyarakat Kuta memiliki konsep tata ruang tradisional yang meliputi tiga macam 

tingkatan, yaitu utama, madya, dan nista. Pembagian tingkatan tersebut didasarkan garis 

horizontal dan vertikal. Garis horisontal menyimbolkan perjalanan matahari, oleh karena 

itu mengikuti pola timur-barat atau kangin-kauh. Pola ini juga disebut sebagai sumbu 

spiritual, yang mengacu kepada orientasi dan aktivitas keagamaan atau hubungan antara 

manusia dan Tuhan. Arah matahari terbit, yaitu kangin, memiliki nilai utama. Sebaliknya, 

arah terbenamnya matahari, yaitu kauh, memiliki nilai nista.  

Garis vertikal menunjukkan sumbu kemanusiaan dan mengacu kepada orientasi dan 

aktivitas sehari-hari, seperti halnya komunikasi sosial dan ekonomi. Garis ini berpolakan 

utara-selatan yang menyimbolkan pegunungan dan laut. Bagi masyarakat Bali, arah 

pegunungan memiliki nilai utama sedangkan arah laut nilai nista. Bagian diantara 

keduanya, yaitu tengah, merupakan madya. Dari persilangan dua garis tersebut 

selanjutnya didapatkan susunan nilai, yaitu  (1) utamaning utama, (2) utamaning madya, 

(3) utamaning nista, (4) madyaning utama, (5) madyaning madya, (6) madyaning nista, 

(7) nistaning utama, (8) nistaning madya,  dan (9) nistaning nista. 

Menurut Hasil Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu, 

palemahan  dalam konsep Tri Hita Karana  meliputi wilayah asengker bale agung untuk 

tingkat desa adat dan pekarangan rumah pada tingkat keluarga (Pemerintah Provinsi Bali, 

2006). Palemahan sebagai salah satu unsur desa Adat diwujudkan dalam bentuk desa 

pakraman dan rumah tinggal. Yang  dimaksud dengan desa pakraman adalah wilayah 

desa adat yang meliputi asengker bale agung sedangkan yang dimaksud dengan rumah 

tinggal adalah pekarangan perumahan penduduk yang dibatasi oleh tembok pekarangan 

 

A. Perubahan Indikasi Perubahan Fisik Ruang Pekarangan 

Pada uraian di bawah ini diungkapkan gambaran indikasi perubahan ruang pekarangan di 

Desa Adat Kuta sebagai wujud dialektika pengaruh perubahan ruang. Seperti 
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diungkapkan pada bab sebelumnya bahwa gambaran indikasi perubahan ruang 

pekarangan dihasilkan dari kajian deskriptif observasi ruang-ruang  pada beberapa sampel 

pekarangan dengan menggunakan kriteria-kriteria perubahan fisik ruang, Adapun 

kriteria-kriteria fisik perubahan ruang mencakup lokasi pekarangan berada atau tidak 

pada tempat yang kurang baik, kesesuaian dengan fungsi zona (hulu, tengah, dan teben) 

dan keberadaan jenis bangunan pada pekarangan. Gambar sanga mandala dapat dilihat 

pada gambar berikut sedangkan posisi pekarangan yang dijadikan kajian dapat dilihat 

pada gambar berikutnya. 

Gambar 4.9 Sanga Mandala 

 
 

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap sampel terdapat gambaran tentang lokasi 

pekarangan yang berada pada tempat yang “kurang baik” yakni pada numbak rurung 

(tusuk sate), karang sunduk angga serta pada ngeluanin1. (lihat Tabel V.32) 

Sebagai sampel, terdapat 3 pekarangan yang berada tempat yang kurang baik tersebut. 

Umum nya kondisi tersebut dipengaruhi keterbatasan lahan sehingga kesulitan dalam 

mendapatkan lokasi pekarangan yang lebih memenuhi syarat. 

 

Tabel 4.1 Posisi Pekarangan yang Kurang Baik menurut Adat 

                                                           

1pekarangan rumah tidak boleh Numbak Rurung, atau Tusuk Sate. Artinya jalan lurus langsung bertemu dengan 
pekarangan rumah; suduk angga  : satu bangunan di mana air limbahan, atau air hujan dari atap jatuh kepekarangan orang lain, 
maka tanah yang ketimpa air limbah itu disebut "suduk angga" membawa sial dan sakit-sakitan;dihulu (ngeluanin) pura yang 
hanya dibatasi oleh satu tembok penyeker serta jaraknya kurang dari adepa agung). 
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Sumber: Hasil Analisis 

Selain itu, bila digunakan kriteria kesesuaian dengan fungsi zona maka terdapat 

kecenderungan pula bahwa fungsi ibadah, hunian dan komersial menunjukkan pola yang 

sesuai khususnya fungsi ibadah berada zona hulu (utama). Sedangkan sebagian hunian 

dan komersial berada pada zona tengah dan teben, sebagian lagi pada percampuran antara 

hunian dan komersial. Terlepas dari konsep ulu-teben, penentuan tata letak kegiatan 

komersial lebih ditekankan pada sifat kegiatan itu sendiri. Kegiatan berdagang seperti 

artshop, restoran, toko-toko film, dan kegiatan lain sejenisnya biasanya memilih lokasi 

dekat jalan umum. Kegiatan penginapan cenderung memilih lokasi di tempat yang sepi 

(jauh dari keramaian). 

 

Tabel 4.2 Kesesuaian Fungsi dan Zona Ruang Adat di Desa Kuta 

 

Dalam tata letak ideal bangunan rumah tradisional Bali, sanggah/pamerajan (tempat 

ibadah) berada pada zona timur (kaja kangin). Bale meten atau bale daja (tempat tidur 

utama) berada pada zona utara (kaja), bala gede atau bale dangin (tempat persiapan 

upacara agama dan upacara daur hidup) berada pada zona timur (kangin), lumbung/jineng 

(tempat menyimpan padi) berada pada zone tenggara (kelod kangin), paon (dapur) berada 

pada zona selatan (kelod), jempeng (kandang ternak) menempati bagian barat daya (kelod 

kauh), bale dauh (tempat tidur) berada pada zone barat (kauh). 

 

Gambar 4.10 Posisi Pekarangan 

No Posisi Pekarangan Jumlah Responden 

1 Berada pada tempat yang baik 22

2 Berada pada tempat kurang baik :

Numbak Rurung 1

Karang Sunduk Angga 1

Ngeluanin 1

jumlah 25

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Total

Jumlah 

Bangunan 
%

Jumlah 

Bangunan 
%

Jumlah 

Bangunan 
%

Jumlah 

Bangunan 
%

Jumlah 

Bangunan 

1 Fungsi Ibadah 25 100 0 0 0 0 0 0 25

2 Fungsi Hunian 0 0 18 72 7 28 0 0 25

3 Fungsi Komersial 0 0 0 0 10 67 5 33 15

Sumber: Hasil Analisis 2015

Ket: jumlah pekarangan sebanyak 25 unit fungsi komersial sebanyak 15 unit

atau tidak semua pekarangan memeiliki  fungsi komersial

Hulu/Utama Tengah/Madya Teben/Nista Acak
No Fungsi

Zona Ruang Adat
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Berdasarkan observasi awal, jineng dan jempeng di Desa Adat Kuta sudah tidak ada lagi. 

Ketidakadaan bangunan tradisional berupa jempeng (kandang ternak) dan jineng 

(lumbung padi) tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu indikator pergeseran mata 

pencaharian penduduk Desa Adat Kuta dari sektor agraris ke sektor lainnya (terutama 

sektor pariwisata). 

Dari hasil penyebaran kuesioner, tidak semua responden memiliki jenis-jenis bangunan 

dalam pekarangan tersebut dan tidak semua bangunan yang ada mengikuti ukuran 

tradisional. Pamerajan, meten (tempat tidur utama) dan bale gede merupakan bangunan 

yang tetap dipertahankan. Bangunan paon ternyata sebagian besarnya (44,44%) masih 

diletakkan pada zone yang ditentukan dan 55,56% menggeser pada zona yang lain. Untuk 

bale dauh yang merupakan tempat tidur anak, sebagian besar masih mempertahankan tata 

letaknya dan yang lain tidak memili bale dauh. 

 

Tabel 4.3 Kesesuaian dan Kepemilikan Bangunan 

 
 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga, Putu, terdapat jenis 

bangunan pekarangan yang relatif tetap dan dan yang berubah .  

“ Menurut saya, sanggah relatif tetap, bale daja atau bale meten yang dapat 

menunjukkan prestise penghuni juga relatif tetap, bale dangin atau bale gede 

relatif tetap dan terbatas yang berubah menjadi toko. Sedangkan bale delod relatif 

tetap dan bale dauh dapat berubah menjadi rumah kost atau kontrakan. Untuk 

paon relatif menyatu.  

 

Semua informan menunjukkan bahwa pamerajan, meten,  dan bale gede merupakan 

bangunan yang tetap dipertahankan. Hal ini erat kaitannya dengan konsep Tri Rna (tiga 

jenis hutang) yang diakui dalam ajaran Hindu, yaitu hutang kepada Ida Sang Hyang 

Widhi, hutang kepada leluhur, dan hutang kepada orang lain. Melestarikan tempat ibadah 

Jumlah 

Bangunan 
%

Jumlah 

Bangunan 
%

Jumlah 

Bangunan 
%

1 Pamerajan 25 100 0 0 0 0 25

2 Meten 25 100 0 0 0 0 25

3 Bale Gede 25 100 0 0 0 0 25

4 Jineng 0 0 0 0 25 100 25

5 Paon 11 44 14 56 0 0 25

6 Bale Dauh 14 56 6 24 5 20 25

7 Jempeng 0 0 0 0 25 100 25

Sumber: Hasil Analisis, 2015

Ket: Tidak sesuai menyatakan ada perubahan arah orientasi tidak ke natah

karena ada tambahan fungsi bnagunan komersial

Jumlah 

Bangunan 
No Jenis Bangunan 

Sesuai Tidak Sesuai Tidak memiliki
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beserta rangkaian upacaranya (Dewa Yadnya) merupakan wujud pembayaran hutang 

(rna) kepada Ida Sang Hyang Widhi.   

Sejalan dengan peningkatan ekonomi keluarga, pada umumnya bangunan-bangunan 

pamerajan merupakan prioritas untuk diperbaiki. Bale gede yang merupakan tempat 

membuat persiapan upacara agama dan tempat melaksanakan upacara daur hidup, 

berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Bale meten berhubungan dengan 

fungsi sebagai tempat tidur orang tua, yang sangat dihormati. Disamping tata letak 

bangunannya tetap dipertahankan, secara kualitatif kondisi fisik bangunannya tetap 

ditingkatkan. Hal tersebut sejalan pula dengan penelitian Sukawati (2008) mengenai 

perubahan ruang di Ubud. 

Perubahan fisik ruang pekarangan terjadi pada beberapa ruang pekarangan yang diamati. 

Walau mengalami perubahan tetapi umumnya tetap mempertimbangkan aturan adat 

tentang tata ruang pekarangan.  

Berdasarkan penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa perubahann ruang 

pekarangan dipengaruhi oleh perkembangan gaya hidup yang lebih modern (komersial) 

serta kebutuhan ruang tambahan akibat penambahan anggota keluarga.  

Secara umum terdapat perubahan ruang pekarangan tetapi dengan tetap 

mempertimbangkan tata aturan adat sehingga perubahan kesakralan dapat 

diminimasi.Terjadinya perubahan atau penurunan kesakralan dimungkinkan karena 

pekarangan dan bangunan berada pada posisi yang dilarang menurut aturan adat. Upaya 

meminimasi dampak buruk dilakukan dengan melakukan upacara atau usaha-usaha lain 

secara adat.  

Perubahan pekarangan yang dipengaruhi kebutuhan penambahan ruang untuk kegiatan 

ekonomi tetapi dengan tetap menjaga nilai kesakralan merupakan upaya yang 

menunjukkan bahwa warga adat masih teguh memegang aturan adat tetapi tetap adaptif 

terhadap perkembangan. Konsep desa-kala-patra menjadi dasar pertimbangan dalam 

perubahan ini. 

1. Alasan tuntutan peningkatan gaya hidup yang lebih modern 

Secara langsung perkembangan gaya hidup modern memang berpengaruh terhadap tata 

letak rumah tinggal di desa adat Kuta. Pengaruhnya terlihat pada penambahan bangunan 

modern yang berlokasi di belakang area bangunan tradisional. Beberapa rumah terlihat 

memiliki bangunan permanen yang modern dengan material dinding batu bata, atap 
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genteng, lantai keramik dan jendela kaca. Secara tidak langsung, perkembangan teknologi 

transportasi menyebabkan mereka membangun garasi, walaupun diletakkan tersembunyi 

di belakang rumah tinggal tradisional. 

Demikian juga perkembangan kebutuhan hidup lainnya menyebabkan mereka membuat 

dapur modern dengan mempergunakan kompor, menyediakan ruang untuk kulkas, 

maupun televisi yang harus disesuaikan dengan instalasi yang modern.. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa tata letak bangunan yang ada sekarang terdiri atas yang telah 

menunjukkan perubahan bangunan dan yang masih tetap dipertahankan. Perubahan 

bangunan dalam bentuk menambah jumlah dan jenis bangunan, baik di belakang, maupun 

diantara bangunan yang ada sekarang. 

Sebagai daerah tujuan wisata dan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang begitu pesat, ditambah lagi dengan meningkatnya pendidikan penduduk 

di desa adat Kuta, mau tidak mau tentunya mempengaruhi gaya hidup penghuninya. 

Beberapa penduduk sudah memanfaatkan rumah tinggalnya sebagai tempat usaha 

utama/penunjang. Usaha tersebut antara lain, membuka warung makan, warung untuk 

kebutuhan sehari-hari, menjual cenderamata, sebagai penginapan, jual pulsa dan 

sebagainya. Usaha ini tentunya tidak bisa dilakukan pada bangunan-bangunan rumah 

tinggal dengan jumlah dan ukuran yang sangat terbatas. Cara yang mereka lakukan untuk 

menyiasati persoalan ini adalah dengan membuat beberapa bangunan baru, dengan tetap 

mempertimbangkan pedoman tata letak bangunan tradisional yang diwariskan leluhur 

mereka. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, bahwa bagi mereka yang bergaya hidup 

bermobil, atau bermotor baik untuk kepentingan ekonomi maupun kepentingan pribadi 

dan pekerjaan, mereka akan melengkapi rumahnya dengan bangunan untuk 

garasemobil/motor, baik secara permanen atau menambah emper pada banguan yang 

sudah ada. Untuk akses memasuki pekarangan rumah, hanya bisa sampai di belakang 

rumah tinggal tradisional, karena mobil/motor masuk melalui halaman belakang dari 

jalan aspal yang ada di belakang masing-masing rumah tinggal. Demikian juga gaya 

hidup sehari-hari dalam hal mencuci dan memasak, beberapa penduduk sudah 

memanfaatkan kompor gas dan meja cuci piring dan mesin cuci. Mengikuti 

perkembangan gaya hidup ini maka mereka memerlukan beberapa ruangan baru yang 

tidak memungkinkan untuk dikakukan pada bagunan-bangunan tradisional yang sudah 

ada. 
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2. Perkembangan tata letak berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk 

Demikian juga halnya dengan pertambahan jumlah penduduk pada masing-masing rumah 

tinggal, menyebabkan bangunan tradisional yang ada tidak memungkinkan lagi untuk 

menampung anak cucu mereka. Oleh sebab itu mereka harus membuat bangunan baru, 

dimana pada pelaksanaannya, mereka lebih memilih membuat dengan style yang modern 

untuk mengikuti perkembangan jaman, dan gaya hidup penghuninya. Dengan demikian 

untuk menyikapi perkembangan gaya hidup dan pertambahan jumlah penghuninya, para 

penduduk di desa adat Kuta mendirikan bangunan tambahan dengan style yang modern, 

sedangkan bangunan tradisional yang masih dipertahankan sekarang, hanya 

diperuntukkan bagi pelestarian tata letak bangunan yang diwariskan dari para leluhur 

mereka terutama yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan 

 

B. Perubahan Fisik Ruang Bale Banjar 

Perubahan fisik ruang bale banjar khususnya terdapat di Bale Banjar Temacun. Bale 

banjar dimaksud mengalami penambahan fungsi berupa kegiatan perdagangan di lantai 

1 (dasar) sedangkan bale banjar berada di lantai 2.  

Penambahan fungsi perdagangan pada bale banjar selain fungsi utamanya dalam bidang 

sosial budaya, menunjukkan adanya upaya dari warga adat mencari pembiayaan untuk 

mendukung keberlangsungan kegiatan warga banjar termasuk kegiatan yang 

berhubungan dengan bale banjar. Upaya ini menunjukkan pula rasa memiliki warga 

banjar dalam menyelenggarakan kegiatan-kegaitan sosial budaya yang ada. 

 

 

4.2.3 Perubahan Ruang Zona Palemahan (Catus  Patha atau Pempatan Agung) 

Catus  Patha merupakan simpul pusat kegiatan dan upacara di desa adat. Lokasinya pada 

titik perempatan utama desa yang dianggap sebagai pusat konsentrasi energi baik dan 

buruk. Kawasan di sekitar Catus Patha telah diarahkan kegiatanya menurut aturan adat. 

Walaupun demikian pada beberapa desa adat lokasi Catus  Patha dapat berubah sesuai 

kesepakatan penetapannya oleh desa adat dengan mempertimbangkan perkembangan 

sosial budaya masyarakatnya, termasuk di Desa Adat Kuta.  

A. Perubahan Ruang Kawasan Catus Patha 
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Catus  Patha (pempatan agung) Kuta mengalami perpindahan lokasi sekitar tahun 1990 

an. Perubahan ini dilakukan karena lokasi sebelumnya kurang memenuhi syarat adat 

sebagai pempatan agung. Lokasi yang sekarang di perempatan Bemo Corner dianggap 

lebih sesuai sebagai Catus  Patha. 

Menurut Bagus Rai-sejarawan Kuta, perkembangan kegiatan jasa dan perdagangan di 

sekitar Catus  Patha Bemo Corner tidak menjadi masalah, justeru melalui upacara 

nangluk merana (tolak bala) yang dilakukan akan dapat menghilangkan berbagai energi 

negatif kegiatan-kegaitan yang ada. Hal yang perlu dipertahankan adalah keleluasan 

ruang pada saat pelaksanaan upacara nya sehingga memudahkan pencapaian dan 

penggunaan Catus  Patha. 

Bagus Rai, Sejarawan, memberikan penjelasan tentang Catus  Patha adalah sebagai 

berikut :  

“Dulu Catus  Patha didesain oleh kerajaan, dan letak Pura Desa dan yang lain 

sudah diatur dari kerajaan tentang lokasinya. Tidak semua desa memiliki Catus  

Patha. Hal ini terjadi karena dulu tidak memungkinkan membangun dahulu, 

karena dalam menentukan Catus  Patha harus ada pura desa dulu. Sebelum 

adanya jalan yang berkembang seperti sekarang menjadi jalan-jalan 

persimpangan, maka jaman dahulu pada suatu desa jalan cenderung berbentuk 

lurus. Catus Patha lokasinya tidak harus pada persimpangan, lokasinya bisa 

berada di Jabo Pura, di depan pura nista mandala, karena sesungguhnya Catus  

Patha itu ditentukan oleh matahari. Lokasi Catus  Patha cenderung berada pada 

pusat kegiatan ekonomi dan letak pura berada di timur atau utara dari Catus  

Patha. Fungsi Catus  Patha dalam kegiatan upacara difungsikan setahun sekali 

pada upacara nyepi. Catus patha tidak harus di perempatan jalan, tetapi dapat 

digantikan pada ruang yang dapat menampung orang lebih banyak. Secara filosofi 

Catus  Patha adalah lokasi berkumpulnya masyarakat di tempat yang luas, jadi 

penafsirannya saat ini Catus  Patha adalah perempatan jalan. Banyak manusia 

datang pada jalan yang ramai, dan ion negatif negatif bisa berkumpul di sana 

‘Catus  Patha’, dan dengan upacara tersebut bertujuan untuk membuang sial, 

mencari selamat, untuk mengundang roh dan kadang-kadang roh manusia yang 

sudah meninggal tidak bertemu, dan akan di aben. Roh tersebut dicari ketempat 

umum yaitu pada lokasi Catus Patha, karena banyak kepentingan semakin ramai 

dan juga dijadikan sebagai perwujudan terimakasih dan akhirnya dibuat pelinggih 

kearah yang lebih lebar. “ 

Selain berkaitan dengan keleluasaan ruang pada titik tengah Catus  Patha, kegiatan-

kegiatan di sekitar Catus  Patha perlu mempertimbangkan pula aturan posisi dalam. 

konteks desa adat. Seperti disampaikan Bendesa Adat Kuta 

“Utara bagus tuk rumah, dibarat laut tidak bagus ada pura, sekolah, pasar...pura 

barat daya di kuta atau rumah tidak bagus, di tenggara juga tidak laku-laku...sulit 
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barat daya di SD 1 tidak laku-laku..juga di timur krn berkumpulnya ruh energi..barat 

daya barat laut jadi kantor pemerintah atau bank..untuk ketinggian diatur via perda”. 

Fungsi Catus  Patha (pempatan agung) tidak berubah dan masih bertahan dapat 

digunakan untuk kegiatan upacara. Walaupun secara fisik kegiatan di sekitar perempatan 

yang termasuk pada kawasan pempatan agung tersebut berbeda dengan tata ruang adat 

yang lama. 

Gambar 4.11 Catus  Patha Kuta 
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5 BAB V KESIMPULAN  

 

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni : 

1. Berdasarkan kajian terhadap 7 (tujuh) jenis ruang-ruang sakral (Pura Dalem 

Kahyangan, Pura Dalem Tunon, Pura Pesanggaran, Sanggah, Pekarangan, Bale 

Banjar dan Catus Patha) pada 3 zona kesakralan (parahyangan, pawongan dan 

palemahan) di wilayah Desa Adat Kuta menunjukkan kecenderungan perubahan 

ruang. Terdapat beragam pola perubahan ruang sakral baik publik maupun privat 

terutama mencakup perubahan fungsi; perubahan tata letak dan orientasi; 

perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat; perubahan ketinggian 

bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke  arah bangunan/obyek 

sakralnya; serta perubahan lokasi ruang sakral. 

2. Pada zona parahyangan pola perubahan umumnya berupa perubahan fungsi, 

berkurangnya radius jarak dengan bangunan terdekat, ketinggian bangunan 

terdekat dan pandangannya ke arah obyek sakral yang melebihi batas serta 

orientasi arah. Pada zona pawongan berupa perubahan fungsi, perletakan 

bangunan, orientasi vertikal dan pada zona palemahan berupa perubahan lokasi 

(catus patha). Perubahan tersebut mengindikasikan mulainya kemunculan 

kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai-nilai sosial 

budaya lokal. 
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