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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG DESA PAKRAMAN  

DAN AWIG-AWIG DESA PAKRAMAN 

 

2.1. Pengertian Desa Pakraman 

2.1.1. Peristilahan 

Istilah desa pakraman mulai dipergunakan sejak dikeluarkannya Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Sebelumnya, 

istilah yang digunakan adalah desa adat sesuai Peraturan Daerah 6 Tahun 1986 

tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali. 

 Desa adat sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di 

Provinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama 

pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan 

Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu, harta 

kekayaan sendiri, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 

 Secara yuridis desa adat mendapat pengayoman dan dan landasan hukum 

yang kuat bukan saja dari Pancasila dan Pasal 18 UUD 1945 tetapi juga dari Pasal 29 

ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan negara berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan 
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kepercayaannya itu. Tempat pelembagaan ajaran-ajaran agama Hindu dalam adat 

istiadatnya inilah yang disebut desa adat. 

 Dalam perjalanannya desa di Bali mengandung dua fungsi, dinas dan adat 

untuk membedakannya dengan desa yang diberi tugas-tugas khusus dalam bidang 

pemerintahan umum oleh penguasa yang berwenang sejak zaman pemerintahan 

Belanda, pemerintahan militer Jepang, sampai pemerintahan Republik Indonesia. 

Istilah desa di Bali pun mengandung dua arti.1 Pertama, desa yang merujuk kepada 

desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan lembaga adat. Kedua, sebagai 

desa administratif yang eksistensinya tergantung kepada penguasa.  

Peraturan Daerah 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan 

Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah 

Tingkat I Bali kemudian dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman 

sehingga pada tahun 2001 diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 

Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Dalam Perda ini diuraikan pengertikan desa 

pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai  

satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan masyarakat umat Hindu secara turun 

temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai 

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya 

sendiri. 

 

                                                            
1 I Wayan Surpha, Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali, Pustaka Bali Post, Denpasar, 

2004, (selanjutnya disebut I Wayan Surpha II), h. 12 
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2.1.2. Desa Pakraman sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

Mengenai kesatuan masyarakat hukum adat, Van Vollenhoven menjelaskan 

bahwa untuk mengetahui hukum, maka yang perlu diselidiki adalah pada waktu dan 

bilamana serta di daerah mana sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum 

dimana orang-orang dikuasai oleh hukum itu hidup sehari-hari.2 Soepomo kemudian 

mengemukakan penguraian tentang badan-badan persekutuan itu harus tidak 

didasarkan atas sesuatu yang dogmatik, melainkan harus didasarkan atas kehidupan 

yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.3 

Dari pendapat-pendapat ini memperlihatkan bahwa masyarakat yang 

mengembangkan hukum adat ini adalah persekutuan hukum adat (Adatrechts 

Gemeenschapen). Persekutuan hukum atau masyarakat hukum ini didefinisikan 

sebagai kelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan 

yang teratur, yang menempati suatu wilayah tertentu, kesatuan ini bersifat abadi, 

memiliki pimpinan, serta memiliki kekayaan sendiri, baik yang berwujud maupun 

tidak  berwujud. 

Persekutuan-persekutuan hukum di Indonesia awalnya menurut Soepomo 

dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu berdasarkan 

pertalian suatu keturunan (genealogi) dan berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). 

Soepomo menambahkan lagi susunan yang didasarkan atas genealogi-teritorial.4  

                                                            
2 Soepomo, 2013, Bab-Bab tentang Hukum Adat, Balai Pustaka, Jakarta, h. 49 
3 Ibid. 
4Soerjono Soekanto, 2012, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, h. 95  
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Desa pakraman yang ada di Bali, berdasarkan persyaratan sebagai kesatuan 

masyarakat hukum adat sudah memenuhi unsur-unsurnya. Desa pakraman memiliki 

anggota kelompok yang terdiri dari orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan 

dalam susunan yang teratur, Anggota kelompok disebut krama, pengurus kelompok 

disebut prajuru. Desa pakraman menempati suatu wilayah tertentu yang disebut 

wewidangan dengan batas-batas wilayah yang sudah mereka tentukan. Kesatuan yang 

dibuat ini bersifat abadi dan mereka memiliki aturan yang tertuang dalam awig-awig 

desa pakraman. Desa pakraman juga memiliki kekayaan sendiri, yang disebut catu 

atau pelaba. 

Dilihat dari dasar susunannya, desa pakraman merupakan kesatuan 

masyarakat hukum adat yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial). Menurut 

Soepomo, “orang-orang yang yang bersama bertempat tinggal di suatu desa (di Jawa 

dan Bali) atau di suatu marga (di Palembang) merupakan suatu golongan yang 

mempunyai tata susunan ke dalam dan bertindak sebagai kesatuan terhadap dunia 

luar.”5 

Jika ditelaah lebih dalam lagi, desa pakraman memiliki kelompok-kelompok 

kecil yang berdasarkan pertalian suatu keturunan (genealogis). Mereka membentuk 

kelompok yang disebut dadia. Ada juga kelompok-kelompok yang didasarkan atas 

kesamaan fungsional. Mereka membentuk kelompok yang disebut subak karena 

memiliki kesamaan fungsi di bidang pertanian. 

 
                                                            

5 Soepomo, op.cit., h.52 
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2.2. Sejarah Desa Pakraman 

Kata desa menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo berasal dari bahasa 

Sansekerta yang berarti tanah air, tanah asal, dan tanah kelahiran. Dalam 

perkembangannya, desa diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang berarti kawasan 

tempat permukiman suatu penduduk. Soepomo menambahkan desa yang ada di 

Indonesia sudah dikenal sejak zaman Hindu. Namun, kapan sesungguhnya mulai ada 

desa-desa di Bali sebagai suatu persekutuan hukum masyarakat, belum dapat 

diketahui secara pasti. 

Di Bali, adanya desa tidak bisa lepas dari situasi dan kondisi Bali di masa lalu. 

Kedatangan brahmana yang menyebarkan agama Hindu di Bali, pengaruh 

pemerintahan kolonial Belanda, hingga perkembangan situasi sosial politik di 

Indonesia paskakemerdekaan menjadi runtutan sejarah desa di Bali. 

 

2.2.1 Kedatangan Rsi Markandya ke Bali 

 Dalam Lontar Markandya Purana diceritakan Maharsi Markandya datang ke 

Bali bersama 8000 pengikutnya untuk membuka ladang pertanian di Desa Taro, 

Gianyar.6 Kedatangan ke Bali ini merupakan hasil pertapaan di Gunung Raung, Jawa 

Timur. Upaya pembukaan lahan ini gagal karena banyak pengikuti Maharsi 

Markandya yang sakit dan diserang binatang buas hingga ada yang meninggal dunia. 

Maharsi Markandya kemudian kembali ke Gunung Raung untuk bertapa. Dari 

proses pertapaan ini, ada petunjuk untuk mengadakan upacara keagamaan Hindu 
                                                            

6 I Wayan Surpha II, op.cit., h.6 
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sebelum mulai membuka lahan. Setelah itu, Maharsi Markandya bersama 4000 

pengikutnya kembali ke Bali melakukan upacara Bhuta Yadnya dan menanam panca 

datu (lima jenis logam) di kaki Gunung Agung. Tempat upacara ini sekarang dikenal 

dengan nama Pura Penataran Agung di Besakih. 

Setelah upacara selesai, perjalanan dilanjutkan ke Desa Taro untuk membuka 

lahan pertanian dan permukiman. Semua perkerjaan untuk membuka lahan ini 

berjalan lancar. Maharsi Markandya membagikan tanah kepada para pengikutnya. 

Untuk menghindari perselisihan, para pengikutnya dibagi menjadi ikatan kelompok 

yang dipimpin seorang ketua (kelian) dan beberapa pengurus (prajuru). Kelompok 

yang dibentuk memiliki batas wilayah tertentu dan diberi tanggungjawab mengurus 

anggotanya berdasarkan peraturan yang disepakati bersama.  

Tempat pembagian itu kemudian dikenal dengan nama Desa Puakan 

sedangkan tempat Maharsi Markandya beryoga  selama perabasan hutan disebut desa 

Taro. Dari Desa Puakan, pengikut Maharsi menyebar dan membuat permukiman 

baru, diantaranya di Sembiran, Cempaga, Sidatapa, Gobleg, Beratan, Tigawasa, 

Lampu, Trunyan, Batur, Pelaga, dan yang lain yang kebanyakan berada di 

pegunungan. 

Desa-desa yang dideskripsikan itu mempunyai pemerintahan sendiri dan 

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

Segala yang berhubungan dengan keperluan desa, terutama dalam usaha menegakkan 

adat, kewajiban warga desa, kewajiban terhadap sesama warga desa, dan petunjuk 

dan larangan yang berkaitan dengan agama, dibuat oleh warga. Aturan itu dalam 
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bentuk tertulis maupun tidak tertulis yang dinamakan dresta, sima, awig-awig, 

lokacara, catur dresta, dan sebagainya.7  

 Sejak itu, desa sebagai suatu kesatuan wilayah permukiman perlahan-lahan 

mulai menyebar dan berkembang di Bali. Maharsi Markandya dan pengikutnya tak 

hanya membangun permukiman dan pertanian di Bali, tetapi mengembangkan agama 

Hindu dengan ajaran Tri Sakti (Brahma, Wisnu, dan Siwa) serta tata cara upakara dan 

bebantenan di Bali.8 Di desa-desa baru yang didirikan juga memiliki kahyangan desa 

berupa bangunan Pura sebagai tempat pemujaan warga desa kepada Tuhan. 

 Adanya pemahaman tentang upacara di kahyangan desa dan kewajiban 

mengurus kahyangan desa menimbulkan pemaknaaan bahwa desa di Bali tidak hanya 

sebatas tempat permukiman (teritorial) suatu komunitas tetapi juga mengandung 

pengertian spiritual atau kerohanian. Sampai sekarang desa yang ada di Bali tidak 

bisa dipisahkan dari kahyangan dan unsur kahyangan menjadi landasan utama 

keberadaan desa pakraman atau desa adat di Bali.9 

 

2.2.2. Zaman Bali Kuno 

 Dari penemuan prasasti Sukawana AI (804 Saka) diketahui tentang adanya 

kelompok masyarakat yang disebut desa serta adanya raja. Prasasti ini menyebutkan 

bhiksu iwakang i, makmit drbya aji dan nama tempat di Singhamandawa. Ini 

                                                            
7 Ibid., h.8 
8 Daddi H. Gunawan, 2014, Perubahan Sosial di Pedesaan Bali. Dualitas, Kebangkitan Adat, 

dan Demokrasi Lokal, Marjin Kiri, Tangerang, h.80 
9 Ibid., h.79 
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menandakan pada masa itu ada raja dan pandita Siwa-Budha di Singhamandawa. 

Warga desa pada masa itu disebut krama thani.10 

 Dalam prasasti Trunyan B (833 Saka) muncul istilah banua yang merujuk 

pada lokasi setingkat desa dan warganya (anak banua). Prasasti ini tidak menyebut 

nama raja tetapi menyebut adanya datu yang artinya raja dan berbagai profesi seperti 

pande mas, pande besi, tukang tembang, serta juru suling yang menunjukkan jenis 

pekerjaan di desa. Kekuasaan banua dapat ditafsirkan bersifat otonom atau mandiri 

dibawah tetua desa.11 

Istilah desa pakraman sendiri diperkirakan berasal dari kata karaman yang 

ditemukan dalam prasasti nomor 303 Bwahan (916 Saka) yang dikeluarkan Raja 

Udayana dan Ratu Gunapriyadharmapatni, karaman I wingkang ranu Bwahan 

(artinya masyarakat di bintang danu yaitu Bwahan).12 Menurut Goris dan Soekarto, 

karaman diartikan menjadi desa sebagai suatu kesatuan hukum atau suatu wilayah 

tertentu yang diperintah oleh sejumlah rama. Rama sendiri berasal dari kata ama yang 

berarti ayah yang kemudian mendapat awalan ra. Dari penguraian kata pakraman ini 

kemudian lahir pengertian tempat berkumpulnya para tetua yang merupakan tokoh 

adat atau tokoh agama.  

Desa pakraman sejak awal sudah ditata menjadi desa religius. Hal ini terlihat 

dari realitas desa pakraman yang berlandaskan konsep dan nilai agama Hindu. Suatu 

                                                            
10 I Ketut Seregig, 2014, Filsafat Desa Adat Bali, Paramita, Surabaya, h. 9 
11 Ibid., h.10 
12 I Made Suasthawa Dharmayuda, “Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang dari Sudut 

Filsafat dan Agama” dalam: Eksistensi Desa Pakraman di Bali, 2003, I Gede Janamijaya, dkk (Ed), 
Yayasan Tri Hita Karana Bali, h.83 
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desa pakraman merupakan desa otonom (sima swatantra) apabila sudah memenuhi 

empat unsur yang menjadi syarat Catur Bhuta Desa, yakni Parimandala (lingkungan 

wilayah desa), Karaman (rakyat warga desa), Datu (pengurus atau pimpinan desa), 

dan Tuah (perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa).13 

Konsep desa yang dibentuk Rsi Markandya terus disempurnakan, termasuk 

pada masa kedatangan Mpu Kuturan yang menambahkan tentang Tri Kahyangan, 

yakni tiga Pura yang harus dimiliki desa, Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem.14 

Ketiga Pura (Kahyangan Tiga) ini menjadi simbol pemujaan Tri Murti yakni Dewa 

Brahma (Pura Desa), Dewa Wisnu (Pura Puseh), dan Dewa Siwa (Pura Dalem). 

Kahyangan Tiga ini juga sebagai implementasi dari konsep Tri Hita Karana. 

Pada periode berikutnya, ketika Danghyang Dwijendra datang ke Bali 

melakukan perjalanan suci, konsep Kahyangan Tiga ditambah dengan satu bangunan 

suci yang disebut Padmasana. Hingga kini, semua menjadi warisan bagi 

perkembangan desa pakraman di Bali. 

Perkembangan selanjutnya menunjukkan ada dua tipe desa di Bali, yakni desa 

apanaga dan desa Bali Aga.15 Desa apanaga adalah desa-desa yang memakai sistem 

kemasyarakatan mengikuti pola tata kemasyarakatan Majapahit. Desa-desa ini 

sebagian besar berada di Bali dataran. Desa Bali Aga (Bali Mula) adalah desa-desa 

tua yang masih kuat memegang sistem adat istiadat dan tidak atau sedikit kena 

pengaruh Majapahit. Desa-desa ini kebanyakan berada di pegunungan. Ada juga yang 

                                                            
13 Ibid., h.84 
14 I Ketut Seregig, op.cit., h.13 
15 I Wayan Surpha I, op. cit., h.57 
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menyebutkan tipe desa baru, yakni desa-desa yang timbul akibat perpindahan 

penduduk yang didorong oleh keinginan untuk mendapatkan lapangan penghidupan. 

Secara umum desa-desa di Bali memiliki tata cara dan sistemnya sendiri yang disebut 

desa mawacara. 

Menurut catatan sejarah, Majapahit mulai menguasai Bali pada tahun 1334, 

seperti yang tertuang dalam Babad Dalem Anom Pemayun.16 Ketika itu Patih Gajah 

Mada diutus Raja Majapahit untuk membangun pemerintahan baru di Bali. Upaya 

untuk mendirikan kerajaan baru berhasil dilakukan. Kerajaan ini dinamakan Kerajaan 

Gelgel yang menjadi cikal bakal semua kerajaan yang ada di Bali. Masa kejayaan 

Gelgel berlangsung ketika dipimpin Dalem Waturenggong. Dalam babad ini juga 

disebutkan tentang para pengikut raja yang ditugaskan memimpin desa diangkat 

menjadi Bendesa. 

 

2.2.3 Kedatangan Belanda ke Bali 

Pada zaman kerajaan, raja menjadi satu-satunya institusi puncak. Segala unsur 

seolah-olah milik raja. Raja dapat berbuat apa saja terhadap desa pakraman yang ada 

di wilayah kekuasaannya17. Kedatangan Belanda ke Bali tahun 1880-an dan 

menguasai Buleleng membuat suasana menjadi berbeda. Pemerintah kolonial Belanda 

ikut mempengaruhi tatanan kehidupan desa pakraman.  

                                                            
16 Daddi H. Gunawan, op. cit., h.99 
17 Wayan P. Windia, “Peran Strategis MDP Bali dalam Menjawab Tantangan Bali Masa 

Depan”, Materi Pembukaan Pasamuhan Agung III MDP Bali, 15 Oktober 2010 (selanjutnya disebut 
Wayan P. Windia II) 
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Awalnya istilah yang muncul adalah desa adat berdasarkan penelitian yang 

dilakukan F.A.Liefrinck terhadap desa-desa tua, masyarakat tradisional, dan subak di 

Bali Utara tahun 1886-1887. Dari penelitian ini Liefrinck mendapat gamabran tentang 

desa-desa tua yang hidup homogen dan dipimpin para tetuanya. Ia menyebut desa di 

Bali sesungguhnya merupakan republik kecil yang memiliki hukum atau aturan adat 

dan tradisi sendiri.18 Meskipun muncul raja-raja penakluk, desa di Bali termasuk 

sukses melindungi dirinya dari dominasi bangsawan penakluk, sebagai republik kecil, 

yang egaliter dan otonom. 

Susunan pemerintahan republik kecil ini sangat demokratis dan masing-

masing anggota memiliki hak-hak hukum yang sama. Orang yang dipilih menjadi 

pemimpinan adalah orang yang paling lama menjadi anggota (dalam hal ini tetua). 

Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan anggota, bisa dilakukan pemungutan 

suara.  

 Dalam politiknya, Liefrinck menginginkan Bali sebagai daerah yang tak 

tersentuh, daerah yang tidak mudah dipengaruhi budaya luar  serta sistem tradisinya 

bisa dimanfaatkan untuk kepentingan administrasi pemerintahan kolonial. Namun, 

Gubernur Jenderal Van Heutsz berpendapat lain. Sebagai Gubernur Jenderal, ia ingin 

membangun Bali memasuki era modern. Dari sinilah muncul dua sudut pandang yang 

berbeda yang mempengaruhi wujud desa di Bali. Agama disamakan dengan aturan-

aturan tradisi (adat) sedangkan administrasi masuk dalam domain negara kolonial. 

                                                            
18 Parimartha, op. cit., h.61 
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Dari pendekatan ini kemudian muncul istilah desa adat dan desa administrasi (desa 

dinas yang berasal dari Bahasa Belanda, diens).  

Penelitian selanjutnya dilakukan V.E. Korn yang memberi legitimasi hasil 

penelitian Liefrinck mengenai desa-desa Bali yang bersifat otonom. Korn melakukan 

studi hukum adat di Bali dan menghasilkan buku “Adatrecht van Bali” (1932) yang 

membuat desa terkenal dengan hukum adatnya. Korn menemukan tiap desa di Bali 

memiliki awig-awig yang membuat desa lebih mandiri dan otonom.19 

Tentang desa di Bali juga diungkapkan Miguel Covarrubias. Ia 

menggambarkan sebuah desa yang sederhana terdiri atas rumah-rumah keluarga, 

masing-masing dikelilingi dinding, diatur di masing-masing sisi sebuah jalan lebar 

yang dibangun sesuai arah ibu mata angin, dari pegunungan ke arah laut (dari Utara 

ke Selatan).20 

Covarrubias juga mengungkapkan orang Bali membuat pembedaan yang jelas 

antara tempat tinggal dan bagian-bagian yang tidak boleh ditinggali di desa seperti 

Pura, bale banjar, pasar, kuburan, dan tempat pemandian umum. “Desa merupakan 

organisme terpadu dimana setiap pribadi merupakan sel hidup dan masing-masing 

lembaga adalah sebuah organ. Jantung dari desa adalah pusat yang secara variasi 

terletak di tengah desa, Perempatan adalah sebuah tempat magis yang penting.”21 

                                                            
19 Parimartha, op. cit., h.64 
20 Miguel Covarrubias, 2013. Pulau Bali. Temuan yang Menakjubkan, Udayana University 

Press, Denpasar, h.43 
21 Ibid., h.45 
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Ia juga menyatakan desa tradisional di Bali adalah sebuah komunitas yang 

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, yang merdeka, sebagai sebuah republik kecil, 

yang diperintah oleh sebuah badan yang disebut badan perwakilan desa. Tiap anggota 

memiliki hak dan kewajiban yang sama. 

Dari beberapa penelitian di daerah-daerah lain ditemukan bahwa desa asli 

diselenggarakan berdasarkan tradisi atau adat. Desa memiliki adat atau hukum-

hukum tradisi sebagai pedoman bermasyarakat. Istilah desa adat pun muncul sebagai 

hasil dari penelitian-penelitian terhadap desa yang memiliki hukum adat dan hidup 

dengan semangat otonomi. Ini membuat istilah desa adat muncul sebagai hasil studi 

kolonial.22 

Permasalahan yang muncul di desa adat ketika itu masih sederhana dan dapat 

diselesaikan dengan cara sederhana pula. Permasalahan ini diselesaikan prajuru 

(pimpinan) desa adat berdasarkan asas desa mawacara. Desa mawacara diartikan 

bahwa tiap desa adat memiliki adat kebiasaan atau awig-awig dan perarem sendiri 

untuk mengatur kehidupan di desanya.  

 

2.2.4 Masa setelah Kemerdekaan 

 Setelah Indonesia merdeka, eksistensi desa adat masih ada. Sebagai penopang 

budaya Bali, peran desa adat tetap penting walaupun ada desa dinas. Dalam 

pandangan masyarakat Bali, desa adat merupakan kesatuan daerah dimana 

                                                            
22 I Ketut Seregig, op. cit., h.17 
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penduduknya bersama-sama melakukan pemujaan dengan maksud menjaga kesucian 

tanah desa serta merawat Pura-Pura yang ada di wilayah mereka. 

 Konsepsi desa adat yang dipahami masyarakat Bali adalah walaupun berhak 

mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak dalam semua hal. Pandangan ini berbeda 

dengan yang disampaikan Liefrinck yang mengungkapkan konsepsi desa yang 

memisahkan rakyat dan raja. Pandangan Liefrinck sangat menghormati adanya 

kekuasaan yang lebih tinggi. 

 Desa adat sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 6 Perda Bali nomor 6 Tahun 

1986 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang berfungsi membantu pemerintah, 

pemerintah daerah, pemerintah desa atau kelurahan, dalam rangka kelancaran 

pembangunan di segala bidang, terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan 

kemasyarakatan. 

 Dalam Pasal 17 juga dinyatakan tentang awig-awig desa adat yang tidak 

sesuai ketentuan peraturan daerah, agar segera menyesuaikan. Dari uraian itu 

dipahami bahwa desa adat adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan di bidang tradisi, keagamaan, dan kemasyarakatan. Desa adat tetap 

berpegang pada aturan yang ada di desa tersebut dan menyesuaikan dengan ketentuan 

yang diatur oleh negara. Ini menunjukkan desa adat menghormati kekuasaan yang 

lebih tinggi yang ada diatasnya. 
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2. 3. Landasan Yuridis Desa Pakraman 

2.3.1. Konstitusi 

Desa adat yang kemudian disesuaikan menjadi desa pakraman merupakan 

suatu kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom, berhak mengurus 

rumah tangganya sendiri. Hak ini selanjutnya disebut sebagai hak tradisional 

masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati negara seperti diatur dalam Pasal 

18B ayat 2 UUD NRI 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam undang-undang.” 

Apakah desa pakraman termasuk dalam kesatuan masyarakat hukum adat 

sudah terjawab dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam 

pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 (Kasus pembentukan Kota 

Tual) dan Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 (Kasus pemindahan ibukota Kabupaten 

Banggai Kepulauan dari Banggai ke Selakan).23 MK telah merumuskan kriteria atau 

tolok ukur terpenuhinya ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai 

berikut: 

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat dikatakan masih hidup jika secara de 
fakto mengandung unsur-unsur antara lain ada masyarakat yang warganya 
memiliki perasaan kelompok; ada pranata pemerintahan adat, ada harta 
kekayaan atau benda-benda adat dan adanya perangkat norma hukum adat.  

2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai 
dengan prinsip negara kesatuan apabila Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 

                                                            
23 Wayan P. Windia, 2010, Dari Bali Mawacara Menuju Bali Santi, Udayana University 

Press, Denpasar, (selanjutnya disebut Wayan P. Windia III), h.65 
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tersebut tidak mengganggu eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia 
sebagai sebuah kesatuan politik dalam arti, keberadaannya tidak mengancam 
kedaulatan dan integritas negara kesatuan Republik Indonesia, substansi norma 
hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. 

3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan 
perkembangan masyarakat jika keberadaannya telah diakui berdasarkan 
Undang-undang (umum maupun sektoral termasuk Perda), substansi hak-hak 
tradisional tersebut diakui dan dihormato oleh warga Kesatuan Masyarakat 
Hukum Adat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas serta tidak 
bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. 

  

Dari penjelasan ini, desa pakraman telah memenuhi unsur-unsur yang 

ditentukan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Karena itu, negara mengakui dan 

menghormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya yang disebut otonomi 

desa.  

Dalam pelaksanaan hak-hak tradisionalnya, desa pakraman dilengkapi 

kekuasaan mengatur kehidupan warganya24. Kekuasaan itu meliputi: 

1. Kekuasaan untuk menetapkan aturan-aturan untuk menjaga kehidupan 

organisasi secara tertib dan tentram. Kekuasaan ini diselenggarakan bersama 

dalam suatu rapat desa (paruman atau sangkep desa). 

2. Kekuasaan untuk menyelenggarakan kehidupan organisasi yang bersifat sosial 

religius. 

3. Kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang menunjukkan adanya 

pertentangan kepentingan antara warga desa atau berupa tindakan yang 

menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan yang dapat dinilai sebagai 

                                                            
24 Ibid., h.67 
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perbuatan yang mengganggu kehidupan bermasyarakat, baik melalui 

perdamaian maupun dengan memberikan sanksi adat. 

 

2.3.2. Undang-Undang 

Pengaturan tentang desa adat bisa ditemukan dalam UU Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 ayat (12) menyatakan desa atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Dalam Pasal 2 ayat (9) dinyatakan negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memuat tentang desa adat. Pasal 

96 menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan dapat 

ditetapkan menjadi desa adat.  

Pasal 97 memuat tentang penetapan desa adat sebagaimana dimaksud pasal 96 

memenuhi syarat: 



44 
 

a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih 

hidup, baik yang bersifat genealogis maupun fungsional; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai 

dengan perkembangan masyarakat; dan 

c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

2.3.3 Peraturan Daerah 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman 

yang diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 dengan 

jelas mendefinisikan desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum  adat di 

provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup 

masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau 

kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri.  

Dari definisi ini sudah sudah ditegaskan desa pakraman merupakan suatu 

kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom, berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri. 

Dalam mekanisme kehidupan desa pakraman, warga memiliki hak antara lain 

hak untuk memilih pimpinan adat, ikut dalam rapat (sangkep/parum) adat, ikut serta 

dalam pemerintahan desa pakraman bersama, dan berhak dipilih sebagai prajuru 

(pengurus) adat. Kewajibannya, melaksanakan ayahan (tugas) adat dan tunduk serta 
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taat kepada peraturan yang berlaku bagu warga desa pakraman, yakni awig-awig baik 

tertulis maupun tidak tertulis, paswara dan sima yang berlaku. 

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa 

Pakraman yang diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa 

Pakraman disebutkan bahwa desa pakraman di Provinsi Bali yang tumbuh dan 

berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, yang memiliki otonomi asli 

mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat 

berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarajat dan pembangunan.  

Desa pakraman sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai oleh 

ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di Bali sangat besar 

peranannya dalam bidang agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, 

dilestarikan, dan diberdayakan. 

Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 

tentang Desa Pakraman, desa pakraman didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat 

hukum adat di provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama 

pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan 

kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta 

kekayaan sendiri yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 

 

2.4. Majelis Desa Pakraman 

 Desa pakraman sebagai wilayah yang otonom tidak selamanya berada dalam 

posisi “sendiri”. Sejak 27 Februari 2004 terbentuk Majelis Desa Pakraman (MDP). 
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Kehadiran MDP membawa angin baru bagi kehidupan desa pakraman di Bali. 

Sebelum adanya MDP, desa pakraman seolah-olah “yatim piatu”, tanpa “orangtua” 

untuk diajak metimbang rasa dalam suka dan duka.25  

 Jika ada desa pakraman memiliki masalah, mereka menjadikan Bupati sebagai 

tempat mengadu. Padahal secara struktural Bupati dan pemerintah kabupaten tidak 

dapat disebut atasan desa pakraman. Setelah terbentuknya MDP Bali, ada wadah bagi 

desa pakraman untuk bertukar pikiran dalam merancang masa depan desa pakraman 

yang lebih baik, meningkatkan kualitas  prajuru, merumuskan awig-awig dan 

perarem serta menyelesaikan permasalahan yang muncul di desa pakraman. 

 MDP sebagai satu-satunya organisasi tempat berhimpunnya desa pakraman 

memiliki peran strategis dalam usaha meningkatkan kualitas desa pakraman baik 

dalam hubungan dengan parhyangan, pawongan, maupun palemahan. MDP memiliki 

tingkatan yang mulai dari kecamatan dengan nama Majelis Desa Pakraman yang 

pembentukannya melalui Paruman Alit. Di tingkat kabupaten/kota ada Majelis 

Madya Desa Pakraman  yang pembentukannya melalui Paruman Madya. Di tingkat 

provinsi ada Majelis Utama Desa Pakraman yang pembentukannya melalui Paruman 

Agung. 

 MDP memiliki peran strategis dalam menjawab tantangan dan permasalahan 

yang berkaitan dengan desa pakraman.26 Pertama, memperkuat kelembagaan desa 

pakraman melalui kerja sama dengan pemerintah provinsi Bali dan pemerintah 

                                                            
25 Wayan P. Windia III, op.cit., h.55 
26 Wayan P. Windia II, op. cit. h.15 
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kabupaten/kota dalam usaha melestarikan agama Hindu sebagai jiwa desa pakraman 

dan jiwa Bali. Kedua, sebagai media komunikasi antarkrama desa dan antardesa 

pakraman berdasarkan spirit Bali mawacara. Ketiga, menjadi filter terhadap pengaruh 

yang datang dari berbagai arah di luar desa pakraman. Untuk itu, perlu adanya 

prosedur tetap (protap) kerjasama desa pakraman yang dapat dijadikan panduan bagi 

lembaga pemerintah maupun swasta, parpol, LSM dan organisasi lain dalam menjalin 

kontak dengan desa pakraman. Keempat, secara proaktif membangun komunikasi dan 

hubungan baik dengan organisasi lain di luar desa pakraman dalam usaha 

mewujudkan kedamaian di Bali (Bali Shanti). 

 Dalam Pasal 16 ayat (1) Perda no 3 tahun 2001 tentang Desa Pakraman, MDP 

mempunyai tugas mengayomi adat istiadat, memberikan saran, usul, dan pendapat 

kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah 

tentang masalah adat, melaksanakan tiap keputusan-keputusan paruman dengan 

aturan-aturan yang ditetapkan, membantu penyuratan awig-awig, dan melaksanakan 

penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh. 

 Ayat (2) menyatakan tentang wewenang MDP, antara lain merumuskan 

berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan 

desa pakraman, sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat 

diselesaikan di tingkat desa, dan membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di 

kecamatan, di kabupaten/kota, dan di provinsi. 

Sebelum ada MDP, pada tahun 1968 terbentuk Badan Musyawarah Desa Adat  

(Desa Pakraman) sebagai wadah untuk mengkoordinasikan pembinaan desa adat. 
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Lembaga ini selanjutnya dikuatkan legalitasnya melalui SK Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Bali Nomor 18/Kesra.II/c/19/1979 tentang Majelis Pembina Lembaga Adat 

(MPLA). 

MPLA memiliki tugas memberi pertimbangan, saran, usul mengenai 

permasalahan adat kepada pemerintah daerah baik diminta maupun tidak, dalam 

rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. MPLA juga mengadakan 

pembinaan pembuatan awig-awig dan pembinaan adat istiadat secara menyeluruh di 

dalam segala aspeknya. 

 

2.5. Awig-awig Desa Pakraman 

2.5.1. Pengertian Awig-awig 

 Awig-awig merupakan tata dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat sendiri 

ditandai oleh beberapa ciri, seperti adanya interaksi, ikatan, pola tingkah laku yang 

khas dalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya 

rasa identitas terhadap kelompok dimana individu yang bersangkutan menjadi 

anggotanya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan senantiasa berhadapan 

dengan kekuatan-kekuatan manusia lainnya, sehingga diperlukan adanya norma-

norma dan aturan-aturan yang menentukan tindakan mana yang boleh dan mana yang 

tidak boleh dilakukan. 

 Dalam kehidupan masyarakat adat Bali yang diwadahi oleh desa pakraman, 

norma-norma tersebut lazim disebut dengan istilah awig-awig, sima, dresta, perarem, 

dan istilah-istilah lainnya. 
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 Secara umum yang dimaksud dengan awig-awig adalah patokan-patokan 

tingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang 

bersangkutan, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, 

dalam hubungan antara krama (anggota desa pakraman) dengan Tuhan, antara sesama 

krama, maupun antara krama dengan lingkungannya.27  

 Dengan pengertian demikian, maka menjadi jelas bahwa semua desa 

pakraman mempunyai awig-awig, walaupun mungkin bentuknya ada yang belum 

tertulis. Belakangan, terutama sejak tahun 1969, ada kecenderungan desa pakraman 

menuliskan awig-awig-nya dalam bentuk dan sistematika yang seragam. Tujuannya 

adalah agar prajuru desa adat dan generasi mendatang dapat lebih mudah mengetahui 

isi awig-awig desanya. 

 Awig-awig yang dijadikan pegangan oleh prajuru desa pakraman dalam 

mengemban kewajibannya, dibuat sesuai dengan situasi dan kondisi objektif masing-

masing desa pakraman.28 Hal ini menyebabkan adanya perbedaan antar awig-awig 

desa pakraman yang satu dengan yang lainnya walaupun secara geografis letaknya 

berdekatan. Perbedaan ini dianggap normal dan lumrah sesuai dengan asas desa 

mawacara. 

 Awig-awig secara proporsional berisi aturan-aturan yang bertujuan menjaga 

atau mewujudkan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Ida Sanghyang 

Widi Wasa (aspek parhyangan), keseimbangan hubungan antara manusia dengan 

                                                            
27 AA Gede Oka Parwata, op. cit., h.54 
28 Wayan P. Windia III, op. cit., h.11 
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manusia (aspek pawongan), dan keseimbangan hubungan manusia dengan alam 

lingkungan (aspek palemahan) 

 

2.5.2. Landasan Awig-awig Desa Pakraman   

Awig-awig mulai dikenal masyarakat Bali sejak tahun 1986 setelah keluarnya 

Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, 

Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam 

Provinsi Daerah Tingkat I Bali. Sebelum adanya Perda ini, istilah yang dipakai 

bermacam-macam, diantaranya pangeling-eling, paswara, geguat, awig, perarem, 

gama, dresta, cara, tunggul, kerta, palakerta, dan sima.29 

Dalam Bab IV Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 

tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat 

Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali disebutkan tentang Awig-awig 

Desa Adat.  

Pasal 7 
(1)  Setiap Desa Adat agar memiliki awig-awig tertulis 
(2) Awig-awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-  

Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 
Pasal 8 

(1) Awig-awig Desa Adat dibuat dan disahkan oleh krama Desa Adat 
(2) Awig-awig Desa Adat dicatatkan di Kantor Bupati/Walikotamadya Kepala 

Daerah Tingkat II yang bersangkutan 
Pasal 9 

Sanksi yang diatur dalam awig-awig Desa Adat tidak boleh bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan dalam masyarakat. 

                                                            
29 I Ketut Sudantra, dkk, loc. cit. 
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Dalam penjelasan Pasal 8 dijelaskan awig-awig Desa Adat digarap oleh Desa 

Adat yang bersangkutan sampai dibentuk rancangan. Rancangan awig-awig tersebut 

disampaikan kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang 

bersangkutan untuk mendapat persetujuan. Setelah mendapat persetujuan 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan barulah awig-

awig Desa Adat tersebut disahkan oleh krama adat. 

Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang 

Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum 

Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Bali selanjutnya diperbarui menjadi Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman. Ini juga 

menandai penggunaan istilah desa pakraman yang telah dipergunakan sejak adanya 

desa di Bali. Peraturan Daerah ini merupakan “aturan payung” yang menjadi dasar 

bagi peraturan daerah kabupaten/kota di Bali serta mengukuhkan otonomi pada desa 

pakraman. 

Dalam pengukuhan otonomi desa pakraman, dasar desa pakraman adalah 

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dasar ini 

mengadung karakteristik filosofi yang membentuk nilai-nilai dasar keadilan, 

kebenaran, dan kepastian bagi setiap aturan yang ditetapkan dari tindakan yang 

dilakukan dalam lingkup tugas dan wewenang desa pakraman. 

Asas desa pakraman adalah kebudayaan Bali yang mengandung karakteristik 

etis hukumiah yang menjadi dasar sumber material aturan yang ditetapkan. Landasan 

desa pakraman adalah Tri Hita Karana yang mengandung karakteristik konstitutif 
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yang menjadi tolok ukur spiritual etis bagi keseluruhan dasar-dasar yang disucikan 

dalam perikehidupan desa pakraman. 

 Dalam pasal 1 angka (11) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 

2001 tentang Desa Pakraman menyebutkan, awig-awig adalah aturan yang dibuat 

oleh krama desa pakraman dan atau krama banjar pakraman yang dipakai sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana, sesuai dengan desa mawacara dan 

dharma agama desa pakraman/banjar pakraman masing-masing. 

 Dalam Bab VII tentang Awig-awig Desa Pakraman mengatur tentang 

Pasal 11 
(1) Setiap desa pakraman menyuratkan awig-awig-nya 
(2)  Awig-awig desa pakraman tidak boleh bertentangan dengan agama, Pancasila, 

Undang-undang Dasar 1945, dan hak asasi manusia 
Pasal 12 

(1) Awig-awig desa pakraman dibuat dan disahkan oleh kraman desa pakraman 
melalui paruman desa pakraman 

(2) Awig-awig desa pakraman dicatatkan di kantor Bupati/Wali Kota masing-
masing. 
 

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 disebutkan “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang” 

Apa yang disebutkan sebagai syarat untuk mendapat pengakuan negara tentu harus 

dipenuhi oleh desa pakraman termasuk awig-awig yang dimiliki.  
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Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat ini mengandung empat 

konsekuensi.30 Pertama, suatu kesatuan masyarakat  diakui sebagai suatu keastuan 

masyarakat hukum sehingga dapat bertindak sebagai subjek hukum yang berbeda 

dengan anggota-anggotanya. Kedua, terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dapat 

dilekatkan hak dan kewajiban serta dapat melakukan tindakan hukum sebagai satu 

kesatuan. Ketiga, pada saat pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, 

maka dengan sendirinya negara mengakui sistem hukum yang membentuk dan 

menjadikan kesatuan masyarakat adat itu sebagai kesatuan hukum. Keempat, 

pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat juga dengan sendirinya berarti 

pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan yang dibentuk berdasarkan norma 

hukum tata negara adat setempat. 

 Awig-awig desa pakraman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dari 

kehidupan masyarakat Hindu di Bali memiliki korelasi yang sangat kuat dengan 

konsep Tri Hita Karana.  Tri Hita Karana merupakan tiga hubungan yang harmonis 

yang harus dijalankan manusia untuk mencapai kesempurnaan. Hubungan itu terdiri 

dari hubungan manusia dengan Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk bhakti. 

Hubungan manusia dengan manusia yang diwujudkan dalam bentuk tresna. 

Hubungan manusia dengan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk asih (sih).31 

                                                            
30 Moh Mahfud MD, loc. cit. 
31 Tjok Istri Putra Astiti,  “Kajian Kritis Terhadap Sistematika, Substansi dan Penerapan 

Awig-awig”, Makalah disampaikan dalam Seminar Awig-awig II “Pemberdayaan Awig-awig Desa 
Pakraman di Bali dalam Mewujudkan Masyarakat Adat yang Sejahtera”, Bali 30 September 2010 



54 
 

Keseimbangan  dalam melaksanakan bhakti, tresna, dan sih ini diwujudkan 

dalam perilaku sehari-hari. Karena itulah awig-awig menjadikan konsep Tri Hita 

Karana ini sebagai landasan filosofisnya. Dengan mengusung konsep ini krama 

diharapkan berperilaku yang sesuai dengan ajaran agama Hindu, diantaranya tat twam 

asi, persaudaraan, keharmonisan, dan antikekerasan dalam hidup bersama. 

Masyarakat di desa pakraman selalu berusaha bersikap seimbang terhadap 

alam sekitarnya. Hal ini didasarkan oleh kesadaran bahwa alam semesta merupakan 

sebuah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lain terkait dan membentuk suatu 

sistem kesemestaan. Dari sini ditemukan bahwa nilai dasar kehidupan adat di Bali 

adalah nilai keseimbangan.32 

Nilai keseimbangan ini lalu diwujudkan ke dalam dua hal.33 Pertama, selalu 

berusaha menyesuaikan diri dan menjalin hubungan dengan elemen-elemen alam dan 

kehidupan yang berada di sekelilingnya. Kedua, ingin menciptakan suasana 

kedamaian dan ketentraman agar sesama mahluk dan alam dimana manusia sebagai 

salah satu elemen dari alam semesta. 

Masyarakat kemudian menjadikan kedua hal tersebut sebagai asas dalam 

kehidupan. Nilai dan asas-asas ini dipersepsikan ke dalam ajaran filsafat Tri Hita 

Karana. Tri artinya tiga; Hita artinya baik, senang, gembira; Karana artinya sebab 

musabab, sumbernya sebab. Secara singkat Tri Hita Karana didefinisikan sebagai tiga 

                                                            
32 I Made Suastawa Dharmayuda dan I Wayan Koti Cantika, 1991, Filsafat Adat Bali, Upada 

Sastra, Denpasar, h.6. 
33 Ibid. 
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hal yang menyebabkan manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kedamaian. 

Menurut I Gusti Ketut Kaler, unsur Tri Hita Karana adalah jiwa (atman), 

tenaga atau kekuatan (prana), dan badan wadag (sarira).34 Ketiga unsur ini kemudian 

menjadi pola masyarakat Bali, dalam pembuatan rumah dan desa. 

Dalam rumah, unsur atman (Tuhan) ditempatkan di merajan atau sanggah 

sebagai parhyangan rumah. Unsur prana adalah anggota keluarga sebagai pawongan 

rumah. Unsur sarira adalah keseluruhan pekarangan rumah sebagai palemahan 

rumah. 

Dalam desa, unsur atman berupa Pura Kahyangan Tiga sebagai parhyangan 

desa. Unsur prana berupa krama desa sebagai pawongan desa. Unsur sarira berupa 

wilayah desa sebagai palemahan desa. 

Awig-awig desa pakraman sebagai pedoman perilaku sudah disusun 

berdasarkan Tri Hita Karana. Hubungan antara manusia dan Tuhan diatur dalam 

Sukerta Tata Agama (Parhyangan). Hubungan antara manusia dengan manusia diatur 

dalam Sukerta Tata Pawongan. Hubungan antara manusia dengan lingkungan 

masyarakat dan lingkungan alam diatur dalam Sukerta Tata Palemahan. 

Tri Hita Karana sebagai landasan filosofis awig-awig juga terjabarkan dalam 

falsafah Hindu lainnya seperti Tri Mandala, Catur Purusa Artha, Desa Kala Patra, Tat 

Twam Asi, dan Tri Upasaksi.35  

                                                            
34 Ibid., h.7 
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Awig-awig desa pakraman merupakan patokan tingkah laku baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan 

rasa keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat.36 Dilihat dari pengertian 

ini bisa dipastikan semua desa pakraman memiliki awig-awig. Namun, ada yang 

sudah tertulis dan ada yang belum tertulis. Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) 

mendata di Bali ada 1488 desa pakraman. Sampat saat ini masih dilakukan 

inventarisir berapa desa pakraman yang sudah menyuratkan awig-awignya dan berapa 

yang belum. 

Sejak tahun 1969 ada kecenderungan desa pakraman menuliskan awig-awig-

nya dalam bentuk dan sistematika yang seragam. Tujuannya antara lain memberi 

peluang kepada prajuru adat dan generasi yang akan datang untuk lebih memahami 

isi awig-awig desanya.  

Penulisan awig-awig ini dianggap penting atas dasar pertimbangan bahwa 

hukum adat dalam bentuk tidak tertulis yang berupa kebiasaan-kebiasaan sangat sulit 

dikenali. Dengan penulisan ini diharapkan kepastian hukum (rechtzekkerheid) lebih 

terjamin dan penting untuk penemuan hukum (rechtsvinding).37 

Dengan kepastian hukum, dalam bentuknya yang tertulis, hukum adat (awig-

awig) akan memberi rasa kepastian dalam bersikap dan bertindak hingga tak ada 

                                                                                                                                                                          
35 Biro Hukum Setda Bali, Pedoman /Teknis Penyusunan Awig-awig dan Keputusan Desa 

Adat, , 2001, h. 6 
36 AA Gede Oka Parwata, op. cit., h.54. 
37 Biro Hukum Setda Bali, op. cit., h. 1-2 
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keragu-raguan dalam penerapan hukum. Kepastian hukum ini mencakup pasti bagi 

masyarakat, pasti bagi prajuru, dan pasti untuk pemerintah. 

Dalam hal penemuan hukum, penulisan hukum adat (awig-awig) untuk 

memudahkan dalam hal menemukan, mengetahui, dan memahami isi ketentuan 

hukum adat. Dalam bentuknya yang tertulis akan sangat mudah ditemukan oleh 

kalangan petugas hukum dan generasi yang akan datang. Karena itu, perlu ada 

keseragaman dan penerbitan dalam bentuk dan sistematikanya. 

Hal yang tidak terpisahkan dalam penyusunan awig-awig adalah patokan yang 

digunakan merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila, antara lain mengatur 

tentang kewajiban krama dalam kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; 

pengakuan martabat yang sama sebagai krama desa; adanya kekompakan dan 

kesatuan sebagai pengikat; selalu bermusyawarah dalam sangkepan atau paruman; 

adanya unsur suka-duka dalam kehidupan bermasyarakat serta diikat oleh kehidupan 

paras-paros. 

Sebagai hukum yang tumbuh dari bawah, secara sosiologis awig-awig 

memiliki legitimasi yang kuat dalam masyarakat. Awig-awig diterima dan ditaati di 

kalangan masyarakat yang berada di wilayah desa pakraman bersangkutan.38 

Awig-awig jika dilihat dari fungsinya merupakan alat control sosial (hukum 

sebagai sarana kontrol sosial). Hal  ini dilihat dari asumsi awig-awig mampu 

mengontrol perilaku krama desa dan menciptakan kesesuaian dalam perilaku mereka, 

baik secara preventif maupun represif. 
                                                            

38 AA Gede Oka Parwata, op. cit.,  h.55 
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Awig-awig juga berfungsi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat (social 

engineering) karena kemampuannya merespons dan mengantisipasi perubahan dalam 

masyarakat. Karena itu awig-awig harus mengarahkan perubahan masyarakat sesuai 

dengan rel yang telah dibakukan dalam awig-awig tersebut. 

Dengan adanya awig-awig memudahkan tujuan desa pakraman yakni 

kasukertan desa sekala-niskala (ketertiban, ketentraman, dan kedamaian lahir batin) 

di desa pakraman. Kasukertan desa tidak saja berlaku bagi internal desa pakraman 

(krama desa) melainkan berlaku juga bagi eksternal desa pakraman terutama dengan 

desa pakraman tetangga (pasuwitran nyatur desa). 

 

2.5.3. Materi Muatan Awig-awig 

 Penulisan awig-awig bukanlah perkara mudah, karena itu memerlukan 

pemikiran bersama karena hasilnya akan dipakai bersama. Substansi awig-awig 

menjadi hal yang penting untuk dibahas sebelum menuliskan awig-awig. Jangan 

sampai menuliskan awig-awig hanya untuk kepentingan praktis sesaat, misalnya 

keperluan lomba desa pakraman atau syarat mendapatkan dana dalam rangka 

pembentukan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). 

 Jika yang dilakukan hanya untuk kepentingan sesaat, ada kalanya desa 

pakraman menyalin mentah-mentah (copy paste) awig-awig desa pakraman lain. Hal 

ini tentu sangat tidak disarankan karena substansi awig-awig antara satu desa 

pakraman dengan desa pakraman lain, walaupun secara geografis berdekatan. Awig-

awig hasil copy paste ini nantinya tidak akan dapat dipergunakan. 
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 Dalam hal substansi, ada kalanya ditemukan norma-norma yang sulit diubah, 

padahal ada keinginan untuk mengubah. Kadang tidak semua hukum adat tidak 

tertulis (dresta) dapat dituangkan dalam awig-awig tertulis. Bisa jadi karena kesulitan 

saat merumuskannya dalam substansi awig-awig tertulis atau bisa jadi karena 

kelupaan. Hal ini jangan sampai menjadikan penyusunan awig-awig tertulis menjadi 

macet.  

 Dresta yang terlupakan biarkan tetap berlaku sebagai awig-awig tidak tertulis. 

Di kemudian hari, ada kesempatan untuk memasukkannya dalam perarem pengele 

sebagai pelengkap awig-awig. Disinilah dresta itu mendapat tempat sehingga menjadi 

bagian dari awig-awig tertulis. 

Substansi awig-awig garis besarnya berisi Murdha Citta, Pamikukuh, Petitis, 

asas-asas, norma atau kaidah, dan sanksi. Asas-asas misalnya gotong royong, tolong 

menolong, musyawarah mufakat, saling asah saling asih saling asuh, paras paros, 

rukun laras patut.  

Norma/kaidah dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah, dan kebolehan. 

Hal-hal yang dilarang, diperintahkan, dan dibolehkan harus mengacu pada pamikukuh 

dan petitis yang telah ditetapkan. Norma-norma yang berupa perintah dan larangan, 

rumusannya disertai sanksi yang jelas. Norma-norma yang berisi kebolehan, 

rumusannya tidak disertai sanksi. 

Rumusan norma dalam awig-awig supaya bersifat mendidik dalam arti 

mendidik krama supaya bersikap dan berperilaku bhakti kepada Ida Sanghyang 
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Widhi Wasa, tresna kepada sesama, dan asih terhadap lingkungan. Semua ini 

merupakan inti dari Tri Hita Karana. 

Isi awig-awig di bagian norma harus bersifat moderat dan fleksibel. Hal ini 

bertujuan mengakomodir kebutuhan perkembangan zaman terutama yang berkaitan 

dengan kependudukan, kebersihan lingkungan, kesejahteraan, dll. 

Umumnya awig-awig tertulis hanya memuat pokok-pokok mengenai 

kehidupan desa pakraman. Aturan pelaksanaan yang lebih rinci dituangkan dalam 

bentuk keputusan rapat desa yang disebut perarem. Perarem memiliki kekuatan 

mengikat yang secara substansi bisa dikelompokkan menjadi tiga, perarem 

penyahcah awig, perarem ngele/lepas, dan perarem penepas wicara. Perarem 

penyahcah awig artinya aturan pelaksanaan dari awig-awig tertulis yang sudah ada. 

Perarem ngele berupa keputusan paruman yang merupakan aturan hukum baru yang 

tidak ada landasannya dalam awig-awig tertulis. Hal ini biasanya dipakai untuk 

mengakomodir kebutuhan hukum baru untuk mengikuti perkembangan masyarakat. 

Perarem  penepas wicara merupakan keputusan paruman mengenai suatu wicara 

(perkara) yang berupa persoalan hukum seperti sengketa maupun pelanggaran 

hukum. 

 

 

 

 

 


