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Abstract
The onset of the duality of the village administration (offices/administrative and
pakraman/custom) in Bali in line with the enforcement of product legislation in the New Order
government that regulate the village administration, namely Law No. 5 of 1979. The duality
in the village administration is in practice politically and economically already shifting as the
transformation in village governance. In the New Order government, the role of official village
looked so dominant, especially in efforts to win Golkar every election and implementation of
development programs. The dominance of this service new village diminished since the end
of the application of Law No. 5 of 1979 with the enactment of Law No. 22 of 1999 which was
later replaced by Law No. 32 of 2004 on Regional Government and Law No. 23 of 2014 on the
village. In an era of democracy and broad autonomy today, it is expected to be implemented
thoughts and village governments format most appropriate to the real conditions of sociocultural people of Bali. This, in order to increase social welfare and empowerment of villagers
in Bali, especially Pakraman, which have until now is still expected to become a last “fortress”
for the survival of indigenous and Balinese culture.
Keywords: autonomous village, village governance
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Abstrak
Timbulnya dualitas administrasi desa (kantor/administratif dan pakraman/adat) di Bali
sejalan dengan penerapan produk hukum pemerintah Orde Baru yang mengatur administrasi
desa, yaitu UU No. 5/1979. Dualitas pemerintahan desa secara ekonomi dan politik telah
mengubah tata kelola pemerintahan desa. Pada masa pemerintah Orde Baru, peranan aparat
desa tampak sangat dominan, khususnya untuk memenangkan Golkar dalam setiap pemilu
dan penerapan program pembangunan. Dominasi aparat desa dalam sistem desa yang baru
menurun sejak pencabutan penerapan UU No. 5/1979 dengan diterapkannya UU No. 22/1999
yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.
23/2014 tentang Desa. Di era demokrasi dan otonomi luas seperti sekarang, penerapan ide dan
format pemerintahan desa diharapkan berkesesuaian dengan konfisi nyata dari sosial budaya
masyarakat Bali. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan
desa di Bali, khususnya pakraman yang diharapkan menjadi benteng terakhir kelangsungan
dari budaya asli Bali.
Kata kunci: otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa

Pendahuluan

P

elaksanaan otonomi desa sebagai
bagian tak terpisah dari penerapan
asas desentraliasi sering dimaknai sebagai
prinsip pembelahan wilayah negara
menjadi wilayah-wilayah yang lebih
kecil yang di dalam wilayah-wilayah
itu dibentuk institusi administrasi
untuk melayani kebutuhan orang atau
masyarakat di satu tempat. Hal ini penting
dilakukan sebab pada dasarnya pemerintah
melaksanakan tiga fungsi dasar: service,
regulation dan empowerment dengan
maksud mengantisipasi kebutuhan
masyarakat secepat, sedekat dan setepat
mungkin.
Untuk dapat mewujudkan
desentralisasi setidaknya diperlukan
resources, structures, technology,
support dan leadership, serta tiga kondisi
berikut: Pertama, pengakuan terhadap
pluralisme masyarakat, yang tercermin
dari kerelaan atau keikhlasan pemerintah
nasional menyerahkan wewenang

pemerintahan; Kedua, pembukaan
kesempatan bagi masyarakat di daerah
untuk mengatur diri sendiri melalui local
self-government, yang disebabkan fokus
aktivitas pemerintahan adalah untuk
menyejahterakan rakyat; dan Ketiga,
penerapan model pembangunan sesuai
dengan kekhasan daerah.
Salah satu isu strategis otonomi desa
di Bali adalah berkaitan dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
desa. Persoalan ini menjadi semakin
penting karena telah menimbulkan
diskursus yang hangat dan kontroversial
dalam kurun waktu yang panjang, yaitu2
Pertama, kelompok pemikiran yang
menghendaki sistem pemerintahan dan
kehidupan desa di Bali dibiarkan seperti
apa adanya sekarang ini. Desa dinas dan
kelurahan bertugas mengurus hal-hal
I Wayan Gede Suacana,“Otonomi Daerah dan
Eksistensi Desa Pakraman di Bali” , diakses dari
https://wgsuacana.wordpress.com/2009/03/26/
otonomi-desa/ pada 13 April 2016.
2
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yang berhubungan dengan masalahmasalah administrasi pemerintahan
dan pembangunan sedangkan desa
pakraman menangani hal-hal yang
berhubungan dengan adat Bali dan
Agama Hindu. 3 Kedua, Kelompok
pemikiran yang merupakan reaksi dari
kelompok pemikiran pertama, yang
bernada emosional dan menghendaki
penghapusan desa dinas dan kelurahan
serta menyerahkan segala urusan
desa kepada desa pakraman. 4 Ketiga,
merupakan bentuk kompromi dengan
kelompok pemikiran yang pertama.
Kelompok pemikiran ini menghendaki
agar kedua desa tetap dipertahankan
dan hidup berdampingan sebagaimana
layaknya pasangan suami istri. Namun,
dituntut adanya ketegasan batas wilayah
kewenangan da n a ngga ra n yang
disediakan bagi masing-masing desa
sehingga tidak muncul kesan bahwa
desa dinas dianakemaskan dan desa
pakraman dianaktirikan.5 Keempat, boleh
dikatakan sebagai bentuk kompromi
dengan kelompok pemikiran kedua.
Dalam pemikiran kelompok ini Bali
hanya memiliki satu desa, yaitu desa
adat/pakraman. Desa ini dikendalikan
oleh perangkat prajuru dengan pucuk
pimpinan yang disebut bendasa adat/
pakraman. Perangkat desa adat/pakraman
terdiri atas dua bidang, yaitu: (1) Bidang
Para pendukung pemikiran ini antara lain: I Ketut
Wiana dan I Wayan Geriya.
3

Pemikiran ini didukung oleh Luh Ketut Suryani, dan
I Dewa Ngurah Swasta.
4

Walau masih ada variasi dalam kelompok pemikiran
ini, tapi beberapa pelopor gagasan ini adalah I Gde
ParimarthadanWayan P. Windia.

Agama Hindu dan Adat Bali (AHA), (2)
Bidang Administrasi Pemerintahan (AP).
Bila pendapat ini yang dipilih berarti
dualisme desa hilang. Di Bali hanya akan
ada satu desa yaitu desa adat/pakraman.
Tugas-tugas yang selama ini dijalankan
oleh desa dinas/kelurahan selanjutnya
akan menjadi urusan Bidang Administrasi
Pemerintahan (AP) dalam satu desa
pakraman.6
Dengan dikeluarkannya undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang dimaksudkan untuk menyesuaikan
dengan perkembangan zaman, terutama
yang menyangkut kedudukan masyarakat
hukum adat, demokratisasi, keberagaman,
partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan
pemerataan pembangunan sehingga tidak
menimbulkan kesenjangan antarwilayah,
kemiskinan, dan masalah sosial budaya
yang dapat mengganggu keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Dalam
kenyataannnya bagi masyarakat Bali
pemberlakuan undang-undang desa
ini memunculkan kembali isu sistem
penyelenggaraan pemerintahan desa
tersebut yang mengerucut dan bermuara
pada implikasi perbedaan pilihan antara
model dualitas desa seperti yang berlaku
selama ini dan model satu desa saja yaitu
desa pakraman yang diharapkan juga
menangani urusan-urusan administratif.
Sampai dengan akhir batas waktu pilihan
kedua model itu belum/tidak dicapai
kesepahaman, sehingga secara otomatis
model yang berlaku sebelumnya yang
dipergunakan. Persoalannya apakah
pemberlakuan (kembali) model dualitas

5

Pemikiran ini dipelopori oleh: I Made Pasek
DianthadanI Made Suasthawa Darmayudha
6
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akan bisa menopang terwujudnya
governance desa di Bali?

Teori Otonomi Desa
Penekanan otonomi dalam governance
masih di tingkat daerah bukan di
tingkat desa. Padahal, sebagai unit
pemerintahan terendah dan tertua, desa
relatif lebih independen dibandingkan
dengan daerah. Setidaknya ada empat
masalah besar yang harus diperhatikan
bila menurunkan konsep otonomi ke
tingkat desa.7 Pertama, potensi konflik
yang berdasarkan etnisitas. Salah satu
kesalahan dalam memandang desa
adalah mengasumsikan penduduk desa
homogen. Padahal desa merupakan
entitas yang heterogen, bukan homogen.
Kedua, sumber daya manusia yang
tersedia di desa, bukan sekadar diragukan
kualitasnya, namun jumlah mereka
juga semakin menurun. Ini merupakan
akibat logis dari mobilisasi sosial yang
merupakan produk dari modernisasi.
Warga desa yang terdidik, karena
berbagai macam alasan, bekerja di daerah
urban. Ketiga, adanya kecenderungan
untuk memaksimalkan hak di bawah
payung kewenangan yang dikenal dengan
konsep otonomi. Demi meningkatkan
keuangan desa misalnya, pemerintah
desa melakukan ekspansi sumber-sumber
pajak. Keempat, kenyataan yang belum
pudar bahwa desa tetap diposisikan
sebagai basis pembangunan yang arah
dan tujuannya masih tetap dirancang oleh
pemerintah pusat.
Abdul Gaffar Karim (ed), Kompleksitas Persoalan
Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM,
2003), hlm. 331-322.

Otonomi desa lalu seringkali
dipahami secara paradigmatik sebagai
bagian dari intergovernmental autonomy,
sehingga desentralisasi dan otonomi desa
menggunakan pendekatan yang berpusat
pada negara dengan menekankan pada
orientasi kekuasan birokrasi atau otonomi
dalam birokrasi, bukan dengan pendekatan
yang berpusat pada masyarakat. Otonomi
desa secara sempit hanya dipahami
sebagai milik pemerintah, serta tidak
lebih sebagai wilayah hubungan antar
pemerintah. Padahal keseluruhan
stakeholders yang mencakup pemerintah
desa, unsur masyarakat sipil, masyarakat
politik dan masyarakat ekonomi adalah
pemilik sah otonomi desa.
Padahal desa tidak hanya
merupakan unit administratif, namun
juga merupakan unit dari suatu entitas
kultural. Berfungsinya lembaga-lembaga
sosial, politik dan pemerintahan
mengacu pada konteks kultural. Hal
ini berarti bahwa otonomi desa tidak
hanya memiliki dimensi administratif,
seperti memperlakukan desa sebagai
unit administrasi yang berwenang untuk
mengelola urusannya secara mandiri
dari unit administrasi yang lebih tinggi,
namun juga memiliki dimensi kultural
yakni pengakuan terhadap keberagaman
istilah, sistem dan mekanisme pengaturan
desa.8
Dengan demikian otonomi desa
dapat dimaknai sebagai kebebasan
pemerintah dan masyarakat desa untuk
mengatur dan mengurus kepentingan

7

Purwo Santoso (ed), Pembaharuan Desa Secara
Partisipatif, (Yogyakarta: Program S2 Politik Lokal
dan Otonomi Daerah, UGM, 2003),hlm. 23
8
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sendiri tanpa campur tangan pusat/
pemerintah atasan, dengan menerapkan
nilai-nilai demokrasi dan prakarsa sendiri
dalam pengambilan keputusan, sebagai
konsekuensi logis dan prasyarat dari
pelaksanaan asas desentralisasi.

Teori TataPemerintahan/
Governance Desa9
Ada tiga pilar dalam penyelengggaraan
tata pemerintahan. 10 Pertama, tata
pemerintahan bidang ekonomi, yaitu
kebijakan dan lembaga ekonomi
yang diperlukan untuk mendukung
pembangunan ekonomi yang efisien,
merata, adil, produktif, dan berkelanjutan.
Kedua, tata pemerintahan bidang politik,
proses, dan lembaga perumusan kebijakan
secara partisipatif dan demokratis yang
mampu menciptakan ketertiban umum
serta persatuan bangsa dan negara. Ketiga,
tata pemerintahan bidang administratif,
yaitu lembaga kebijakan, mekanisme,
dan proses implementasi kebijakan yang
mampu mendukung pelaksanaan fungsi
pemerintahan dan pembangunan.
Kerangka tata pemerintahan yang
bersifat makro di atas bisa dimodifikasi
bila dikontekstualisasikan pada level
Governance dipadankan dengan “tata pemerintahan”
di dalam bahasa Indonesia. Istilah lainnya adalah
“kepemerintahan”, “tata kelola pemerintahan” atau
“penadbiran” yang merupakan dekonstruksi dari/dan
memiliki bentuk, sifat, dan semangat berbeda dengan
istilah “pemerintahan” (government).
9

Azhari dan Idham Ibty dkk. Good Governance dan
Otonomi Daerah (Menyongsong AFTA Tahun 2003),
(Yogyakarta: PKPEK dan FORKOMA-MAP, UGM,
2002), .hlm. 114. Lihat juga Syamsuddin Haris (ed),
Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi,
Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan
Daerah, (Jakarta: LIPI Press, 2005). hlm. 55.
10

desa. Bila tata pemerintahan diletakkan
dalam lingkup desa, maka dua isu yang
perlu diperhatikan. Pertama, isu tata
pemerintahan demokratis (democratic
governance) yaitu pemerintahan desa yang
berasal “dari” (partisipasi) masyarakat
desa, dikelola “oleh” (akuntabilitas
dan transparansi) masyarakat desa; dan
dimanfaatkan sebaik-baiknya “untuk”
(responsivitas) masyarakat desa. Kedua,
hubungan antar elemen tata pemerintahan
di desa yang didasarkan pada prinsip
kesejahteraan, keseimbangan dan
kepercayaan (trust) masyarakat desa.
Kedua isu ini ibarat dua sisi mata uang
yang memang berbeda tetapi tidak dapat
dipisahkan.11
Kedua isu ini ditopang sepenuhnya
oleh pengembangan tiga pilar tata
pemerintahan12 di tingkat desa. Pertama,
tata pemerintahan desa di bidang
ekonomi, yaitu berbagai kebijakan dan
lembaga ekonomi desa yang diperlukan
u n t u k m en d u k u n g p em b an g u n an
ekonomi yang efisien, merata, adil,
produktif dan berkelanjutan. Kedua, tata
pemerintahan desa di bidang politik,
proses dan lembaga perumusan kebijakan
desa secara partisipatif dan demokratis
yang mampu menciptakan ketertiban
umum, serta persatuan masyarakat desa.
Ketiga, tata pemerintahan desa di bidang
administratif, yaitu lembaga kebijakan,
mekanisme dan proses implementasi
kebijakan yang mampu mendukung
Ari Dwipayana dan Sutoro Eko (ed), Membangun
Good Governance di Desa, (Yogyakarta: IRE Press,
2003), hlm 21..
11

Azhari dan Idham Ibty dkk, “Good Governance…”;
Syamsuddin Haris (ed), “Desentralisasi dan
Otonomi…”.
12
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pelaksanaan fungsi pemerintahan dan
pembangunan desa. Pilar kedua dan
ketiga ini sesungguhnya sangat berkait
dan tak terpisahkan.
Tampak bahwa elemen–elemen
utama tata pemerintahan desa, meliputi:
representasi negara (pemerintah desa),
masyarakat politik (Badan Perwakilan/
Permusyawaratan Desa), masyarakat
sipil (organisasi masyarakat, institusi
informal dan warga masyarakat), serta
masyarakat ekonomi (arena produksi dan
distribusi yang dilakukan oleh pelaku dan
organisasi ekonomi desa). Tabel berikut
adalah potret pemetaan tata pemerintahan
di tingkat desa.

UNDP, yaitu: 1) partisipasi masyarakat
desa; 2) transparan dan tanggung jawab
pemerintahan desa; 3) pengelolaan
pemerintahan desa secara efektif dan
berkeadilan; 4) penegakan supremasi
hukum di desa; 5) memastikan bahwa
prioritas sosial, ekonomi, dan politik
didasarkan pada konsensus dalam
masyarakat desa; dan 6) memastikan
bahwa aspirasi penduduk desa yang
miskin dan rentan didengarkan dalam
proses pembuatan keputusan desa.
Tampak bahwa tata pemerintahan
desa memerlukan adanya perlindungan
nyata terhadap “ruang dan wacana”

Tabel 1. Peta Tata Pemerintahan di Tingkat Desa
Elemen Tata
Pemerintahan

Aktor

Arena

Isu Relasional

Negara

Kepala Desa dan
perangkat desa

Regulasi, kontrol pada
masyarakat,
pengelolaan kebijakan,
keuangan, pelayanan

Akuntabilitas,
transparansi,
responsivitas dan
kapasitas

Masyarakat politik

Badan
Permusyawaratan
Desa

Kapasitas,
akuntabilitas dan
responsivitas

Masyarakat sipil

Institusi sosial,
organisasi sosial,
warga masyarakat
Pelaku distribusi
(organisasi ekonomi
desa)

Representasi artikulasi,
agregasi, formulasi,
legislasi, sosialisasi,
kontrol
Keswadayaan,
kerjasama, gotongroyong, jaringan sosial
Produksi dan distribusi

Masyarakat
ekonomi

Partisipasi (hak
suara, akses dan
kontrol)
Akses kebijakan,
akuntabilitas sosial

Sumber: Eko Dwipayana, Membangun Good Governance di Desa, IRE Press, Yogyakarta,
2003, hlm. 23.

Beberapa karakteristik tata
pemerintahan desa bisa dikembangkan
dari parameter dan ciri-ciri umum tata
pemerintahan yang dikemukakan oleh

publik desa. Disamping itu juga ada
pengakuan dan penghormatan terhadap
kemajemukan aspirasi politik masyarakat
desa; dorongan partisipasi masyarakat
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desa dan implementasi desentralisasi
di desa, dan pemerintah desa hanya
mengambil posisi sebagai fasilitator dan
advokator kepentingan masyarakat desa.
Tata pemerintahan desa dapat
dipahami sebagai mekanisme, praktik dan
tata cara pemerintah dan masyarakat desa
mengatur sumber daya dan memecahkan
masalah-masalah publik dengan
berlandaskan akuntabilitas, responsivitas,
partisipasi dan transparansi.

Metode
Pendekatan dan jenis penelitian yang
dipergunakan adalah kualitatif. 13
Dengan pertimbangan sifat dan ruang
lingkup masalah penelitian yang bersifat
multidisipliner, berbaur serta bersilangan
satu dengan yang lain, maka penyajian
hasil analisisnya dibuat dalam bentuk
deskripsi analitis.14 Pilihan terhadap jenis
penelitian kualitatif juga didasarkan pada
pertimbangan fenomena otonomi desa
menyangkut relasi antar fakta sosial
politik yang bersifat plural dari aspek ide/
pemikiran-pemikiran yang berkembang
dalam sebuah komunitas sosial.15
Dalam melakukan penelitian, dibuat
pemaparan secara sistematis, faktual dan
Chaterine Cassell dan Gillian Symon (ed).,
Qualitative Methods in Organizational Research:
A Practical Guide, (London: Sage Publications,
1994.) hlm. 54. Lihat juga Ida Bagoes Mantra,
Filsafat Penelitian dan Motode Penelitian Sosial,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.
13

akurat mengenai fakta dan sifat-sifat
masyarakat,16 terutama masyarakat desa
dinas/desa administratif dan masyarakat
desa pakraman/desa adat. Selanjutnya,
deskripsi secara mendalam dan terfokus
dipergunakan untuk menjelaskan
permasalahan yang diteliti. Dengan
studi kasus dualitas pemerintahan desa
di Bali dianggap cocok digunakan
sebagai sebuah kajian tentang organisasi
pemerintahan 17 dengan harapan bisa
memperoleh hasil yang lebih optimal
dalam menyelidiki dan menjelaskan
permasalahan yang diteliti.
Teknik pengumpulan data dengan
interaktif dan non-interaktif. Pengumpulan
data dengan interaktif dilakukan melalui
pengamatan (observasi). Sedangkan
cara non-interaktif dilakukan dengan
pemanfaatan dokumen.
Analisis data dengan penyajian data,
reduksi data dan penarikan kesimpulan/
verifikasi merupakan rangkaian kegiatan
yang tidak terpisahkan satu sama lainnya.
Penyajian data dilakukan berdasarkan
kesamaan, perbedaan, keterkaitan,
kategori, tema-tema pokok, konsep,
ide dan analisis logika hasil awal, dan
kelemahan atau gap dalam data. Setelah
data disajikan selanjutnya dideskripsikan
dengan membangun kategori yang
menempatkan perilaku atas proses yang
terjadi dengan mengorganisir data seputar
topik, atau pertanyaan pokok.18Langkah

14

Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode dan Teknik
Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), hlm. 46.

16

Uwe Flick,.. An Introduction to Qualitative
Research, (London: Sage Publication, 2006), hlm.
12-13.

17

Op. Cit., hlm. 209.

18

Ibid.

15

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, ,
Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara,
2000), hlm. 4-5.
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ini merupakan reduksi data yakni
pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan dan
transformasi data kasar yang diperoleh
dari lapangan.
Penyajian hasil analisis data
dilakukan dengan deskriptif-naratif
dengan uraian kata-kata dilakukan
dengan memaparkan keadaan subjek
yang diselidiki sebagaimana adanya,
berdasarkan data dan fakta yang aktual
pada saat penelitian dilakukan.19 Penyajian
data dibuat secara sistematis dan efisien
untuk memperjelas dan memudahkan
pemahaman.

Analisis
Kondisi Riil Otonomi Desa di Bali
Pengertian desa di Bali masih bersifat
mendua (dualitas), yaitu: pertama, desa
yang melaksanakan berbagai kegiatan
administrasi pemerintahan atau kedinasan
sehingga dikenal dengan istilah ‘desa
dinas’ atau ‘desa administratif’. Kedua,
desa pakraman, 20 mengacu kepada
kelompok tradisional dengan dasar ikatan
adat-istiadat, dan terikat oleh adanya tiga
Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen
Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1992), hlm. 67.

pura utama yang disebut Kahyangan
Tiga atau pura lain yang berfungsi
seperti itu, yang disebut Kahyangan
Desa. 21 Berdasarkan pertimbangan
keunikan, kekhasan karakteristik, serta
sifat otonomi asli yang dimilikinya,
dalam tulisan ini dipilih membahas desa
pakraman, sehingga masyarakat desa
yang dimaksudkan adalah masyarakat
desa pakraman.
Keberadaan desa pakraman di Bali
dalam perjalanan panjang sejarahnya
selalu terkait dan sejalan dengan dinamika
kebudayaan Bali. Meskipun mempunyai
ciri dan karakteristik tertentu, tetapi
karena bersifat otonom, maka terjadi
variasi bentuk dan aturan setempat
antara desa pakraman yang satu dengan
lainnya. Dari variasi yang beraneka
ragam tersebut, para peneliti tentang
Bali dan Majelis Pembina Lembaga
Adat (MPLA) dengan berdasarkan
tradisi dominan yang menjadi ciri desa
pakraman, mengklasifikasikan desa
pakraman ke dalam tiga tipe22 Danandjaja,
1980;MPLA, 1991 dan Reuter, 2005),
yaitui: Desa Bali Aga, Desa Apanage dan
Desa Anyar.
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Walau belum sepenuhnya diterima oleh semua
kalangan, istilah desa adat mulai digantikan dengan
desapakraman sejak diundangkannya Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang
Desa Pakraman. Kemunculan istilah ini tampaknya
ingin memperbaiki citra, mengembalikan peran dan
fungsi desa yang hilang. Penjelasan mengenai hal
ini, dapat dilihat dalam Parimartha, ‘Memahami
Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman: Suatu
Tinjauan Historis Kritis’, Pidato Pengukuhan Jabatan
Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Sejarah pada
Fakultas Sastra Universitas Udayana, Denpasar, 6
Desember 2003.
20

Wayan P Windia, , Desa dan Desa Pakraman:
Masalah Hubungan Kerja antara Desa Dinas
dan Desa Pakraman di Bali, paper disampaikan
pada Semiloka “Konsep dan Implementasi Desa
serta Pemberdayaan Desa Sesudah berlakunya UU
Nomor 32 tahun 2004”, yang diselenggarakan oleh
Pusat Penelitian Hukum Adat Universitas Udayana
bekerjasama dengan yayasan Harkat Bangsa, Jakarta
di Denpasar, 15 November 2005.
21

J.L Swellengrebel,. “Nonconformity in the Balinese
Family” dalam Ball, J. van, (ed). Further Studies in
Life, Thought and Ritual, (The Hague: W. van Hoeve
Publishers Ltd, 1969.
22
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Desa Bali Aga (Bali Mula),
yaitu desa pakraman yang masih tetap
menganut tradisi Jaman Bali Asli (18001343 M) atau tradisi pra-Majapahit, yakni
masa sebelum adanya pengaruh agama
Hindu sampai datangnya pengaruh Hindu
yang dibawa dari Majapahit. Konsep Bali
Aga sendiri secara etimologis berarti
“Bali Asli” yakni penduduk Hindu Bali
yang mendiami desa-desa di wilayah
pegunungan tanpa atau sedikit sekali kena
pengaruh budaya dan agama Hindu Jawa,
khususnya yang berasal dari Majapahit.
Tradisi kecil yang menyertainya
adalah tradisi yang didominasi ciri-ciri
kebudayaan pra-Hindu seperti:(1) sistem
ekonomi terfokus pada ekonomi sawah
dengan irigasi; (2) azas musyawarah
dengan deferensi dan stratifikasi sosial
sederhana; (3) bangunan rumah dengan
kamar yang berbentuk kecil dan terdiri
atas bahan kayu atau bambu; (4) kerajinan
melalui besi, perunggu, celup dan tenun;
(5) sistem pura berhubungan dengan
keluarga, desa dan wilayah; (6) pada pura
terdapat sistem ritual dan upacara yang
cukup kompleks; (7) bahasa setempat
dengan kesusastraan lisan; serta (8) tari
dan tabuh dipakai dalam rangka upacara
keagamaan yang terdiri atas: slonding,
angklung, tari sanghyang.23
Unsur-unsur sosio-kultural
masyarakat Bali dalam tradisi kecil
ini masih tampak dalam berbagai segi
kehidupan masyarakat di beberapa desa
kuna di Bali pegunungan yang lazim
disebut pedesaan Bali Aga. Masyarakat
pendukung budaya ini umumnya bertempat
tinggal di daerah-daerah pegunungan di
23

Ibid, hlm. 29.

Kabupaten Buleleng, Jembrana, Gianyar,
Bangli dan Karangasem. Pada desa-desa
seperti ini tidak dikenal adanya sistem
kasta, pendeta tertinggi tidak melakukan
upacara padiksan, dan kepemimpinan
desa umumnya menganut pola kembar
ataupun kolektif.
Desa Apanage 24 (Bali Dataran),
yaitu desa pakraman yang sistem
kemasyarakatannya sangat dipengaruhi
oleh Majapahit, sebagaimana disebutkan
dalam kitab Negarakertagama.
Desa ini mengikuti tradisi hukum
Hindu yang bersumber dari kitab
Manawadharmasastra yang sebelumnya
telah diterapkan di kerajaan Majapahit.
Dalam sejarah Bali memang tercatat
bahwa enam tahun setelah Raja Sri
Asta Sura Ratna Bumi Banten (1343)
berkuasa, pasukan kerajaan Majapahit di
bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada
datang menyerang pulau Bali. Beberapa
kali terjadi perlawanan dari masyarakat
Bali Aga yang kebanyakan berasal dari
desa-desa pegunungan Kabupaten Bangli
dan Karangasem, seperti Batur, Kedisan,
Cempaga, Songan, Abang, Pinggan
Apanage sesungguhnya bermakna tanah lungguh
yang diberikan oleh raja sebagai “gaji” atau
imbalan jasa kepada para birokrat kerajaan yang
didasarkan pada hubungan dyadik, patron-client.
Pembagiannya, bekel 20 %, petani 40 % dan patuh
sendiri (apanage houder) 40 %. Dalam sistem
apanege ini hubungan raja-patuh, dan patuh-bekel,
menunjukkan ketergantungan yang menciptakan
sikap birokratis yang feodalistik, dengan ciri-ciri
menyolok seperti otoritarianisme, hirarki ketat, aliran
perintah dari atas, aliran jasa dan komoditi dari bawah,
dan seterusnya. Lihat Sartono Kartodirdjo, “Struktur
Kekuasaan, Sistem Fiskal dan Perkembangan
Pedesaan”, Makalah disampaikan pada Seminar Desa
dalam Perspektif Sejarah, Pusat Antar Universitas
Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
10-11 Februari 1988.
24
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dan Serai. Selain itu ada yang berasal
dari Manikliu, Bonyoh, Sukawana,
Got, Margatiga, Ulakan, Datah dan
Pasedahan seperti disebutkan dalam
Babad Dalem Turun ke Bali. Setelah
terjadi pertempuran yang hebat, orangorang Bali Aga akhirnya bisa ditundukkan
oleh bala tentaraMajapahit.25
Setelah orang-orang Bali Aga
ditundukkan banyak pengaruhMajapahit
terhadap tata cara keagamaan,
struktur dan sistem kemasyarakatan,
sertakepemimpinan orang Bali
Aga. Beberapa aspek keagamaan
HinduMajapahit akhirnya bisa masuk dan
berkembang di Bali, berkat upaya tokoh
agama dari Majapahit, yaitu Danghyang
Nirarta yang juga bernama Mpu Dwijendra
dan dijuluki Pedanda Sakti Wawu Rauh.
Pendeta Buddha yang kemudian beralih
menjadi pendeta Siwa itu datang ke Bali
saat Dalem Waturenggong berkuasa
dan banyak meninggalkan sejumlah
karya sastra yang bersisi ajaran tentang
upacara, padmasana, agnihotra dan yang
lainnya.26 Bersamaan dengan itu pula
sistem pemerintahan di Bali disesuaikan
penataannya atas petunjuk para pejabat
Majapahit.Desa-desa yang intens terkena
pengaruh ini kemudian lazim disebut
Desa Apanage (Bali Dataran).

Di Bali sendiri tidak dijumpai bukti-bukti adanya
serangan dari kerajaan Majapahit. Sumber-sumber
berita itu didapatkan dari sumber kesusasteraan
Jawa, seperti kitab Negarakertagama karangan Mpu
Prapanca. Lihat Pandit Shastri, 1963:90-91, Sejarah
Bali Dwipa, Denpasar.
25

Soegianto Sastrodiwiryo, ,. Perjalanan Danghyang
Niratha, Sebuah Dharmayatra (1478-1560) dari
Daha sampai Tambora. (Denpasar: Penerbit BP,1999).
26

Ciri-ciri tradisi besar dalam Desa
Apanage sebagai akibat pengaruh
Majapahitmencakup unsur-unsur
kehidupan masyarakat Hindu, antara
lain: (1) ekonomi sawah dengan irigasi;
(2) kekuasaan terpusat, kedudukan raja
sebagai keturunan dewa; (3) adanya
tokoh pedanda ; (4) konsep-konsep
kesusastraan dan agama tertulis dalam
lontar; (5) adanya sistem kasta; (6)
adanya upacara pembakaran mayat
bagi orang-orang yang meninggal; (7)
adanya sistem kalender Hindu-Jawa; (8)
pertunjukan wayang kulit; (9) arsitektur
dan kesenian bermotif Hindu dan Budha;
dan (10) dikenalnya tarian topeng.27Desadesa ini umumnya terdapat di daerah
Bali dataran.Kepemimpinan pada desa
ini umumnya merupakan kepemimpinan
tunggal.
Desa Anyar (desa baru), yaitu desa
yang terbentuk relatif baru, sebagai
akibat dari adanya perpindahan penduduk
(trasmigrasi lokal) dengan tujuan awal
mencari penghidupan. Desa-desa seperti
ini misalnya dapat ditemui di daerah
Jembrana dan Buleleng Barat. Kalau
diamati dan dibandingkan beberapa
ciri-ciri di atas, maka akan tampak bahwa
masyarakat Desa Bali Aga dengan tradisi
kecilnya, maupun masyarakat Desa
Bali Apanage dengan tradisi besarnya,
serta Desa Anyar sama-sama hidup dari
sektor pertanian. Hal ini menandakan
masyarakat desa di Balitermasuk dalam
kategori masyarakat agraris. Ciri-ciri
yang lain lebih menunjukkan pada
perbedaan, seperti perbedaan pada
religi, pola kemasyarakatan, kesenian
27

Swellengrebel, “Nonconformity …”, hlm. 29-30.
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dan kesusastraan. Aspek lain yang
dapat diamati dan dibandingkan adalah
berkenaan dengan stratifikasi sosial
berkaitan dengan proses atau struktur
masyarakat yang berlapis/ bertingkat.
Hubungan desa dengan negara diatur
melalui beberapa undang-undangyang
pernah berlaku. Dimulai dengan UU No.
5 tahun 1979 pada masa Orde Baru dan
kemudian muncul kebijakan baru pada
masa Reformasi yang mengatur desa
secara khusus, yaitu UU No 6 tahun 2014
tentang Desa. UU Desa terakhir disahkan
pada 18 Desember 2013 dan masuk dalam
Lembaran Negara No 6 tahun 2014 pada
15 Januari 2014. UU Desa menjadi titik
balik pengaturan desa di Indonesia. UU
Desa menempatkan desa sesuai dengan
amanat konstitusi dengan merujuk pasal
18B ayat(2) dan Pasal 18 ayat(7).
UU Desa ini membentuk tatanan
desa sebagai self-governing community
dan local self-government. Tatanan itu
diharapkan mampu mengakomodasi
kesatuan masyarakat hukum adat yang
menjadi fondasi keragaman NKRI. Asas
pengaturan desa dalam Undang-Undang
ini adalah:28
1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap
hak asal usul;
2. Subsidiaritas,
yaitu
penetapan
kewenangan berskala lokal dan
pengambilan keputusan secara lokal
untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan
penghormatan terhadap sistem nilai
yang berlaku di masyarakat Desa,
“Tata Kelola dalam UU Desa, http://desa
membangun.or.id/2014/04/tata-kelola-desa-dalamuu-desa/diunduh 12 April 2016.
28

tetapi dengan tetap mengindahkan
sistem nilai bersama dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara;
4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk
berperan aktif dan bekerja sama
dengan prinsip saling menghargai
antara kelembagaan di tingkat Desa
dan unsur masyarakat Desa dalam
membangun Desa;
5. Kegotong-royongan, yaitu kebiasaan
saling
tolong-menolong
untuk
membangun Desa;
6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan
warga masyarakat Desa sebagai
bagian dari satu kesatuan keluarga
besar masyarakat Desa;
7. Musyawarah,
yaitu
proses
pengambilan
keputusan
yang
menyangkut
kepentingan
masyarakat Desa melalui diskusi
dengan berbagai pihak yang
berkepentingan;
8. Demokrasi,
yaitu
sistem
pengorganisasian masyarakat Desa
dalam suatu sistem pemerintahan
yang dilakukan oleh masyarakat
Desa atau dengan persetujuan
masyarakat Desa serta keluhuran
harkat dan martabat manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa
diakui, ditata, dan dijamin;
9. Kemandirian, yaitu suatu proses
yang dilakukan oleh Pemerintah
Desa dan masyarakat Desa untuk
melakukan suatu kegiatan dalam
rangka memenuhi kebutuhannya
dengan kemampuan sendiri;
10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif
dalam suatu kegiatan;
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11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam
kedudukan dan peran;
12. Pemberdayaan,
yaitu
upaya
meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat Desa
melalui
penetapan
kebijakan,
program, dan kegiatan yang sesuai
dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat Desa; dan
13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses
yang dilakukan secara terkoordinasi,
terintegrasi, dan berkesinambungan
dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan
Desa.
Pulau Bali sebagai salah satu
daerah pengemban amanat otonomi
daerah tentu juga membutuhkanUU
Desa ini dalam membentuk tatanan desa
sebagai self-governing community dan
local self-government. Dari berbagai
bentuk persoalan otonomi yang dihadapi
Bali, salah satu isu strategis yang perlu
mendapatkan perhatian secara serius
memangberkaitan dengan sistem
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat
desa. Persoalan ini menjadi semakin
penting karena telah menimbulkan
diskursus yang hangat dan kontreversial,
namun sampai saat ini belum juga
ada kesepahaman pendapat sebagai
kristalalisasi pilihan yang dapat disepakati
dan diterima oleh berbagai pihak.
Isu-isu pokok dalam otonomi desa
di Bali menyangkut hubungan hubungan
negara dengan desa, pengakuan negara
terhadap pemerintahan asli serta lembaga
adat, serta hubungan antara desa dinas/
administratif dengan desa pakraman/ adat.

Apabila alur perkembangan pemikiran
tentang sistem penyelenggaraan desa
di Bali ini diikuti secara cermat maka
setidaknya ada empat ranah/aliran
pemikiran yang pernah mengemuka dan
muncul ke permukaan, yaitu:29 Pertama,
kelompok pemikiran yang menghendaki
sistem pemerintahan dan kehidupan
desa di Bali tetap didukung oleh Desa
Dinas, Kelurahan dan Desa Pakraman/
adat. Desa Dinas dan Kelurahan bertugas
mengurus hal-hal yang berhubungan
dengan masalah-masalah administrasi
pemerintahan dan pembangunan,
sedangkan Desa Pakraman menangani
hal-hal yang berhubungan dengan adat
Bali dan Agama Hindu. Kedua, kelompok
pemikiran yang merupakan reaksi dari
kelompok pemikiran pertama, yang
bernada emosional dan menghendaki
penghapusan desa dinas dan kelurahan
serta menyerahkan segala urusan
desa kepada desa pakraman. Ketiga,
merupakan bentuk kompromi dengan
kelompok pemikiran yang pertama.
Kelompok pemikiran ini menghendaki
agar kedua desa tetap dipertahankan
dan hidup berdampingan sebagaimana
layaknya pasangan suami istri. Namun,
dituntut adanya ketegasan batas wilayah
ke wen an g an d an an g g aran y an g
disediakan bagi masing-masing desa
sehingga tidak muncul kesan bahwa
desa dinas dianak-emaskan dan desa
pakraman dianak-tirikan. Keempat, boleh
dikatakan sebagai bentuk kompromi
dengan kelompok pemikiran kedua.
I Wayan Gede Suacana, “Otonomi Daerah dan
Eksistensi Desa Pakraman di Bali” dalam https://
wgsuacana.wordpress.com/2009/03/26/otonomidesa/ diunduh 13 April 2016
29
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Dalam hal ini dikemukakan bahwa di
Bali hanya ada satu desa, yaitu desa
adat/ pakraman. Desa ini dikendalikan
oleh perangkat prajuru, dengan pucuk
pimpinan yang disebut bendasa adat.
Perangkat desa adat/pakraman terdiri
atas dua bidang, yaitu: (1) Bidang Agama
Hindu dan Adat Bali (AHA), (2) Bidang
Administrasi Pemerintahan (AP). Bila
pendapat ini yang dipilih berarti dualisme
desa hilang. Di Bali hanya akan ada
satu desa yaitu desa adat/ pakraman.
Tugas-tugas yang selama ini dijalankan
oleh desa dinas/ kelurahan, selanjutnya
akan menjadi urusan Bidang Administrasi
Pemerintahan (AP) dalam satu desa
pakraman.
Setiap ranah/aliran pemikiran
tersebut, mempunyai kelompok
pendukung dengan dasar pembenar
dan argumentasinya masing-masing.
Prinsip-prinsip demokrasi yang dianut
sekarang ini, jelas memberikan peluang
yang sangat besar bagi variasi dan
perbedaan pendapat dalam masyarakat.
Tetapi, prinsip-prinsip tersebut masih
memungkinkan untuk bersifat akomodatif
yang bermuara padasebuah kesepahaman
dan kesepakatan, karena jelas semua
“kebenaran” yang diperdebatkan relatif
sifatnya. Perubahan situasi dan kondisi
merupakan faktor determinan yang
bisa mengalihkan “kebenaran” ranah/
aliran pemikiran yang satu ke ranah/
aliran lainnya. Dengan begitu, upaya
dialog, kajian dan penelitiansecara lebih
intensif danmendalam atas berbagai
ranah/aliran pemikiran tersebut masih
dibutuhkan dengan melibatkan lebih

banyak pemerhati, dan praktisi desa
pakraman.
Beberapa ranah/aliran pemikiran
tersebut, sedikit banyak masih
mengandung muatan dan nuansa
romantisme yang menyelimutialam
pemikiran pikiran penggagasnya,
karena pada dasarnya mereka berobsesi
memberdayakan dan melestarikan
desa pakraman dengan mengangkat
eksistensi ke tingkat “republik desa”
lengkap dengan sistem yang berlaku
didalamnya seperti sistem “kolegial
konsensus”. Bagi ranah/aliran pemikiran
yang menginginkan pemunculan kembali
nilai-nilai lokal sebagai dasar pijak
penyelenggaraaan pemerintahan desa,
semestinya juga menyadari dan bertindak
selektif bahwa beberapa dari “nilai-nilai”
lokal tersebut sesungguhnya sudah
banyak yang terdistorsi secara mendasar
di masa kolonialisme dulu dan banyak
dimanfaatkan untuk kepentingan status
quo pemerintahan kolonial Belanda
dan Jepang. Bahkan apa yang dianggap
sebagai nilai tradisional adalah justru
produk intervensi kolonial.
Sesungguhnya tidaklah cukup kalau
ranah/aliran pemikiran yang dipilih
nantinya sekadar memberikan harapan
dan sanjungan yang terlalu besar pada
keberadaan desa pakraman, tanpa
disertai oleh kajian obyektif tentang
keberadaannya. Dalam kenyataannya,
sebagian besar desa pakraman memang
sudah bisa dikategorikan sebagai lembaga
tradisional yang kuat dan tangguh
dalam menghadapi berbagai hempasan
perubahan sosial, tetapi kondisi yang juga
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harus diakui adalah masih banyak diantara
desa-desa pakraman yang ada pada saat
ini masih dalam keadaan kurang berdaya
(empowerlesness) dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan/governance
di tingkat desa. Upaya dari pemerintah
Provinsi Bali untuk mengayomi desa
pakraman dengan memberlakukan Perda
Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa
Pakraman, sebagai pengganti Peraturan
Daerah Nomor 06 tahun 1986 tentang
Kedudukan, Fungsi dan peranan Desa
Adat sebagai kesatuan Masyarakat
Hukum Adat, yang sudah dianggap tidak
sesuai lagi dengan perkembangan zaman,
belumlah dapat dikatakan memberikan
jaminan bahwa desa pakraman pasti
akan menjadi lebih berdaya. Bahkan
dapat dikatakan untuk sementara ini,
justru Perda Nomor 3 tahun 2001 tentang
Desa Pakraman telah menimbulkan
rasa kebingunan-kebingunanbaru bagi
prajuru desa pakraman. Hal ini antara
lain disebabkan oleh proses pembuatan
Perda yang terkesan “tergesa-gesa”,
serta kurangnya penyerapan aspirasi
dari desa-desa pakraman pada proses
pembuatan perda tersebut. Di samping
itu, masih adanya kecenderungan untuk
mengatur keberadaan desa pakraman,
yang karena keunikan tata kehidupannya,
semestinya Perda semacam ini cukup
hanya memberikan pengakuan saja atas
segala keunikan yang dimiliki tersebut

Tantangan dan Peluang
Meskipun sempat terjadi perbedaan
tajam tentang pilihan antara desa dinas
dengan desa pakraman/adat sebagai
desa yang dimaksudkan oleh UU No. 6

tahun 2014, namun pilihan cenderung
pada ranah/kelompok pemikiran yang
ketiga di atas. Sesungguhnya ada
beberapa tantangan untuk menjadikan
desa pakraman sebagai penyelenggara
tunggal pemerintahan sebagaimana
dikehendaki oleh pendukung kelompok
pemikiran keempat yaitu menurunkan
konsep otonomi di tingkat desa pakraman
antara lain:
1. Landasan
filosofis
religius
Desa Pakraman, berkaitan dan
mencerminkan keberadaan lembaga
yang bernafaskan agama Hindu,
sehingga akan menyulitkan peluang
bagi warga non-Hindu menjadi
anggota atau warga desa pakraman.
2. Dalam hal teritorial, disamping
adanya ketidakseimbangan luas
wilayah, juga terdapat beberapa
wilayah di Bali yang berada di luar
kekuasaan desa pakraman.
3. Organisasi desa pakraman bersifat
tradisional, lokal, hanya sampai di
tingkat desa, tidak ada hubungannya
dengan desa lainnya. Kesannya
memang mandiri/otonom, tetapi
di balik semua itu desa pakraman
kerdil bagaikan bonzai, terisolir dan
rawan konflik.
4. Sebagai warisan masa lalu, struktur
kepengurusan
desa
pakraman
masih sangat sederhana, fungsifungsi atau jabatan-jabatan yang
ada misalnya kesinoman, petajuh,
prajuru dan lain-lainnya hanya
mampu melaksanakan tugas/peran
sederhana kurang lebih sebatas
tugas upacara yadnya. Begitupun
manajemennya masih sangat lemah,
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sederhana/tradisonal, masih jauh
tertinggal dari manajemen modern
dengan teknologinya yang canggih.
Disamping itu, cara pemilihannya,
cara kerjanya dan olih-olihannya,
hampir semua berjalan dengan kuna
dresta serta adanya kecenderungan
menghindar menjadi pengurus
(prajuru)
makin
melemahkan
kepemimpinan desa pakraman.
5. Sumber daya manusia yang ada
di desa pakraman, bukan sekedar
diragukan
kualitasnya,
namun
jumlah mereka juga semakin
menurun. Hal ini merupakan akibat
logis dari mobilitas sosial yang
merupakan produk modernisasi.
Warga
desa
yang
terdidik,
profesional dan terampil karena
berbagai macam alasan, jarang
menetap di desa karena kurangnya
lapangan kerja. Kondisi seperti ini
jelas akan sangat menyulitkan bagi
desa pakraman untuk berotonomi.
6. Keterbatasan awig-awig, karena
pada dasarnya hanya mengatur
warganya (Hindu) dan yang unik
dalam batas-batas teritorialnya
7. Ketiadaan jaringan desa pakraman
dan adanya fanatisme desa pakraman
yang berlebihan, menyebabkan
kesulitan
dalam
melakukan
hubungan koordinasi antar desa
pakraman, sehingga mudah memicu
selisih paham dan konflik antara
desa pakraman satu dengan lainnya.
8. Kelambatan dalam pengambilan
keputusan
dalam
menghadapi
persoalan yang semakin kompleks

karena keadaan sistem sosial yang
rumit.
9. Demokrasi dijalankan secara parsial,
karena tidak melibatkan krama
perempuan.
10. Belum terbiasa membicarakan
potensi konflik secara terbuka.
Membahas potensi dan manajemen
konflik masih dianggap tabu.
11. Bagaimana
menempatkan
dan
mengharmoniskan hubungan desa
pakraman yang masih bersifat
tradisional di satu pihak, dengan
negara modern yang bersifat
demokratis di pihak lain (terjadi
perbenturan antara nilai kebersamaan
versus nilai perbedaan)
12. Akibat dari semua itu kondisi
desa pakraman menjadi marginal,
tidak mampu berbuat banyak bagi
warganya, tidak mampu membangun
dan mengembangkan dirinya secara
konseptual dan strategis, sebaliknya
justru menjadi obyek pembangunan.
Namun, disamping berbagai kendala
tersebut beberapa peluang masih bisa
dimanfaatkan seiring pemberlakuan UU
No 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara
lain:
1. Restrukturisasi desa pakramandilakukan dengan cara melepaskan
dari belenggu isolasi yang selama ini
dialami, membuka jalur informasi
dan komunikasi baik vertikal maupun horizontal, sehingga tidak lagi
bersifat tertutup dan lokal, melainkan harus bersifat terbuka dan regional meliputi seluruh daerah Bali.
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2. Pemberdayaan desa pakraman
dalam rangka bottom-up strategy dan
peningkatan partisipasi krama desa.
Dalam upaya ini, kekhasan ragam/
diversifikasibudaya dari masingmasing wilayah desa pakraman
agar tetap dipertahankandan dijaga
keberadaannya agar berkelanjutan
menurut konsep desa, kala dan patra.
Disamping itu, “jabatan” prajuru
tidak lagi sekadar ngayah untuk
kepentingan adat dan agama, tetapi
juga sebuah jabatan profesional yang
mendapat penghasilan dan fasilitas.
3. Desa pakraman harus tetap
memiliki
kemampuan
sebagai
wahana integrasi sosial, yang
memupuk serta mengembangkan
solidaritas/kolektivisme
krama
adat, dan tidak justru sebagai
wahana
bagi
terpeliharanya
potensi konlik laten. Dalam rangka
mamanajemeni potensi konflik,
beberapa konsep, seperti: sagiliksaguluk salunglung sabayantaka,
paras-paros
sarpanaya
perlu
direvitalisasi. Konsep perbedaan
tetap dikembangkan tetapi bermuara
pada kebenaran dan tujuan bersama.
4. Perlu dibentuk forum komunikasi
antar desa pakraman sebagai sarana
untuk
memperlancar
interaksi
antar desa pakraman yang sampai
sekarang memang sangat minim,
serta untuk mengatasi berbagai
kendala, kelemahan dan tantangan
yang dihadapi oleh desa pakraman.
Di samping itu peran dan kinerja
Majelis Utama Desa Pakraman
(MUDP) Provinsi Bali dan Majelis

Madya Desa Pakraman (MMDP) di
masing-masing kabupaten bisa lebih
dioptimalkan.
5. Perlu
peningkatan
kualitas
pemimpin/prajuru desa pakraman
pada masa mendatang, yang tidak
semata-mata bermodalkan kejujuran
dan pengetahuan adat/Agama Hindu
semata, tetapi juga memiliki kualitas
pendidikan,
wawasan
politik,
ekonomi keluarga dan pengetahuan
umum yang memadai.
6. Peningkatan peranan desa pakraman
dalam bidang ekonomi, pendidikan,
sosial budaya, pariwisata, hukum,
keagamaan dan lain-lain. Bila
di sektor moneter peranan desa
pakraman,
melalui
Lembaga
Perkreditan Desa (LPD), sudah
mulai menampakkan hasil, maka
pemberdayaan
ekonomi
desa
pakraman di sektor riil perlu
ditingkatkan melalui Badan Usaha
Milik Desa Pakraman (BUMDP),
seperti: Koperasi desa pakraman,
Pasar desa pakraman hingga
akhirnya dapat membantu usahausaha kecil lainnya, sehingga
usaha ekonomi rakyat dapat lebih
ditingkatkan.
7. Hubungan krama Desa Pakraman
dengan LSM/NGO yang peduli/
bernafaskan adat, budaya dan
agama, perlu dijaga agar masingmasing tetap berdiri sendiri, saling
menghormati. Biarkan LSM/NGO
itu tumbuh dan berkembang di
luar organisasi krama adat. Para
anggotanya adalah pemikir kritis
dan kreatif yang sangat peduli
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pada pembangunan Bali, karena
itu wajib didukung eksistensinya.
Desa Pakraman mengharapkan
pengabdian yang tulus dari LSM/
NGO, bebas dari kepentingan
pribadi, kelompok dan aliran politik.
8. Mempererat
hubungan
antara
Majelis Utama Desa Pakraman
(MUDP)dengan Parisadha Hindu
Dharma Indonesia (PHDI) yang
memang sedari dulu bersifat
sangat substansial, karena totalitas
kehidupan
masyarakat
adat
didasarkan, dijiwai oleh nilai-nilai
dan prinsip-prinsip Agama Hindu
disamping seluruh krama adat/
pakraman adalah juga umat Hindu.
Hubungan yang sangat hakiki
ini menjadikan desa pakraman
dan PHDI akan bersinergi, saling
mengisi dan membutuhkan.
Akhirnya, bagaimanapun sistem
pemerintahan desa di Bali akan tetap
eksis seperti prediksioptimis Pedersen
(2007) lewat publikasi hasil penelitiannya
tentang “Responsing to Decentralization
in the Aftermath of the Bali Bombing”yang
dimuat dalam The Asia Pacific Journal of
Anthropology Vol. 8 No. 3, September
2007 pp 197-215. Menurut Pedersen, di
Bali isu-isu tentang Islam fundamental,
pariwisata, tanah, sumberdaya dan
harga diri menjadi sangat mengemuka
pasca-Peristiwa Bom Bali yang sangat
dramatik. Namun, masyarakat Bali
telah dan akan tetap memiliki cukup
pengalaman menghadapi permasalahan
dalam kehidupan bernegara maupun
dalam dinamika internasional melalui

pemberdayaan tata pemerintahan desa
di bawah kepemimpinan elite tradisional
yang masih berlangsung hingga kini.
Elite tradisional desa merupakan elemen
penting yang harus diikutsertakan baik
dalam perencanaan maupun pelaksanaan
pembangunan desa.

Penutup
Otonomi desa khususnya di Bali tidaklah
seindependen seperti yang dibayangkan
orang. Keberadaan desa-desa di masa prakolonial berhubungan langsung dengan
mekanisme penguatan struktur kekuasaan
melalui mekanisme pemberian tanah
kepada para punggawa atas loyalitasnya
kepada raja. Mulai munculnya dualitas
pemerintahan desa (dinas/administratif
dan pakraman/adat) di Bali sejalan
dengan diberlakukannya produk legislasi
pada masa pemerintahan Orde Baru
yang mengatur tentang pemerintahan
desa, yaitu UU Nomor 5 tahun 1979.
Dualitas dalampemerintahan desaini
dalam praktiknya secara politik dan
ekonomi sudah mengalami pergeseran
seiring terjadinya transformasi dalam
tata pemerintahan desa. Pada masa
pemerintahan Orde Baru, peran desa
dinas tampak begitu dominan terutama
dalam upaya memenangkan Golkar
pada setiap pemilu maupun pelaksanaan
p ro g ram-p rog ram p emb an g u n an .
Dominasi desa dinas ini baru berkurang
sejak berakhirnya penerapan UU Nomor
5 tahun 1979 dengan diberlakukannya
UU Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian
digantikan dengan UU Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No 23 tahun 2014 tentang Desa.
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Dalam era demokrasi dan otonomi
luas sekarang ini, diharapkan bisa
diimplementasikanpemikiran dan
format pemerintahan desa yang paling
tepat dan sesuai dengan kondisi riil
sosial kultural masyarakatBali. Hal ini,
demi untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat dan pemberdayaan desa di
Bali, khususnya desa pakraman, yang
sampai saat sekarang masih diharapkan
tetap sebagai “benteng” terakhir bagi
kelangsungan adat dan budaya masyarakat
Bali.l
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