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Abstrak 

Sebagai masyarakat yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai 

budaya dan religiusitas, masyarakat Bali sangat bergantung dengan kehadiran seorang 

Bendesa, sebagai seorang pemimpin adat bagi Desa adat tempat mereka tinggal. Kehidupan 

sehari-hari serta budaya yang dilestarikan melalui eksistensi Desa adat dapat dikatakan 

sebagai bagian kehidupan yang integral, serta memainkan peranan lebih besar daripada Desa 

dinas, karena karakteristik masyarakat Bali yang terfokus pada kehidupan pelestarian adat 

dan budaya. Sebagai konsekuensi logis, maka Bendesa memainkan peranan ganda, baik 

sebagai pemimpin adat, juga sebagai elite strategis khususnya dalam hal mempengaruhi 

masyarakat maupun dalam menciptakan keputusan dan kebijakan politik di Desa adat. Posisi 

strategis demikian akhirnya digunakan Pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar 

mendukung pengimplementasian kebijakan Denpasar Sewerage Development Project 

(DSDP) di Suwung, Denpasar. Kebijakan tersebut diciptakan oleh Pemerintah untuk 

menanggulangi serta sebagai langkah preventif pencemaran dan kerusakan lingkungan 

perairan di Kota Denpasar, yakni kota pariwisata yang dikenal dengan potensi pariwisata 

perairannya. 

Kata kunci: Bendesa, elite strategis, masyarakat, DSDP, pemerintah. 

 

Pendahuluan 

Masyarakat Bali dikenal dengan karakter yang khas dan berbeda dengan masyarakat 

lainnya di Indonesia, salah satu alasannya adalah karena perpaduan antara nilai budaya dan 

religiustias yang hidup dan bertahan di tanah Bali. Masyarakat menjaga dan mempertahankan 

karakteristik tersebut semenjak kebudayaan Bali eksis. Keunikan budaya dan karakter 

masyarakat yang dipadukan dengan potensi alam yang kaya menjadi magnet yang besar 

dalam menjadikan Bali sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dibalik fenomena 

tersebut, Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali menyerap banyak wistawan nusantara, 

serta khususnya wisatawan mancanegara tiap tahunnya karena Kota Denpasar merupakan 

first image daripada Bali. Kedatangan wisatawan mancanegara pada akhir tahun 2014, yakni 

rentan tahun 2013 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan terbesar, yakni mencapai 

489.764 orang (Dinas Pariwisata Kota Denpasar 2015). 

Disamping keunggulan Bali dan Denpasar dalam menarik wisatawan tersebut, 

ternyata terdapat side effect yang bernilai merugikan bagi lingkungan, khususnya lingkungan 

perairan. Kerugian tersebut terkonsentrasi pada kemampuan lingkungan Kota Denpasar 

dalam mengolah dan menerima limbah industri rumah tangga serta hasil kegiatan industri 

pariwisata perkotaan. Dalam upaya merespon permasalahan tersebut, akhirnya Pemerintah 

menciptakan kebijakan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) atau Instalasi 

Pengolahan Air Limbah terpadu sebagai solusi permasalahan lingkungan yang dihadapi Kota 

Denpasar. DSDP adalah kebijakan yang diciptakan Pemerintah dalam upaya menciptakan 
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lingkungan yang sehat dan bersih, serta bebas limbah cair melalui pengolahan air limbah 

terpadu pada sistem sewerage sehingga nantinya diharapkan berdampak pada terciptanya 

peningkatan aktivitas perekonomian, khususnya pariwisata. 

Master Plan DSDP merupakan proyek yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota 

Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan juga Pemerintah 

Pusat yang berkolaborasi dengan Japan International Cooperation Agency atau JICA. Pada 

tahun 2008, proyek DSDP dicanangkan oleh Pemerintah sebagai taglilne dalam 

menyelamatkan pantai-pantai Bali, serta dengan tujuan untuk mendukung Tahun Sanitasi 

Internasional sebagai upaya pendorong visit Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum 2008). 

Proyek DSDP ini melayani area seluas 4040 ha untuk diolah limbah cairnya secara terpadu, 

dimana sejumlah area tersebut mayoritas merupakan area pemukiman warrga serta pusat 

kawasan wisata yang menghasilkan limbah terbanyak di Denpasar. 

Upaya pembangunan DSDP di Denpasar dalam perjalanannya menerima respon 

berupa penolakan khususnya oleh masyarakat lokal, karena faktor ketidaktahuan masyarakat 

serta ketakutan atas kebijakan pembangunan instalasi limbah terpadu. Namun hal tersebut 

mampu direspon oleh Pemerintah secara cerdas melalui pamnfaatan kekuatan-kekuatan lokal 

yang berperan dalam upaya mempropaganda masyarakat agar setuju dan mendukung 

pembangunan DSDP. Kekuatan lokal yang teridentifikasi sebagai elite lokal tersebut 

digandeng Pemerintah dalam menyukseskan pembangunan DSDP dalam berbagai 

tahapannya, baik sebagai sosialisator, koordinator, maupun mediator. Antlov (dalam 

Haryanto 2009) menjelaskan bahwa elite politik lokal memang cenderung melakukan peran 

sebagai perpanjangan tangan negara, untuk mengkooptasi masyarakat. Selain menggunakan 

kekuatan lokal tersebut, disisi lain kondisi konstruksi budaya yang bersifat hegemonik (guru 

wisesa dan negara mawadata pada masyarakat Bali) memberikan peluang besar bagi negara 

dalam mengembangkan dominasi serta hegemoni terhadap masyarakat (Subanda 2010).  

 

Desa Adat dan Desa Dinas; Cikal Bakal Posisi Strategis Bendesa 

Orang Bali dalam kesehariannya terikat dalam tujuh segi kehidupan sosial budayanya, 

dimana dengan hal tersebut kehidupan mereka integral dan tak terpisahkan antara kehidupan 

religiusitas dengan kehidupan sosial politiknya. Segi kehidupan sosial budaya tersebut, yakni; 

(1) keterikatan dalam kegiatan pemujaan pura, (2) tinggal pada tempat bersama, dalam 

konteks ini dikenal dengan istilah banjar atau desa adat, (3) organisasi sukarela, (4) ikatan-

ikatan kerabat, (5) ikatan kasta, (6) ikatan lingkup admistrasi (Geertz dalam Wisnumurti 

2008). Keterikatan orang Bali dengan segi kehidupan tersebut menggambarkan bagaimana 

mereka sangat kental dengan nilai-nilai tradisionalitas yang bersumber atas adat istiadat serta 

kehidupan religiustiasnya. 

Bali termasuk kedalam salah satu daerah di Indonesia yang tetap hidup dengan nilai 

adat yang terjaga baik serta „hidup‟ di dalam masyarakat. Oleh karenanya eksistensi nilai adat 

tersebut juga diterjemahkan Pemerintah melalui pengakuan adanya Desa adat yang beriringan 

dengan Desa dinas. Desa dinas di Bali secara normatif mengacu pada UU Desa yang berlaku 

secara nasional. Namun, nilai yang bersifat general tersebut diadopsi secara lokal lagi dan 

beradaptasi dengan nilai-nilai lokal yang ada di Bali, sehingga terdapat perbedaan penyebutan 

struktur fungsional jabatan tertentu dalam institusi Pemerintah Desa dinas di Bali apabila 

dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Sedangkan struktur Desa adat yang ada di 

Bali diatur melalui hukum adat, atau yang biasa disebut sebagai awig-awig.  
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Keunikan atas perpaduan budaya dan nilai-nilai tradisional yang terjaga seiring 

dengan perkembangan zaman, maupun ditengah arus globalisasi yang ada di Bali adalah 

wujud atas penyatuan antara pemikiran serta tindakan yang diperjuangkan oleh seluruh 

masyarakat Bali. Dengan berlandaskan filosofi Tri Hita Kirana dan Catur Guru, sebagai cara 

pandang hidup, masyarakat Bali berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara 

kehidupan manusia dengan manusia, alam, serta Hyang Widhi. Disisi lain, walaupun 

kebudayaan Bali dinilai sebagai bentuk yang tercipa atas ajaran Agama Hindu, namun 

dengan pemahaman lebih jauh kita dapat memahami kebudayaan Bali merupakan hasil 

ekspresi dari hubungan interaksi orang Bali dengan lingkungannya (Pujaastawa 2014). 

Magnet yang menjadi sumber kekuatan masyaraat Bali dalam mempertahankan dan 

menjaga nilai lokal serta budaya yang ada di Bali tak terlepas atas fungsi yang dihadirkan 

oleh Desa Adat, dimana ia berperan besar dalam melestarikan serta menjaga budaya asli Bali 

semenjak kebudayaan Bali itu hadir secara kontinu. Hal tersebut menggambarkan besarnya 

peranan kehadiran Desa Adat bagi masyarakat Bali dan Denpasar. Oleh karenanya, kita dapat 

melihat bahwa hubungan antara nilai lokal masyarakat Bali serta eksistensi budaya bersifat 

dualitas, yakni saling mempengaruhi dan tak terpisahkan, dan dengannya menempatkan Desa 

Adat sebagai simbol pintu terdepan dalam upaya pelestarian kebudayaan Bali. 

Menurut Surpha (dalam Subanda 2010), istilah Desa Adat baru dipopulerkan sejak 

pemerintahan Belandan dengan tujuan untuk membedakan desa dinas, atau desa yang 

berfungsi melaksanakan fungsi administratif yang dibentuk oleh Belanda saat itu. Dalam 

konteks ini, adat juga diartikan sebagai kebiasaan yang terlembaga dalam masyarakat secara 

turun temurun. Sehingga melalui kebijaksanaan Belanda dalam membentuk Desa dinas dan 

tetap mempertahankan Desa adat itulah sebagai awal mula terbentuknya dualisme 

kepemimpinan Desa di Bali. 

Sebagai konsekuensi logis maka Desa Adat hadir sebagai organisasi yang berfungsi 

penting dan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Bali secara umum. Kehadiran 

Desa adat tersebut dikuatkan dengan hukum, yakni melalui Peraturan Gubernur Bali serta UU 

Desa. Selain secara formal diakui, ia juga diakui secara informal oleh masyarakat yang juga 

merupakan irisan daripada institusi Desa Adat, yang melekat pada dirinya hukum adat. Fitria 

(2018) menjelaskan bahwa eksistensi Desa Adat menjadi sangat penting karena beberapa hal. 

Pertama, Desa Adat merupakan instansi budaya masyarakat Bali yang eksistensinya telah ada 

selama kehidupan masyarakat Bali itu sendiri. Kedua, posisinya di mata negara juga telah 

diakui melalui UU Desa serta Peraturan Gubernur Bali. Ketiga, ia menjadi instansi penjaga 

serta pelestari kebudayan serta nilai lokal masyarakat Bali. Keempat, eksistensi Desa Adat 

telah mengakar sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali, sehingga ia menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Kelima, kehidupan ritual keagamaan 

masyarakat Bali membutuhkan instansi Desa Adat sebagai organisator. Keenam, dengan 

adanya eksistensi Desa Adat yang menyebabkan kebudayaan lokal Bali tetap terjaga, maka 

hal tersebut juga merupakan daya tarik budaya tersendiri bagi wisatawan lokal, regional, 

hingga internasional. 
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Melihat begitu pentingya peranan Desa adat bagi masyarakat, maka hal tersebut juga 

sebanding lurus dengan pentingnya peranan seorang pemimpin Desa adat atau yang disebut 

sebagai Bendesa. Posisi Bendesa Pemogan di Suwung dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Desa Adat Pemogan (Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Adat 

Pemogan) 

 Dengan melihat gambar diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa Bendesa berada pada 

posisi puncak struktur fungsional Desa adat. Bendesa merupakan perwujudan pemimpin 

tertinggi bagi institusi Desa adat, dimana dengan hal tersebut berarti ia merupakan pemimpin 

adat bagi pemerintahan Desa adat serta bertanggungjawab dan berwenang atas jalannya 

pemerintahan Desa dibawah hukum adat Desa. Secara empiris, Bendesa memiliki kekuatan 

pengaruh yang lebih kuat apabila dibandingkan dengan sosok Kepala Desa dinas. Hal ini 

merupakan dampak atas karakteristik masyarakat Bali yang menjaga dengan baik adat 

istiadat serta budaya lokal yang hidup dialamnya secara kuat, khususnya pada segi kehidupan 

praktik-praktik keagamaan. Disisi lain, hubungan yang terjalin antara Pemimpin adat Desa 

atau Bendesa dengan masyarakat adat jauh lebih intens dibandingkan dengan hubungan 

antara masyarakat Desa (yang juga sebagai masyarakat adat) dengan sosok pemimpin Desa 

dinas atau Kepala Desa. Hal tersebut sebagai akibat bahwa sosok Kepala Desa yang berperan 

dalam wewenang formal mencakup urusan administrasi, sedangkan Bendesa berperan besar 

dan jauh dalam segi kehidupan masyarakat adat, khususnya meliputi kegiatan keagamaan 

sebagai tumpuan terpenting yang tak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat adat Bali.  

 Dalam upaya pengambilan keputusannya, Bendesa berkomunikasi dengan 

Pengelingsir, yang berperan sebagai penasihat Bendesa. Di bawah posisi Bendesa terdapat 

Pangliman, yang memerankan fungsi sebagai penjaga serta penegak keamanan desa. 

Selanjutnya terdapat posisi penyarikan yang bertugas membantu perihal administrasi 

Bendesa di Desa adat. Selain penyarikan, terdapat posisi Pesedahan, yakni bendahara Desa 

Adat yang bertanggungjawab dalam mengelola perbendaharaan Desa Adat, khususnya terkait 

aktivitas ritual keagamaan Desa Adat. Sedangkan pada bagian bawah struktur Desa Adat 
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terdapat fungsi Kesinoman, sebagai sebagai pembantu pelaksana urusan teknis Pemerintahan 

Desa serta berperan sebagai juru arah berbagai kegiatan Desa adat. Struktur terendah Desa 

Adat diisi oleh masyarakat desa yang hidup dalam satuan-satuan banjar Desa, yang mirip 

seperti sistem Rukun Warga (RW). 

 

Mengidentifikasi Bendesa Sebagai Elite Strategis 

 Dalam upaya mengidentifikasi Bendesa sebagai elite, penulis menggunakan perspektif 

teori elite politik. Keller (1963) mengidentifikasi pemahaman elite dengan merujuknya pada 

individu, sebagai bagian pembentuk dari masyarakat yang dinaikkan posisinya untuk 

bertugas dalam melakukan pelayanan pada masyarakat yang bersifat kolektif dalam entitas 

sosial. Sehingga elite itu sendiri merupakan bagian dari entitas sosial yang dipercaya dan 

ditempatkan pada tempat yang berbeda dari masyarakat secara umum, untuk nantinya ia 

bertugas dalam merealisasikan tujuan-tujuan kolektif mayoritas masyarakatnya. Lebih lanjut 

lagi elite juga dipahami sebagai minortias dalam masyarakat yang bekerja secara efektif 

dalam menciptakan tatanan sosial masyarakat. Sehingga sebagai elite dan juga minortias 

spesial dalam masyarakat, mereka dilekatkan dengan nilai lebih dan disematkan seperangkat 

tanggung jawab untuk dipenuhi. Diskusi mengenai elite juga termasuk didalamnya 

pertanyaan-pertanyaan meliputi „bagaimana mereka memimpin, siapa yang berkuasa dalam 

masyarakat, dan darimana mereka berasal‟, sebagai bahan dasar semangat bagi sosiologi 

dalam memahami fenomena di tengah-tengah masyarakat (Hartmann 2004).   

 Keller (1963) menyatakan ada banyak hal yang menyebabkan perkembangan terjadi 

pada kelompok elite penentu yakni; pertumbuhan penduduk dan spesialisasi jabatan, serta 

pertumbuhan dan perkembangan organisasi formal birokrasi serta keragaman moral dalam 

masyatakat. Dengan berbagai hal tersebut, elite penetu dalam masyarakat semakin 

berkembang dan menjadi lebih heterogen dan bersifat otonom. Dengan adanya karakteristik 

masyarakat yang semakin heterogen, hal tersebut juga berdampak pada terciptanya 

heterogenitas dalam tipe kepemimpinan yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya, Keller 

menyebut bahwa irisan-irisan minoritas elite tersebut sebagai wujud strategic elite. Lebih 

lanjut lagi, hal tersebut berdampak pada munculnya fenomena solidaritas organis, dimana 

pusat rulling elite atau kekuasaan umum tidak lagi berinteraksi secara langsung dengan 

masyarakat, tetapi mereka harus berinteraksi melalui golongan kecil dalam masyarakat yang 

disebut strategic elite oleh Keller. 

 

Gambar 3.2 Struktur Elite Lokal Suwung Denpasar (hasil analisis penulis) 
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 Pada gambar diatas dapat kita lihat struktur elite yang teridentifikasi di Suwung. 

Kekuatan lokal yang teridentifikasi sebagai elite lokal adalah mereka yang memiliki posisi 

pada struktur organisasi Desa dinas dan Desa adat. Melalui posisi yang mereka miliki secara 

formal tersebut, terdapat kekuatan dan nilai lebih yang melekat sehingga mereka memiliki 

pengaruh yang cukup besar, khususnya dalam mempengaruhi kebijakan politik yang 

diciptakan oleh Desa. Elite lokal yang dimaksud dalam tulisan kali ini adalah pemimpin Desa 

adat dan Desa dinas, yakni Bendesa dan kepala Desa, diikuti tokoh pengelingsir, pecalang, 

kelian dinas, kelian banjar serta tokoh masyarakat yang tidak masuk dalam kerangka 

organisasi formal Pemerintahan Desa. Sedangkan Bendesa diidentifikasi sebagai elite 

strategis, karena ia merupakan pemimpin tertinggi Desa Adat yang memiliki pengaruh besar 

untuk mempengaruhi masyarakat apabila dibandingkan dengan posisi Kepala Desa. Dalam 

memahami karakteristik elite secara lebih mudah, maka kita dapat melihatnya melalui 

gambar strata kekuatan elite dibawah. 

 

Gambar 3.3 Strata Elite Politik Lokal Suwung (hasil analisis penulis) 

 

Dengan gambaran diatas tersebut kita dapat mengidentifikasi Bendesa dan Kepala 

Desa sebagai elite terkuat dalam struktur elite Suwung. Mereka berdua merupakan pemimpin 

bagi masyarakat Desa adat dan Desa dinas. Keduanya dipilih oleh seluruh masyarakat desa 

yang terkait secara demokratis. Dalam penelitian kali ini, Bendesa diidentifikasi sebagai elite 

stretegis karena ia berpengaruh kuat dalam mempengaruhi masyarakat Desa apabila 

dibandingkan dengan kepala Desa. Hal tersebut juga didukung dengan adanya intensitas 

hubungan antara masyarakat dengan Bendesa lebih kuat dan intens daripada intensitas 

hubungan yang terbangun dengan Kepala Desa. Hal tersebut sebagai dampak bahwa Kepala 

Desa hanya berperan dalam urusan formalitas kebutuhan administrasi masyarakat sebagai 

warga negara. Sedangkan Bendesa memainkan peranan yang mendalam sebagai seorang 

pemimpin adat dan berinteraksi secara intens menembus batas-batas privat dengan 

masyarakat secara langsung, khususnya hubungan dan komunikasi yang terbentuk dalam 

konteks ritual keagamaan. Sehingga hal ini menggambarkan bagaimana sosok seorang 

bendesa memiliki kekuatan dan kekuasaan besar sebagai elite strategis atau elite penentu 

dalam entitas masyarakat. 
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Strategi Studi Banding ke D.I Yogyakarta 

 Tahap pembangunan awal master plan DSDP dimulai melalui sosialisasi terhadap 

masyarakat sebagai pihak yang akan dikenai kebijakan DSDP. Sosialisasi kebijakan DSDP ke 

masyarakat dilakukan mulai tahun 1995 oleh Pemerintah. Hal tersebut mengingat masyarakat 

masih sangat awam mengenai apa yang dimaksud dengan sistem sewearage. Keawaman 

tersebut akhirnya memberikan respon masyarakat yang kebingungan serta cenderung 

menolak pembangunan DSDP. Sehingga Pemerintah mengupayakan tenaga lebih untuk 

melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat di Denpasar, khususnya mereka yang 

tinggal di daerah target pembangunan DSDP. 

 Gelombang penolakan yang terjadi berpusat dari masyarakat Suwung, karena daerah 

mereka nantinya akan dijadikan titik pembungan limbah seluruh jaringan DSDP Kota 

Denpasar. Selain kerugian lingkungan akibat pembangunan DSDP, mereka juga tidak dapat 

menikmati pembangunan DSDP, karena daerah Suwung merupakan daerah yang secara 

geografis rendah yang menyebabkan DSDP tidak dapat beroperasi. DSDP hanya dapat 

beroperasi dan digunakan pada daerah dataran tinggi. Salah satu alasan mengapa Suwung 

dipilih menjadi tempat pembuangan terakhir pengolahan air limbah terpadu sistem DSDP 

adalah karena akibat kondisi topografi yang rendah, sehingga memudahkan pengumpulan 

limbah terpadu DSDP Kota Denpasar.  

Melihat respon masyarakat yang menolak adanya pembangunan DSDP, Pemerintah 

menyikapinya melalui strategi “studi banding”. Melalui strategi tersebut, tokoh-tokoh Desa 

serta pemimpin Desa yang dinilai berpengaruh dikirim oleh Pemerintah dalam kegiatan studi 

banding ke D.I Yogyakarta, sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem 

Sewerage di Indonesia. Kegiatan studi banding tersebut diwakili oleh perwakilan Desa 

meliputi Bendesa, Kepala Desa, Klian Banjar, serta tokoh masyarakat. Kegiatan studi 

banding ke D.I Yogyakarta adalah langkah awal agar mereka yang ditunjuk sebagai 

perwakilan masyarakat Desa memiliki pemahaman serta pengetahuan terkait sistem 

Sewerage, maupun teknis kerja sistem DSDP dan dampaknya terhadap lingkungan.   

Pasca perjalanan studi banding, perwakilan masyarakat Desa yang sekaligus 

merupakan tokoh penting Desa, membulatkan suara dan sepakat dengan pembangunan sistem 

DSDP, mereka setuju bahwa DSDP merupakan kebijakan lingkungan yang layak dan baik 

untuk dibangun di Denpasar. Hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan sikap awal 

mereka yang menolak pembangunan DSDP, yakni tepat sebelum melakukan studi banding. 

Argumen mereka yang akhirnya sepakat untuk membangun proyek tersebut didasari atas 

fakta lapangan yang mereka lihat dalam perjalanan studi banding di D.I Yogyakarta. Pasca 

studi banding, tokoh masyarakat tersebut menyampaikan hasil studi bandingnya ke 

masyarakat melalui forum-forum Desa, atau yang disebut sebagai Paruman Desa, serta 

menyatakan bahwa mereka setuju dengan pembangunan DSDP  dan berupaya meyakinkan 

masyarakat untuk mendukung pembangunan DSDP. 

 Studi banding merupakan strategi Pemerintah untuk dapat mempengaruhi masyarakat 

agar setuju dengan pembangunan DSDP, yakni melalui tokoh-tokoh Desa yang ikut dalam 

perjalanan studi banding ke D.I Yogyakarta. Lebih lanjut, mereka berperan sebagai 

penjembatan antara Pemerintah dan masyarakat. Agar dapat mencapai tujuannya, akhirnya 

Pemerintah menawarkan kerjasama dengan tokoh Desa untuk mendukung pembangunan 

DSDP serta untuk dapat mempengaruhi maupun menekan masyarakat agar setuju dengan 

kebijakan tersebut. Kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah kepada elite lokal adalah 
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berupa imbalan material kepada mereka. Penawaran imbalan yang diberikan kepada tokoh 

Desa terbagi dalam dua kepentingan, yakni kepentingan umum dan kepentingan pribadi.  

 Dalam kepentingan pribadi berarti, elite lokal yang berperan sebagai penjembatan 

antara Pemerintah dan masyarakat menadapat keuntungan ekonomi secara langsung, serta 

dalam konteks pemberian upah oleh Pemerintah selama mereka menjadi „sosialisator‟ dalam 

tahapan sosialisasi. Kepentingan umum yang diterima oleh masyarakat apabila menerima 

kebijakan pembangunan DSDP ini adalah sebagai berikut. (1) Pemerintah akan memberikan 

bantuan berupa dana yang akan disalurkan untuk kegiatan upacara adat. (2) Pemerintah akan 

membangun ulang konstruksi Pura Dalem Suwung agar pondasi lebih tinggi dan terhindar 

dari banjir musiman. (3) Pemerintah akan memberikan sebidang tanah sawah kepada 

pengurus Pura Dalem Swuung, dengan tujuan pemanfaatannya digunakan dalam membantu 

secara finansial berbagai kegiatan adat Pura. (4) Pemerintah akan memberikan keringanan 

dalam penarikan retribusi pelayanan DSDP kepada masyarakat yang tinggal di daerah 

Suwung. 

 Oleh karenanya, elite politik lokal yang ada di Suwung juga diidentifikasi sebagai 

agen perubahan. Dengan perannya sebagai agen perubahan sosial, mereka memainkan peran 

dan fungsi utama untuk mengubah kelompoknya secara perlahan (dalam konteks ini adalah 

mengubah sikap masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan DSDP agar nantinya 

berubah setuju dengan pembangunan DSDP). Pemanfaatan elite sebagai agen perubahan 

adalah strategi yang dilakukan Pemerintah untuk merubah tatanan sosial, dimana upaya 

penempatan agen perubahan haruslah merupakan individu yang memiliki pengaruh dalam 

kelompok (Nanang 2016). Sehingga Bendesa sebagai elite strategis dan elite lokal lainnya 

dapat diidentifikasi sebagai agen perubahan sosial. Mereka merupakan penggerak yang 

dimanfaatkan Pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar setuju dan mendukung 

pembangunan DSDP. 

 Upaya elite dalam mempropagandakan masyarakat juga didukung dengan adanya 

wadah strategis yang dapat menghubungkan elite dengan masyarakat secara langsung dan 

intens, yakni melalui Paruman Desa, atau yang biasa disebut sebagai „pertemuan desa‟ atau 

„rapat desa‟ yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat Desa adat. Melalui paruman ini, 

berbagai kepentingan masyarakat desa didiskusikan melalui mekanisme musyawarah. 

Dengan melihat fungsi penting dari Paruman Desa, elite lokal yang berperan sebagai agen 

perubahan sosial memanfaatkannya sebagai media dan wadah paling efektif bagi mereka 

berkomunikasi secara langsung dan intens dengan masyarakat Desa untuk mempengaruhi dan 

memobilisasi mereka agar setuju dengan kebijakan DSDP. 

 

Kerjasama Pemerintah dan Elite Dalam Upaya Mempropaganda Masyarakat 

 Pasca strategi Pemerintah dalam mengirimkan perwakilan masyarakat dalam kegiatan 

studi banding ke D.I Yogyakarta, terdapat perubahan sikap yang terjadi dalam kubu elite 

lokal. Perubahan sikap tersebut terlihat pada bagaimana mereka yang awalnya tidak setuju 

dengan pembangunan DSDP di Suwung, menjadi setuju dengan pembangunan kebijakan 

DSDP tersebut. Selain perubahan sikap tersebut, lebih jauh lagi elite lokal juga ikut berperan 

dalam kerangka pembangunan DSDP, khususnya fungsi mereka sebagai mediator 

komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat.  
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 DSDP merupakan proyek yang telah direncanakan oleh Pemerintah dalam waktu yang 

cukup lama. Pembangunan DSDP dimulai melalui perencanaan selama bertahun-tahun. 

Dalam perencanaannya, Pemerintah perlu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan 

masyarakat, khususnya mereka yang daerahnya akan menjadi target pembangunan jaringan 

sistem DSDP. Dalam tahapan-tahapan tersebut, Pemerintah menggandeng kekuatan lokal 

untuk ikut menyukseskan komunikasi dengan masyarakat. Kekuatan lokal tersebut adalah 

elite lokal yang telah teridentifikasi dalam struktur elite Desa. Elite lokal memainkan peran 

penting sebagai agen perubahan, khususnya dalam mempengaruhi dan mempropaganda 

masyarakat agar berubah menjadi setuju dengan kebijakan pembangunan DSDP. Pemerintah 

yang menggandeng kekuatan lokal dalam membangun sistem DSDP pada akhirnya ikut 

merubah tatanan dan struktur elite lokal, yang digambarkan sebagai berikut. Melalui gambar 

dibawah dapat dilihat struktur elite lokal mengalami perubahan setelah mereka digandeng 

Pemerintah masuk dalam framework pembangunan DSDP. 

 

 

Gambar 3.4 Struktur Elite Lokal Pasca Masuk Kedalam Kerangka Kerja Pembangunan 

DSDP 

 

 Pemerintah yang menggandeng kekuatan elite lokal tersebut menyebabkan elite lokal 

ikut berperan dalam framework pembangunan DSDP, dan berdampak pada elite lokal yang 

ikut memainkan peran dalam berbagai tahap pembangunan DSDP. Berbagai peran elite lokal 

tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah. 

 

Gambar 3.5 Peran Elite Lokal dalam Berbagai Tahapan Pembangunan DSDP 

(hasil analisis penulis) 
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 Dalam tahapan perencanaan, Pemerintah perlu untuk menyosialisasi masyarakat Desa 

di Denpasar yang lokasi pemukimannya menjadi target pembangunan sistem DSDP. 

Sosialisasi diberikan dalam berbagai tahapan ke berbagai lapisan masyarakat, dengan tujuan 

memberi pengetahuan bagi masyarakat terkait pembangunan sistem DSDP. Tahapan 

sosialisasi ini menjadi sangat krusial, pasalnya pada awal tahun 2000an masyarakat masih 

awam dan ketakutan dengan program pembangunan DSDP dan justru menciptakan ketakutan 

dalam lapisan masyarakat. Sehingga pendekatan dan sosialiasasi oleh Pemerintah yang 

bekerjasama dengan elite lokal dilakukan secara inten melalui berbagai sosialisasi di seluruh 

Desa. Sebagai seorang sosialisator, Elite lokal bertugas memberikan  pelayanan sosialisasi 

pembangunan DSDP pada masyarakat Desa melalui musyawarah Desa atau yang disebut 

sebagai Paruman Desa, sebagai wadah paling efektif. Sosialisasi oleh elite tersebut adalah 

wujud mediator komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat Desa, hal tersebut sebagai 

kristalisasi fungsi elite stretegis. Pemerintah secara cerdik memanfaatkan elite lokal sebagai 

sosialisator dan sekaligus agen perubahan sosial agar masyarakat mendukung pembangunan 

DSDP. Dalam fungsinya sebagai sosialisator, elite lokal juga memainkan peran sebagai 

koordinator dalam mengoordinasi sosialisasi yang diadakan dalam Paruman Desa. 

 Selanjutnya melalui tahapan pembangunan, elite lokal memainkan peran penting 

dalam hal pengamanan pelaksanaan pembangunan, secara spesifik elite lokal yang dimaksud 

mengacu pada elite Pecalang, dimana ia berperan dalam mengamankan pembangunan DSDP 

di lingkungan tinggal masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar proses pembuatan sistem 

saluran DSDP di Denpasar aman dan tak terganggu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

yang dapat menyebabkan kegaduhan dan menghambat pembangunan.  

Pasca pembangunan, elite lokal memainkan peran sebagai mediator. Sebagai mediator 

berarti elite berfungsi sebagai penjembatan antara Pemerintah dengan masyarakat. Input 

berupa saran dan kritikan yang diterima oleh elite nantinya akan disampaikan kepada 

pemerintah. Juga sebaliknya, Pemerintah menggunakan elite lokal untuk berkomunikasi 

secara efektif dengan masyarakat khususnya terkait informasi kebijakan DSDP. Antlov 

(dalam Haryanto 2009) menjelaskan bahwa elite politik lokal memang cenderung melakukan 

peran sebagai perpanjangan tangan negara, untuk mengkooptasi masyarakat. Elite lokal 

dijadikan Pemerintah sebagai penjembatan komunikasi agar masyarakat secara efektif dapat 

menyerap dan menerima informasi yang akan diberikan Pemerintah. Peranan elite lokal 

sebagai sebagai mediator, merupakan peranan yang penting dan krusial, khususnya agar 

komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat terjalin seirama dan menekan kemungkinan-

kemungkinan adanya missed komunikasi diantara kedua belah pihak.  
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