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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena
berkat rahmat dan hidayah Nya, maka laporan akhir dari Tim Penelitan Hukum
tentang “Pembentukan Otonomi Khusus Bali dan Pengaruhnya bagi Keutuhan
NKRI ”, dapat diselesaikan dengan baik.
Sebagai kebijakan negara yang relatif baru di Indonesia, pembentukan
otonomi khusus di suatu daerah di dalam negara berdaulat merupakan
kompromi politik yang di kemas dalam produk peraturan perundang-undangan,
agar tidak terjadi disintegrasi bangsa, dan tidak ada pemisahan wilayah dari
negara induk.
Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, otonomi khusus telah
lahir dan berjalan di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) melalui UndangUndang Nomor 18 tahun 2001 dan diperbarui secara total melalui UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Disamping itu di
Propinsi Papua juga dilaksanakan otonomi khusus melalui Undang-Undang
Nomor 21 tahun 2001.
Otonomi khusus sebagai perluasan dan kebebasan masyarakat setempat;
yang melebihi pelbagai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22
tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, langsung di respon secara positif dan reaktif oleh warga masyarakat di
beberapa propinsi diantaranya Bali. Masyarakat Bali dengan didukung oleh
kondisi geografis, adat, budaya dan potensi pariwisata yang sangat menawan,
juga menuntut diberlakukannya otonomi khusus.
Keinginan kuat warga masyarakat Bali tersebut semula didukung oleh
berbagai kalangan. Mulai dari DPRD Propinsi Bali, tokoh masyarakat dan
pemerintahan daerah. Yang menonjol dalam proses pembentukan otonomi
khusus tersebut adalah konsep one island one management termasuk penataan
ruang/wilayah dan lain-lain. Namun demikian tuntutan dan keinginan terhadap
otonomi khusus di Bali cenderung melemah. Dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir
tidak ada perkembangannya.
Sebagai suatu gejala, tuntutan pembentukan otonomi khusus biasanya
diawali dengan gejolak / krisis politik yang diwarnai kekerasan bersenjata. Hal ini
tidak terjadi bahkan tidak akan berlangsung dalam tatanan kehidupan warga
masyarakat Bali yang sangat mencintai NKRI. Sehingga keberadaan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Pembentukan Otonomi Khusus di Bali sebagaimana
masuk dalam daftar Prolegnas 2009 – 2014, hanya lebih bersifat kajian politik
dan hukum dalam konteks NKRI.
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Untuk menunjang sekaligus menguji RUU tersebut Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM RI telah mengadakan
penelitian hukum tentang “Pembentukan Otonomi Khusus di Bali Dan
Pengaruhnya bagi Keutuhan NKRI”, dan syukur alhamdullillah dapat diselesaikan
dengan baik sesuai waktu yang ditentukan.
Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam seminar di BPHN, pada
tanggal 28 September 2011 dengan mengundang pelbagai pihak dan pakar yang
berkompeten sudah barang tentu dapat diperoleh hasil yang lebih bagus dan
dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Walupun demikian
tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Untuk itu, saran
dan kritikan selalu diharapkan dari semua pihak.
Kegiatan penelitian ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bantuan
semua pihak. Tidaklah berlebihan apabila kami mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak kepala BPHN, Kementerian Hukum & HAM ;
2. Bapak Gubernur beserta jajarannya, khususnya Kepala Biro Hukum dan
Kepala Bappeda Propinsi Bali;
3. Anggota DPRD Propinsi Bali dari Fraksi PDIP, Ibu Sumiyati, SH
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Prof.DR.IGN Wairocana,
SH.MH
5. Dosen Fisipol Universitas Warmadewa, Drs.I Nyoman Wiratmaja, M Si
6. Dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Terakhir, sebagai hasil penelitian hukum semoga mampu memberikan
manfaat dan berguna bagi pengembangan dan pembinaan hukum nasional,
utamanya dalam pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus di Indonesia.
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Abstrak
Suharyo. “Pembentukan Otonomi Khusus di Bali Dan Pengaruhnya bagi Keutuhan
NKRI”Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
Pembentukan otonomi khusus merupakan salah satu cara atau pilihan yang di
lakukan oleh suatu negara untuk menjaga keutuhannya.Dalam beberapa kasus di
Indonesia pilihan pemberian otonomi khusus dilakukan sebagai jalan tengah agar
suatu daerah tidak melepaskan diri dari NKRI sebagaimana terjadi di Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam(NAD) dan Papua. Euforia otonomi khusus terjadi juga
pada masyarakat Bali dengan didukung oleh kondisi geografis, adat, budaya dan
potensi pariwisata yang sangat menawan, juga menuntut diberlakukannya
otonomi khusus. Namun alasan tuntutan otonomi khusus di Bali sebagaimana
masuk daftar Prolegnas 2010-2014, tidak mempunyai latar belakang yang sama
dengan kedua propinsi tersebut karena Propinsi Bali tidak mempunyai keinginan
untuk melepaskan diri dari NKRI. Yang menonjol dalam proses penuntutan
otonomi khusus tersebut adalah konsep one island one management dalam satu
pulau Bali yang mungil. Karena tidak ada tuntutan untuk melepaskan diri dari
NKRI maka tidak ada gejolak/krisis politik di Bali bahkan saat ini tuntutan
tersebut cenderung melemah, ataupun tidak ada gaungnya.
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Abstract
Suharyo. "The establishment of the Special Autonomy and Influence in Bali
for the Integrity of Unitary Republic of Indonesia" National Law
Development_Agency,2011.
The establishment of special autonomy is one way or the choice will be
undertaken by a country to keep some cases in Indonesian integrity. In option
granting special autonomy to do as a middle way that an area does not break
away from the Unitary Republic of Indonesia as happened in the province of Aceh
Darussalam (NAD) and Papua. Euphoria special autonomy also occur in people of
Bali, supported by geography, customs, culture and tourism potential is very
attractive, also demanded the implementation of special autonomy. But the
reason for the demands of special autonomy in Bali as it entered the list
Prolegnas 2010-2014, does not have the same background with the two
provinces because of Bali Province have no desire to break away from the Unitary
Republic of Indonesia. Prominent in the prosecution of special autonomy is the
concept of one island, one management in a single tiny island of Bali. Since there
are no demands to secede from the Unitary Republic of Indonesia, there is no
turbulence / political crisis in Bali even today these demands tend to weaken, or
no repercussions.
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Bab I
Pendahuluan

A. Latar Belakang
Era reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa perubahan tata
pemerintah. Tuntutan rakyat pada saat itu salah satunya adalah mereformasi
kekuasaan yang monolitik dari Suharto ke Habibie. Tuntutan reformasi di segala
bidang termasuk juga ke pemerintahan daerah telah menggeser pendulum
sentralisasi ke desentralisasi dengan mengangkat isu untuk melakukan
pembangunan secara merata bagi tiap-tiap daerah.
Hal tersebut ternyata memperoleh reaksi yang cepat dari DPR pada saat
itu, terbukti dalam waktu yang tidak terlalu lama di keluarkan UU No. 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah yang dibuat untuk memenuhi
tuntutan politik reformasi pemerintahan daerah.
Dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 32 tahun 2004 membawa implikasi dimana salah satunya yaitu
maraknya euforia di berbagai

daerah

untuk melakukan otonomi daerah.

Semangat desentralisasi yang diusung oleh undang-undang tersebut ternyata
tidak dapat diterima oleh semua daerah, seperti propinsi Aceh dan Papua yang
tetap ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI).
Pemerintah yang menyadari bahwa di dalam suasana era reformasi dan
semangat desentralisasi diperlukan pendekatan dialogis, maka pemerintah pusat
mengeluarkan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Propinsi
Nanggro Aceh Darusalam (NAD) dan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus di Propinsi Papua. Pemberian otonomi khusus ini dilakukan untuk
menjaga keutuhan NKRI.
Beberapa saat setelah pemberian otonomi khusus kepada masyarakat
Propinsi Papua dan Propinsi NAD,Propinsi Bali yang dalam hal ini diwakili oleh
kalangan legislatif/ DPRD serta beberapa LSM yang juga disetujui oleh
1

Pemerintah Propinsi pada saat itu meresponnya dengan mengajukan usulan
kepada pemerintah pusat agar Propinsi Bali juga memperoleh otonomi khusus.
Otonomi apabila dimaknai secara sempit berarti “mandiri” sedangkan
secara luas mengandung makna “berdaya”. Otonomi daerah berarti kemandirian
suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai
kepentingan daerahnya sendiri. Jika daerah sudah otonom maka dikatakan sudah
berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri.
Adapun konsep dasar otonomi daerah adanya penyerahan sebanyak
mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik pada daerah.1
Adanya penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam
pemilihan dan penetapan kepala daerah. Otomoni daerah juga mengharapkan
pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur demokrasi demi
menjamin tampilnya kepemimpinan pemerintahan didaerah yang berkualitas,
peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dan pembelajaran politik bagi
daearah.
Dan yang terutama tujuan dari otonomi daerah adalah peningkatan
efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif melalui pembenahan organisasi
sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Pada intinya otonomi daerah di
harapkan adanya pelayanan kepada masyarakat lebih mudah, murah dan cepat
(more easier, better and faster).Tujuan yang mulia adanya peningkatan terhadap
pelayanan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan bersama yang
seharusnya di utamakan bukan alasan yang lainnya.
Munculnya isu permintaan otonomi khusus Propinsi Bali adanya
beberapa pemikiran antara lain bahwa Propinsi Bali secara geografis relatif kecil,
sehingga dengan adanya otonomi daerah yang seolah-olah membagi
memberikan kewenangan yang besar pada Kabupaten/Kota akan memecahbelah keutuhan Bali sebagai satu-kesatuan geografis. Padahal masyarakat di
Propinsi Bali merupakan komunitas yang memiliki latar belakang budaya, agama,
dan tradisi yang sama sehingga merupakan modal dasar yang memudahkan
1

EkoPrasojo, Desentralisasi & pemerintahan daerah : antara model demokrasi lokal & efisiensi
struktural Depok : Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Indonesia, tahun 2006. Hal. 196
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pembangunan Propinsi Bali secara utuh dalam satu-kesatuan komunitas. Jika
dilihat dari sudut pandang budaya, setiap daerah di Propinsi Bali memiliki
bahasa dan huruf yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk mengkotakkotakkan Propinsi Bali dalam tata pemerintahannya.
Isu lain yang juga mengemuka adalah potensi pariwisata yang menjadi
andalan bagi pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di
Propinsi Bali ternyata tidak merata. Hal ini terjadi karena tidak meratanya objek
wisata yang disertai dengan penunjangnya seperti hotel, restoran dan sarana
lainnya. Seperti Kabupaten Badung yang selama ini menjadi tujuan pertama
wisatawan baik dalam maupun luar negeri, karena kabupaten ini mempunyai
sarana dan prasarana yang cukup, seperti banyaknya hotel, restoran maupun
jasa penyewaan kendaraan. Kondisi tersebut yang sering menjadi pemicu
kecemburuan antara Kabupaten/Kota yang satu dengan yang lain. Kecemburuan
karena pajak yang diperoleh dari sektor ini kemudian tidak dinikmati secara adil
dan merata oleh masyarakat Kabupaten/Kota lainnya di Bali.
Peluang terselenggaranya otonomi khusus di Bali, dalam perkembangan
sekarang belum ada semacam gerakan massa, ataupun gerakan politik untuk
menuntut pada pemerintah pusat dan DPR. Beberapa tahun yang lalu DPRD
Propinsi Bali bersama Pemerintah Daerah Propinsi Bali membentuk Pansus
Tentang Otonomi Khusus. Dalam perjalanannya, kemudian Pansus tersebut tidak
ada tindak lanjutnya dari DPRD.2
Fenomena untuk mengajukan otonomi khusus termasuk di Bali
merupakan suatu catatan khusus. Tuntutan otonomi khusus di Propinsi Bali yang
sudah mencuat telah direspon pula oleh DPR dengan memasukkan Rancangan
Undang-Undang (RUU) Otonomi Khusus Bali dalam daftar Prolegnas tahun 20092014. Beberapa hal yang menjadi konsep diajukan untuk mendapat otonomi
khusus adalah kewenangan menyangkut urusan pemerintahan meliputi

2

Hal tersebut sempat mengemuka dan menjadi temuan, karena belum adanya
pertanggungjawaban
yang
atas
penggunaan
dana
tersebut
http://www.antarabali.com/berita/8408/pasek-suardika-tak-tahu-draf-otsus-bali
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:1.Urusan Pariwisata;2. Urusan Tata Ruang ; dan Urusan Kebudayaan.3 Walaupun
belum jelas arah dan konsep yang diinginkan ketika mengajukan otonomi khusus,
namun beberapa tahun yang lalu, antara tahun 2001-2004 marak diskusi yang
mengangkat tema budaya Bali yang merupakan tumpuan pariwisata kurang
mendapat perhatian dari pemerintah pusat, dengan minimnya anggaran yang di
keluarkan untuk pembiayaan budaya, baik kesenian maupun agama yang tidak
dapat dipisahkan dari pariwisata Bali. Apakah dari hasil diskusi yang mengangkat
topik-topik yang menggelitik semacam ini yang membuat mencuat ke permukaan
“tuntutan” otonomi khusus di Bali. Karena apabila hanya isu tersebut tanpa di
dasari konsep pemikiran dan perencanaan yang jelas mengenai otonomi khusus
dikhawatirkan hanya merupakan isu politik.
Isu yang diangkat dalam mewujudkan beberapa urusan pemerintahan di
tingkat Provinsi Bali yang dibungkus dengan otonomi Khusus, sampai saat ini
masih dalam tataran wacana. Terdapat beberapa hambatan besar untuk
mewujudkan isu tersebut, pertama, sulitnya membuat kata ”sepakat” antara
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota guna pengalihan
penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan.Kedua, posisi tawar antara
Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat guna merealisasikan otonomi
khusus itu masih sangat lemah. Sehingga pembentukan otonomi khusus Bali
seolah-olah hanya merupakan euforia.
Apabila dilihat dengan cermat, secara umum undang-undang Otonomi
Daerah telah memberikan banyak celah dalam mengembangkan kekhususan
suatu daerah. Karena setiap daerah di Indonesia sebenarnya mempunyai
kekhususan yang menjadi ciri khas daerah, seperti Minang dengan Nagarinya,
masyarakat Betawi, Masyarakat Sunda dan lain sebagainya. Jika hampir semua
propinsi menuntut untuk diberikan otonomi khusus maka merupakan tanda
tanya besar dalam membangun persatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan
kekhususan-kekhususan tersebut pada akhirnya akan mengarah pada konsep

3

Drs. I Made Suantina, M.Si. , Otonomi Khusus bali dan Desentralisasi Asimetris , diakses dari
http://www.warmadewa.ac.id/2009/otonomi-khusus-bali-dan-desentralisasi-asimetris/

4

federal asimetris. Jika hal ini harus menjadi pilihan bagi tegaknya persatuan
Indonesia, reposisi bentuk negara merupakan suatu keharusan.4
Sedangkan pandangan yang mendukung konsep otonomi khusus,
dinyatakan oleh pakar hukum tata negara fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Jimly Asshiddiqie ”prinsip otonomi daerah yang diadopsikan tetap menjamin
pluralisme antar daerah dan tuntutan keprakarsaan dari bawah atau dari tiaptiap daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan.
Bahwa di bawah konsep NKRI tetap dimungkinkan adanya pola-pola pengaturan
yang bersifat pluralisme seperti terhadap Aceh dan Papua.5
Harus diingat apakah otonomi khusus merupakan satu-satunya obat
mujarab dalam menuju cita-cita, dan keinginan bersama warga masyarakat
untuk lebih sejahtera, terutama bagi masyarakat Bali. Selain itu apakah
pemberian otonomi khusus tesebut nantinya tidak mengganggu keutuhan NKRI
atau semakin memperkokoh NKRI. Dan bagaimana sikap masyarakat menanggapi
kabar otonomi khusus. Apakah tuntutan otonomi khusus yang diajukan hanya
berdasarkan ego dan ambisi masyarakat atau tokoh masyarakat lokal yang ingin
memiliki kebebasan tersendiri karena merasa diperlakukan dengan tidak bijak
oleh pemerintah pusat atau provinsi.
Diperlukan perencanaan yang matang untuk memutuskan pemberian
otonomi kepada suatu daerah. Tanpa perencanaan yang baik kewenangan untuk
merencanakan

pembangunan

secara

mandiri,

akan

berdampak

pada

ketidakharmonisan skema perencanaan nasional yang dapat mengganggu
keutuhan NKRI.
Berdasarkan latar belakang diatas Badan Pembinaan Hukum Nasional
mengganggap perlu untuk mengadakan penelitian hukum tentang Pembentukan
Otonomi Khusus di Bali dan Pengaruhnya Bagi Keutuhan NKRI.

4

Eko Prasojo, Reformasi Kedua Melanjutkan Estafet Reformasi, penerbit Salemba, Jakarta, 2009
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalime Indonesia (Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005 : 284)
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B. Permasalahan
Permasalahan yang dapat dikemukakan/ diidentifikasi dalam penelitian ini
sedikitnya ada 2 (dua) yaitu:
1. Apakah pembentukan otonomi khusus di Bali membawa pengaruh
bagi keutuhan NKRI?
2. Adakah fakta yang sangat kuat dari masyarakat dan seluruh
komponen di Bali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi
khusus.

C. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembentukan otonomi
khusus di Bali dalam rangka pembinaan dan pembangunan hukum nasional,
khususnya dalam memperkuat NKRI ditengah berbagai dinamika perubahan di
era global.
Adapun tujuan dari penelitian ini:
1. Untuk mengetahui apakah pembentukan otonomi khusus di Bali
membawa pengaruh bagi keutuhan NKRI?
2. Untuk mengetahui aspirasi masyarakat dan seluruh komponen di Bali
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi khusus.

D. Kegunaan
Sebagai bahan masukan bagi para pihak dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan tentang pembentukan otonomi khusus di Bali.

E. Kerangka Teori dan Konsepsional
Dalam keterkaitannya dengan eksistensi dan kebijakan Negara tentang
otonomi khusus, integrasi politik melibatkan dua masalah. Pertama, bagaimana
membuat rakyat, tunduk dan patuh pada tuntutan Negara. Kedua, bagaimana
meningkatkan konsensus normatif dan yang mengatur tingkah laku politik anggota
6

masyarakat akan hak-hak yang dimiliki Negara dan rakyat harus mematuhinya. Jadi
dalam hal ini yang dipermasalahkan adalah bagaimana hubungan atara rakyat dan
Negara. Bidang masalah kedua lebih bersifat pembinaan kesepakatan diantara
sesama warganegara tentang tingkah laku politik yang diperlukan agar sistem politik
dapat berjalan dengan baik.
Menurut Weiner ada dua strategi yang dapat ditempuh oleh suatu
pemerintah untuk mengatasi kedua masalah tersebut. Kedua strategi itu tidak lain
daripada apa yang dinamakan asimilasi dan persatuan dalam keanekaragaman
(yang bagi kita di Indonesia lebih popular sebagai Bhineka Tunggal Ika). Apa yang
dimaksudkannya dengan asimilasi adalah dijadikannya kebudayaan nasional, disini
idetitas golongan minoritas ditundukkan pada kebudayaan suku yang dominan ini.
Strategi Bhineka Tunggal Ika menyiratkan bahwa pembentukan kesetiaan nasional,
dilakukan dengan tidak menghilangkan kebudayaan kelompok minoritas.
Kelancaran dari suatu proses pembinaan kesetiaan nasional dan kaitannya
dengan budaya politik yang berfungsi dengan baik. Menurut Ake berfungsinya
budaya politik secara baik, atau dalam istilahnya sendiri kematangan budaya politik
dari suatu bangsa adalah suatu prakondisi yang penting bagi suatu integritas yang
tinggi tingkatannya, bilamana memang masalah-masalah yang ada dalam
pengarahan kesetiaan lokal pada pimpinan nasional dan masalah peningkatan
konsensus normatif ingin ditaati dengan lancar.6 Separatisme politik adalah suatu
gerakan untuk memperoleh kedaulatan dengan cara sekelompok orang, suatu
wilayah memisahkan diri dari Negara. Kelompok yang memilih aspirasi untuk
memisahkan

diri

ini

umumnya

memiliki

kesadaran

nasional

(national

consecuencess) yang khas.7
Pemahaman tentang otonomi khusus, secara umum dikemukakan oleh edie
Toet

Hardiatno8bahwa

pemberian

kewenangan

atau

pembagian

urusan

pemerintahan di kedua undang-Undang Otonomi Khusus mencerminkan prinsip
6

Nazaruddin Syamsuddin, Integrasi Politik di Indonesia (PT. Gramedia Jakarta 1989: 56)
J.P. Salosa, Otonomi Khusus Papua Mengangkat Harkat dan Martabat Rakyat Papua di Dalam
NKRI ( Sinar Harapan Jakarta 2006 : 38)
8
Edie Toet Hendratno, Negara Kesatuan,Desentralisasi dan Federalisme, Edisi Pertama –
Yogyakarta; Graha Ilmu, 2009 hlm, 431.
7

7

subsidiaritas yang cukup kental. Prinsip subsidiaritas merupakan prinsip pelimpahan
tugas dan kewenangan pemerintahan dalam sistem federal. Eko Prasodjo
mengatakan sebagai kriteria dalam pembagian kompetensi dan tugas-tugas
pemerintahan, prinsip subsidiaritas memberikan bingkai dan kerangka nilai bahwa
kompetensi dan tugas-tugas pemerintahan yang dapat diselenggarakan oleh dan
atau berhubungan langsung dengan satuan teritorial terkecil (local unit), tidak
terkait dan tidak bersifat antar teritorial, harus diselenggarakan oleh satuan
teritorial tersebut dan tidak boleh diselenggarakan oleh satuan teritorial yang lebih
tinggi.
Pendapat berbeda tentang otonomi khusus, juga dikemukakan oleh Astin
Rivanto (2006: 431) Rumusan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus diinterpretasikan dan dipresepsikan menjadi wujud otonomi khusus dengan
bentuk “daerah otonom khusus” timbullah daerah otonom khusus yang bersifat
eksklusif, sehingga seperti “negara bagian” dalam negara serikat atau seperti negara
dalam serikat negara. Berdasarkan pada pasal-pasal ini dan preseden yang ada
maka daerah-daerah lain pun yang merasa mempunyai kekhususan atas
prakarsa/inisiatif sendiri dapat mengusulkan ke pusat untuk memperoleh status
otonomi khusus dengan daerah otonom khusus tersebut.
Seandainya suatu saat jumlah daerah-daerah otonomi khusus itu terus terus
bertambah dan jumlahnya signifikan dalam arti mencapai atau melampaui setengah
lebih dari propinsi yang ada, maka negara ini akan muncul sebagai contoh pertama
di dunia sebagai bentuk negara kesatuan dengan desentralisasi yang konfederalistik,
melewati bentuk federalistik yang sedang berlangsung, kalau memang masih ingin
tetap menggunakan bentuk negara kesatuan walaupun isinya sudah federasi atau
bahkan mengandung muatan konfederasi.
Dasar pemikiran otonomi daerah yang diatur dalam konstitusi antara lain
ditegaskan pada:
Pasal 18
1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi
dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
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propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan Undang-Undang.
2. Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan
Pasal 18 B
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.
Secara konsepsional, yang merupakan definisi operasional:
1. Pembentukan adalah
Pembentukan diartikan sebagai perbuatan, atau cara membentuk,
menyusun, membangun.9
2. Otonomi khusus
Otonomi khusus (sebagai suatu bentuk desentralisasi politik asimetris)
berperan sebagai jalan tengah. Disatu sisi masyarakat tetap dapat
melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib sendiri dengan
memanfaatkan ruang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan yang diciptakan
tanpa harus merupakan ancaman bagi negara yang berdaulat. Disisi lain
pemerintah pusat tidak perlu kuatir bahwa pelaksanaan otonomi khusus
akan membawa disintegrasi inilah yang dimaksud dengan internal self
determination atau penentuan nasib sendiri secara internal.10
3. Keutuhan/Kesatuan NKRI
Sebutan kesatuan mempunyai dua makna, yaitu menunjukkan sikap
kebersamaan. Sedangkan arti lainnya ialah untuk menyatakan wujud yang
hanya satu dan utuh, dalam hal ini satu bangsa yang utuh. Kesatuan bangsa
Indonesia, dengan demikian berarti suatu bangsa dalam satu jiwa, seperti
yang diikrarkan dalam kongres pemuda 1928, yang utuh dan tidak boleh
kurang, baik sebagai subyek, maupun untuk penyelenggaraan kehidupan
9

Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Balai Pustaka Jakarta:
1989
10
Ibid.J.P.Saloso hal 63

9

nasional. Sedangkan kesatuan wilayah Indonesia berarti satu wilayah
Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, yang terdiri dari wilayah daratan,
perairan, dan dirgantara diatasnya, seperti dinyatakan dalam Deklarasi
Djuanda 1957, dalam keadaan utuh dan tidak boleh kurang atau retak.11

F. Metode Penelitian
Penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh
melalui pustaka maupun penelitian lapangan. Dalam konteks kajian pustaka,
dilakukan dengan mengumpulkan data surat kabar, peraturan perundangundangan, situs internet, dan berbagai macam materi sekunder pilihan.
Adapun sebagai tindak lanjut penulisan ini melalui langkah-langkah penentuan.
1. Spesifikasi Penelitian
Penelitian tentang pembentukan otonomi khusus di Bali dan Pengaruhnya bagi
keutuhan NKRI merupakan penelitian sejarah hukum dan evaluatif. Penelitian ini
diarahkan pada tujuan untuk memperoleh data mengenai dinamika yang pernah
ada tentang keinginan memperoleh otonomi khusus di Bali, bahkan ada juga yang
berkeinginan memisahkan diri dari NKRI. Dengan tujuan penelitian tersebut
dipergunakan untuk menentukan diagnosa dan masalah-masalah yang telah
diidentifikasi kemudian dicari dan ditentukan terapi atau solusinya.Penelitian ini
dilakukan dengan mengkombinasi data primer dan data sekundair, serta data tertier
sehingga dapat saling mengisi.
2. Metode Pendekatan
Penulisan ini mempergunakan metode pendekatan yuridis normatif, dan sosiologis
karena mengutamakan tinjauan dari segi hukum dan disiplin ilmu terkait dengan
titik berat analisa dipusatkan pada kemungkinan pembentukan otonomi khusus di
Bali.
(1) Lokasi
a. Penelitian ini mengambil lokasi di Bali. Dipilihnya lokasi tersebut sangat wajar,
dan tepat, karena lengkap dengan bahan, dan objek yang diselidiki serta para
pakar, dan data primer maupun sekunder tersebut.
11

Ermaya Suradinata, Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintah
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b. Informan
Informan penelitian ini ditetapkan dengan teknik non-random sampling,
beberapa purpose sampling yang terdiri dari:
1. Informan lembaga
2. Informan perorangan
(2) Alat pengumpulan data
1. Pedoman wawancara
(3) Analisa data
1. Data primer, dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian
2. Data sekunder, disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran
apakah terdapat sinkronisasi dan harmonisasi dalam upaya pembetukan
otonomi khusus.
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H. Jadual Penelitian
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, sejak bulan April sampai
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September 2011
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1.
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Agust Sept
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Penelitian

2.
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Laporanan

Pendahuluan
Penyusunan

Laporan

Kemajuan
3.

Penyusunan Laporan
Akhir
Seminar
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Bab II
Sejarah Dan Perkembangan
Otonomi Khusus

A. Otonomi Di Indonesia
Sebelum melangkah lebih jauh melakukan kajian tentang otonomi khusus
terlebih dahulu dilakukan kajian tentang otonomi daerah. Otonomi daerah sering
disandingkan dengan desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan negara,
walaupun secara akademik keduanya mempunyai istilah yang bisa dibedakan.
Sehingga pembahasan tentang otonomi daerah tidak mungkin dilakukan tanpa
mempersandingkannya dengan konsep desentralisasi. Konsep otonomi daerah
ramai dibicarakan dalam tatanan pemerintahan di era reformasi, sebagai
jawaban atas permintaan masyarakat yang mengharapkan adanya situasi baru
dalam pengelolaan pemerintahan.
Desentralisasi merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang
berkebalikan

dengan

sentralisasi.

Jika

sentralisasi

adalah

pemusatan

pengelolaan, maka desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan. Menurut
asal-usul kebahasaan, istilah otonomi berasal dari kata yunani yaitu autos yang
berarti sendiri, dan nomos yang berarti perintah. Otonomi mempunyai makna
memerintah sendiri. Dalam konsep administrasi publik daerah otonom sering
disebut sebagai local self government. Daerah otonom praktis berbeda dengan
daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana
administrasi publik disebut sebagai local self government.
Otonomi daerah mengandung makna bahwa pemerintah daerah memiliki
hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.12 Secara prinsip terdapat
dua aspek yang terkandung dalam otonomi, yaitu hak dan wewenang untuk
mengelola daerah dan bertanggung jawab terhadap kegagalannya. Sedangkan
istilah daerah merujuk kepada local state government, yang berarti pemerintah
di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat.
12

Sarundajang, , Arus Balik Kekuasaaan Pusat ke Daerah Jakarta;Pustaka Sinar Harapan;1999 ,
hal. 27
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Berdasarkan penjelasan di atas, desentralisasi mempunyai pengertian
yang sama dengan otonomi daerah. Keduanya mengandung makna pelimpahan
wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintahan di bawahnya. Makna
perbedaannya adalah desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian
kewenangan pada organ penyelenggaraan Negara, sedangkan otonomi
menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut.
Sedangkan menurut Winarya secara terbatas otonomi mempunyai arti
kemandirian, sedangkan untuk makna luas otonomi bermakna pemberdayaan.13
Dalam hal ini,suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur rumah tangganya
sendiri tanpa adanya campur tangan atau intervensi pimpinan pusat berdasarkan
undang-undang yang digunakan.Sehingga otonomi daerah dapat diartikan
sebagai kemandirian suatu daerah dalam membuat keputusan untuk mengatur
daerahnya sendiri.14 Jika daerah sudah mampu mencapai kondisi tersebut, maka
daerah dapat dikatakan sudah berdaya untuk melakukan apa saja secara mandiri
tanpa tekanan dari luar (external intervention).
Sebagai pembanding menurut M. Turner dan D. Hulme,15 desentralisasi
adalah pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan public dari
pemerintah pusat kepada agen atau individu yang lebih dekat kepada publik
yang dilayani. Landasan yang mendasari pemindahan kewenangan ini adalah
territorial dan fungsional. Teritorial berarti menempatkan kewenangan pada
tingkat pemerintah yang lebih rendah dalam wilayah hirarkis, secara geografis
harus menyediakan pelayanan. Sedangkan fungsional berarti pemindahan
kepada agen yang secara fungsional terspesialisasi. Dalam pengertian ini
desentralisasi

dimaknai

sebagai

perpindahan

tanggung

jawab

dalam

perencanaan, manajemen dan alokasi sumber-sumber dari pemerintah pusat
kepada unit dibawahnya, otoritas regional maupun fungsional.

13

Winarna Surya Adisubrata, Perkembangan otonomi daerah di Indonesia: sejak proklamasi
sampai awal reformasi. Edisi pertama tahun 1999:1
14
Syarif Hidayat, Otonomi Daerah dan Amanat UUD 1945 tentang Pendidikan Nasional, tahun
2000, hal. 93
15
Teguh Yuwono[ed.], 2001:27
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Selain pendapat tersebut diatas masih ada pendapat beberapa pakar tentang
pengertian otonomi berdasarkan sudut pandang mereka masing-masing sebagai
berikut :
1. Prof.

Soepomo,

memandang

otonomi

sebagai

prinsip

penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai dengan riwayat,
adat istiadat, dan sifat-sifatnya dalam kadar negara kesatuan RI.16
2. Price dan Mueller, memandang otonomi sebagai seberapa banyak
dan luas otoritas pengambilan keputusan yang dimiliki suatu
organisasi/pemerintahan. Semakin banyak dan luas otoritas
pengambilan keputusan, maka semakin tinggi tingkat otonominya.
3. The Liang Gie, melihat dari empat sudut, yaitu :
a. Sudut politik, yakni tidak hanya sebagai permainan kekuasaan
yang dapat mengarah pada penumpukan kekuasaan yang
seharusnya kepada penyebaran kekuasaan, tetapi juga sebagai
tindakan

pendemokrasian

untk

melatih

diri

dalam

mempergunakan hak–hak demokrasi.
b. Sudut teknik organisatoris sebagai cara untuk menerapkan dan
melaksanakan pemerintahan yang efisien.
c. Sudut kultural, yaitu perhatian terhadap keberadaan atau
khusus kedaerahan.
d. Sudut

pembangunan,

memperhatikan

dan

yaitu

otonomi

memperlancar

secara
serta

langsung
meratakan

pembangunan.
4. Porsi otonomi daerah menurut Lacia, tidak cukup dalam wujud
otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab, tetapi harus
diwujudkan dalam format otonomi daerah ang seluas–luasnya.
Konsep pemerintahan otonomi yang seluas–luasnya merupakan
salah satu upaya untuk menghindari ide negara federal. Cakupan
16

Dalam Bhenyamin Hoessein Makalah Penyempurnaa UU no.22 tahun 1999 menurut Konsepsi
Otonomi Daerah Hasil Amandemen UUD 1945 disampaikan dalam "Seminar dan Lokakarya
Pembangunan Hukum Nasional VIII” yang diseIenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum
Nasional - Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 14 -18 Juli
2003 di Denpasar, Bali.
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otonomi seluas-luasnya adalah bermakna penyerahan urusan
sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah
tangga sendiri.
5. Di sisi lain, Soehino berpandangan bahwa cakupan otonomi seluas–
luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada
daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Nasroen
berpendapat bahwa otonomi daerah seluas–luasnya bukan tanpa
batas sehingga mereakan negara kesatuan. Otonomi daerah berarti
berotonomi dalam negara.
6. Sesuai

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan Daerah definisi otonomi daerah sebagai berikut:
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom

untuk

mengatur

dan

mengurus

sendiri

urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.”
7. UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom
sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas–batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

A.1. Sejarah otonomi daerah
Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang
pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No. 1 Tahun
1945 Tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah.17 Ditetapkannya Undangundang ini merupakan hasil (resultante) dari berbagai pertimbangan tentang
sejarah pemerintahan di Indonesia di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa
pemerintahan kolonialisme.
17

UU No. 1 Tahun 1945, dengan prinsip otonomi berdasarkan kedaulatan rakyat
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Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui
pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undangundang ini ditetapkan 3 (tiga) jenis daerah otonomi, karesidenan, kabupaten,
dan kota. Periode berlakunya Undang-undang ini sangat terbatas. Sehingga
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belum ada peraturan pemerintah yang
mengatur mengenai penyerahan urusan (desentralisasi) kepada daerah, undangundang ini hanya berumur kurang lebih tiga tahun karena kemudian diganti
dengan UU Nomor 22 tahun 1948.
Otonomi daerah dalam UU Nomor 22 Tahun 1948 berfokus kepada
pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam
Undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonomi, yaitu daerah
otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah
otonomi yaitu propinsi, kabupaten/kota besar,desa/kota kecil.
Sedangkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 ketentuan yang mengatur sistem
otonomi terdapat dalam pasal 31 ayat 1,2,dan 3.yaitu sebagai berikut:
•

Ayat 1:
DPRD mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, kecuali yang
menurut Undang-undang ini diserahkan pada pemerintah lain;

•

Ayat 2 :
Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, dalam peraturan pembentukan
ditetapkan urusan-urusan tetapi diatur dan diurus oleh DPRD sejak
pembentukannya.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli UU Nomor 18 Tahun 1985 ini disinyalir
mengikuti sistem UU Nomor 1 Tahun 1957. Undang-undang ini menyatakan
melaksanakan sistem otonomi riil dimana hampir seluruhnya menyerap subtansi
UU Nomor 1 Tahun 1957 dan UU No 5 Tahun 1974 (peraturan tunggal yang
berlaku Indonesia), UU No 18 Tahun 1965 (mengatur otonomi seluas-luasnya),
serta UU No 5 Tahun 1974.
Otonomi daerah dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, undang-undang ini
mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas
pemerintan pusat di daerah. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi
17

kepada daerah bukan lagi otnomi yang riil dan seluas-luasnya tetapi otonomi
yang nyata dan bertanggung jawab.
Dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang wewenang dan pembagian wilayah
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,yang disahkan pada tanggal
7 Mei 1999 oleh presiden B.J. Habibie. Wacana otonomi daerah pada saat itu
muncul dari proses tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan. Berdasarkan
hasil Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang menetapkan ketetapan MPR Nomor
XV/MPR/ 1998. Ketetapan itu berisi masalah penyelenggaraan otonomi
daerah,pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sedangkan menurut UU no. 32 tahun 2004 pemerintah pusat tidak lagi
mengurus kepentingan rumah tangga daerah. Kewenangan mengatur, dan
mengurus rumah tangga daerah diserahkan kepada pemerintah dan masyarakat
di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat hanya sebagai supervisor,
pemantau, pengawas, dan pengevaluasi.

A.2. Visi Otonomi Daerah
Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup
interaksinya yang utama: politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.18 Di bidang
politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi,
maka ia harus difahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi
lahirnya kepala pemerintahan daerah yang di pilih secara demokratis,
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang resposif
terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme
pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik.
Demokratisasi pemerintahan juga berarti adanya transparansi kebijakan.
Artinya untuk setiap kebijakan yang diambil harus jelas siapa yang memprakarsai
kebijakan itu, apa tujuannya, berapa ongkos yang harus dipikul, siapa yang

18

Syaukani, et. al., Otonomi daerah dalam negera kesatuan, tahun 2002, h. 172-176
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diuntungkan, apa resiko yang harus ditanggung, dan siapa yang harus
bertanggung jawab jika kebijakan itu gagal.
Otonomi Daerah juga berarti kesempatan membangun struktur
pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan
pola karier politik dan administrasi yang kompetitif, serta mengembangkan
sistem manajemen pemerintahan yang efektif.
Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain
terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional
dan local untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.
Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai
prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan
proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang
perputaran ekonomi di daerah. Dengan demikian, otonomi daerah akan
membawa masysrakat ketingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke
waktu.
Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola baik mungkin
demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama,
memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang kondusif dalam menciptakan
kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

A.3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
Prinsip- prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana terdapat dalam UU
No. 22 Tahun 1999 adalah :
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek

demokrasi

keadilan,

pemerataan,

serta

potensi

dan

keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan
bertanggung jawab.
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3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah
kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan
otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
serta antar- daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian
daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak
ada lagi wilayah administrasi.Demikian pula di kawasan-kawasan khusus
yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita,
kawasan pelabuhan, kawasan perumahan,kawasan industry, kawasan
perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan
perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya belaku ketentuan
peraturan daerah otonom.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan
fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislative, fungsi pengawasan
maupun fungsi anggaran atas pnyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam
kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan
kewenangan pemerintahan tertentu yangdilimpahkan kepada Gubernur
sebagai wakil pemerintah.
Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan. Tidak hanya dari pemerintah
kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada daerah di
bawahnya seperti desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

A.4. Otonomi Daerah Berbasis Masyarakat
Desentralisasi diandaikan menjadi proyek penting bagi pengembangan
demokrasi. Gagasan desentralisasi muncul sebagai jawaban atas kegagalan
pengelolaan politik dan pemerintahan yang sentralistis dan terbukti telah
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membawa dampak kerusakan sosial, politik, dan ekonomi yang luar biasa. Antara
desentralisasi dan demokratisasi adalah proyek besar dalam rangka mewujudkan
tata pemerintahan yang lebih humanis, partisipatif, pluralis serta berprespektif
pemerataan dan keadilan.
Desentralisasi dipercaya sebagai sebuah jalan untuk membangun
pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis di
semua level dan wilayah, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat,
menghargai berbagai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan
potensi penghidupan masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional.
Di sisi lain model sentralisasi hanya akan membuahkan penyelewengan
kekuasaan pemerintah pusat, penghisapan sumberdaya lokal, penumpukan
sumber daya di pusat kekuasaan, kematian potensi dan kemajemukan
masyarakat lokal, keterbelakangan masyarakat lokal dan bahkan bisa
menghancurkan integrasi nasional. Kenyataan menunjukkan bahwa pengelolaan
politik dan pemerintahan yang sentralistis dan otoriter telah membawa akibat
pada ketimpangan kesejahteraan antara sentrum dan pheripheri, baik dalam
konteks geografis (Jawa dan Luar Jawa, Kawasan Barat dan Kawasan Timur)
maupun politik (elit politik dan ekonomi dengan masyarakat luas).
Model tersebut juga telah mematikan kreatifitas masyarakat lokal untuk
hidup dan berkembang dengan keragaman nilai serta budayanya. Masyarakat
luas tidak memiliki kapasitas dan kewenangan yang cukup untuk menyuarakan
kepentingannya ketika muncul kebijakan yang merugikan mereka. Desentralisasi,
dan demokratisasi, tentu sangat diharapkan membawa angin perubahan yang
signifikan bagi terwujudnya tata politik dan pemerintahan yang lebih baik.
Secara umum desentralisasi dan demokratisasi sebenarnya bermaksud
meruntuhkan hierarkhi yang tak memberi ruang bagi partisipasi dan kreasi.
Otonomi daerah adalah bentuk riil dari pemberian kewenangan yang lebih luas
kepada daerah otonom (kabupaten/kota dan propinsi) untuk mengelola
persoalannya. Dalam pelaksanaannya ia membutuhkan demokrasi sebagai energi
dasar yang menggerakkannya. Otonomi daerah tidak bermakna apabila ia tak
dilandasi demokrasi.
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Kalau kita berbicara tentang otonomi daerah yang otentik dan bermakna,
maka ada tiga isu yang harus diperhatikan dan dibingkai ulang. Pertama, isu
mengenai kewenangan. Kewenangan merupakan elemen penting dalam proses
pemerintahan dan otonomi daerah. Pemerintah harus mempunyai kewenangan
untuk menjalankan regulasi, membuat kebijakan, mengelola sumberdaya,
menarik pajak, sampai menghukum para pelanggar hukum. Desentralisasi juga
menganjurkan transfer kewenangan dari pusat ke daerah, bersamaan dengan
transfer hak, kewajiban, tanggungjawab dan sumberdaya. Akan tetapi, secara
empirik kewenangan menjadi komoditas utama pembicaraan dan medan tempur
antar pemerintah, melebihi elemen-elemen lainnya.
Pandangan ini lebih bersifat instrumentalis ketimbang pandangan yang
substantif. Kalau bicara tentang regulasi maka substansinya adalah kewenangan,
kalau bicara tentang kewenangan maka pemilik otonomi hanya pemerintah.
Otonomi daerah secara sempit dipahami hanya sebagai milik pemerintah daerah,
serta tidak lebih sebagai domain hubungan antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah (intergovernmental relations), atau autonomy wthin
bureaucracy. Yang paling berkepentingan terhadap konflik kewenangan adalah
pemerintah, bukan masyarakat.
Kedua, isu posisi rakyat (masyarakat) dalam otonomi daerah. Secara
konseptual sebenarnya penerima desentralisasi atau pemilik otonomi daerah
adalah masyarakat lokal. Tugas utama pemerintah daerah adalah memfasilitasi
masyarakat itu. Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, otonomi daerah hanya
diperlakukan sebagai persoalan intergovernmental relations ketimbang relasi
antara pemerintah dan masyarakat. Sentralisasi kewenangan dalam otonomi
daerah dalam konteks intergovernmental relations menyebabkan pengabaian
posisi dan partisipasi masyarakat (rakyat). Argumen resmi mengatakan bahwa
rakyat sudah diwakili oleh DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum.
Peraturan yang ada tidak cukup memberi jaminan tentang posisi rakyat;
hak-hak rakyat, keterlibatan langsung organisasi masyarakat dalam organisasi
pemerintah daerah, hubungan antar pemerintah daerah dengan elemen-elemen
masyarakat, dan lain-lain. Karena tidak tercantum dalam aturan, maka
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pemerintah daerah cenderung tidak ambil pusing pada posisi rakyat maupun
partisipasi masyarakat. Menurut argumen resmi, keterlibatan rakyat tersebut
sudah diwadahi melalui sosialisasi atas rancangan kebijakan dan penyerapan
aspirasi oleh DPRD. Padahal kalau mau belajar pada Filipina,undang-undang
menegaskan tentang relasi antara pemerintah lokal dengan unsur-unsur
masyarakat. Sebagai contoh, Pasal 34 Bab 4 Local Government Code 1991 of the
Philiphines menegaskan: “Unit-unit pemerintah lokal harus mempromosikan
penetapan organisasi rakyat (NGO) untuk menjadi mitra aktif di dalam
pelaksanaan otonomi daerah”.
Undang-undang itu juga menegaskan tentang keharusan memasukkan
unsur-unsur PO dan NGO dalam Dewan Pembangunan Daerah. Klausul ini
memungkinkan terjadinya trust dan kemitraan antara pemda dan masyarakat,
sementara yang terjadi di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan dan
kemitraan masyarakat dan pemda karena lemahnya peraturan dan lemahnya
responsivitas Pemda.
Ketiga, isu substantif dan semangat untuk melewati (beyond) batas-batas
status, kewenangan, penyerahan urusan dan lain-lain. UU No. 22 tahun 1999
sebenarnya telah menegaskan kandungan tentang demokrasi, desentralisasi,
pluralisme, serta pemerataan dan keadilan. Tetapi kandungan ini menjadi tidak
otentik dan tidak bermakna karena beberapa sebab: pemahaman formalistik
yang kental; belum ada perubahan paradigma secara signifikan; dominannya
wacana kekuasaan, kewenangan dan keuangan yang membuat kandungan
substantif itu terpinggirkan; lemahnya kepemimpinan; lemahnya tanggungjawab
publik; dan tidak adanya konsistensi antara teks dan ungkapan dengan tindakan
konkret.
Otonomi daerah tidak bisa disederhanakan hanya sebagai masalah
penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah daerah. Penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan hanya
merupakan instrumen administratif bagi implementasi kemandirian daerah.
Problem urusan dan kewenangan ini harus dilewati dengan konsep otonomi
daerah berbasis masyarakat (ODBM), bila kita hendak membangun otonomi
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daerah yang otentik dan bermakna. ODBM dapat dipahami sebagai bentuk selfgoverning community, yakni kemandirian lokal dalam mengelola pemerintahan
sendiri secara demokratis, mengambil keputusan sendiri dan mengelola
sumberdaya lokal secara mandiri.
Secara prinsipil, ODBM adalah otonomi yang dibingkai dengan demokrasi,
dan demokrasi yang berbasis pada masyarakat lokal. Semuanya berawal dari
masyarakat dan dikembalikan untuk masyarakat. Yaitu otonomi daerah yang
dibangun “dari” partisipasi masyarakat, dikelola secara transparan dan
bertanggungjawab “oleh” masyarakat, dan dimanfaatkan secara responsif
“untuk” masyarakat.
Tabel II
Kandungan Substansi Otonomi Daerah
No

Substansi

Jabaran

1.

Konstitusionalisme

a) UU harus menegaskan pembatasan kekuasaan pada
penguasa (presiden, parlemen, gubernur, sultan, bupati,
walikota, lurah, dll).
b) UU tidak hanya menegaskan hak dan kewenangan
pemerintah tapi juga kewajiban pemerintah terhadap
rakyat.
c) UU harus menjamin hak-hak rakyat.
d) UU otonomi harus lengkap, komprehensif dan pararel
dengan UU lainnya.
e) Proses penyusunan UU berbasis pada kontrak sosial atau
partisipasi masyarakat.

2.

Desentralisasi

a) Transfer kekuasaan, kewenangan, tanggungjawab dan
sumberdaya.
b) Pembagian kewenangan yang jelas antar struktur (level)
pemerintahan.
c) Subsidiarity (pengambilan keputusan dan penggunaan
kewenangan secara total).
d) Penggantian kontrol pusat kepada kontrol masyarakat
setempat untuk membangun pemerintah lokal yang
akuntabel dan transparan.
e) Supervisi level pemerintahan yang lebih tinggi.
f) Akses dan negosiasi pemerintah level bawah ke level
yang lebih tinggi.

3.

Demokrasi

a) Semua level pemerintahan yang akuntabel, transparan,
dan responsif.
b) Partisipasi masyarakat (voice, akses dan kontrol).
c) Lembaga-lembaga perwakilan lokal yang berakar dan
legitimate.
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4.

Pemberdayaan
Masyarakat

a) Perubahan pendekatan instriksi ke fasilitasi.
b) Pemerintah mendorong dan membangkitkan potensi,
inisiatif dan kreatifitas masyarakat.
c) Menghargai keberagaman konteks lokal.
d) Melindungi minoritas.
e) Perencanaan pembangunan dari bawah.
f) Pemerintah belajar bersama dengan masyarakat.

5.

Pembaharuan
Pemerintahan

a) Reformasi birokrasi, deregulasi, debirokratisasi.
b) Peningkatan kapasitas pemerintah lokal.
c) Peningkatan kualitas layanan publik.

A.5. Beberapa Contoh keberhasilan Penerapan Otonomi
Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerah dalam pelaksanaan otonomi
daerah yaitu:
1. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakat lokal dan LSM yang
mendukung telah berkerja sama dengan dewan setempat untuk
merancang suatu aturan tentang pengelolaan sumber daya kehutanan
yang bersifat kemasyarakatan (community-based). Aturan itu ditetapkan
pada bulan Oktober yang memungkinkan bupati mengeluarkan izin kepada
masyarakat untuk mengelola hutan milik negara dengan cara yang
berkelanjutan.
2. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sana dengan bantuan LSM–
LSM setempat serta para pejabat yang simpatik di wilayah provinsi baru
tersebut berhasil mendapatkan kembali kontrol mereka terhadap wilayah
perikanan tradisional/adat mereka.

Kedua contoh di atas menggambarkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah
dapat membawa dampak positif bagi kemajuan suatu daerah. Kedua contoh
diatas dapat terjadi berkat adanya otonomi daerah di daerah tersebut. Selain
membawa dampak positif bagi suatu daerah otonom, ternyata pelaksanaan
otonomi daerah juga dapat membawa dampak negatif.
Pada

tahap

awal pelaksanaan

Otonomi Daerah,

telah banyak

mengundang suara pro dan kontra. Suara pro umumnya datang dari daerah yang
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kaya akan sumber daya, daerah–daerah tersebut tidak sabar ingin agar otonomi
daerah tersebut segera diberlakukan.
Sebaliknya, bagi daerah–daerah yang tidak kaya akan sumber daya,
mereka pesimis menghadapi era otonomi daerah tersebut. Masalahnya, otonomi
daerah menuntut kesiapan daerah di segala bidang termasuk peraturan
perundang-undangan dan sumber keuangan daerah. Oleh karena itu, bagi
daerah–daerah yang tidak kaya akan sumber daya pada umumnya belum siap
ketika otonomi daerah pertama kali diberlakukan. Selain karena kurangnya
kesiapan daerah-daerah yang tidak kaya akan sumber daya dengan berlakunya
otonomi daerah, dampak negatif dari otonomi daerah juga dapat timbul karena
adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut.
Berbagai penyelewengan dalam pelaksanan otonomi daerah :
1. Adanya kecenderungan pemerintah daerah untuk mengeksploitasi rakyat
melalui pengumpulan pendapatan daerah.
Keterbatasan sumber daya dihadapkan dengan tuntutan kebutuhan dana
(pembangunan dan rutin operasional pemerintahan) yang besar. Hal
tersebut memaksa Pemerintah Daerah menempuh pilihan yang
membebani rakyat, misalnya memperluas dan atau meningkatkan objek
pajak dan retribusi. Padahal banyaknya pungutan hanya akan menambah
biaya ekonomi yang akan merugikan perkembangan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut pajak dan retribusi
dari rakyatnya hanya akam menambah beratnya beban yang harus
ditanggung warga masyarakat.
2. Penggunaan dana anggaran yang tidak terkontrol
Hal ini dapat dilihat dari pemberian fasilitas yang berlebihan kepada
pejabat daerah. Pemberian fasilitas yang berlebihan ini merupakan bukti
ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
3. Rusaknya Sumber Daya Alam
Rusaknya sumber daya alam ini disebabkan karena adanya keinginan dari
Pemerintah Daerah untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), di
mana Pemerintah Daerah menguras sumber daya alam potensial yang
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ada, tanpa mempertimbangkan dampak negatif/kerusakan lingkungan
dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Selain itu, adanya kegiatan dari beberapa orang Bupati yang menetapkan
peningkatan ekstraksi besar–besaran sumber daya alam di daerah
mereka, di mana ekstraksi ini merupakan suatu proses yang semakin
mempercepat perusakan dan punahnya hutan serta sengketa terhadap
tanah.

B. Perbandingan Otonomi
Di Indonesia keberadaan daerah otonomi khusus lahir berdasarkan
kesadaran akan pengakuan terhadap keistimewaan masyarakat di suatu daerah
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (1) UUDNRI 1945 yang menyatakan:
PasaI 18B
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundang.
Berdasarkan Pasal 18B tersebut terdapat dua daerah (propinsi) di Indonesia
yang diakui kekhususannya berkaitan dengan faktor sejarah ataupun politik,
diantaranya adalah Papua yang diatur lebih lanjut dalam UU No 21 tahun 2001
dan Daerah Istimewa Aceh melalui UU No 11 tahun 2006.
Terdapat perbedaan mendasar atas perolehan status otonomi khusus
kedua propinsi ini, sifat otonomi khusus untuk Papua lebih merupakan tindakan
sepihak dari pemerintah pusat sementara untuk Aceh adalah buah kesepakatan
dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh
Merdeka yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.
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B.1. Otonomi Khusus Dalam Hukum Internasional
Otonomi khusus adalah salah satu bagian dari apa yang dinamakan Hak
untuk menentukan nasib sendiri.19 Dalam praktek hukum internasional
dijabarkan dalam Pasal 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan
juga Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Rumusan pasal 1
dari kedua kovenan ini ditujukan pada:
1. Masyarakat yang telah mendapatkan kemerdekaannya
2. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang berlum mendapat kemerdekaan
3. Masyarakat yang tinggal di sebuah negara yang berada di bawah
pendudukan militer asing.

Istilah otonomi sendiri muncul dalam berbagai konteks hukum. Dalam
hukum nasional otonomi adalah bagian dari pemerintahan sendiri dari sebuah
institusi dan organisasi publik. Dalam hak ini termasuk kewenangan membuat
peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa pemerintahan
otonomi berhak mengatur urusannya sendiri melalui pengesahan sebuah
Undang-undang.
Dalam hukum internasional, otonomi berarti bahwa sebagian dari wilayah
suatu negara diberikan kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri yang
dalam beberapa hak dengan cara mengesahkan suatu undang-undang tanpa
diikuti pembentukan usatu bangunan kenegaraan yang baru.20 Menurut Lapidoth
yang dikutip oleh Hans-Joachim Hentze21 terdapat beberapa konsep dari
otonomi dalam konstruksi hukum yaitu :
19

Tom Campbell didefinisikan penentuan nasib sendiri sebagai hak masyarakat untuk
menentukan nasib mereka sendiri dan bagaimana sesuai dengan
pengalaman hidup
mereka.Selain itu, penentuan nasib sendiri berarti orang lain tidak harus menentukan hidup
seseorang karena itu adalah hak orang yang sangat universal. Dalam tulisan Turius Wenda, ST
(Staf Penelitian dan Pengembangan (Litbag) Sinode Badan Pelayan Pusat - Persekutuan Gereja –
Gereja Baptis Papua (PGBP) http://politik.kompasiana.com/2011/08/11/kasus-papua-dalamperspektif-hukum-internasional-untuk-penentuan-nasib-sendiri-satu-bangsa/

20

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol16873/otonomi-khusus-dalam-hukum
internasional-catatan-kritis-keistimewaan-yogyakarta
21
Hans-Joachim Heintze, On The Legal Understanding of Autonomy dalam Autonomy:Application
and Implication, Kluwer Law International, Finland, 1997, page 7
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as a right to act upon one’s own discretion in certain matters;
as a synonym of independence
as a synonym of decentralization
as exclusive powers of legislation, administration, and adjudication in specific
areas of an autonomous entity

Secara

prinsip,

otonomi

diberikan

sebagai

perolehan

suatu

wilayah

berpemerintahan sendiri (internal-self government), sebagai pengakuan
kemerdekaan parsial dari pengaruh pemerintahan pusat. Kemerdekaan ini hanya
dapat ditentukan melalui tingkatan otonomi dalam proses pengambilan
keputusan politik.
Perolehan otonomi khusus dalam konteks hukum internasional pada
umumnya didasarkan pada suatu perjuangan untuk memperoleh status politik
dalam suatu negara yang telah merdeka. Hukum Internasional memang secara
khusus membatasi hak untuk menentukan nasib sendiri yang berujung pada
terbentuknya negara baru pada tiga kategori yaitu:
• Masyarakat yang berada di bawah penguasaan (penjajahan) dari negara
lain.
• Masyarakat yang berada dibawah pendudukan pemerintahan asing
• Masyarakat yang masih tertindas oleh suatu pemerintahan yang otoriter.

Otonomi khusus dalam hukum internasional telah diakui sebagai salah satu jalan
untuk menghindari proses disintegrasi dari suatu negara. Oleh karenanya hukum
internasional memberikan penghormatan terhadap perlindungan dari suatu
kelompok bangsa atau etnis untuk mempertahankan identitasnya sehingga
penerapan otonomi menjadi salah satu sarana penyelesaian konflik.
Perkembangan dari prinsip-prinsip otonomi ini sebagai hasil dari
perkembangan hukum internasional secara umum yang didasarkan pada
perlindungan terhadap hak asasi manusia yang secara langsung berdampak pada
pemajuan standar umum bagi kepercayan terhadap demokrasi, kesetraan, dan
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partisipasi rakyat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dari
suatu negara.Untuk itu daerah otonomi harus mendapatkan pengakuan
konstitusional dari negara induk yang didasarkan pada prinsip pemerintahan
sendiri yang derajat kemandiriannya lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya
dalam suatu negara.
Otonomi dapat berarti keseimbangan yang dibangun dengan konstruksi
hukum antara kedaulatan negara dan ekspresi dari identitas kelompok etnis atau
bangsa dalam suatu negara.Secara konstitusional tingkat dari otonomi sendiri
dapat ditentukan melalui pengalihan kekuasaan legislative dari organ negara
kepada lembaga dari daerah otonomi tersebut. Dengan mendasarkan prinsip
kedualatan negara, satu atau lebih wilayah dapat diberikan status khusus sebagai
daerah otonomi yang berhak menikmati local self-government yang menurut
Lauri Hannikainen22 mencakup beberapa kewenangan dan isu tertentu yang
penting antara lain:
a. Status dari daerah otonomi harus ditentukan dalam konstitusi atau UU
yang berada diatas ketentuan perundang-undangan di sutau negara. Ini
juga bisa didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan
masyarakat di daerah tersebut
b. Daerah otonomi harus mempunyai DPR yang dipilih secara demokratis
oleh masyarakat di daerah tersebut dan memiliki bebarapa kewenangan
legislatif yang mandiri
c. Adanya kewenangan ekslusif dari pemerintah otonomi yang meliputi:
pendidikan dan kebudayaan, kebijakan kebahasaan, urusan sosial,
kebijakan agraria dan sumber daya alam, perlindungan lingkungan,
pembangunan ekonomi dan perdagangan daerah, kesehatan, tata ruang,
dan transportasi
d. Daerah otonomi mempunyai kemungkinan untuk menjadi salah satu
pihak dalam proses pengambilan kebijakan dalam level nasional

22

Lauri Hannikainen, Self Determination and Autonomy in International Law dalam Autonomy:
Application and Implication Kluwer Law International, Finland, 1997, hal 90
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e. Peradilan lokal harus menjadi bagian dari otonomi dan dapat menikmati
kemandirian dari kekuasaan eksekutif dan legislatif
f. Kewenangan dalam perpajakan akan memberikan dasar kuat bagi
pembanguan ekonomi dari daerah otonomi
g. Daerah otonomi juga harus mempunyai hak untuk bekerja sama dengan
daerah atau masyarakat lain di negara tetangga terutama dalam hal
ekonomi dan budaya
Menurut Husrt Hannum,23 otonomi yang lebih luas harus diikuti juga oleh
perolehan beberapa kewenangan yang diurus secara langsung
a. DPR lokal yang dipilih dengan memiliki kewenangan legislatif yang
mandiri
b. Kepala pemerintahan yang dipilih
c. Kekuasaan kehakiman lokal yang mandiri dengan kewenangan penuh
untuk melakukan penafsiran terhadap peraturan lokal
d. Adanya perjanjian pembagian kekuasaan antara pemerintah otonomi
dengan pemerintah pusat
Otonomi tidak dapat diartikan sama dengan kemerdekaan dan pemerintah
daerah otonomi sulit untuk mengharapkan tidak adanya intervensi dari
pemerintah pusat dan pada saat yang sama, negara harus mengadopsi
fleksibilitas perlakuan yang akan membuat daerah otonomi mampu untuk
mengelola kewenangannya secara nyata.

B.2. Keistimewaan Yogyakarta
Daerah

Istimewa

Yogyakarta

mempunyai

keistimewaan

karena

Yogyakarta secara sepihak menyatakan kemerdekaan serta kedaulatannya dari
Pemerintah

Kolonial

Hindia

Belanda

sekaligus

juga

mengakhiri

serta

mengintegrasikan kemerdekaan dan kedaulatannya kepada Pemerintah Republik
Indonesia melalui Dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September
23

Hurst Hannum, Autonomy, Sovereignty, and Seld Determination: The Accomodation of
Conflicting Rights, University of Pennsylvenia Press, Philadelphia, 1996, Hal 467
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1945 yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Paku Alam
VIII. 24
Sesudah itu Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Paku Alam VII
mengeluarkan kembali dekrit kerajaan, yang dikenal dengan Amanat 30 Oktober
1945, yang menyerahkan kekuasaan legislatif kepada Badan Pekerja KNI Daerah
Yogyakarta.Semenjak saat itu dekrit kerajaan tidak hanya ditandatangani kedua
penguasa monarki melainkan juga oleh ketua Badan Pekerja KNI Daerah
Yogyakarta sebagai simbol persetujuan rakyat.
Pada 18 Mei 1946, secara resmi nama Daerah Istimewa Yogyakarta mulai
digunakan dalam urusan pemerintahan yang dikeluarkan melalui Maklumat
No.18 tentang Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui Dekrit Kerajaan ini dinyatakan bahwa hubungan antara Negeri
Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Negeri Kadipaten Pakualaman
dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung, dan
kedua kepala Negeri bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden, yang
dikukuhkan dengan piagam kedudukan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal
19 Agustus 1945, yang diterimakan pada tanggal 6 September 1945.
Secara hukum perkembangan ini sungguh menarik karena meski tidak
diatur melalui UU khusus, akan tetapi melalui dekrit kerajaan dapat dinyatakan
bahwa Yogyakarta menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B.1.2. Perkembangan Keistimewaan Yogyakarta
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara legal formal
dibentuk dengan UU Nomor 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah
menjadi UU No 19 Tahun 1950.25 Pemerintah DI Yogyakarta berdasarkan
UU tersebut menikmati kewenangan antara lain:
1. Urusan Umum
2. Pemerintahan Umum.

24
25

http://id.wikisource.org/wiki/Amanat_5_September_1945
UU No 19 Tahun 1950.
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3. Agraria.
4. Pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
5. Pertanian, Perikanan dan koperasi.
6. Kehewanan.
7. Kerajinan, perdagangan dalam negeri dan perindustrian.
8. Perburuhan.
9. Sosial.
10. Pembagian (Distribusi).
11. Penerangan.
12. Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
13. Kesehatan.
14. Lalu lintas dan angkutan bermotor.
15. Perusahaan.

Dalam kedua peraturan perundang-undangan ini tidak tampak berbagai
kewenangan khusus seperti yang telah dijabarkan oleh Hurst Hannum
maupun oleh Lauri Hannikainen. Meski demikian sudah tampak berbagai
kewenangan eksklusif dari Pemerintah DI Yogyakarta
Yang cukup menarik bahwa kedudukan penguasa kerajaan di
Yogyakarta justru tidak diatur oleh kedua undang-undang ini, secara
politis ini berarti Pemerintah Pusat mengakui keduanya sebagai Penguasa
dari DI Yogyakarta. Namun, dengan tidak adanya penjelasan secara
hukum tentang posisi keduanya ini yang kemudian rentan dalam
penafsiran tentang siapa yang berhak menduduki posisi eksekutif dalam
pemerintahan

di

Yogyakarta.

Dilema

ini

sudah

muncul

sejak

meninggalnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Pakualam VIII sebagai
Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DI Yogyakarta.
Dilema dari posisi dan keistimewaan dari Yogyakarta ini dicoba
dijawab melalui RUU Keistimewaan Yogyakarta yang dirancang oleh DPRD
DI Yogyakarta. Untuk itu penting untuk melihat kewenangan yang digagas
dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta ini.
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No

Isi Otonomi

Pengaturan

1

Status Daerah Otonomi

Diatur melalui RUU Keistimewaan Yogyakarta

2

Status dan Kewenangan
DPRD

Diatur melalui UU Otonomi Daerah yang umum;
tidak mempunyai kewenangan eksklusif

3

Peradilan dan penegakan
hukum

Diatur melalui UU nasional yang berlaku; tidak
mempunyai kewenangan eksklusif

4

Perpajakan

Diatur melalui UU Otonomi Daerah yang umum;
tidak mempunyai kewenangan ekskulsif

5

Kerjasama Internasional

Tidak mempunyai kewenangan ekskulsif

6

Kewenangan Eksklusif

Pertanahan, Budaya serta kewenangan lain
yang telah diatur melalui UU Otonomi Daerah

7

Pembagian Keuangan

Diatur melalui UU Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah; tidak mempunyai kewenangan
ekskulsif

8

Kepala Eksekutif

Penetapan oleh DPRD Propinsi: hanya
Sultan/Pakualam dan/atau kerabatnya yang
berhak menduduki posisi eksekutif

Dari sisi pengaturan otonomi, tidak tampak adanya perbedaan
antara keistimewaan yang akan dipunyai oleh Yogyakarta dengan
otonomi yang dinikmati oleh propinsi yang lain yang tidak berstatus
istimewa. Hal ini berbeda dengan status yang saat ini dinikmati oleh Aceh
dan Papua. Keistimewaan Yogyakarta hanya tampak pada pengisian
posisi kepala dan wakil kepala eksekutif di Yogyakarta yang hanya bisa
ditempati oleh Sultan/Pakualam dan/atau kerabat kerajaan dan juga
kewenangan di bidang pertanahan (yang dikenal dengan sultan grond)
dan juga budaya.
Dari sisi hukum akan sangat sayang apabila keistimewaan
Yogyakarta hanya istimewa di tiga isu tersebut, karena sangat banyak
kekhasan yang bisa diatur melalui UU Keistimewaan Yogyakarta. RUU
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Keistimewaan Yogyakarta dapat dinyatakan sebagai low degree of
autonomy

B.3. Otonomi Khusus Aceh
Dua abad sebelum masehi, Aceh dalam sejarahnya dikenal sebagai pusat
perdagangan di Asia Tenggara, yang disinggahi pedagang Timur Tengah menuju
ke negeri China. Ketika Islam lahir pada abad ke VI Masehi, Aceh menjadi wilayah
pertama di nusantara yang menerima Islam. Setelah melalui proses yang
panjang, Aceh menjadi sebuah kerajaan Islam pada abad XIII Masehi, yang
kemudian berkembang menjadi sebuah kerajaan yang maju pada abad XIV
Masehi. Dari sinilah Islam berkembang ke seluruh Asia Tenggara. Pada sekitar
abad XV, ketika orang-orang Barat memulai petualangannya di Timur, banyak
wilayah di Nusantara yang dikuasainya, tetapi Aceh tetap bebas sebagai sebuah
kerajaan yang berdaulat.26
Dua tahun kemudian (1873) Belanda menyerang Aceh, yang berlangsung
puluhan tahun dengan korban yang tidak terkira banyaknya pada kedua belah
pihak. Sejak waktu itu sampai Perang Dunia II Belanda kehilangan enam orang
jenderal dan ribuan perwira serta prajurit. Demikian juga dengan Aceh yang tidak
hanya kehilangan harta dan jiwa, bahkan yang lebuh penting, Aceh telah
kehilangan kedaulatannya. Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah
masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah
menjadi bagian dari mereka, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta
memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi.
Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu
melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat itu lahir
dari renungan para ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan, dan
dilestarikan, lalu disimpulkan menjadi “adat bak Poteumereuhom, hukom bak
Syiah Kuala, Qanun bak Putro Phang, Reusam bak laksamana” yang artinya
26

Husni Bahri TOB, S.H.,M.M.,M.Hum, Otonomi Khusus Aceh, Makalah disampaikan pada acara
Focus Group Discussion (FGD) di Badan Pembinaan Hukum Nasional.
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“hukum adat di tangan pemerintah dan hukum syariat ada di tangan ulama”.
Kata-kata ini merupakan pencerminan dari perwujudan syariat Islam dalam
praktek hidup sehari-hari bagi masyarakat Aceh. Aceh kemudian dikenal sebagai
Serambi Mekah karena dari wilayah paling barat inilah, kaum muslimin dari
wilayah lain di Nusantara berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan
rukun Islam yang kelima.

B.3.1. Kajian Sosiologis Otonomi Khusus di Aceh
Pada saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tanggal
17 Agustus 1945, masyarakat Aceh sangat mendukung proklamasi itu
karena mereka merasa senasib dan sepenanggungan dengan saudarasaudaranya yang lain. Dukungan ini dinyatakan dengan kerelaan
menyerahkan harta dan nyawa untuk tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda di Medan Area
Sumatera Utara dan membeli dua pesawat terbang untuk perjuangan
menegakkan

kedaulatan

negara ini

merupakan

bukti

kesetiaan

masyarakat Aceh kepada Republik Indonesia.
Selama revolusi fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang
tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah
Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era mempertahankan
kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui
fatwa dan bimbingan para ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban
mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Atas dasar perjuangan itu pula Aceh mendapat kedudukan
tersendiri sehingga dengan Peraturan Perdana Menteri Pengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/WKPM/49 tertanggal 17 Desember
1949, Aceh dinyatakan sebagai satu propinsi yang berdiri sendiri yang
lepas dari Propinsi Sumatera Utara. Namun, setelah Republik Indonesia
kembali ke negara kesatuan, mulai Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 status daerah Aceh kembali
ditetapkan menjadi salah satu karesidenan dalam Propinsi Sumatera
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Utara. Ketetapan ini menimbulkan ketidakpuasan dikalangan pemimpin
dan rakyat Aceh, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak perlawanan
pada tahun 1953 yang melibatkan hampir seluruh rakyat Aceh, baik
langsung maupun tidak langsung, sehingga Daerah Aceh kehilangan
peluang untuk menata diri.
Guna memenuhi aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh, Pemerintah
menetapkan kembali status Karesidenan Aceh menjadi daerah otonom
Propinsi Aceh. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Propinsi
Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara”.
Salah satu faktor yang menentukan dalam menuntaskan
penyelesaian masalah keamanan Aceh adalah setelah Pemerintah Pusat
mengirimkan satu missi khusus di bawah pimpinan Wakil Perdana
Menteri yang memberikan status Daerah Istimewa melalui Keputusan
Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959, yang
meliputi agama, peradatan, dan pendidikan. Sesungguhnya, melalui
pemberian status Daerah Istimewa bagi Propinsi Aceh ini, merupakan
jalan menuju penyelesaian masalah Aceh secara menyeluruh. Namun,
karena adanya kecenderungan pemusatan kekuasaan di Pemerintah
Pusat melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan di Daerah, maka penyelenggaraan keistimewaan Aceh
tersebut

tidak berjalan

sebagaimana mestinya, yang kemudian

melahirkan hal-hal yang tidak sejalan dengan aspirasi Daerah.
Isi keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor
1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama,
peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan
disertai dengan penambahan peran ulama dalam menetukan kebijakan
Daerah.
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Untuk menindaklanjuti ketentuan mengenai keistimewaan Aceh
tersebut pada tanggal 4 Oktober 1999 Undang-Undang Nomor 44 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh disahkan.
Undang-Undang

yang

mengatur

mengenai

penyelenggaraan

keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk
memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam
mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui
kebijakan Daerah. Undang-Undang ini mengatur hal-hal pokok untuk
selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur
pelaksanaannya sehingga kebijakan Daerah diharapkan lebih akomodatif
terhadap aspirasi masyarakat Aceh.
Lahirnya

Undang-Undang

Nomor

44

Tahun

1999

tidak

bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, karena Sistem
Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia menurut UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan
menghormati satuan-satuan pemerintahn daerah yang bersifat khusus
atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia
menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat
istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan
masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.
Aspirasi yang dinamis masyarakat Aceh bukan saja dalam
kehidupan adat, budaya, sosial, dan politik mengadopsi keistimewaan
Aceh, melainkan juga memberikan jaminan kepastian hukum dalam
segala urusan karena dasar kehidupan masyarakat Aceh yang religius
telah membentuk sikap, daya juang yang tinggi, dan budaya Islam yang
kuat. Hal demikian menjadi pertimbangan utama penyelengaraan
keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dengan UndangUndang Nomor 44 Tahun 1999.
Dalam perjalanan penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh dipandang kurang memberikan kehidupan di dalam
keadilan atau keadilan di dalam kehidupan. Kondisi demikian belum
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dapat mengakhiri pergolakan masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa
Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi.
Respon Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melahirkan
salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan
otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi
Nangroe Aceh Darussalam. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang
tersebut juga belum cukup memadai dalam menampung aspirasi dan
kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik.
Hal demikian mendorong lahirnya Undang-Undang tentang
Pemerintahan Aceh dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemberian
otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan
mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance
yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien dan efektif dimaksudkan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di aceh. Dalam
penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya itu, masyarakat Aceh
memiliki

peran

serta,

baik

dalam

merumuskan,

menetapkan,

melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan
daerah.

B.3.2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan
Aceh
Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara
pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada
tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan
Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang
damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut
dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi
secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik
di Aceh secara berkelanjutan.
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Anatomi ideal dalam kerangka di atas memberikan konsiderasi
filosofis,

yuridis,

sosiologis dibentuknya Undang-Undang tentang

Pemerintahan Aceh. Undang-Undang ini mengatur dengan tegas bahwa
Pemerintahan Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya
yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang ini merupakan
subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian,
otonomi seluas-luasnya pada dasarnya bukanlah sekedar hak, tetapi lebih
dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh.
Oleh karena itu, pengaturan dalam qanun yang banyak
diamanatkan dalam Undang-Undang ini merupakan wujud konkret bagi
terlaksananya kewajiban konstitusional tersebut dalam pelaksanaan
Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota, dan merupakan acuan yang
bermartabat untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri
sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Negara kesatuan Republik
Indonesia.
Pengaturan

kewenangan

luas

yang

diberikan

kepada

Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota yang tertuang
dalam Undang-Undang ini merupakan wujud kepercayaan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan yang berkeadilan dan keadilan yang berkesejahteraan di
Aceh.
Adanya ketentuan di dalam Undang-Undang ini mengenai
perlunya norma, standar, prosedur, dan urusan yang bersifat strategis
nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah, bukan dimaksudkan
untuk mengurangi kewenangan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan
pemerintah kabupaten/kota, melainkan merupakan bentuk pembinaan,
fasilitasi, penetapan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
bersifat nasional.
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Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin
melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan
yang ada. Kerjasama pengelolaan sumber daya alam di wilayah Aceh
diikuti dengan pengelolaan sumber keuangan secara transparan dan
akuntabel dalam rangka perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
Selanjutnya,

dalam

rangka

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

masyarakat Aceh dilakukan pembangunan infrastruktur, penciptaan
lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, dan kemajuan kualitas
pendidikan, pemanfaatan dana otonomi khusus yang merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Selanjutnya sejarah panjang otonomi Aceh terlihat dari beberapa
regulasi yang telah dilahirkan dimulai dari sejarah panjang perjuangan
masyarakat Aceh yang membuktikan daya juang yang tinggi, yang
bersumber dari kehidupan religius, adat yang kukuh dan budaya Islam.
Selain itu dukungan Pemerintah Pusat melalui Aturan-Aturan yang telah
disahkan:
1. Keputusan

: Mis/Hardi/1959

Tentang Pemberian

Sebutan

Istimewa Kepada Daerah Istimewa Aceh.
2. UUD

1945

mengakui

dan

menghormati

satuan-satuan

Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
3. UU RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. UU RI Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
5. MoU Helsinki (15 Agustus 2005).
6. UU RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Terlihat dari anatomi Urusan Pemerintahan yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh
(UUPA), dimana disana menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan di
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bagi 2, Pertama Urusan Pemerintahan yang bersifat absolut (mutlak
urusan Pemerintah Pusat dan Concurrent (urusan Bersama Pemerintah
Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota).
Adapun urusan Pemerintah pusat menurut UUPA adalah politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional,
dan urusan tertentu dalam bidang agama (UU Nomor 11/2006 pasal 7
ayat (2)), sedangkan urusan bersama antara pemerintah pusat, Aceh, dan
kabupaten/kota meliputi sektor unggulan (optional) dan pelayanan dasar
(obligatory).
Menurut UU No. 11/2006 Pasal 14 Ayat (1), “Pembagian dan
pelaksanaan urusan pemerintahan, baik pada pemerintahan di Aceh
maupun pemerintahan di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan kriteria
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan
keserasian hubungan antarpemerintahan di Aceh”. Artinya bahwa jika
dilihat dari Kriteria Distribusi Urusan Pemerintahan Antar Tingkat
Pemerintahan maka yang diperhatikan adalah:
1. Eksternalitas (spill-over)
Siapa yang kena dampak, mereka yang berwenang mengurus
2. Akuntabilitas
Yang berwenang mengurus adalah tingkatan pemerintahan yang
paling dekat dengan dampak tersebut (sesuai dengan prinsip
demokrasi).
3. Efisiensi
• Otonomi Daerah harus mampu menciptakan pelayanan publik
yang efisien dan mencegah High Cost Economy
• Efisiensi dicapai melalui skala ekonomis (economic of scale)
pelayanan public
• Skala ekonomis dapat dicapai melalui cakupan pelayanan
(catchment area) yang optimal.
Dalam hal pembagian urusan antara tingkat pemerintahan menurut
Undang-Undang 11 Tahun 2006 adalah :
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Pertama Pemerintahan : Berwenang membuat norma-norma, standar,
prosedur, monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan
dengan eksternalitas nasional.
Kedua Pemerintah Aceh : Berwenang mengatur dan mengurus urusanurusan

pemerintahan

dengan

eksternalitas

regional

(lintas

kabupaten/kota) dalam norma, standar, prosedur dibuat Pusat/Daerah,
ketiga Pemerintah Kabupaten/kota : Berwenang mengatur dan mengurus
urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu
Kabupaten/Kota) dalam norma, standar, prosedur dibuat Pusat/Daerah.
Secara khusus urusan umum yang menjadi Urusan Pemerintah
Aceh meliputi:
1. Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
2. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Penyelenggaraanketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi SDM potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kab/kota.
8. Pelayanan bidang penyediaan lapangan kerja dan ketenaga kerjaan
lintas kabupaten/kota.
9. Pengendalian lingkungan hidup.
10. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
11. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
12. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
13. Pelayanan administrasi.
14. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota.
Sedangkan jenis-jenis potensi unggulan kewenangan pilihan
Pemerintah Aceh meliputi:
1. Pertanian.
2. Perdagangan.
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3. Perindustrian.
4. Kelautan.
5. Kehutanan.
6. Pertambangan.
7. Perikanan laut/darat.
8. Pariwisata.
9. Perkebunan.
10. Pertanahan.
11. Lain-lain

Dan yang menjadi Urusan Wajib Yang Menjadi Urusan Khusus Pemerintah
Aceh meliputi :
1. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga
kerukunan hidup antarumat beragama.
2. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.
3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah
materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam dan peran ulama
dalam penetapan kebijakan kabupaten/kota.
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.
5. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Selain kewenangan yang tersebut dari atas Pemerintah Aceh diberikan
kekhususan yang sangat khusus diantaranya diberikan kesempatan untuk
membentuk Lembaga Wali Nanggroe, (UU No. 11/2006 pasal 96),
lembaga adat lainnya (UU No. 11/2006 pasal 98), menentukan Bendera
Daerah (UU No. 11/2006 pasal 246 Ayat (2)) dan Himne Aceh (UU No.
11/2006 Pasal 248 ayat (2)).
Dari beberapa urusan khusus dan istimewa yang dimiliki oleh Aceh
telah terbentuk beberapa lembaga diantaranya :
1. Dinas Syari’at Islam
44

2. Sekretariat MAA (Majelis Adat Aceh)
3. Sekretariat MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama)
4. Sekretariat MPD (Majelis Pendidikan Daerah)
5. Sekretariat BAITUL MAAL
Sedangkan dibidang regulasi yang diamanahkan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), terdapat 9
(sembilan) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 3 (tiga)
Rancangan Peraturan Presiden (RPERPRES) yang diperlukan untuk
implementasi UUPA.
Dari

9

(sembilan)

RPP

tersebut

2

(dua)

yang

sudah

disahkan/diundangkan, yaitu pertama Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal, kedua Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Sekda Aceh dan Sekda Kabupaten/Kota, dan 3 (tiga)
RPP lainnya sedang dalam pembahasan/tahap penyelesaian serta 4
(empat) RPP belum pembahasan.
Dari 3 (tiga) RPERPRES yang diamanahkan UUPA, 2 (dua)
diantaranya sudah ditetapkan yaitu pertama Peraturan Presiden Nomor
75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian
Pertimbangan

Atas

Rencana

Persetujuan

Internasional,

Rencana

Pembentukan Undang-Undang, dan Kebijakan Administratif yang
berkaitan Langsung dengan Pemerintahan Aceh, kedua Peraturan
Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintahan Aceh
dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri, dan 1 (satu) PERPRES belum
pembahasan.
Selain itu terdapat 59 (lima puluh sembilan) Qanun Aceh yang
merupakan amanah UUPA, sampai dengan tahun anggaran 2009,
terdapat 29 Qanun Aceh telah disahkan dan diundangkan oleh eksekutif
(termasuk di dalam 3 Qanun APBA dan 3 Qanun Perhitungan APBA),
dengan demikian baru 23 Qanun (38,98%) Amanah Prolegnas Jangka
Menengah 2007-2012 yang berhasil disepakati (ada beberapa qanun
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mengalami perubahan/penyesuaian nama), sehingga terdapat 36 Qanun
(61,02%) Sisanya Prioritas Lima Tahun yang belum dibahas dan/atau
belum disepakati untuk disahkan.

B.4. Otonomi Khusus Papua
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki karakteristik geopolitik
yang khas, yaitu membentang luas dan letak geografis yang strategis dari Sabang
sampai Merauke. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia membutuhkan
kendali yang kuat untuk menjaga keamanan, keutuhan, dan kedaulatan wilayah
NKRI, termasuk melindungi wilayah-wilayah kunci seperti Papua sebagai provinsi
paling timur. Pulau Papua pun memiliki nilai strategis yang sangat tinggi bagi
geopolitik Indonesia akibat faktor geografis dan faktor ketersediaan sumber daya
alam yang terkandung di dalamya.
Hal tersebut disebabkan posisi strategis Papua yang berbatasan dengan
negara-negara yang menjadi kekuatan ekonomi potensial mulai dari Filipina di
sebelah utara, yang merembet ke Hong Kong, Taiwan, Jepang, hingga kepulauan
Pasifik dan Benua Amerika di sebelah timur dan di selatan berhadapan dengan
Timor Leste dan Australia. Selain itu Papua kaya akan keanekaragaman hayati.
Tanah yang subur di iklim tropis dan hujan turun di hampir di sepanjang musim
merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai
komoditas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk
tanaman pangan. Kekayaan sumber daya mineral dan energi sudah menjadi
pengetahuan umum. Besi, tembaga, emas, batu bara, minyak bumi, sampai gas
alam adalah kekayaan alam yang bisa menyokong infrastruktur.
Perkembangan dunia menyebabkan semakin tingginya persaingan antar
negara dan institusi dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi bagi
kemakmuran. Konsekuensi logis dari kondisi tersebut adalah sebuah negara yang
kaya dengan sumber daya akan menjadi rebutan dan wahana persaingan. Begitu
pula Papua yang merupakan salah satu pulau yang kaya sumber daya alam di
Indonesia. Dampak dari persaingan adalah meningkatnya ketidakstabilan
keamanan. Untuk itu, kontrol pemerintah sangat penting dalam menciptakan
46

situasi aman dan kondusif bagi terpeliharanya kemakmuran dan keamanan
rakyatnya. Hal lain penyebab ketidakstabilan di Pulau Papua adalah
ketertinggalan

pembangunan

jika

dibandingkan

dengan

daerah

lain.

Ketidakpuasan masyarakat sering dijawab dengan kebijakan yang kurang
memperhatikan nilai-nilai lokal sehingga sering melahirkan konflik yang
berkepanjangan.
Otonomi daerah dalam rangka percepatan pelayanan pemerintah guna
pencapaian kesejahteraan masyarakat belum bisa berjalan dengan baik karena
tidak dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan
pembenahan sistem birokrasi yang efisien. Pemerintah didesak untuk
mengeluarkan peraturan pemerintah yang berisi mekanisme implementasi UU
No 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.
Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkepanjangan
menumbuhkan sikap apatis dan disintegratif sebagian masyarakat Papua. Bila
kita melihat sejarah, konflik yang terjadi di Papua awalnya berupa konflik
komunal yang terjadi secara tradisi, yang timbul dari persaingan antar suku
dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Konflik tradisi berkembang menjadi
lebih kompleks sejalan dengan proses depolitisasi elite masyarakat Papua dalam
memperebutkan posisi sosial politik. Keterbelakangan pendidikan, kemiskinan,
dan kesenjangan antara masyarakat lokal dan pendatang menjadi pemicu konflik
baru di Papua. Isu-isu itu menjadi komoditas yang sangat mudah dikelola oleh
berbagai pihak, terutama yang berkaitan dalam penguasaan sumber daya alam.
Kompleksitas konflik semakin akut karena penanganan yang lamban dan tidak
mengena pada akar masalah.
UU No. 21 Tahun 2001 mengamanatkan pemberian dana Otonomi
Khusus oleh Pemerintah Pusat kepada tiga daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua
Barat, dan Nangroe Aceh Darussalam. Tujuan pemberian dana Otonomi khusus
tersebut adalah untuk menyejahterakan dan memajukan rakyat Papua. Secara
khusus, dana Otonomi khusus diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan
dan kesehatan rakyat Papua. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan yang bernilai
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strategis dalam rangka peningkatan pelayanan (service), dan

akselerasi

pembangunan (acseleration development), serta pemberdayaan (empowerment)
seluruh rakyat di provinsi Papua, terutama orang asli Papua. Melalui kebijakan ini
diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar provinsi Papua dengan
propinsi-propinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya
sebagai pelaku sekaligus sasaran pembangunan.
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian
kewenangan yang lebih luas

bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan

rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang lebih luas tersebut

berarti pula mencakup kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kekayaan
alam di wilayah provinsi Papua, sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat
Papua, memberdayakan potensi perekonomian, sosial, dan budaya yang dimiliki,
termasuk di dalamnya memberikan peranan yang signifikan bagi orang asli Papua
melalui wakil-wakilnya untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan daerah,
menetukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan
keberagaman kehidupan masyarakat di provinsi Papua.
Sebagai akibat dari penetapan Otonomi Khusus ini, maka ada perlakuan
berbeda yang diberikan Pemerintah kepada provinsi Papua.Dengan kata lain
terdapat hal-hal mendasar yang hanya berlaku di Provinsi Papua dan tidak
berlaku di provinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula hal-hal
yang berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua.
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Bab III
Hasil Penelitian
Propinsi Bali

A. Kondisi Geografis Bali
Bali merupakan salah satu di antara 13,677 pulau di Indonesia, Bali
merupakan pulau yang mungil. Luas Pulau Bali hanya 5.632,86 km atau hanya
seluas 0,29% dari luas keseluruhan NKRI.27 Namun tidak dapat dipungkiri bahwa
Bali mempunyai banyak kekhususan yang tidak ada di propinsi lain di Indonesia.
Kekhususan tersebut terdiri dari keadaan alamnya, agamanya (agama Hindu
Bali) , seni budayanya serta sistem sosial / adat istiadatnya (desa pakraman,
sistem pengairan yang dikenal dengan subak). Kekhususan tersebut telah
mengantar Bali menjadi salah satu icon budaya dunia dan masuk ke alam World
Cultural Heritage.28
Pada awalnya, Bali merupakan bagian dari Propinsi Sunda Kecil bersama
NTB dan NTT. Dengan dikeluarkannya UU No.64 Tahun 1958, maka Bali berdiri
sendiri menjadi Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan gubernur terpilih Anak
Agung Bagus Suteja, demikian juga halnya NTB dan NTT berdiri sendiri menjadi
propinsi. Secara resmi Pemerintah Daerah tingkat I Bali lahir pada tanggal 14
Agustus 1958 dengan ibu kotanya di Singaraja, selanjutnya dengan keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 23 Juni 1960, maka
kedudukan Ibu Kota yang sebelumnya di Singaraja dipindahkan ke Kota
Denpasar.29
Secara geografis Provinsi Bali terletak pada 8°3'40" - 8°50'48" Lintang
Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Relief dan topografi Pulau Bali
di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur.
Provinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok dengan batas fisik
sebagai berikut:

27

www.dishut.baliprov.go.id/sekapursirih/2010/10/sekapur-sirihwww.baliculturegov.com/event/world-culture-forum.html
29
undang-undang no. 64 tahun 1958
28
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• Utara : Laut Bali
• Timur : Selat Lombok (Provinsi Nusa Tenggara Barat)
• Selatan : Samudera Indonesia
• Barat :Selat Bali (Propinsi Jawa Timur)30
Secara administrative Provinsi Bali dibagi menjadi 8 Kabupaten dan 1 Kota, yaitu
Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung,
Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota provinsi.
Selain Pulau Bali Provinsi Bali juga terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya, yaitu
Pulau Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan di wilayah Kabupaten
Klungkung, Pulau Serangan di wilayah Kota Denpasar, dan Pulau Menjangan di
Kabupaten Buleleng. Luas total wilayah Provinsi Bali adalah 5.634,40 ha dengan
panjang pantai mencapai 529 km., 55. Bali terbagi lagi menjadi Kecamatan, 678
Desa/Kelurahan, 1.473 Desa Pakraman.31
Pada tahun 2010 jumlah penduduk di Provinsi Bali ada 3.891.428 jiwa
dan 92,3 % beragama Hindu.32 Walaupun demikian penduduk di Bali sangat
menghormati pemeluk agama lain yang merupakan minoritas di propinsi ini.33
Hal ini salah satunya karena terdapat satu bait sastra di Bali yang intinya
digunakan sebagai slogan lambang negara Indonesia, yaitu: Bhineka Tunggal Ika
Tan Hana Dharma Manggrua, yang bermakna 'Kendati berbeda namun tetap satu
jua, tiada duanya (Tuhan-Kebenaran) itu'.
Berdasarkan hal tersebut diatas maka bisa dipahami apabila masyarakat
Bali dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain seperti Islam,
Kristen, Budha, dan lainnya. Pandangan ini juga dapat dijadikan bantahan
terhadap penilaian beberapa orang bahwa Agama Hindu memuja banyak Tuhan.

30

http://hubdat.web.id/data-a-informasi/profil-hubdat-per-provinsi/bali-dan-nusatenggara/tahun-2010/951-profil-perhubungan-darat-pulau-bali-dan-nusa-tenggara/download
31
Sumber: Master Plan Penunjang Investasi Provinsi Bali Tahun 2006-2010
32
Seperti dikutip dari Bali Post
33
Salah satu bukti perbedaan agama yang dijunjung tinggi di Bali adalah berdirinya tempat
Ibadah lima agama (Hindu, Kristen Protestan, Budha, Kristen Katholik, dan Islam) di Nusadua,
yang dikenal dengan nama kompleks Puja Mandala. Awalnya, kompleks ini dibuat untuk
memfasilitasi ibadah wisatawan yang menginap di belasan hotel yang berada di kawasan wisata
Nusa Dua, Bali.
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Kendati masyarakat Hindu di Bali menyebut Tuhan dengan berbagai nama
namun yang dituju tetaplah satu, Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang
Widhi Wasa. Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa, yang disebut Tri Murti, kendati
terpilah tiga, namun terkait satu jua sebagai proses lahir-hidup-mati atau utpetistiti-pralina.34
Demikian juga dengan adanya Dewata Nawa Sanga sebagai sembilan
Dewata yang menempati delapan arah mata angin dan satu di tengah kendati
terpilah sembilan lalu menjadi sebelas ketika terpadu dengan lapis ruang ke arah
vertikal bawah-atas-tengah atau bhur-bwah-swah, adalah satu jua sebagai
kekuatan Tuhan dalam menjaga keseimbangan alam semesta. Demikian pula
halnya dengan nama dan sebutan lain yang dimaksudkan secara khusus
memberikan gelar atas ke-Mahakuasa-an Tuhan.
Keyakinan umat Hindu terhadap keberadaan Tuhan/Hyang Widhi yang
Wyapi Wyapaka atau ada di mana-mana juga di dalam diri sendiri merupakan
tuntunan yang selalu mengingatkan keterkaitan antara karma atau perbuatan
dan pahala atau akibat, yang menuntun prilaku manusia ke arah Tri Kaya
Parisudha sebagai terpadunya manacika, wacika, dan kayika atau penyatuan
pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik.35
Umat Hindu percaya bahwa alam semesta beserta segala isinya adalah
ciptaan Tuhan sekaligus menjadi karunia Tuhan kepada umat manusia untuk
dimanfaatkan guna kelangsungan hidup mereka. Karena itu tuntunan sastra
Agama Hindu mengajarkan agar alam semesta senantiasa dijaga kelestarian dan
keharmonisannya yang dalam pemahamannya diterjemahkan dalam filosofi Tri
Hita Karana36 sebagai tiga jalan menuju kesempurnaan hidup, yaitu:

34

www.baliculturegov.com/2009.../konsep-konsep-budaya.html - Tembolok
www.babadbali.com/pustaka/ibgwdwidja/sasisu.txt 36
konsep tri hita karana. Konsep tersebut menjadi nilai dasar masyarakat Hindu Bali sejak ratusan
tahun. Nilai budaya tri hita karana (palemahan, pawongan dan parhyangan) pada intinya
menghendaki adanya keharmonisan dan keselarasan hubungan horizontal antar sesama manusia
(humanisme), keseimbangan dan keharmonisan hubungan secara vertikal, yaitu manusia dengan
lingkungan alam (ekologisme) dan keharmonisan dan keselarasan hubungan manusia dengan roh
(dewa/bhatara) sebagai manifestasi Tuhan (teologisme) untuk mencapai kesejahteraan hidup
secara lahiriah dan batiniah.
35
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• Hubungan manusia dengan Tuhan; sebagai atma atau jiwa dituangkan
dalam bentuk ajaran agama yang menata pola komunikasi spiritual
lewat berbagai upacara persembahan kepada Tuhan. Karena itu dalam
satu komunitas masyarakat Bali yang disebut Desa Adat dapat
dipastikan terdapat sarana Parhyangan atau Pura, disebut sebagai
Kahyangan Tiga, sebagai media dalam mewujudkan hubungan manusia
dengan Ida Sang Hyang Widhi.
• Hubungan manusia dengan alam lingkungannya; sebagai angga atau
badan tergambar jelas pada tatanan wilayah hunian dan wilayah
pendukungnya (pertanian) yang dalam satu wilayah Desa Adat disebut
sebagai Desa Pakraman.
• Hubungan manusia dengan sesama manusia; sebagai khaya atau tenaga
yang dalam satu wilayah Desa Adat disebut sebagai Krama Desa atau
warga masyarakat, adalah tenaga penggerak untuk memadukan atma
dan angga.37

Pelaksanaan berbagai bentuk upacara persembahan dan pemujaan kepada Ida
Sang

Hyang

Widhi

Wasa

oleh

umat

Hindu

disebut

Yadnya

atau

pengorbanan/korban suci dalam berbagai bentuk atas dasar nurani yang tulus.
Pelaksanaan Yadnya ini pada hakekatnya tidak terlepas dari Tri Hita Karana
dengan unsur-unsur Tuhan, alam semesta, dan manusia.
Berbagai falsafah yang hidup dan mengakar kuat pada kehidupan
masyarakat Bali juga berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang
dihadapi Provinsi Bali, serta mengantisipasi perubahan yang sangat cepat di
masa depan, maka untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Bali yang
Umat Hindu Bali juga mengenal nilai budaya tri mandala yang mengapresiasi (memberi makna)
pada setiap ruang. Masing-masing ruang mempunyai perbedaan nilai sesuai dengan
karakteristiknya. Secara umum dalam konsep tri mandala membedakan ruang menjadi tiga,
yaitu: utama mandala, madya mandala, dan nista mandala. Ditinjau dari tingkat kesuciannya,
utama mandala dipandang sebagai tempat atau ruang tersuci. Dalam tata ruang atau tata letak
bangunan suci (pura) tri mandala diimplementasikan menjadi pembagian tiga halaman pura
(halaman jeroan, jaba tengah dan jaba), sedangkan dalam tataran kawasan geografi dibedakan
menjadi kawasan pegunungan (hulu/utama mandala), tengah (dataran/ madya mandala), dan
hilir (dataran rendah/pesisir/nista mandala).
37
www.baliculturegov.com/2009-10-06.../tri-hita-karana.html - Tembolok
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sejahtera lahir bathin, maka telah dirumuskan visi pembangunan Daerah Bali
dalam melaksanakan pembangunan daerahnya sebagai berikut “TERWUJUDNYA
BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TREI HITA KARANA.” 38
Dengan visi tersebut konsep Bali Dwipa Jaya secara harfiah berarti Pulau
Bali yang jaya dan tersirat mengandung arti bahwa Pulau Bali mampu mengatasi
segala tantangan atau rintangan serta memanfaatkan peluang yang timbul dalam
pembangunan daerah Bali, baik yang bersumber dari aspek ekonomi, lingkungan
hidup maupun sosial dan budaya. Bali Dwipa Jaya dalam konteks pembangunan,
merupakan suatu proses pembangunan yang dinamis dilandasi oleh nilai-nilai,
norma, tradisi, dan kearifan lokal yang bersumber pada budaya Bali yang dijiwai
oleh Agama Hindu sehingga terwujud kesejahteraan sosial (jagadhita), ekonomi,
kelestarian budaya dan lingkungan hidup yang harmonis dan berkesinambungan.
Tri Hita Karana dalam pola kehidupan masyarakat Bali yang beragama
Hindu secara simbolis dimaknai sebagai tiga penyebab kesejahteraan manusia
yaitu : Parhyangan, Pawongan dan Palemahan. Aspek Parhyangan mempunyai
makna keterikatan manusia dengan Ida Sang Hyang Widhi/ Tuhan, yang ditandai
oleh nilai-nilai kehidupan masyarakat Hindu yang religius. Aspek Pawongan
dimaknai sebagai hubungan manusia dengan sesama di dalam kehidupan
terorganisir,

terindikasi

ke

dalam

kehidupan

keluarga,

warga,

institusi/kelembagaan maupun masyarakat, baik dalam satu wilayah pedesaan,
kecamatan, kabupaten dan provinsi sebagai wadah interaksinya.
Aspek Palemahan dimaknai sebagai hubungan manusia dengan
lingkungannya dalam suatu wilayah permukiman atau lingkungan tempat
tinggalnya. Ketiga aspek tersebut adanya keserasian dan keseimbangan saling
keterkaitan antara aspek yang satu dengan yang lainnya.39
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pastika.wordpress.com/category/visi-dan-misi/
Pembagian ruang makro dalam konteks kawasan geografis ini telah dikenal sejak zaman rajaraja Bali Kuno (sekitar abad X M). Pada masing-masing ruang makro tersebut biasanya disertai
dengan pembangunan tempat suci/pura, yaitu di kawasan hulu yang terkait dengan ekosistem
gunung, hutan dan danau dibangun pura gunung, pur danu, di kawasan tengah terkait dengan
ekosistem daratan/daratan dibangunan Pura Penataran (Pura Pusat Kerajaan) dan di hilir atau
pesisir dan laut terkait dengan ekosistem pesisir dan laut dibangun pura laut/pura segara. Pura
tersebut dibangun untuk memohon keselamatan, kestabilan dan kedamaian, kesuburan dan
kemakmuran serta keharmonisan hidup manusia dengan lingkungannya.
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Untuk merealisasikan visi tersebut di atas, maka dijabarkan dalam bentuk misi
sebagai berikut:
1. Mewujudkan manusia dan masyarakat Bali yang berkualitas sradha bhakti
dan yasa kerthi.
2. Mewujudkan Bali sebagai satu kesatuan yang utuh dan seimbang.
3. Mewujudkan fungsi lingkungan hidup yang lestari dalam upaya
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang handal, dengan mengembangkan
kemitraan.
5. Mewujudkan kesadaran dan penegakan hukum dan HAM serta
menciptakan ketentraman dan ketertiban yang dinamis dan kondusif.
6. Meberdayakan dan melestarikan lembaga-lembaga tradisional Bali.
7. Mewujudkan otonomi daerah yang mantap.
8. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

B. Profil Tiap Kabupaten di Propinsi Bali
Propinsi Daerah tingkat I Bali yang juga dikenal sebagai pulau
Dewata karena keindahan alamnya, terletak antara 8003’-8050’ lintang
Selatan dan 114025’-115042’ bujur Timur.40 Daerah Bali yang sangat
indah dan banyak dikunjungi wisatawan mancanegara meliputi wilayah
pulau dan beberapa pulau kecil. Di bagian utaranya dibatasi oleh Laut
Jawa, di bagian Timur dibatasi oleh Selat Lombok, di bagian selatan
dibatasi oleh Samudera Indonesia dan di bagian Barat dibatasi oleh Selat
Bali.41 Daerah Bali dikenal sebagai daerah wisata yang indah, punya daya
tarik luar biasa terhadap wisatawan mancanegara, maupun wisatawan
domestik.
Wilayah Bali mencakup areal seluas 5.632,86 km2 dengan tata
guna lahan meliputi areal hutan seluas 1.020 km2 atau 18,1 %, areal
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www.baliprov.go.id/index.php?page=65 - Tembolok
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54

semak belukar seluas 608 km2 atau 10,8 %, areal padang rumput seluas
73 km2 atau 1,3 %, areal ladang seluas 56 km2 atau 1 %, areal dataran
tinggi seluas 1.312 km2 atau 23,3 %, areal sawah seluas 1.070 km2 atau
19 %, areal perkebunan seluas 1.031 km2 atau 18,3 %, areal perairan
darat seluas 34 km2 atau 0,6 %, areal tandus seluas 85 km2 atau 1,5 %,
areal permukiman seluas 327 km2 atau 5,8 % dan areal budi daya lain
seluas 16,86 km2 atau 0,3 % dari seluruh wilayah.42
Propinsi Bali yang indah panoramanya itu, merupakan wilayah
dengan beragam topografi berupa pegunungan, dataran, dan kepulauan.
Wilayah ini berada pada pada ketinggian antara 1 meter hingga 3.140
meter diatas permukaan laut. Wilayah ini memiliki perairan umum
berupa danau dan sungai. Iklim di Bali termasuk tropis, dengan curah
hujan beragam antara 890 milimeter hingga 2.700 milimeter setiap
tahunnya. Daerah Bali mempunyai kawasan yang rawan terhadap
bencana alam seperti erosi, letusan gunung berapi, dan kekeringan. Bali
pernah terkena bencana gunung meletus yang dasyat pada tahun 1930an dan 1960-an dari Gunung Agung, hingga mengakibatkan banyak
korban jiwa dan harta benda.43
Lahan di daerah Bali sebagian besar telah dimanfaatkan untuk
pertanian dan pemukiman termasuk tempat wisata yang dikelola dengan
tujuan bisnis, seperti pembangunan hotel, bungalouw, cafe, bar,
restoran, dan tempat hiburan lainnya.44 Di luar itu, sumber daya alam
lainnya yang dimiliki Bali antara lain adalah hutan, kebun, perikanan yang
kesemuanya masih punya potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
Harus diakui bahwa karena daerah Bali merupakan daerah wisata, sektor
wisata, termasuk sektor jasa yang terkait dengan masalah itu, paling maju
pesat dibanding sektor lain.45
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Propinsi Bali memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam
dalam bentuk adat istiadat, kesenian, kebudayaan dan bahasa.
Masyarakatnya terdiri dari beberapa suku, seperti Bali, Jawa, dan suku
lain, yang masing-masing memiliki adat istiadat dan budayanya sendiri.
Menurut catatan sejarah, banyak penduduk Bali yang dulunya merupakan
pelarian dari Majapahit, setelah kerajaan Hindu/Budha itu hancur
diserang Demak. Banyak peninggalan sejarah dari kerajaan Majapahit,
berupa prasasti, situs-situs, dan benda pusaka ditemukan di daerah BaliLombok, yang dibawa prajurit/pembesar Majapahit waktu itu. Penduduk
Bali sebagian besar beragama Hindu 93,1 %, sisanya beragama Islam 5,2
%, Kristen/Katolik 1 %, dan lainnya 0,7 %.46

a. Profil Daerah Kabupaten Tabanan
Kabupaten Tabanan merupakan salah satu Kabupaten di
Propinsi Bali. Secara geografis terletak pada 8014’30”-8030’07” lintang
selatan dan 114054’52”-115012’57” bujur timur. Secara administratif,
kabupaten ini terdiri dari 8 Kecamatan. Luas keseluruhan Kabupaten
Tabanan adalah 839, 33 km2.47 Kabupaten Tabanan yang selama ini
dikenal sebagai daerah pertanian, memiliki potensi perikanan yang
beragam, baik potensi wilayah, sumber daya alam dan kelautan.
Ketersediaan sumber mata air yang banyak dan aliran sungai yang
mengalir sepanjang tahun serta kondisi perairannya yang relatif
rendah pencemaran, telah mendorong tumbuh dan berkembangnya
usaha agribisnis perikanan air tawar dalam bentuk budi daya ikan di
kolam, sawah, saluran irigasi maupun pengembangan budidaya ikan di
jakapung ( jaring kantong apung ).
Potensi budidaya ikan air tawar terdiri dari potensi budidaya
ikan di sawah tercatat sekitar 9.124 ha, kolam air tenang 110 ha,
saluran irigasi 50 ha dan budidaya Jakapung di Danau Beratan 50 unit.
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47
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Dari potensi yang ada tersebut, sampai saat ini pemanfaatannya masih
tergolong kecil. Budidaya ikan di sawah baru dimanfaatkan sekitar 15
persen, budidaya di kolam sekitar 73 persen, budidaya di saluran irigasi
25 persen dan budidaya di jakapung 27 persen.
Selain itu, sebagai wilayah yang berbatasan dengan Samudera
Indonesia, Kabupaten Tabanan memiliki garis pantai sepanjang 35 km
yang terbentang mulai dari pantai Nyanyi, Kecamatan Kediri di sebelah
timur sampai ke barat di pantai Yeh Leh, Kecamatan Selemadeg Barat.
Potensi kelautan ini dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan,
pengolahan ikan dan usaha pemanfaatan potensi pantai sebagai objek
wisata. Sedangkan objek wisata yang menjadi pendukung antara lain :
Alas Kedaton, Jatiluwih, Museum Subak Sanggulan, Pantai BalianSelemadeg Barat, Tanah Lot, Ulundanu Beratan, Yeh Panes Penatahan.

b. Profil Daerah Kabupaten Klungkung
Kabupaten Klungkung merupakan kabupaten yang paling kecil
dari 8 kabupaten di Propinsi Bali. Secara geografis, kabupaten ini
terletak pada 8027’37”-8049’00” lintang selatan dan 115021’28”115037’43” bujur timur. Secara administratif, terdiri dari 4 kecamatan.
Luas keseluruhan Kabupaten Klungkung adalah 315 km2.48
Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk di
Kabupaten klungkung mencapai 170.559 dengan jumlah penduduk
laki-laki 84560 jiwa, dan perempuan 85999 jiwa. Penduduk kabupaten
Klungkung sex ratio klungkung berdasarkan data SP 2010 adalah 98% .
Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2000, kecamatan yang
paling tinggi dalam pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan
Klungkung, sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan terendah
adalah Nusa Penida. Dari data ini diperkirakan bahwa arus urbanisasi
sangat kuat hampir menyamai jumlah netto kelahiran-kematian dan
migrasi ke dalam Kecamatan Nusa Penida.
48

www.klungkungkab.go.id/main.php?go=profil

57

Kabupaten Klungkung berbatasan langsung dengan laut disebelah
selatan, yaitu Selat Badung, sedangkan disebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Gianyar. Di sebelah utara berbatasan dengan
Kabupaten Bangli, dan di sebelah timur dengan Kabupaten Karang
Asem.
Obyek Wisata andalan sebagai pendukung pendapatan daerah
antara lain: Pura Besakih,terletak di lereng Gunung Agung,Museum
Seni Lukis Klasik,berada di Daerah Semarapura, Taman Gili Kertha
Gosa, Gunung Agung, Pantai Balina dan Pantai Mendira,Pura Taman
Sari, Pantai Kusamba, Kawasan Nusa Penida.

c. Profil Daerah Kabupaten Karangasem
Kabupaten Karangasem terletak antara 8000’00”-8041’37,8”
lintang selatan dan 115035’9,8”-115054’8,9” bujur timur. Di
kabupaten Karangasem ada 8 kecamatan. Luas seluruh Kabupaten
Karangasem adalah 839,54 Km2.
Kabupaten Karangasem berbatasan langsung dengan Laut Bali
di sebelah utara dan timur, dengan selat Badung di sebelah selatan ,
dan dengan Kabupaten Klungkung serta kabupaten Bangli di sebelah
barat. Wilayah ini memiliki panorama pegunungan yang indah dan
banyak tempat bersejarah dari jaman kerajaan.49
Kabupaten

Karangasem

dengan

Ibukotanya

Amplapura

merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota terletak di ujung Timur
Bali. Kantor Wilayahnya berbukit dengan luas wilayah 839,54 Km2
terdiri dari 8 Kecamatan; Karangasem, Manggis, Selat Rendang,
Sidemen, Abang dan Kubu, beriklim tropis dengan panaorama alam
eksotis. Keunikannya yang khas kerap dijuluki “ Mutiara dari Timur”
dengan prediksi dapat menjadi mesin baru pertumbuhan lain Bali
khususnya dibidang Kepariwisataan, Industri kecil, potensi lahan
kering, tambang emas hitam serta khasanah seni arkeologi, serta
49
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keberadaan Desa tua Baliaga Tenganan kini diburu wisatawan
domestik dan mancanegara.
Akses transportasi yang relatif dekat dengan Ibukota Provinsi
serta cukup lancar dapat ditembus langsung dari Bandara Ngurah Rai
ke Denpasar Timur, serta pintu masuk lewat Pelabuhan Padang
Bay.Industri

dan

kerajinan

anyaman

bambu

berkembang

di

Karangasem banyak dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Namun
kini berkembang menjadi konsumsi seni interior seperti tempat buah,
bokor, lampu dinding, tong sampah, dll yang banyak terserap untuk
kepentingan hotel dan restaurant.
Anyaman Lontar berkembang awalnya hanya merupakan alat
penutup “ Bebanten” disebut ‘Saab Gore’ di culik abang. Seiring
perkembangan

Pariwisata,

anyaman

ini

berkembang

sesuai

permintaan seperti tas, kotak perhiasaan, tempat tissue. Sampai saat
ini ada sekitar 195 unit usaha dengan tenaga kerja 48 orang, kapasitas
peroduksi per tahun 73.125 buah dengan nilai Rp. 292.500.000,dengan pangsa pasar regional seperti Kabupaten Gianyar dan Badung,
disamping ada juga yang diekspor.
Kerajinan Anyaman Ata ini dikenal pertama kali di Dusun
Gumung, Tenganan Manggis dalam bentuk prisai untuk tradisi
‘Megeret Pandan’ atraksi sakral yang digelar setahun sekali terkait
prosesi Upacara Aci Sambah. Berkembang terus menjadi bentuk lain
seperti tas, kotak, bokor, gentong, tempat tissue dan sebagainya yang
digemari wisatawan. Hingga kini jenis anyaman ini banyak berkembang
menjadi tumpuan penghidupan warga seperti Bungaya, Bebandem,
Seraya dan Tempat lain.
Tenun Geringsing merupakan Produk karya seni tenun
tradisional terkenal hingga ke manca negara karena hanya ada di desa
Tenganan Pegringsingan. Menurut mitos, warna pemerah kain ini di
buat dari darah manusia, namun yang ada hingga kini terbuat dari
buah kemiri. Produk geringsing ini di warisi warga Tenganan selain
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untuk kepentingan upacara, juga diminati wisatawan dengan harga
cukup mahal bahkan ratusan juta rupiah. Aneka macam motif
geringsing dibuat khas Desa Tenganan.
Kemampuan membuat karya seni berupa patung kayu
berkembang

pesat

di

Karangasem

hampir

merata

diseluruh

Karangasem semacam produk : meja, kursi, kusen, jendela, bentuk
“Pop Art” lainnya seperti patung kucing, bunga tulip, patung primitif
dengan bahan baku kayu albesia. Berkembang di Rendang, Muncan,
nyuh Tebel, tianyar dan sebagainya. Sentra unit jenis ini tidak kurang
272 unit menyerap 1.100 tenaga kerja.
Anyaman Pandan merupakan jenis anyaman ramah lingkungan
memanfaatkan potensi lokal pohon pandan ini bahkan kini
berkembang mampu menembus pangsa pasar ekspor disamping lokal.
Produksi anyaman ini di desain dalam bentuk karya artistik tas, tempat
tissue, map, dompet, sandal, alas gelas dengan sentral utama di desa
Tumbu Kecamatan Karangasem. Tercatat jumlah unit usaha anyaman
ini 451 menyerap 480 orang tenaga kerja.
Sibetan adalah pusat komoditi salak (skin snak fruit) yang kini
menjadi lokal wisata agro didukung pemandangan indah di puncak
Dukuh Moding. Di sini juga bisa disaksikan budidaya salak tradisional
sekaligus bisa menikmati produksi salak dan membawa pulang sebagai
souvenir.

d. Profil Daerah Kabupaten Jembrana
Kabupaten Jembrana terletak di belahan barat pulau Bali,
tepatnya pada 8009’30”-8028’02” lintang selatan dan 114025’33”114056’38” bujur timur. Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari
4 kecamatan. Luas seluruh kabupaten Jembrana adalah 841,8 Km2.
Kabupaten Jembrana berbatasan langsung dengan Kabupaten
Buleleng di sebelah Utara, dengan Kabupaten Tabanan di sebelah
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Timur, dengan Samudera Indonesia di sebelah selatan, dan dengan
selat Bali di sebelah barat.50
Objek Wisata di Kabupaten Jembrana yang berpotensi sebagai
penyumbang PAD antara lain : Bunut Bolong, Pantai Pengeragoan,
Pantai Medewi,Pura Rambut Siwi,Delod Berawah,Pantai Perancak,
Pantai

Baluk

Rening,Pantai

Candikusuma,Bendungan

Palasari,

Sangkaragung,Gilimanuk,Musium Manusia Purba, Taman Nasional Bali
Barat, Sangkaragung.

e. Profil Daerah Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar terletak pada 8018’52”-8037’50” lintang
selatan dan 115005’29”-115022’23” bujur timur. Kabupaten ini terdiri
dari 7 kecamatan. Luas seluruh kabupaten Gianyar adalah 368 km2.
Curah hujan rata-rata per bulan Kabupaten Gianyar adalah 153,44 mm.
Kabupaten Gianyar berbatasan dengan kabupaten Badung dan
Kota Denpasar di sebelah barat, kabupaten Bangli di sebelah utara,
Kabupaten Bangli dan Klungkung di sebelah timur, dan Selat Badung
dan Samudera Indonesia di sebelah selatan. Sebanyak 25,28% dari
wilayah Kabupaten Gianyar memiliki ketinggian 2500-5000 meter dari
permukaan laut.
Kabupaten

Gianyar sebagai salah satu kabupaten dari 9

(sembilan) Kabupaten/ Kota di Bali, oleh banyak kalangan dikenal
sebagai “roh”nya Bali. Kabupaten ini kaya akan nilai-nilai adat istiadat,
kesenian, keindahan alam, warisan purbakala dan kerajinan seni.
Potensi ini juga membawa Gianyar berpredikat sebagai gudang
seniman. Sejarahpun telah membuktikan kalau Gianyar banyak
melahirkan maestro seni, baik seni patung, seni lukis, seni tabuh, seni
tari dan sebagainya. Warisan seni dan budaya yang tak ternilai itupun
hingga kini masih berkembang seiring semangat ngayah masyarakat
Gianyar dalam pengebdiannya sebagai insan ciptaan Tuhan.
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Gianyar

juga terkenal dengan objek-objek wisata. Misal

kawasan wisata Goa Gajah, Tampak Siring, Gunung Kawi, Kawasan
Wisata Gajah di Desa Taro, Bali Zoo Park, pusat-pusat perbelanjaan
kerajinan seni, seperti Pasar Seni Sukawati dan Guang serta berbagai
obyek wisata lainnya. Demikian juga aktivitas agama, adat dan budaya,
sudah menjadi keseharian masyarakat Gianyar, hingga menarik bagi
wisatawan sebagai atraksi wisata budaya
Untuk hasil Pertanian, Kabupaten seni ini tidak kalah dengan
kabupaten

lainnya.

Hingga

kini

Gianyar

masih

mampu

mempertahankan produksi beras dan hasil komoditi pertanian lainnya.
Keseniannya ini tentu tak lepas dari kerja keras pemerintah dan
masyarakat yang memiliki semangat tinggi untuk membangun.51
Kabupaten Gianyar memiliki 46 Obyek Wisata yang terdiri atas
obyek wisata alam, museum, peninggalan purbakala, pusat kesenian,
pusat kerajinan, dan seterusnya. Obyek wisata sebanyak itu belum
mencakup antraksi wisata, seperti yang berkembang di Gianyar sejak
awal 1990-an, yaitu antraksi wisata arung jeram (rafting) dan wisata
melihat burung (Bali Bird Park). Surat Keputusan Gubernur Bali tahun
1993, tertanggal 14 Oktober 1993, menetapkan 21 kawasan wisata
diseluruh Bali, berdasarkan SK tersebut, di Kabupaten Gianyar
dicanangkan dua kawasan wisata, yaitu Ubud dan Lebih.
Kawasan wisata Ubud Meliputi Kelurahan Ubud, Melinggih
Kaja, Melingkih Kelod, Kedewatan, Peliatan, Mas, Petulu, Lodtunduh,
Sayan, Singakerta, dan Puhu. Sebagian besar kawasan wisata ini sudah
berkembang jauh, sebagian lainnya mulai tumbuh seperti terlihat
dalam masuknya investor membangun kapasitas kepariwisata di
daerah Melinggih Kelod dan Kaja.
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Kedua, Kawasan wisata lebih, mencakup daerah Candra Asri,
Ketewel,

Saba,

Sukawati,

Pering,

Keramas,

Lebih

dan

Siut.

Dibandingkan dengan kawasan wisata pertama, tenggang waktu
pengembangan kawasan ini berbeda jauh.
Posisi Gianyar sangat strategis sekali baik dilihat secara
geografis maupun dari sudut pandang lalu lintas perjalanan wisata di
Bali. Desa-desa kabupaten yang terkenal karena prestasi artistiknya di
bidang kerajinan patung, perak, lukisan, kesenian dan sejenisnya
terletak di tepi jalan utama Denpasar-Gianyar-Klungkung-Karangasem.
Perjalanan dari Denpasar ke ujung timur Pulau Bali atau
perjalanan yang datang dari Karangasem ke Denpasar akan melintas
daerah-daerah Gianyar. Wisatawan yang datang ke Bali melalui
Bandara Ngurah Rai, akan melihat pesona desa-desa Gianyar di tepi
jalan ketika mereka mengikuti trip ke arah timur, sedangkan
wisatawan yang masuk ke Bali melalui pelabuhan Padangbai, biasanya
wisatawan yang pergi dengan kapal pesiar atau Cruise ship mau tidak
mau akan melewati desa-desa seni Gianyar dalam perjalanannya
menuju Sanur, Kuta atau Nusa Dua. Setiap desa yang dilalui itu
memiliki daya tarik yang khas sehingga dapat disebut sebagai potensi
dan daya pikatnya.
Desa Batubulan merupakan desa perbatasan antara Gianyar
dan Badung. Dari pusat Kota Denpasar jaraknya sekitar 8 Km.
Batubulan terkenal kerajinan patung batunya. Disepanjang jalan utama
berjejer toko-toko kesenian yang memajangkan patung batu padas.
Patung-patung tersebut umumnya digunakan untuk kepentingan
tempat suci atau sarana religi. Belakangan, hasil seni patung itu juga
dimanfaatkan untuk kepentingan sekunder, misalnya hiasan taman.
Selain patung batu cadas, batu bulan indentik dengan Tari
Barong atau Barong Dance. Di desa ini terdapat 3 panggung terbuka
(Tegal Tamu, Puri Agung dan Pura Puseh Bendul), tempat tari barong
dipentaskan tiap hari, mulai pukul 10.00, dengan penonton utama para
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wisatawan, Grup pertunjukan tari barong mulai berkembang sekitar
tahun 1970-an dengan segala persfektifnya sampai sekarang. Sejalan
dengan perkembangan pariwisata dan kejelian penduduk menangkap
peluang, di Batubulan kini juga bisa dilihat pemasaran hasil kerajinan
perak/emas, gerabah, meubel dan atau komponen rumah antik.
Hampir setiap banjar di Singapadu memiliki unit gamelan,
untuk kepentingan upacara di pura atau pementasan atraksi wisata
Dibidang lain, Singapadu terkenal sebagai pusat pembuatan topeng
barong. Kedai-kedai seni menjual perhiasan emas dan perak (bros,
gelang, kalung, cincin dan sebagainya) berjejer di sepanjang jalan
utama Desa Celuk. Produksi kerajinan Celuk sudah lama menembus
pasaran ekspor. Desainnya pun berkembang sebagai perpaduan bakat
seni lokal Celuk dan selera pasar internasional yang di perkenalkan
melalui wisatawan mancanegara.
Terdapat juga pasar seni Sukawati (Sukawati Art Market).
Dengan kesabaran, gurauan, wisatawan bisa menawarkan barangbarang kerajinan yang hendak dibelinya. Citra pasar seni Sukawati yang
bertahan sekarang adalah kualitas barang bagus dan harga relaif
murah. Wisatawan domestik, bus-bus yang mengangkut siswa-siswa
yang hendak berdarmawisata, kerap berhenti disini untuk membeli
oleh-oleh dari Bali. Selain pasar induk itu, kini di Sukawati banyak
terdapat kedai-kedai seni yang bertebaran di sebelah pasar seni yang
juga menjual hasil kerajinan. Seperti juga di desa-desa lainnya, di
Sukawati inipun dapat dijumpai pematung, pelukis, penari dan bahkan
dalang seni wayang Kulit. Disepanjang Pasar seni Sukawati di sebelah
Selatannya juga terdapat Pasar seni Guwang di buka sejak tahun 1996.
Lukisan hitam putih (Black White) yang mereka ciptakan
memberikan image magis yang kuat. Belakangan pelukis Made Budi
yang berhasil mengepresikan gaya batuan dengan selera warna
kombinatif. Kelurahan Ubud terkenal merupakan pusat kesenian di
Bali. Daerah ini sudah sangat terkenal sejak lama,kurang lebih sejak
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tahun 1920-an ketika seniman,kompomis dan sarjana barat datang dan
mencipta riset disana sambil menikmati hidup di Ubud.Ubud terkenal
akan seni lukisannya ,seni patung,seni tabuh juga seni tarinya.Lukisan
Bali bisa di lihat di kedai-kedai seni ubud dan yang terpenting ialah
museum Ratna Warta yang dirintis pembangunannya oleh Cokorda
Agung Sukowati atau Neka Museum, di Lemard Gallerry, dan Gallery
Antonio Blanco.Untuk seni tabuh dan tari, Puri Saren adalah
pusatnya,di puri ini juga lahir gamelan”Sakeha Gong Sadha Budaya”
yang pernah melawat ke eropa dan negara-negara Asia.
Puri Saren Ubud secara rutin menyajikan pertunjukan tari dan
tabuh buat wisatawan. Yang utama adalah pelestarian kesenian,
tepatnya seni pertunjukan, dan sarana kegiatan ritual adat. Untuk
prestasi estetika, Sadha Budaya juga terus mengembangkan diri,
meningkatkan kemampuan menabuh anggotanya. Di Ubud banyak
hotel mewah, yang artistik dan banyak juga akomodasi sederhana yang
diminati wisatawan.Ubud juga sering mendapat sebutan desa wisata.
Disini terdapat pusat informasi pariwisata yang disebut bina wisata.
Di Desa Petulu yang paling menarik adalah habitat burung
bangau atau kokokan. Ribuan burung putih berparuh panjang dan
berumah dipohoin-pohon kayu sepanjang desa petulu. Tiap pagi
burung-burung itu berkepak riuh terbang keluar Petulu hendak
mencari makan, sedangkan pada sore harinya kokokan itu kembali
pulang ke sarangnya. Sore hari adalah saat yang tepat untuk
berkunjung ke petulu. Meski demikian siang hari pesona Petulu juga
teduh. Keberhasilan petulu menjaga habitat bangau disana membuat
pemerintah menganugrahkan hadiah Kalpataru kepada desa Petulu .
Di desa yang letaknya sekitar 5 Km utara Ubud ini, juga terdapat
seniman lukis dan pembuat bingkai berukir.
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f. Profil Daerah Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng terletak pada 8003’40”-8023’00” lintang
selatan dan 114025’55”-115027’28” bujur timur. Kabupaten ini secara
administratif terdiri dari 9 kecamatan, dengan luas 1.365,88 km2.
Kabupaten Buleleng berbatasan langsung dengan Laut Bali di
sebelah Utara, dengan Kabupaten Kasem di sebelah timur, dengan
Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan
Kabupaten Bangli disebelah Selatan, dan dengan Kabupaten Jembrana
disebelah barat.52
Sarana dan prasarananya sudah cukup lengkap dengan
terdapat lapangan terbang perintis bernama Lapangan Air Strip Letkol.
Wisnu yang berlokasi di Desa Sumberkima, Kec. Gerokgak, dengan luas
14 Ha, panjang landasan (runway) 660 M selebar 18 m, jalan masuk
pesawat (taxyway) 77, 50 M selebar 15 M dan pelataran parkir (apron)
sepanjang 60 m dan selebar 40 m.
Kabupaten Buleleng memiliki potensi yang cukup besar di
bidang pariwisata, dengan motto “Pariwisata Budaya” berupa obyek
dan daya tarik wisata natural/alami dan wisata hasil karya cipta
manusha. Kawasan pariwisata Kabupaten Suleleng di Lovina/
Kalibukbuk (7 Desa) dan Batu ampar (5 Desa).

g. Profil Daerah Kabupaten Bangli
Kabupaten Bangli secara geografis terletak antara 808’30”8031’87” lintang selatan dan 115013’48”-115027’24” bujur timur.
Secara administratif, kabupaten ini terdiri dari 4 kecamatan. Luas
seluruh kabupaten Bangli adalah 520,81 km2.
Posisi Kabupaten Bangli berada di tengah-tengah Pulau Bali dan
berbatasan dengan Kabupaten Karangasem di sebelah timur,
Kabupaten Bulelengdi sebelah utara, Kabupaten Badung dan Kabuten
Gianyar di sebelah barat, dan Kabupaten Klungkung di sebelah Selatan.
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Keadaan tanahnya merupakan dataran rendah di bagian selatan dan
pegunungan di bagian utara, dengan ketinggian dari permukaan laut
antara 100-2.152 m dpl. Jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota
propinsi sekitar 40 km. Jenis tanah di Bangli adalah tanah regosal
dengan suhu rata-rata 20*C. Tanaman apa saja bisa tumbuh di daerah
ini.53
Wisata Alam menjadi andalan di Kabupaten Bangli seperti
Gunung

Batur,

Danau

Batur

yang

menawarkan

keindahan

panoramanya, ada juga Air Terjun Dusun Kuning, sumber mata air
panas Toyobungkah, Desa Wisata Panglipuran, Tirta Sanjiwani

h. Profil Daerah Kabupaten Badung
Kabupaten Badung terletak antara 8014’17”-08050’57” lintang
selatan dan 115005’02”-115015’24” bujur timur. Di Kabupaten Badung
ada 4 kecamatan luas Kabupaten Badung adalah 418,52 km2.
Kabupaten Badung berbatasan langsung dengan Kabupaten
Bangli dan Kabupaten Buleleng di sebelah utara, Kabupaten Gianyar
dan Kota Denpasar di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah
selatan, dan Kabupaten Tabanan di sebelah barat.54
Bermodalkan potensi fisik lingkungan yang berkontur dengan
variasi ketinggian 0 – 3000 m dari muka laut, membuat Kabupaten
Badung memiliki ragam bentang alam yang kaya, mulai dari rona
pantai hingga pegunungan.

Maka

dengan

potensi

ini

tidak

mengherankan bila Kabupaten Badung merupakan tempat tujuan
wisata utama di Pulau Bali. Obyek-obyek wisata ini sebagian besar
berada di
kawasan Badung Selatan, seperti kawasan Kuta dan Nusa Dua.
Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) menarik yang bias dijadikan
obyek wisata di Kabupaten Badung meliputi wisata alam maupun
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buatan, seperti : Air terjun Nungnung, Atraksi Makotek, Ayung Rafting,
Bumi Perkemahan Dukuh, Blahkiuh, Bungy Jumping, Desa Petang, Desa
Wisata Baha, Garuda Wisnu Kencana (GWK), Geger Sawangan,
Kawasan Nusa Dua, Mandala Wisata, Monumen Tragedi Kemanusiaan,
Panggung Kesenian Kuta Timur, Pantai Canggu, Pantai Jimbaran, Pantai
Kedonganan, Pantai Kuta, Legian, Seminyak, Pantai Labuan Sait, Pantai
Nyang-Nyang, Pantai Suluban 699, Patung Satria Gatot Kaca,
Penangkaran Penyu Deluang Sari, Pura Peti Tenget,Pura Pucak Tedung,
Pura Sadha, Pura Taman Ayun, Pura Uluwatu, Safari Kuda, Sangeh,
Taman Reptil Indonesia Jaya, Tanah Wuk, Tanjung Benoa, Waka
Tangga, Water Boom Park,Wisata Agro Pelaga.

i. Profil Daerah Kota Denpasar
Kota Denpasar merupakan ibukota Propinsi Bali. Kota ini
terletak pada 8035’31”-8044’49” lintang selatan dan 115010’23”115016’27” bujur timur. Kota Denpasar sendiri terdiri dari 3
kecamatan. Luas seluruh Kota Denpasar adalah 123,98 km2.
Kota Denpasar berbatasan langsung dengan lautan di sebelah
tenggara, yaitu dengan selat Badung yang langsung bersambung
dengan Samudera Indonesia. Di sebelah barat berbatasan dengan
Kabupaten Badung, di sebelah timur laut dengan Kabupaten Gianyar.55
Dari data yang ada, kontribusi yang cukup signifikan
membangun

perekonomian

Kota

Denpasar

yaitu

sektor

perdagangan, hotel dan restoran (34,36%), kemudian diikuti oleh
sektor keuangan (15,19%), sektor pengangkutan dan komunikasi
(13,66%), sektor industri pengolahan (12,24%). Sedangkan sektor
lainnya (24,55%) meliputi sektor pertambangan, jasa-jasa, pertanian,
bangunan, listrik, dan gas rata-rata 5-6%.
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C. Bali dan Pariwisata
Bali sudah menjadi tujuan pencarian dan perjalanan spiritual sejak
berakhirnya jaman prasejarah. Tercatat Rsi Markandeya sebagai tokoh spiritual
dari Jawa yang pertama menjejakkan perjalanan di Bali.56 Perjalanan melakukan
pencarian kesucian batin dan keseimbangan alam lalu menempatkan tonggak
tatanan agama Hindu di lereng selatan Gunung Agung yang kini dikenal sebagai
Pura Agung Besakih. Pura Basukian dipercaya sebagai tonggak pertama Rsi
Markandeya bersama pengikutnya memastikan Bali sebagai tanah tujuan
membangun nilai spiritual.57
Bagai berkelanjutan, tatanan hidup spiritual secara simultan beriring
dengan tata pemerintahan di Bali. Pemerintahan Dinasti Warmadewa disebutkan
dalam berbagai naskah kuno amat mendukung kelangsungan hidup beragama
dengan budaya dan adat setempat sehingga mengundang kedatangan tokohtokoh spiritual dan tanah Jawa.58 Kedatangan Empu Kuturan pada sektar abad 11
secara pasti mampu merekat tatanan hidup masyarakat lokal dengan tatanan
Agama Hindu yang dibawa dari Jawa. Tatanan desa adat dengan konsep
parhyangan sebagai personifikasi Tuhan dalam fungsi Tri Murti adalah upaya
menampung penyatuan konsep lokal dengan konsep Hindu.59
Perjalanan spiritual berlanjut dilakukan oleh tokoh Agama Hindu dari
tanah Jawa. Penyatuan Nusantara oleh Majapahit adalah puncak dari perjalanan
dan transformasi agama dan budaya lokal dengan budaya Hindu. Dalam perjalan
waktu, Bali dan masyarakatnya kemudian menjalani keseharian mereka dengan
tata kehidupan, agama, seni, dan budaya yang unik. Keunikan inilah kemudian,
pada sekitar tahun 1579, menjadi perhatian seorang Belanda bernama Cornelis
de Houtman yang melakukan perjalanan ke Indonesia untuk mencari rempahrempah. Tanah yang subur, kegiatan pertanian dan keunikan budaya
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penduduknya dalam menjalani keseharian sungguh menjadi perhatian besar bagi
ekspedisi de Houtman.60
Berbarengan dengan Indonesia yang dikenal sebagai penghasil rempahrempah, Bali mulai dikenal dunia dari sisi budaya. Penguasaan Belanda terhadap
Indonesia pun pada sekitar abad 17 dan 18 tidak banyak memberi pengaruh
pada kehidupan agama dan budaya di Bali.61 Hindu di Bali pada masa-masa itu
bahkan memasuki masa kejayaan ketika kerajaan di Bali berpusat di Gelgel dan
kemudian dipindah ke Smarapura (Klungkung). Awal abad 20, barulah Bali
dikuasai oleh Belanda ditandai dengan jatuhnya Kerajaan Klungkung lewat
Perang Puputan Klungkung tahun 1908.62
Sejak penguasaan oleh Belanda, Bali seolah dibuka lebar untuk kunjungan
orang asing. Bali tidak saja kedatangan orang asing sebagai pelancong namun tak
sedikit para pemerhati dan penekun budaya yang datang untuk mencatat
keunikan seni budaya Bali. Dari para penekun budaya yang terdiri dari sastrawan,
penulis, dan pelukis inilah keunikan Bali kian menyebar di dunia internasional.
Penyampaian informasi melalui berbagai media oleh orang asing ternyata
mampu menarik minat pelancong untuk mengunjungi Bali. Kekaguman akan
tanah Bali lalu menggugah minat orang asing memberi gelar kepada Bali : The
Island of Gods, The Island of Paradise, The Island of Thousand Temples, The
Morning of the World, dan berbagai nama pujian lainnya.
Tahun 1930, di jantung kota Denpasar dibangun sebuah hotel untuk
menampung kedatangan wisatawan ketika itu. Bali Hotel,

63

sebuah bangunan

bergaya arsitektur kolonial, menjadi tonggak sejarah kepariwisataan Bali yang
hingga kini bangunan tersebut masih kokoh dalam langgam aslinya. Tidak hanya
menerima kunjungan wisatawan, duta kesenian Bali dari Desa Peliatan
melakukan kunjungan budaya ke beberapa negara di kawasan Eropa dan
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Amerika secara tidak langsung, kunjungan tersebut sekaligus memperkenalkan
keberadaan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang layak dikunjungi.
Kegiatan pariwisata yang mulai mekar ketika itu sempat terhenti akibat
terjadinya Perang Dunia II antara tahun 1942-1945, yang kemudian disusul
dengan perjuangan yang makin sengit merebut kemerdekaan Indonesia
termasuk perjuangan yang terjadi di Bali hingga tahun 1949. Pertengahan
dasawarsa 50-an pariwisata Bali mulai ditata kembali dan pada tahun 1963
dibangun Hotel Bali Beach (The Grand Bali Beach Hotel) di Pantai Sanur dengan
bangunan berlantai sepuluh. Hotel ini adalah satu-satunya hunian wisata yang
berbentuk bangunan tinggi sedangkan sarana hunian wisata (hotel, home stay,
pension) yang berkembang kemudian hanyalah bangunan berlantai satu.64
Pada

pertengahan

dasa

warsa

70-an

pemerintah

daerah

Bali

mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengatur ketinggian bangunan maksimal
15 meter.65 Penetapan ini ditentukan dengan mempertimbangkan faktor budaya
dan tata ruang tradisional Bali sehingga Bali tetap memiliki nilai-nilai budaya
yang mampu menjadi tumpuan sektor pariwisata.66 Secara pasti, sejak
dioperasikannya Hotel Bali Beach pada November 1966, pembangunan sarana
hunian wisata berkembang dengan pesat. Dari sisi kualitas, Sanur berkembang
relatif lebih terencana karena berdampingan dengan Bali Beach Hotel sedangkan
kawanan Pantai Kuta berkembang secara alamiah bergerak dari model hunian
setempat. Model homestay dan pension berkembang lebih dominan dibanding
model standar hotel. Sama halnya dengan Kuta, kawasan Ubud di daerah Gianyar
berkembang secara alamiah, tumbuh di rumah-rumah penduduk yang tetap
bertahan dengan nuansa pedesaan.
Pertumbuhan atau perkembangan wisatawan yang datang sangat
dipengaruhi oleh banyak faktor dan juga sangat tergantung dari berbagai kondisi
dalam negeri atau pun luar negeri di masing-masing negara maupun destinasi
tempat tujuan wisatawan yang akan dikunjungi seperti telah diuraikan di atas.
Sejak diresmikannya bandara I Gusti Ngurah Rai pada tahun 1969 oleh Presiden
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Suharto pada saat itu tampak fenomena pariwisata Bali semakin pesat. Dapat
dibilang kemajuan sektor pariwisata semakin memantapkan posisinya menjadi
leding sektor untuk selanjutnya menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah
yang selanjutnya disingkat (PAD). Pesatnya perkembangan pariwisata Bali di
mulai sejak tahun 1970-an, Bali semakin dikenal dan diminati oleh wisatawan
mancanegara

maupun

domestik.

Pencitraan

terhadap

Bali

semakin

memantapkan posisinya sebagai destinasi yang populer di dunia. Citra
merupakan hal yang sangat penting dan memberi pengaruh terhadap
perkembangan pariwisata.
Citra pariwisata Bali sendiri tidak muncul begitu saja dari penduduk asli
setempat (penduduk lokal) melainkan mereka yang dari luar. Pada awalnya
orang Bali sendiri tidak menyadari bahwa citra yang diberikan itu tidaklah secara
gratis, melainkan karena ada kepentingan-kepentingan dari luar dan itu berarti
ada pamrihnya. Pemerintah Belanda mempunyai kepentingan untuk membentuk
citra tentang Bali, karena itu akan membawa keuntungan bagi bisnis jasa industri
pariwisatanya yang mulai terbangun pada tahun setelah menundukan penguasapenguasa feodal di Bali.
Belanda mengerti benar daerah jajahannya, para staf ahli Belanda telah
menyelidiki apa yang bisa digarap dengan pulau kecil ini.Pertimbangan Belanda
dengan kawasan ekologi yang relatif kecil tidak memungkinkan untuk industri
berat. Perbedaan ekologi, budaya maupun sosialnya merupakan salah satu
asumsi yang dijadikan pertimbangan kenapa Bali tidak menjadi pusat industri
pengolahan atau lainnya seperti apa yang terjadi di kawasan pada pulau jajahan
lainnya di luar Bali. Mempertimbangkan keadaan yang objektif terlepas dari
berbagai kepentingan politik maka Belanda memberi kebijakan untuk lebih pada
memperlakukan Bali sebagai daerah “steril” dari ekonomi industri atau daerah
terbuka yang dapat secara leluas mengadakan segala urusan di Pulau Bali.
Pariwisata Bali mendasari diri pada pariwisata budaya sebagai modal
keunggulan. Kebudayaan sebagai sentral atau lebih dominan yang ditonjolkan.
Konsep pariwisata budaya telah merupakan pilihan dan kesepakatan bersama
sebagai identitas pariwisata. Kesepakatan itu dicapai dalam Seminar Pariwisata
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Budaya Daerah Bali Tanggal 15 September 1971 yang dituangkan dalam Perda
No. 3 tahun 1974 dan kemudian direvisi dalam Perda No. 3 tahun 1991.
Isi konsep pariwisata budaya menurut Perda No. 3 tahun 1974:
“Pariwisata Budaya adalah salah satu jenis pariwista yang dalam
pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan.
Kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan Bali yang dijiwai oleh agama
Hindu”. Kemudian dalam revisi Perda No. 3 tahun 1991:
“Pariwisata Budaya adalah jenis kepariwisataan yang dalam
pembangunan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah
Bali yang dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan bagian dari
kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang
didalamnya tersirat suatu cita-cita akan adanya hubungan timbali balik
antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga keduanya meningkat
secara serasi, selaras dan seimbang.
Interaksi antara pariwisata dengan kebudayaan Bali diharapkan terjadi secara
simetris dalam hubungan dinamik progresif. Artinya, kemajuan pariwisata harus
secara langsung memajukan kebudayaan Bali secara selaras, serasi, dan
seimbang.
Tantangan terhadap kebudayaan Bali adalah menanggapi budaya
pariwisata yang secara terus-menerus menegosiasikan budaya yang dibawanya
tersebut ke dalam budaya Bali itu sendiri. Inilah yang sering menjadi kecemasan
bagi berbagai ahli, apakah budaya Bali dapat mengglukolisasi bertahan di tengah
gempuran arus modernitas yang secara terus-menerus mengancam Bali? Ini
merupakan suatu dilema bagi Bali, karena Bali sudah terlanjur dikenal dan telah
menjadi destination dunia.
Sebagian besar penduduknya telah merasakan hasil pariwisata dan
bagaimanakah mereka mempertahankan mentalitas Bali dan tradisinya untuk
tetap menjadi ciri kebanggaan dan khasan pariwisata budaya Bali yang menjadi
slogannya? Keadaan inilah yang perlu diperhatikan, mengingat ciri khas
pariwisata Bali adalah bertumpu pada Kebudayaan itu di samping keindahan
alam yang memberikan apresiasi sebagai penunjang atraksi lainnya.
Pembangunan sarana hunian wisata yang berkelas internasional akhirnya
dimulai dengan pengembangan kawasan Nusa Dua menjadi resort wisata
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internasional. Dikelola oleh Bali Tourism Developmnet Corporation, suatu badan
bentukan pemerintah, kawasan Nusa Dua dikembangkan memenuhi kebutuhan
pariwisata bertaraf internasional. Beberapa operator hotel masuk kawasan Nusa
Dua sebagai investor yang pada akhirnya kawasan ini mampu mendongkrak
perkembangan pariwisata Bali.
Masa-masa berikutnya sarana hunian wisata tumbuh dengan sangat
pesat di pusat hunian wisata terutama di daerah Badung, Denpasar, dan Gianyar.
Kawasan Pantai Kuta, Jimbaran, dan Ungasan menjadi kawasan hunian wisata di
Kabupaten Badung, Sanur, dan pusat kota untuk kawasan Denpasar. Ubud,
Kedewatan, Payangan, dan Tegalalang menjadi pengembangan hunian wisata di
daerah Gianyar.
Untuk mengendalikan perkembangan yang amat pesat tersebut,
Pemerintah Daerah Bali kemudian menetapkan 15 kawasan di Bali sebagai
daerah hunian wisata berikut sarana penunjangnya seperti restoran dan pusat
perbelanjaan. Hingga kini, Bali telah memiliki lebih dari 35.000 kamar hotel
terdiri dari klas Pondok Wisata, Melati, hingga Bintang 5. Sarana hotel-hotel
tersebut tampil dalam berbagai variasi bentuk mulai dari model rumah, standar
hotel, villa, bungalow, dan boutique hotel dengan variasi harga jual. 67
Keberagaman ini memberi nilai lebih bagi Bali karena menawarkan banyak
pilihan kepada para pelancong.
Sebagai akibat dari perkembangan kunjungan wisatawan berbagai sarana
penunjang seperti misalnya restoran, art shop, pasar seni, sarana hiburan, dan
rekreasi tumbuh dengan pesat di pusat hunian wisata ataupun di kawasan obyek
wisata. Para pelancong yang berkunjung ke Bali, akhirnya memiliki banyak pilihan
dalam menikmati liburan mereka di Bali, kemudian organisasi kepariwisataan
seperti PHRI (IHRA), ASITA, dan lembaga kepariwisataan lain di Bali, yang secara
profesional mengelola dan memberi layanan jasa pariwisata, seakan memberi
jaminan untuk kenyamanan berwisata di Bali.
Namun demikian kemajuan pariwisata juga membawa ekses negatif
terhadap komersialisasi dan sekularisasi kebudayaan Bali. Banyak pura atau
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tempat suci di Bali dijadikan objek dan daya tarik pariwisata. Begitu pula hal-hal
lain yang dulunya dikramatkan atau disakralkan telah menjadi produk dan atraksi
pariwisata.Begitu pula dengan pengembangan kawasan wisata yang tidak
memperhatikan kearifan lokal.
Pengembangan yang kurang terencana mengakibatkan terancamnya
kelestarian lingkungan alam. Pembangunan akomodasi misalnya hotel, bungalo,
villa, dan tempat penginapan lainnya, yang tidak mengindahkan peraturan yang
telah ditetapkan, membawa dampak negatif pula. Pelanggaran tersebut seperti:
membangunan tanpa ijin IMB, tidak memiliki analisis dampak lingkungan
(AMDAL), melanggar kemiringan tanah dan lain sebagainya. Pembangunan
akomodasi berada pada jalur serapan air, dll. Membawa dampak yang luar biasa
terhadap ekologi.
Berbagai dampak yang telah dipaparkan tersebut di atas belakangan ini
sudah mulai dirasakan. Pembangunan yang selama ini dijalankan tampaknya
masih kurang optimal dalam memperhatikan nilai-nilai budaya lokal (kearifan
lokal). Kearifan lokal merupakan suatu bentuk nilai-nilai budaya yang telah ada
baik dengan kemasan mitos secara nyata telah mampu menghindari kerugian
secara budaya yang disebabkan oleh manusia itu sendiri.
Kearifan lokal terlihat baik secara manifes atau laten terdapat pada
pendukung kebudayaan tersebut dalam suatu tindakan atau unsur budaya.
Fungsi manifes ialah “konsekuensi objektif yang memberikan sumbangan pada
penyesuaian atau adaptasi sistem yang dikehendaki dan disadari oleh partisipan
sistem tersebut”. Sebaliknya fungsi laten adalah konsekuensi objektif dari suatu
ihwal

budaya

yang

“tidak

dikehendaki

maupun

disadari”oleh

warga

masyarakat.68
Krisis etika melanda tiga pilar utama, yaitu etika lingkungan, etika dan
moral manusia, serta etika ekonomi. Implimentasi konsep pariwisata budaya
yang diaktualisasi melalui cita-cita pariwisata berkualitas dan pariwisata
berkelanjutan lebih hidup dalam nuansa wacana dan retorika dibandingkan
dengan fakta empirik.Krisis ini semakin menguat di era otonomi, tatkala
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pariwisata

budaya

Bali

mengalami

fragmentasi

menurut

kepentingan

kabupaten/kota yang menaifkan keutuhan Bali sebagai suatu unity ekologi,
kultur, demografi, dan pariwisata.
Telah terjadi inovasi dan menyiasati kebudayaan Bali dengan membuat
produk atraksi budaya imitasi yang hampir menyerupai bentuk aslinya namun
tidak memiliki pengaruh terhadap pencemaran sakralitas budaya Bali melainkan
hanya dalam pementasan kepariwisatan memiliki makna komersial dan
komoditas semata. Seperti contoh pementasan Barong Ket dan rangde, wayang
Gebogan, Sanghyang Dedari, dan Sanghyang Jaran dan lainnya dianggap sakral
tidak dipentaskan dan tetap dijaga kesuciannya.
Namun untuk memberikan tontonan dan daya tarik bagi pariwisata
atraksi kesenian sakral itu dibuat secara imitasi menyerupai bentuk aslinya, hal
itu untuk menghidari penggunaan benda budaya yang disakralkan. Bentuk yang
imitasi inilah di pentaskan, dikemas sesuai dengan pesanan pariwisata. Durasi,
maupun pakem-pakem dalam pentas kesenian tersebut dikemas dan di rancang
sedemikian rupa agar penyajiannya lebih menarik dan lebih singkat. Itulah
strategi orang Bali yang secara sadar membedakan katagori budaya Bali dan
budaya wisata, serta memfungsikan secara selektif dan adaptif untuk
kepentingan diri sendiri atau kepentingan wisatawan.69

D. Hasil Penelitian Terkait dengan Pembentukan Otonomi Khusus Bali
Isu tentang otonomi khusus di Bali sudah lama muncul, kira-kira tahun
2004 dan sudah masuk ke daftar usulan Prolegnas tahun 2009 - 2014. Awalnya
DPRD/legislatif

yang punya inisiatif namun

kemudian diusulkan untuk

diteruskan oleh pemerintah daerah/ eksekutif.
Latar belakang dari usulan otonomi khusus di Bali adalah Pulau Bali yang
mungil dalam sehari saja semua ibukota kabupaten sudah bisa dikunjungi,
sehingga dirasa akan lebih baik apabila mempunyai manajemen yang mandiri
untuk mengelola sendiri pulaunya dan di harapkan adanya hubungan bupati
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dengan Gubernur lebih sinergis. Bali merupakan satu pulau yang kecil namun
manejemen destinasi wisatanya tidak satu tapi multi manejemen. Masing-masing
kabupaten dan kota punya manejemen destinasi wisata yang berbeda-beda.
Belum lagi pengelolaan di tingkat propinsi yang juga berbeda.
Pengelolaan pariwisata Bali di era reformasi dengan adanya otonomi
daerah seakan-akan tak terkendali atau kebablasan. Sejak otonomi daerah
bergulir dengan adanya kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri
menjadikan

Kabupaten

melakukan

pengelolaan

sendiri

dengan

tidak

memperhatikan atau mengacu pada kebijakan propinsi. Bali dikelola dengan
manejemen destinasi pariwisata yang warna-warni (pelangi) yakni 9 manejemen
destinasi di kabupaten dan kota plus satu di provinsi. Belum lagi instansi vertikal
seperti imigrasi, lingkungan, kepolisian pariwisata juga punya manejemen
serupa.
Dinamika masyarakat Bali, sebenarnya tidak ada gejolak atau konflik yang
berarti dalam masyarakat yang menjadi latar belakang permintaan otonomi
khusus di Bali, seperti biasanya yang terjadi di Papua dan Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) bahwa pemberian otonomi khusus untuk meredam konflik
yang ada di daerah tesebut. Oleh karena masih di “awang-awang” hingga saat ini
belum ada konsep yang dibicarakan tentang bentuk otonomi khusus di Bali.
Kata kunci dari munculnya gagasan untuk meminta otonomi khusus
adalah adanya one island one management. Hal ini untuk meminimalisir
kesenjangan antara kabupaten yang ada di Bali, sehingga hasil dari pariwisata di
Bali sebagai penyumbang utama PAD dapat di bagikan ke setiap Kabupaten
secara berimbang dan proporsional. Sehingga otonomi khusus yang diminta tidak
seperti yang di terapkan di DKI, karena hal tersebut akan mengakibatkan
peleburan DPRD hanya ada di tingkat Propinsi, DPRD Kabupaten dan Kota harus
di bubarkan. Paradigma berpikir yang diinginkan adalah adanya kewenangan
khusus bagi Gubernur atau penguatan bagi Gubernur agar dapat memberikan
sanksi terhadap para Bupati. Sebagaimana saat ini sudah diatur dengan
Peraturan Pemerintah no. 16 tahun 2010 tentang kewenangan Gubernur akan
lebih baik lagi apabila dikuatkan menjadi undang-undang.
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Permasalahan yang nyata muncul saat ini di propinsi Bali adalah tentang
penataan ruang. Penyesuaian RTRW Provinsi Bali merupakan cita-cita untuk
mewujudkan ruang yang dinamis dalam suatu kesatuan tata lingkungan
berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu, serta tetap memelihara
kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur sebagai pengamalan Pancasila. Tri Hita Karana
mempunyai makna tiga unsur pembentuk kesejahteraan yang memiliki filosofi
penyeimbang dan pengharmonis antara Prahyangan (Tuhan) selaku jiwa,
Pawongan (Penghuni) selaku tenaga dan Palemahan (Lahan / Lingkungan Fisik )
selaku raga.
Dengan berlakunya Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun
2007, Pemerintah Daerah Provinsi Bali sedang melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsinya.Dalam penyesuaian
Perda RTRW Provinsi Bali, fungsi utama kawasan, baik kawasan lindung maupun
budidaya tidak mengalami banyak perubahan. Penyesuaian lebih kepada aspekaspek yang bersifat administratif, misalnya sanksi.
Kesemuanya itu muncul dalam misi pembangunan daerah Provinsi Bali
Tahun 2005 – 2025 yaitu untuk mewujudkan pembangunan Bali yang lestari,
handal dan merata dengan meningkatkan keseimbangan sumber daya alam dan
kelestarian lingkungan hidup, mengurangi kesenjangan pembangunan antar
wilayah dan antar sektor, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur
termasuk kesiagaan untuk menghadapi bencana alam. Pengembangan wilayah
dan pembangunan Sumberdaya Alam (SDA) dan lingkungan hidup harus menuju
kepada tatanan masyarakat Bali yang ajeg dalam wujud pembangunan
berkelanjutan.
Pada hakekatnya pembangunan lingkungan hidup di Bali harus dipandang
dalam satu kesatuan ekosistem pulau (one island, one plan, one management).
Pembangunan Bali berkelanjutan selalu diasosiasikan dengan pendekatan yang
menekankan pada pemberdayaan masyarakat lokal, serta meningkatkan
partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan dan pembangunan.
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Bab IV
Analisa

A. Bali Dalam Era Otonomi Daerah
Bali merupakan daerah yang sangat khas. Bahwa potensi yang di miliki
oleh Bali menarik minat banyak investor untuk menanamkan modalnya di sana.
Dan di era otonomi daerah ini dimana setiap daerah dalam hal ini kabupaten dan
kota diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengembangkan daerahnya
dengan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi seperti ini menjadi
angin surga bagi para investor karena keinginan setiap daerah untuk
meningkatkan PAD-nya berimbas pada semakin banyaknya kemudahan dalam
berinvestasi.
Pandangan tersebut juga berhubungan dengan paradigma baru
pembangunan di era otonomi daerah. Bahwa tugas pemerintah dalam era
otonomi daerah sekarang ini bukan lagi sebagai pendorong ekonomi namun
sebagai fasilitator pembangunan ekonomi, sedangkan pelakunya adalah
masyarakat sendiri melalui badan-badan usahanya, yang sering diartikan sebagai
para investor baik lokal maupun investor asing.
Potensi Bali sangat luar biasa, pariwisata di Bali merupakan sektor paling
maju dan berkembang dibandingkan dengan propinsi lainnya di Indonesia. Salah
satu yang menojol dalam pariwisata Bali adalah kondisi alamnya yang masih
terjaga. Konvensi Perubahan Iklim Sedunia (UNCCC atau United Nations
Convention of Climate Change) yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 3-14
Desember 2007 dan ditutup dengan Bali Road Map merupakan wujud nyata
bahwa dunia mengakui keberadaan Bali sebagai contoh wilayah yang dianggap
masih mampu mempertahankan kelestarian alamnya.
Dalam percaturan bisnis antar destinasi wisata di dunia DTW Bali masih
berada dalam peta destinasi dunia. Dengan kata lain Bali masih diperhitungkan
sedikitnya oleh 184 negara, khusus dilihat dari perspektif pasar wisata tahun
2008. Kendati peringkat Indonesia melorot ke posisi 81 di tahun 2009 dalam
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perhitungan indeks daya saing pariwisata dunia yang dirilis WTTC (World Travel
& Tourism Council) di tahun 2009. Namun Indonesia dan Bali masih
diperhitungkan dalam percaturan bisnis antar destinasi di dunia.
Bali memiliki obyek wisata yang beragam, wisata alam,wisata sejarah
maupun wisata budaya. Wisata alam meliputi 47 obyek wisata, seperti panorama
di Kintamani, Pantai Kuta, Legian,Sanur, Tanah Lot, Nusa Panida, Nusa Dua,
Karang Asem, Danau Batur, Danau Bedugul, Cagar Alam Sangieh, Taman Nasional
Bali Barat dan Taman Laut. Wisata budaya meliputi 83 obyek wisata, seperti
misalnya wisata seni di Ubud, situs keramat Tanah Lot,upacara Barong di
Jimbaran dan berbagai tempat seni dan galeri yang banyak muncul di pulau
Bali.70
Modal utama pariwisata Bali selain keindahan alamnya juga memiliki
modal budaya yaitu kebudayaan Bali. Pariwisata dilihat dari potensi sumber daya
alam

meliputi:

keindahan

alam

pegunungan,

pedesaan

dengan

pola

perkampungan yang khas, flora dan fauna, pantai, wisata bahari, hutan mangrop
dan lain sebagainya. Sedangkan modal dalam sumber daya sosial-budaya
meliputi: religiusitas, adat-istiadat, masyarakatnya yang ramah, kesenian dan
tradisi yang berupa norma dan sebagainya. Hal itu lah yang sering dijadikan
promosi dan sekaligus memberikan citra Bali semakin dikenal oleh dunia
internasional.
Perkembangan pariwisata tampaknya semakin maju dan di beberapa
kabupaten/kota di Bali seperti Gianyar,Badung dan Denpasar. Industri pariwisata
sudah mampu menyaingi sektor pertanian yang semula merupakan sektor paling
dominan, menjadi mata pencaharian masyarakat Bali. Potensi pertanian dalam
arti luas lambat laun bergeser tidak lagi menjadi lagi prioritas utama, kondisi ini
menggambarkan bahwa tengah terjadi pergeseran pola pikir dan pandangan
masyarakat untuk lebih menggeluti sektor jasa pariwisata ketimbang di sektor
pertanian. Kalau dulu industri pariwisata yang semula merupakan sektor kurang
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diperhitungkan sekarang malah menjadi sektor yang memberikan kontribusi
utama terhadap PAD.
Melihat potensi pariwisata yang dapat memberikan kontribusi bagi
pembangunan daerah, maka pemerintah secara sadar dan secara terus-menerus
melakukan pengembangan objek dan daya tarik wisata. Setiap kabupaten di Bali
melakukan penataan atau pembenahan objek atau kawasan-kawasan yang
dianggap potensial sebagai tempat tujuan wisata. Begitu pula masyarakat
melihat bahwa intensitas wisatawan yang datang ke Bali semakin meningkat
sehingga memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk mengembangkan
usaha-usaha di bidang jasa pariwisata.
Berjamurlah hotel-hotel diberbagai kawasan objek dan daya tarik wisata.
Pada mulanya tempat akomodasi yang paling menjadi minat investor adalah di
beberapa kawasan dataran rendah seperti desa Sanur dan Kuta sedangkan di
kawasan yang relatif tinggi seperti Desa Ubud. Selanjutnya berkembang lagi di
beberapa tempat misalnya sebuah kawasan perhotelan di daerah Nusa Dua.
Tidak berhenti di situ saja ternyata pengembangan akomodasi tampaknya telah
menjalar kebeberapa kabupaten kota di bagian timur dan utara pulau Bali.
Mellihat potensi tersebut, investor tampaknya tidak mau ketinggalan mulai
mencari tempat-tempat yang di pandang strategis untuk mulai menggarap dan
mendirikan hotel, vila atau sejenisnya baik itu atas ijin dari kepala daerah atau
masih ilegal.
Para wisatawan yang mengunjungi Bali awalnya mencari daerah pesisir
pantai yang memiliki pemandangan dan keindahan alam. Seperti misalnya di
bagian utara pulau Bali adalah Buleleng dengan objek wisata yang terkenal di
tempat tersebut adalah pantai Lovina.Di daerah pesisir pantai ini pun telah
banyak berdiri hotel, vila maupun penginapan baik yang berstandar internasional
maupun berkategori kelas menengah ke bawah.
Namun demikian laju perkembangan pariwisata tampaknya masih
memerlukan pembenahan, karena tidak dibarengi dengan pola perencanaan
yang mantang. Para investor yang menanamkan modal dalam industri
pariwisata, berlomba-lomba membuat sarana akomodasi seperti hotel, villa di
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berbagai tempat yang strategis dan cenderung mengikuti selera pasar. Keadaan
ini membawa konskuensi terutama terhadap lingkungan. Ekses negatif terhadap
ekologi dan mempengaruhi masyarakat sekelilingnya apabila tanpa ada
perencanaan dan tata ruang yang jelas, nantinya akan menjadi bumerang dari
sebuah pembangunan pariwisata ke depannya.
Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari konsep pariwisata
budaya yang telah disepakati. Misalnya, sejak menguatnya arus komoditas dan
komersialisasi pariwisata mengakibatkan semakin maraknya penjualan tanah,
eksploitasi sumber daya termasuk air, pantai tebing, gunung yang disertai
dengan berkembangnya sikap serba permisif dan toleransi terhadap pariwisata,
maka sebagian besar domain etika kehidupan publik bergerak semakin krisis.
Seperti misalnya kepercayaan umat Hindu Bali yang memandang gunung,
danau, campuhan (pertemuan sungai-sungai) dan pantai merupakan kawasan
suci yang mesti dijaga kesakralannya. Gunung menempati tempat yang khusus
karena dipandang sebagai tempat bersemayamnya Sang Hyang Widi (Sang
Pencipta). Sejumlah pura besar dibangun di kawasan pegunungan tinggi dan sulit
dijangkau, guna mempertahankan kesunyian dan kesakralannya. Berkaitan
dengan nilai kesucian (keajegan) kawasan dan tempat suci telah ditetapkan
dalam

Bhisama

yang

merupakan

keputusan

PDHI

Pusat

No.

11/Kep./I/PHDIP/1994, dengan menetapkan daerah kekerari (radius kesucian),
yaitu:
a. untuk Pura Sad Kahyangan sejauh apaneleng agung (minimal 5 km;
b. Dang Kahyangan sejauh apaneleng alit (minimal 2 km, dan
c. Kahyangan Tiga dan Kahyangan lain sejauh apaneleng alit (minimal 2 km),
dan d) Kahyangan Tiga dan Kahyangan lain sejauh apanimpug dan
apanyengker.

Ketentuan tentang kawasan suci dan tempat suci ini kemudian dikukuhkan dalam
Perda No.4 Th.1996 tentang RTRW Propinsi Bali (Bab VI Pasal 19). Dalam
penjelasan pasal demi pasal RTRW Propinsi Bali Pasal 19, disebutkan, yaitu:
Pertama, Kawasan Suci adalah kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu
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seperti : gunung, danau, campuan, pantai, laut, mata air, dan sebagainya yang
memiliki nilai-nilai kesucian untuk kepentingan keagamaan seperti upacara, dan
sebagainya. Biasanya pada tempat-tempat tersebut terdapat bangunan suci
seperti pura dan tempat-tempat suci-sumber inspirasi untuk pencerahan atau
mencari wahyu.
Kedua, Kawasan Tempat Suci atau Daerah Kekeran adalah kawasan yang
berada pada radius kesucian pura sesuai dengan jiwa yang termuat dalam
Bhisama PDHI pusat mengenai Kesucian Pura Bhisama No.11/Kep/I/PHDIP/1994.
Berdasarkan uraian di atas maka kawasan pegunungan termasuk bukit, gunung
dan danau dapat dikelompokkan sebagai kawasan suci karena di dalam kawasan
suci ini banyak terdapat tempat suci seperti pura.
Pura-pura besar yang pertama dibangun pada tempat yang sangat
terpencil ratusan tahun lalu disebut sebagai Khayangan Jagat dan Dang
Kahyangan. Pura dibangun pada lereng-lereng gunung di tengah hutan lebat,
ataupun di tepi pantai dekat batu terjal. Kesakralan dan kesunyian tampak jelas
menyelimuti keberadaan pura-pura tersebut.71
Menyikapi budaya yang ada tersebut dan untuk menjaga kelestariannya
maka pemerintah propinsi Bali membuat sebuah kebijakan yang tidak banyak
diangkat ke media mengenai konsep jangka panjang dari pemerintah. Salah
satunya dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun
2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Bali Tahun 2005-2025 yang bisa kita jadikan acuan. Selain perda tersebut ada
juga perda lain terkait Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2009-2009.
Pengembangan wilayah dan pembangunan Sumberdaya Alam (SDA) dan
lingkungan hidup harus menuju kepada tatanan masyarakat Bali yang ajeg dalam
wujud pembangunan berkelanjutan. Pada hakekatnya pembangunan lingkungan
hidup di Bali harus dipandang dalam satu kesatuan ekosistem pulau (one island,
71

Nilai budaya yang memandang gunung suci dicerminkan dari adat tata cara duduk dalam ritual
adat atau perilaku tidur penduduk sekitar. Jika tidur kepala harus berorientasi ke gunung/bukit
terdekat, pura dan atau matahari terbit. Pantang menginjak (ninjak) gunung terdekat, pura, atau
tempat matahari terbit. Orientasi tidur dengan menginjak gunung terdekat atau arah matahari
terbit diyakini panes yang mendatangkan gering (kesakitan) dan nasib sial. Umat Hindu Bali
menjadikan gunung (yang tertinggi Gunung Agung) sebagai arah menghadap pada saat upacara
agama (kiblat).
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one plan, one management). Pembangunan Bali berkelanjutan selalu
diasosiasikan dengan pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan
masyarakat lokal, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam pengambilan
keputusan dan pembangunan.
Pemerintah Propinsi Bali, yang melihat kondisi tersebut sangat prihatin
dan manjadi was-was sehingga sebagaimana telah disinggung pada pendahuluan
latar belakang diatas bersama dengan DPRD dan beberapa LSM mengajukan
usulan ke pemerintah pusat maupun ke DPR untuk meminta pembentukan
otonomi khusus di Propinsi Bali. Dengan pemikiran bahwa pemberian otonomi
khusus akan memberikan power atau kekuasaan yang lebih bagi pemerintah
propinsi dalam untuk mengatur Kabupaten/kota terutama dalam hal perijinan
tata ruang, kebudayaan dan sedikit masalah kehutanan.
Paradigma yang selama ini bahwa dengan adanya otonomi daerah, sesuai
dengan Undang-Undang no 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang
disempurnakan dengan Undang-Undang no 32 tahun 2004 mengenai
Pemerintahan Daerah, maka titik berat kewenangan otonomi diberikan pada
level kabupaten / kota dengan harapan lebih mudah mencapai tujuan, yaitu
kesejahteraan rakyat. Bagi Bali, keadaan ini kurang menguntungkan, karena
dengan wilayah pulau yang kecil, kini terkesan seperti terpecah menjadi 9
kabupaten / kota yang masing-masing seolah-olah berdiri sendiri. Selain itu hal
ini menimbulkan persoalan dengan timbulnya ketidak-jelasan hubungan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Keadaan ini juga menyebabkan tidak adanya konsultasi dan koordinasi yang jelas
antara ketiga pihak terlebih dalam koordinasi pembangunan Bali.

B. Konsep Bali One Island One Management
Munculnya raja-raja kecil dalam hal ini adalah para kepala daerah
kabupaten/kota di Bali

yang tidak mau berkoordinasi dengan Gubernur.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keindahan alam Bali sebagai icon
pariwisata Indonesia telah mengundang investor dari luar Bali baik lokal maupun
investor asing untuk berinvestasi di Bali ditandai dengan maraknya
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pembangunan sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Keadaan tersebut
membawa pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung telah
menyebabkan menipisnya penghargaan terhadap local genius yang selama ini
dikenal sebagai keunikan Bali.
Ketidakmengertian dari para investor akan unsur suci dari tanah-tanah
adat, adanya proyek-proyek dari pusat serta desakan ekonomi dari warga
setempat, telah menyebabkan pemindahtanganan serta alih fungsi tanah di Bali.
Dalam jangka panjang, hal ini akan membahayakan dan membuat Bali kehilangan
akarnya, dan Bali akan menjadi sebuah lokasi wisata yang kehilangan nyawa
budayanya.
Selain itu pembangunan di Bali yang cenderung menitik beratkan pada
faktor fisik di sentra-sentra pariwisata menyebabkan daerah yang kurang potensi
pariwisatanya menjadi tertinggal, dimana hal ini ditandai dengan perbedaan PAD
yang besar di masing-masing kabupaten, dengan kabupaten Badung yang
merupakan sentra pariwisata dengan PAD terbesar ( Rp. 388.582.725.448,11 )
dan kabupaten Bangli dengan PAD terkecil ( 7.692.953.476,66) berdasarkan data
dari Biro Keuangan Propinsi Bali 2010.72 Hal ini menyebabkan makin tidak
meratanya pertumbuhan ekonomi di Bali.
Selain itu, pembangunan yang difokuskan pada sarana fisik cenderung
tidak mempedulikan faktor pelestarian lingkungan, seperti halnya proyek
Geothermal Bedugul,73 sedangkan isu perubahan iklim merupakan ancaman bagi
Bali terbukti dengan makin seringnya terjadi banjir, badai dan bencana alam lain
di Bali akhir- akhir ini.
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www.birokeu.baliprov.go.id/ P. Raja Siregar: Si Bersih Yang Ditolak Pemuka Agama, Pembangkit Listik Geothermal Bedugul,
studi kasus energi : Proyek geothermal di daerah Bedugul yang digagas sejak tahun 1994
menimbulkan polemik, sebagaimana terlihat pada media cetak lokal dan nasional sepanjang
tahun 2005-2006, sebagian besar masyarakat Bali tampaknya menolak proyek tersebut. Para
sulinggih (pendeta Hindu-Bali) yang tergabung dalam Parisada Hindu Dharma.dengan tegas
menyatakan proyek geothermal di kawasan Bedugul tersebut akan mengurangi kesakralan
kawasan suci tersebut. Gunung merupakan kawasan suci yang mesti dijaga kesakralannya
menurut ajaran agama Hindu-Bali. diakses dari http://www.forplid.net/studi-kasus/9-energienergi-/120-pembangkit-listik-geothermal-bedugul-.html
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Pelaksanaan otonomi daerah yang mengacu kepada UU no 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah yang kemudian diganti dengan UU no 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan
harapan walau sudah tujuh tahun berjalan. Kewenangan daerah yang diberikan
kepada daerah sangat besar, dengan menitik beratkan kewenanga pada
kabupaten /kota telah mengakibatkan disharmonisasi dengan pemerintah
propinsi karena peran gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat
di daerah menjadi mandul.
Kenyataan yang terjadi di Propinsi Bali adalah koordinasi antara
pemerintah propinsi dengan kabupaten/ kota berjalan kurang baik.Padahal
praktek otonomi daerah seperti yang dimaksudkan dalam undang-undang
otonomi daerah tidak hanya mengurusi persoalan birokrasi namun yang
terpenting adalah pelayanan publik. Selain masalah koordinasi, otonomi daerah
memberikan kewenangan kepada pemerintah di tingkat kabupaten untuk dapat
menciptakan aturan tersendiri berkenaan dengan daerahnya, misalnya kenaikan
tunjangan bagi pegawai negeri sipil yang diambil dari PAD, walaupun
kenyataannya tambahan tunjangan yang diberikan belum tentu ditandai dengan
peningkatan mutu pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi.
Melihat

kondisi

demikian

menimbulkan

pertanyaan

siapa yang

mempunyai kewenangan untuk melakukan check and balances sedangkan
pemerintah propinsi kurang kewenangannya.Pemahaman bahwa otonomi
daerah diinterpretasikan sebagai kebebasan menentukan nasib daerahnya
sendiri dikhawatirkan akan menimbulkan maraknya praktek korupsi dengan
timbulnya raja-raja kecil di daerah.
Kembali kepada permasalahan dalam era otonomi daerah, pembagian
kabupaten / kota di Propinsi Bali yang seolah-olah mengkotak-kotakkan Bali pada
skala mikro dianggap juga menyebabkan tercerai berainya sistem subak, yang
sebelumnya terintegrasi tanpa mempedulikan batas wilayah. Pembagian air yang
tidak memadai di satu wilayah karena misalnya pembangunan jembatan / waduk
di suatu kabupaten, telah menyebabkan terganggunya sistem subak di wilayah
yang lain yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan panen.Mungkin di sini
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yang terjadi adalah tidak sinkron dan harmonisnya rencana pembangunan di
tiap-tiap kabupaten karena tidak terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.
Sejak bergulirnya isu pengajuan otonomi khusus di Bali, tidak banyak
yang tahu bagaimana bentuk usulan yang diajukan pemerintah Provinsi Bali
tentang otonomi khusus yang diperjuangkan di tingkat nasional. Sekalipun usulan
tersebut telah melalui beberapa kali tahapan pembahasan.Telah dibentuk
tim,namun, hasilnya terasa masih kurang disosialisakan. Sehingga, spirit dan
dukungan dari seluruh masyarakat Bali masih kurang maksimal. Begitu
hambarnya, usulan itu sempat dituding sebagai usulan segelintir elite saja.
Sebenarnya dua basis otonomi yang diperdebatkan selama ini
(dikabupaten/ kota maupun di propinsi) sama-sama memiliki kelemahan
mendasar. Otonomi berbasis kabupaten memiliki kelemahan sebagai berikut:
1) Basis otonomi di kabupaten berpotensi untuk memunculkan sengketa
kewenangan antara kabupaten dan propinsi. Apalagi persoalan tentang
hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung di masing-masing level tidak
pernah dirumuskan secara tegas. Akibat muncul tafsir yang berbeda atas
kewenangan yang ada.
2) Relasi eksternalitas seringkali tak bisa berjalan baik. Kerjasama antar
kabupaten tidak bisa berjalan efektif karena adanya kecenderungan
kompetensi yang tidak sehat. Hubungan antar kabupaten lebih sering
bersifat konfliktual terutama menyangkut persoalan yang lintas daerah
seperti sumber daya alam, limbah, dll.
3) Dengan otonomi yang berbasis kabupaten, propinsi tidak mendapatkan
resources ekonomi yang memadai karena sebagian besar sudah diambil
oleh kabupaten/kota.
4)

Dalam otonomi yang berbasis kabupaten, desa cenderung diabaikan dan
hanya menjadi pelaksana administratif dari policy kabupaten.
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Sedangkan otonomi yang berbasis pada propinsi juga memiliki beberapa
kelemahan:
1) Penyelenggaraan pemerintahan menjadi tindak efektif dan efisien
semakin luas dan panjangnya rentang kendali pemerintahan baik dari
aspek orbitrasi maupun birokrasi.
2) Otonomi

hierarkhis

yang

berbasis

di

propinsi

mengakibatkan

perencanaan pembangunan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat
lokal karena dibuat dengan format yang tidak mengakomodasi
heterogenitas dan konteks kepentingan lokal.
3) Otonomi yang berbasis pada propinsi akan memperpanjang jalur birokrasi
sehingga menjadi rumit dengan prosedur yang berbelit.
4) Semakin besar cakupan wilayah pemerintahan akan semakin membatasi
ruang gerak masyarakat untuk terlibat dalam pemerintahan. Akibatnya
desentaralisasi tidak bisa dijadikan sebagai wadah pendidikan politik.
5) Otonomi pada level propinsi tidak memungkinkan representasi yang lebih
luas dari berbagai kelompok etnis, politik, keagamaan di dalam
perencanaan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan.
6) Otonomi di level propinsi membatasi demokrasi lokal karena apa yang
diputuskan di kabupaten/kota bisa dengan mudah diabaikan adat
dihambat di level propinsi apabila tidak sejalan dengan kepentingannya.
7) Otonomi di level propinsi tidak memberdayakan kapasitas pemerintah
daerah (birokrasi daerah) untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.
Ini bisa memunculkan ketergantungan dan tidak memunculkan inovasi
serta kreasi pemerintah daerah.
8) Otonomi hierarkis di yang berbasis di propinsi mengakibatkan fungsifungsi pemerintahan seperti fungsi pelayanan, fungsi distributif dan
ekstraktif tidak berjalan baik. Fungsi pelayanan dan distribusi penyediaan
barang dan jasa di tingkat lokal kalau tidak didesentralisasikan akan
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.
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C. Hasil Analisa Secara Komprehensif
Peluang terselenggaranya otonomi khusus di Bali, dalam perkembangan
sekarang belum ada semacam gerakan massa, ataupun gerakan politik untuk
menuntut pada pemerintah pusat dan DPR. Beberapa tahun yang lalu DPRD
Propinsi Bali bersama Pemerintah Daerah Propinsi Bali membentuk Pansus
Tentang Otonomi Khusus. Dalam perjalanannya, kemudian Pansus tersebut tidak
ada tindak lanjutnya dari DPRD.
Aspirasi status Otsus bagi Bali sudah diperjuangkan dalam kurun waktu 10
tahun terakhir. DPRD Bali bersama Pemda Bali sudah membuat tim khusus yang
berhasil memasukkan agenda RUU Otsus Bali di Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) melalui DPR RI. Dalam RUU itu, Otsus memberikan kewenangan yang
lebih besar kepada Gubernur Bali untuk mengatur para Bupati dan Walikota.
Kebuntuan kemajuan pembentukan otonomi khusus di Bali, juga dikarenakan
warga masyarakat Bali tidak terlalu menuntut perlunya otonomi khusus.
Pelaksanaan otonomi daerah dengan UU No 22 Tahun 1999, dan
kemudian diubah menjadi UU No 32 Tahun 2004, telah memberikan
kesejahteraan bagi elemen-elemen yang berada dalam pemerintah daerah
kabupaten/kota/dan

seluruh

warga

masyarakat

Bali.

Sehingga

dalam

kenyamanan tersebut tentu sulit ditawar lagi apabila dengan otonomi khusus,
justru mengurangi dan/atau meniadakan peran pemerintah kabupaten/kota,
apabila terbentuk otonomi khusus.
Setuju atau menolak penerapan otonomi khusus di Bali juga muncul dari
satu atau dua orang pemerhati masalah sosial politik dan hukum74 yang
menyatakan otonomi khusus di Bali, dipandang tidak relevan lagi di era
demokratisasi, yang dilanjutkan era desentralisasi dan sudah dirasakan dan
diterima publik, tentu sulit untuk diubah lagi. Padahal peluang otonomi khusus di
Bali sudah sangat terbuka lebar pada masa pemerintahan yang lalu, dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Melalui pemerintahan yang sentralistik,
justru dibuang peluang untuk mengatur Bali. Sekarang ini tentu banyak
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Hasil wawancara dengan Dekan Universitas Udayana, Prof. DR. IGN. Wairocana, SH.MH, dan
Drs.I Nyoman Wiratmaja, M Si, Dosen Universitas Warmadewa.Pada tanggal 14 Juni 2011.
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kendalanya,

ada pemerintah

daerah

kabupaten/kota ada

pula DPRD

kabupaten/kota yang akan mencermati dengan serius dan menolak, jika ada
semacam celah menghadapi Undang-Undang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
Pendukung otonomi khusus di Bali, utamanya berasal dari jajaran
pemerintah daerah Propinsi Bali dan DPRD Propinsi Bali, yang juga didukung
kalangan akademisi (hukum) di Fakultas Hukum Udayana.75 Carut marut
pembangunan di Bali, perimbangan keuangan antar daerah-daerah di Bali,
masalah RT RW, dan tidak terikatnya pemerintah kabupaten/kota terhadap
peraturan Gubernur Bali, serta perlawanan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
terhadap Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali, perlu diselamatkan melalui
otonomi khusus di Bali yang berbasis one island one management.
Hasil analisa dari penelitian ini bahwa terdapat beberapa hal yang
menjadi pokok rencana tercetusnya otonomi khusus di Bali, yaitu mengenai tata
ruang, pariwisata,dan pemberian kewenangan yang besar terhadap pemerintah
propinsi atas pemerintah kabupaten/kota. Pemikiran tersebut sebenarnya bisa di
selesaikan tanpa menggunakan pembentukan otonomi khusus, mengingat Bali
juga belum mempunyai konsep yang jelas mengenai bentuk otonomi khusus
seperti apa yang diminta.
Untuk isu Tata Ruang yang dikhawatirkan oleh pemerintah Propinsi dapat
mengganggu kesucian dan keunikan Bali karena pemberian ijin yang tidak
terkoordinasi, sebenarnya tidak harus diselesaikan dengan otonomi khusus yang
memberikan kewenanga penuh bagi Gubernur. Undang-undang Tata Ruang
Nomor 26 tahun 2007 telah mengatur bahwa kegiatan tata ruang
Kabupaten/kota harus melihat RTRW Propinsi. Hal ini dapat diartikan bahwa
Gubernur berhak menegur daerah Kabupaten/kota yang membuat tata ruang
daerahnya dengan mengabaikan RTRW Propinsi.
Dengan berlakunya Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun
2007, Pemerintah Daerah Provinsi Bali sedang melakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsinya. "Dalam penyesuaian
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Beberapa akademisi Universitas Udayana masuk sebagai tim perumus pembuatan Naskah
Akademik dan pernah beberapa kali mengikuti rapat pembentukan otonomi khusus Bali.
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Perda RTRW Provinsi Bali, fungsi utama kawasan baik kawasan lindung maupun
budidaya tidak mengalami banyak perubahan. Penyesuaian lebih kepada aspekaspek yang bersifat administratif, misalnya sanksi.76
Rancangan RTRW Provinsi Bali juga menetapkan kawasan lindung seluas
35,2 % dan kawasan budidaya seluas 64,7% dari luas wilayah Provinsi. Kawasan
lindung antara lain meliputi hutan lindung, kawasan resapan air, cagar alam, dan
kawasan rawan bencana. Sementara itu kawasan budidaya terdiri dari kawasan
permukiman, hutan produksi, kawasan pertanian, industri, pariwisata, dan
pertambangan. Kawasan pertanian tetap mendominasi dengan luas 54,1 % dari
luas Provinsi Bali.
Selain itu, rancangan RTRW Provinsi Bali juga mengetengahkan tentang
kawasan strategis nasional dan penetapan kawasan strategis provinsi. Salah satu
kawasan strategis nasional yang ada di provinsi Bali adalah kawasan perkotaan
Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita ) yang dikembangkan sebagai
pusat pariwisata bertaraf internasional berbasis budaya lokal namun tetap
mempertahankan lahan pertanian. Bali memang satu pulau, tapi manejemen
destinasi wisata tidak satu, tapi multi manejemen. Masing-masing kabupaten
dan kota punya manejemen destinasi wisata yang berbeda-beda.
Terkait kesenjangan pemerataan objek dan event pariwisata di Bali yang
berpengaruh pada kesenjangan pendapatan asli daerah juga tidak harus
diselesaikan dengan pembentukan otonomi khusus Bali. Daerah dalam hal ini
Propinsi dapat menampilkan kreatifitasnya dengan membangun objek dan event
secara merata, baik dengan dana atau modal sendiri maupun dengan
mengundang investor. Namun yang terutama adalah kreatifitas dalam
perencanaan pembangunan pariwisata. Isu PAD yang melekat pada tidak
meratanya objek dan event pariwisata, dapat diselesaikan dengan memorandum
of understanding (MOU) mengenai pemerataan pembagian PAD pada kabupaten
di Propinsi Bali sebagaimana yang sudah pernah ada dengan Surat Keputusan
Gubernur.
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Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali
Penyesuaian RTRW Menuju One Island Management

dalam Provinsi Bali Melakukan
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Berdasarkan esensi usulan Otonomi Khusus Bali yang hanya sebatas
menarik tiga urusan pemerintahan, sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran
atau kegelisahan dari pihak Pemerintah Pusat bahwa Bali akan melakukan
gerakan dis-intergrasi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Usulan tersebut masih dalam batas-batas kewajaran dalam rangka
mengefektifkan peran Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara dan manajer
guna mempercepat proses pembangunan.
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Bab V
Penutup

A. Kesimpulan
Otonomi daerah yang sering disandingkan sama dengan desentralisasi,
mulai menunjukkan eksistensi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara di Indonesia sejak era reformasi, yang diwujudkan
dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
Keseriusan dalam melaksanakan otonomi daerah, juga berkenaan dengan
UUD 1945 yang mengalami perubahan pertama (1999), perubahan kedua (2000),
perubahan ketiga (2001), dan perubahan keempat (2002), yang mengakhiri
berlakunya UUD 1945 dan telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Kebijakan
negara tentang otonomi daerah yang bertujuan menumbuhkan demokrasi lokal,
kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan pelayanan pada masyarakat,
melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ternyata tidak seluruhnya
direspon secara positif oleh warga masyarakat luas. Daerah bergolak berkenaan
konflik keamanan, yang menentang dan menginginkan keluar dari negara induk
seperti di NAD, dan Papua, tidak merasa terikat dengan otonomi daerah seperti
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999.
Melalui pendekatan kesejahteraan, dan strategi rekonsiliasi dalam
konteks NKRI, negara mencoba mengadakan kompromi politik melalui
pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
di NAD, dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus di Papua. Secara umum masyarakat Papua menerima kompromi politik
tersebut. Sebaliknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menolak otonomi khusus di
NAD yang dalam perkembangannya di televisi Finlandia 15 Agustus 2005 tercapai
Nota Kesepahaman antara pemerintah RI dan GAM, yang kemudian melahirkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
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Beberapa saat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2001, dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sejalan dengan era
kebangkitan demokrasi yang luar biasa diseluruh pelosok Indonesia, masyarakat
pulau Dewata Bali juga mulai tergugah untuk mengekspresikan diri menuntut
otonomi khusus.
Keinginan masyarakat Bali dalam memperjuangkan otonomi khusus, tidak
mendapat dukungan yang luas dari masyarakat Bali sendiri. Semangat yang ada,
hanya dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. Sehingga
tuntutan demi tuntutan semakin melemah bahkan jajaran pemerintah daerah
Propinsi Bali dan DPRD Propinsi Bali hanya pernah membentuk Pansus pada 3
tahun yang lalu. Dan dalam perkembangannya kemudian tidak ada realisasinya.
Disamping itu, gejolak-gejolak masyarakat Bali untuk menuntut otonomi khusus
di Bali juga tidak kelihatan.
Pendukung otonomi khusus di Bali, utamanya berasal dari jajaran
pemerintah daerah Propinsi Bali dan DPRD Propinsi Bali, yang juga didukung
kalangan akademisi (hukum) di Fakultas Hukum Udayana. Carut marut
pembangunan di Bali, perimbangan keuangan antar daerah-daerah di Bali,
masalah RT RW, dan tidak terikatnya pemerintah kabupaten/kota terhadap
peraturan Gubernur Bali, serta perlawanan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota
terhadap Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Bali, perlu diselamatkan melalui
otonomi khusus di Bali yang berbasis one island one management.
Wacana yang ada dalam pembentukan otonomi khusus di Bali tidak lain
dalam konsep one island one management. Hal ini mengingat bahwa pulau Bali
kecil dan mempunyai potensi budaya, wisata, seni dan ekonomi yang sangat luar
biasa sehingga perlu ditata dan dikelola dalam satu manajemen untuk manfaat
dan kesejahteraan bersama.Persoalan otonomi khusus di Bali juga mengundang
sensitifitas yang tinggi, baik pada jajaran pemerintah daerah kabupaten/kota,
dan DPRD Kabupaten/Kota yang sudah mulai nyaman dengan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 dan juga tentu kemungkinan daerah lain ada yang
menuntut otonomi khusus.
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B. Saran
Dari kesimpulan yang diutarakan diatas, kebijakan negara tentang
otonomi khusus di Bali, perlu memperhatikan hal-hal berikut:
1. Keberadaan RUU otonomi khusus di Bali adalah tidak secara otomatis
harus diwujudkan segera dalam Undang-Undang. Aspek keuangan
negara, dinamika politik, keamanan dan ketertiban dan menjaga
momentum sebagai daerah wisata harus dicermati.
2. Kepentingan nasional, bangsa dan negara harus diutamakan, dengan
melihat situasi dan kondisi masa kini, dan masa mendatang.
3. Konsep One Island One Management harus disosialisasikan oleh
pemerintah Daerah Propinsi dan DPRD Bali kepada seluruh jajaran
pemerintah daerah kabupaten/kota DPRD kabupaten/kota di Bali serta
kepada seluruh masyarakat.
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Pedoman Wawancara
Penulisan Hukum Tentang
Pembentukan Otonomi Khusus di Bali
dan Pengaruhnya Bagi Keutuhan NKRI
1. Berkenaan dengan adanya Program legislasi Nasional 2009-2014 tentang
Pembentukan Otonomi Khusus di Bali, mengapa dipandang perlu,
penting, dan urgensinya apa?
2. Menurut hemat kami, sampai sekarang ini dinamika masyarakat Bali
dalam arti luas, tidak atau kurang terdengar dalam menuntut otonomi
khusus. Apakah dengan demikian, dengan otonomi daerah sesuai
Undang-Undang 32 Tahun 2004, belum merasa tercukupi dalam berbagai
hal?
3. Dari temuan awal, kami melihat bahwa jika memang terjadi
pembentukan otonomi khusus di Bali sesuai dinamika lokal yang terus
berlangsung dalam artian, keunggulan Bali dalam aspek pariwisata
dengan berbagai unsur pendukungnya, bukankah otonomi khusus di Bali
menjadi lebih sempit dan terbatas dibandingkan otonomi yang sedang
berlangsung.
4. Jika otonomi khusus di Bali dapat diartikan sebagai integrasi Bali dengan
kewenangan Propinsi yang lebih dominan, apakah pemerintah daerah
kabupaten dan kota, bisa menerima keadaan ini. Dan bagaimana pula
model pemerintahan daerah khusus ibukota Jakarta kalau diadopsi secara
total dalam otonomi khusus Bali, sekaligus menghilangkan DPRD
kabupaten/kota dan juga menempatkan Bupati/ Walikota di Bali dalam
struktur administratif langsung di bawah Gubernur?
5. Propinsi Bali, tidak terlalu luas menyambung pertanyaan nomor 4,
walaupun sekarang berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dengan titik tolak otonomi daerah tetap pada kabupaten/kota, dalam
dinamika pemerintahan di Bali, terlihat peranan Gubernur dan propinsi
yang lebih menonjol dibandingkan dengan Gubernur dan propinsi lainnya,
selain tentu saja Yogyakarta dan DKI Jakarta. Menurut Bapak apakah
benar demikian?
6. Dari berbagai literatur baik dalam literatur politik, hukum, dan keamanan
nasional di berbagai negara, otonomi khusus tidak lepas dari konflik
pemerintah pusat dengan daerah tertentu. Apakah pemerintah pusat
pernah dan sedang terjadi konflik dengan pemerintah daerah Propinsi
Bali, termasuk dengan masyarakat Bali.
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7. Kalau dari aspek anggaran dan pendapatan daerah, dengan otonomi
daerah yang sudah dilaksanakan sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004, otonomi yang ada sudah menyangkut
kekhususan. Sekiranya proses legislasi dapat berlangsung konsep dan
strategi apa yang akan diperjuangkan.
8. Sejarah Bali dengan latar belakang budaya, keyakinan masyarakatnya
termasuk salah satu diantara beberapa daerah (terbatas), yang sangat
teguh dan konsisten dalam keIndonesiaan ataupun NKRI. Bagaimana
perkembangannya sekarang dalam dalam era globalisasi serta banjir turis
mancanegara selama 24 jam secara terus menerus, adakah kesan terjadi
erosi wawasan kebangsaan?
9. Dalam pengamalan negara kesejahteraan (Welfare State), sesuai UUD
1945 adakah kebijakan pemerintah pusat terhadap Bali yang tidak selaras
dan tidak proporsional.
10. Sebagai akhir dari wawancara ini, mohon kiranya data-data tentang APBD
seluruh kabupaten/kota di Bali, termasuk propinsi Bali serta statistik
kunjungan wisata, dalam lima tahun terakhir.

Terima kasih
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Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin,
Tahun 2010 - 2014
Tahun
Kelompok
Usia

2010

2011

2012

2013

2014

Pria

Wanita

Pria

Wanita

Pria

Wanita

Pria

Wanita

Pria

Wanita

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

0-4

133.0

126.8

133.2

125.7

132.9

125.1

129.6

123.0

127.5

120.8

5-9

146.5

138.5

143.6

135.7

140.7

132.8

138.3

130.8

135.0

128.6

10 - 14

145.6

138.0

144.3

137.1

142.1

136.0

143.6

137.4

145.4

137.6

15 - 19

130.3

124.9

133.9

129.0

138.0

131.9

141.2

134.1

143.7

137.2

20 - 24

140.9

131.8

140.3

130.9

139.1

130.8

137.5

129.5

135.2

128.9

25 - 29

152.4

143.7

151.1

141.4

148.4

138.8

146.6

136.5

145.3

135.1

30 - 34

165.9

162.1

162.2

157.6

159.0

154.0

157.4

150.7

155.1

148.2

35 - 39

167.9

168.2

168.9

169.4

168.3

169.2

168.5

167.1

166.9

164.6

40 - 44

151.2

150.2

155.1

155.1

160.3

158.6

163.1

162.4

165.3

166.1

45 - 49

125.3

123.6

130.2

128.6

135.0

133.7

139.5

138.9

144.4

144.7

50 - 54

100.7

99.5

104.6

103.7

109.7

107.6

112.8

112.5

117.9

116.2

55 - 59

79.1

78.4

82.9

81.0

85.5

84.7

89.3

88.4

92.3

92.0

60 - 64

60.0

60.0

61.5

63.5

64.6

65.7

67.5

67.9

70.5

70.8

65 - 69

42.9

46.9

44.2

48.2

46.7

51.0

48.9

52.9

51.0

53.9

70 - 74

32.0

36.8

32.4

37.8

33.1

38.8

34.0

39.9

35.0

40.9

75+

36.1

45.6

37.2

47.1

37.3

49.2

38.4

50.4

39.6

51.6

Total:

1 809.8 1775.0 1 825.6 1 791.8 1 840.7 1 807.9 1 856.2 1 822.4

1 870.1 1 837.2

Sumber: BPS Provinsi Bali (Berdasarkan Hasil SUPAS 2005)
Sepuluh Kelompok Komoditas Ekspor Terbesar Provinsi Bali Tahun 2009

Kelompok Komoditas

Volume (kg)

(1)

(2)

1. Perhiasan dari perak
2. Tuna sirip kuning, eksklusif filet, hati dan telur

Nilai Ekspor
(US$)

Pangsa (%)

(3)

(4)

180 708

23 679 946

9.27

4 891 856

23 235 722

9.10

8 686

14 560 789

5.70

ikan segar/beku
3. Bagian dari perhiasan perak
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4. Tuna mata besar, eksklusif filet, hati dan telur

3 154 374

12 997 516

5.09

1 568 803

10 909 825

4.27

371 488

10 449 071

4.09

7. Kerapu segar atau beku

2 494 118

6 120 624

2.40

8. Pakaian berbahan katun

178 777

5 998 689

2.35

9. Pakaian wanita, dengan bahan selain tekstil, selain

223 881

5 932 340

2.32

206 987

5 330 139

2.09

24 131 001

136 210 134

37 410 679

255 424 795

ikan segar/beku
5. Tuna lainnya, eksklusif filet, hati dan telur ikan segar/beku
6. Pakaian wanita, dengan bahan selain tekstil, selain
pakaian renang dari sutera dan rami

dari sutera dan rami
10. Pakaian berbahan fiber sintetik
11. Komoditas lainnya
Jumlah:

53.33
100.00

Sumber: Bali Dalam Angka 2010
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Nama Ibu Kota/Kabupaten, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Satuan Lingkungan
Setempat di Bali Tahun 2010

Kabupaten / Kota

Nama Ibu Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah
Kecamatan

Jumlah Desa

Jumlah Satuan
Lingkungan
Setempat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

5

51

248

1. Jembrana

Negara

2. Tabanan

Tabanan

10

132

795

3. Badung

Badung

6

62

538

4. Gianyar

Gianyar

7

70

547

5. Klungkung

Semarapura

4

59

244

6. Bangli

Bangli

4

72

328

7. Karangasem

Amlapura

8

78

581

8. Buleleng

Singaraja

9

148

609

9. Denpasar

Denpasar

4

43

405

2010

57

715

4 295

2009

57

714

4 307

2008

56

712

4 306

2007

56

703

4 306

2006

55

702

4 306

Jumlah:

Sumber: Bali Dalam Angka 2010
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