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Bab Tiga 
KEMAJUAN DESA BLIMBINGSARI 

 

 

“Apakah ada transport/mobil untuk mengantar saya?” tanya seorang tamu 
kepada saya.  “Ada pak” jawab saya dengan antusias. Saya balik bertanya lagi, 

“Bisa kami tahu kemana tujuannya pak?”. “Saya mau menyewa mobil untuk 
mengantar saya pergi ke Blimbingsari”, jelas si tamu. “Kalau begitu tunggu 
sebentar ya pak. Saya akan tanyakan temen saya dulu” jawab saya. Sambil 

mencari-cari nama penyewa mobil di buku telpon, saya balik tanya, “mengapa 
bapak tertarik ke Blimbingsari?”. “saya dengar dan membaca desa Blimbingsari 

adalah desa yang sangat bersih, indah, rapi, penduduknya ramah, dan 
mayoritas penduduknya Kristen dan keunikannya  penduduk disana tidak 

meninggalkan budaya Balinya seperti bentuk bangunan gereja disana 
menggunakan style Bali”, jawab tamu tersebut. “Darimana bapak tahu tentang 

Blimbingsari?” tanya saya kembali. “Dari internet, majalah, dan dari temen-
temen saya yang sudah pernah ke sana” jawab tamu. 

(Obrolan saya dengan seorang tamu atau wisatawan nusantara, di akhir tahun 2007) 

 

Pengantar 
Pada bab ini penulis memaparkan Kemajuan Desa Blimbingsari 

dalam rangka membawa pembaca memahami konteks wilayah 
penelitian. Ada beberapa hal yang dibahas dalam bab tiga ini, di 
antaranya adalah kondisi geografis Blimbingsari, kependudukan, jenis 
wirausaha, seni dan budaya, serta status Blimbingsari sebagai Desa 
Kristen. Juga ikut digambarkan infrastruktur desa, pembangunan 
ekonomi konvensional dan pembangunan ekonomi kreatif yang di 
dalamnya berisi kantor desa, enjungan (wilayah), Kuri Agung, gereja 
yang mirip pura, dan tanah penguburan Giri Astina Raga.  
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Kondisi Geografis 
 Desa Blimbingsari terletak melintang dari timur ke barat dalam 
wilayah administratif Kabupaten Jembrana. Sebagian wilayahnya  
adalah dataran rendah, sebagiannya lagi dataran tinggi berupa 
pegunungan dan perbukitan. Sebelah utara dan barat desa merupakan 
kawasan hutan jati (bukit dan gunung Klatakan). Di bagian selatan 
Blimbingsari berbatasan dengan Desa Pangkung Tanah. Sedangkan di 
sebelah timur Blimbingsari berbatasan dengan Desa Ekasari. Desa 
Blimbingsari merupakan satu dari sepuluh desa yang ada di Kecamatan 
Melaya, Kabupaten Jembrana. 

 
Sumber: Ferdinand Ludji, 2010  

Gambar 3.1 Desa Blimbingsari berbentuk salib.  

 

Di desa ini tidak ditemukan peninggalan kebudayaan tua 
sebagaimana dengan beberapa desa di Bali. Ini terkait dengan status 
Blimbingsari sebagai desa yang relatif baru. Lahan di ujung barat pulau 
Bali yang kemudian dikenal dengan Desa Blimbingsari ini baru dibuka 
pada tahun 1939, seiring  hubungannya dengan perkembangan Agama 
Kristen di Pulau Bali. Blimbingsari merupakan salah satu desa yang 
mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Protestan. Desa 
Blimbingsari telah mendapat sertifikat sebagai juara desa terbersih, 
bebas (tidak ada)  Narkoba, (wawancara dengan Kepala Desa Made 
John Rony, 25 November 2009).   
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Gambar 3.2. Peta Pulau Bali dan Kabupaten-Kabupaten yang ada di Bali 

 

Gambar 3.2 di atas yang diarsir gelap, adalah Kabupaten 
Jembrana, dimana Desa Blimbingsari adalah salah satu desa yang ada di 
kabupaten Jembrana. Blimbingsari adalah desa yang berada di 
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, Indonesia. Blimbingsari 
dikenal sebagai desa yang berpenduduk mayoritas Kristen di seantero 
Kabupaten Jembrana.  Secara administratif Desa Blimbingsari berada di 
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana yang memiliki 5 kecamatan, 
dari barat ke timur yaitu Kecamatan Melaya, Kecamatan Negara, 
Kecamatan Jembrana, Kecamatan Mendoyo, Kecamatan Pekutatan. 
Adapun Kecamatan Melaya terdiri dari 9 desa, 1 kelurahan, yaitu 
Kelurahan Gilimanuk; Desa Blimbingsari; Desa Melaya; Desa Ekasari; 
Desa Nusasari; Desa Candikusuma; Desa Warnasari; Desa Tuwed; Desa 
Tukadaya; Desa Manistutu. 

 

Luas Area dan Guna Lahan 
Luas Desa Blimbingsari secara keseluruhan adalah 443 ha. 

Luasan itu terdiri atas tanah pemukiman/pekarangan sebesar 55,88 ha 
(12,61%), tanah perkebunan/ladang 351,12 ha (79,26%), tanah sawah 
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tadah hujan 10 ha (2,26%), tanah adat 20 ha (4,51%) serta tanah 
pemerintahan 6 ha (1,35%)1.  

Desa Blimbingsari mempunyai dua banjar kedinasan yaitu 
Banjar Blimbingsari dan Banjar Ambyarsari. Banjar Blimbingsari 
berlokasi di tengah-tengah Desa Blimbingsari, dekat lapangan alun-
alun dan juga berdekatan dengan GKPB Gereja Pniel Blimbingsari serta 
SDK Maranatha Blimbingsari. Banjar Ambyarsari berlokasi agak di 
pinggiran Desa Blimbingsari, kira-kira 4 km dari Banjar Blimbingsari.  

 Blimbingsari adalah desa yang asri. “Udaranya bersih, sejuk, 
penataan rumah-rumah masyarakat dan tanaman bersih dan pot bunga 
sangat rapi, dikelilingi oleh hutan dan perkebunan rakyat”, ungkap Ibu 
Wendy, seorang informan asal Australia yang menginap di salah satu 
rumah penduduk Blimbingsari2. Blimbingsari termasuk wilayah 
dengan topografi berbukit landai dengan kemiringan 0-9 derajat dan 
berada pada ketinggian 100m - 200m dari permukaan laut (Lihat 
gambar 3.2)3..  

 

 
(sumber: Dokumen Pribadi, 2009) 

Gambar 3.3 Pusat Desa saat pagi hari yang sejuk 

 
                                                             
1 Sumber: Profil Pembangunan Desa, 2005. 
2 wawancara dengan Ibu Wendy yang sudah fasih berbahasa Indonesia, di 
Blimbingsari, 2 Agustus 2010. 
3 Sumber: Profil Pembangunan Desa, 2005. 
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Ada dua sungai yang mengalir memasuki Desa Blimbingsari, 
yaitu sungai Melaya dan sungai Nyangkrut. Sungai Melaya 
dimanfaatkan sebagai bendungan/waduk yang didistribusikan, guna 
mengairi areal persawahan di samping irigasi air dari Grojogan yang 
dialirkan ke ladang dan perkebunan warga, sekaligus dimanfaatkan 
sebagai objek wisata “arung jeram’ (kano dan jukung). Suhu rata-rata 
22 sampai 26 derajat Celcius, curah hujan 1500 mm – 2000 mm4.  

Blimbingsari semakin menarik para wisatawan karena daerah 
sekitarnya, seperti Grojogan merupakan sebuah daerah di Jembrana 
yang mempunyai taman wisata yangdiberi nama Lembah Ciptaning 
Hyang, yang berarti “lembah yang diciptakan oleh Tuhan”. Letaknya di 
sebelah utara Desa Blimbingsari, kira-kira 15-20 menit dengan 
kendaraan bermotor atau mobil. Tempat ini dilengkapi dengan 
lapangan sepak bola, ayunan anak-anak, play ground, kawasan 
outbound dan kawasan wisata, tempat berenang dengan air terjun yang 
airnya mengalir dari pegunungan serta pemandangannya indah5..  

Menjangkau Blimbingsari pun tidak sulit. Desa Blimbingsari 
berjarak tujuh kilometer (7 km) dari kota kecamatan, dua puluh lima 
kilometer (25 km) dari kota kabupaten, dan seratus dua puluh 
kilometer (120 km) dari Kota Denpasar. Jalan dari kecamatan ke Desa 
Blimbingsari sudah aspal “hotmix” yang lebar jalannya kurang lebih 6 
meter. Dibawah ini adalah Gambar 3.4. tentang peta Kabupaten 
Jembrana. 

                                                             
4 Wawancara dengan Kepala Desa Made John Rony, 25 November 2008. 
5 Wawancara dengan Kepala Desa Made John Rony, 26 November 2008 
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Gambar 3.4. Peta Kabupaten Jembrana 

 

Kependudukan 
Dari data kependudukan Kabupaten Jembrana (2009) 

dinyatakan bahwa jumlah penduduk Desa Blimbingsari adalah 1.075 
orang. Laki-laki berjumlah 518 (48.2%) dan perempuan berjumlah 557 
(51.8%). Lihat tabel 3.1. di bawah ini. 

 
Tabel 3.1. 

Data Agregat Kependudukan Desa Blimbingsari  

DESA/ 
KELURAHAN 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JML PDDK 
(Satuan Jiwa) 

GILIMANUK 4.745 4.660 9.405 
MELAYA 5.750 5.710 11.460 
BLIMBINGSARI 518 (48.2%) 557 (51.8%) 1.075 
EKASARI 2.607 2.615 5.222 
NUSASARI 1.860 1.901 3.761 
WARNASARI 1.211 1.215 2.426 
CANDIKUSUMA 2.754 2.707 5.461 
TUWED 2.286 2.293 4.579 
TUKADAYA 3.599 3.371 6.970 
MANISTUTU 3.909 3.819 7.728 
TOTAL 29.239 (1.7%) 28.848 (1.9%) 58.087 

Sumber: Database Kependudukan Kabupaten Jembrana, 2009 (diolah) 
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Di antara keseluruhan desa yang ada di Kecamatan Melaya, 
Blimbingsari memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit. Tabel 3.1 
menunjukkan komposisi penduduk desa-desa di Kabupaten Jembrana. 

Database Kabupaten Jembrana lebih jauh memberi informasi 
bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Blimbingsari bervariasi, 
mulai dari tamat Sekolah Dasar (SD) hingga tamat Strata 3 (program 
Pasca Sarjana, tingkat Doktor). Proporsi yang tertinggi adalah jumlah 
tamat SMU sejumlah 310 (39%). Jumlah penduduk yang tamat SD 
sejumlah 151 (20%), tamat SMP 118 (15%), tamat D1-D2 55 (7%), 
tamat D3 42 (5.3%), tamat S1 107 (13%), tamat S2 6 (0.5%), dan tamat 
S3 sejumlah 2 (0.2%). Ini menunjukkan Desa Blimbingsari tergolong 
memiliki warga yang terdidik, walaupun ada yang belum tamat SD6.  

Menurut kelompok umur, proporsi penduduk Blimbingsari 
yang terbesar adalah pada kelompok usia 26-45 tahun. Desa ini 
karenanya memiliki penduduk usia produktif yang relatif banyak.  

 

Pekerjaan dan Jenis-Jenis Wirausaha Blimbingsari 
Warga Desa Blimbingsari memiliki pekerjaan yang beragam. 

Ada yang bertani, baik sebagai petani kelapa, kakao (coklat), vanili dan 
sengon. Sebagian warga adalah peternak, seperti bertenak sapi, babi, 
dan ayam serta lele. Sehingga bisa memenuhi kebutuhannya dengan 
menjual hasil kebun dan ternaknya. Selain itu ada juga warga yang 
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), berwirausaha, seperti 
pengusaha batako, air isi ulang (air dalam kemasan), ketering makanan, 
jual pulsa dan villa (penginapan) serta gula bali7. Gambar 3.5. adalah  
jenis-jenis wirausaha Blimbingsari seperti di bawah ini. 

                                                             
6 Sumber: diolah dari Database Kependudukan Kabupaten Jembrana, 2009. 
7 Wawancara dengan Kepala Desa Made John Rony, 25 November 2009). 
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Gambar 3.5 Jenis usaha Blimbingsari. 

 
Peternak Ayam 

Sejak tahun 2010, mulai ada peternakan ayam yang dibangun 
dan dikelola oleh warga Desa Blimbingsari tersebut. Lokasi kandang 
ternak ayam ini berada di pinggiran Desa Blimbingsari agar tidak 
mempengaruhi lingkungan masyarakat, karena bau kotorannya yang 
sangat mengganggu.  

Ternak ayam yang dimaksud di sini adalah usaha ayam petelur, 
yang menghasilkan telur yang di jual ke luar Desa Blimbingsari dan 
atau di konsumsi oleh warga Blimbingsari. Jumlah ayam petelur  yang 
dikelola ini,  berbeda-beda jumlahnya. Tergantung lama usaha dan 
modal yang dimiliki oleh pengelola atau pemilik.  
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Adapun pemilik ternak ayam tersebut adalah Bapak Murji, 
Bapak Korni, Bapak Made Arif, Katon, Bapak Nyoman Suyadnyana, 
Bapak Nyoman Suwitra dan Bapak Ketut Edi Kusnaedi. Semua adalah 
warga Blimbingsari. Di samping   ternak ayam, ada juga warga yang 
memiliki peternakan babi, sapi dan lele yang juga menghasilkan untuk 
pemenuhan hidup dan dijual ke pasar untuk kebutuhan lainnya.  

 
Pertanian dan Perkebunan  

Pertanian dan perkebunan adalah usaha utama warga Desa 
Blimbingsari. Dengan hasil pertanian dan perkebunan ini warga desa 
bisa menyekolahkan anak-anak mereka. Memenuhi kebutuhan 
sandang, pangan dan papan. Sejak adanya pemipaan air bersih tepat 
guna yang diprakarsai oleh pemimpin rohani, pemerintah desa  
bersama-sama masyarakat, maka hasil pertanian dan perkebunan 
masyarakat Desa Blimbingsari  meningkat tajam. 

 Pertanian yang dimaksud di sini adalah sawah dan hasil 
padinya. Seperti gambar 3.5. di atas yang sedang dikerjakan dengan 
membajak tanah agar tanah lebih gembur. Sedangakan perkebunan 
yang dimaksud disini adalah hasil perkebunan seperti kelapa, kopi, 
vanili, cokelat, pisang, dan hasil lainnya seperti kopra.   

 
Seni dan Budaya 

Desa Blimbingsari memiliki kekayaan seni-budaya selayaknya 
wilayah lain di Bali. Kesenian khas yang dimiliki oleh Desa 
Blimbingsari adalah tarian yang biasanya diringi oleh pemusik gamelan 
yang  sangat merdu dan indah. Bahan musik gamelan ini terbuat dari 
perunggu dan bagian depan gamelan berisikan hiasan atau ukiran bali 
dan biasanya memainkan musik ini dilakukan sambil duduk (lihat 
gambar terlampir).  

Seni dan budaya lainnya adalah seni jegog. Seni Jegog ini 
adalah alat musik ciri khas Kabupaten Jembrana.  Bahan musik jegog 
ini terbuat dari bambu pilihan yang ukurannya berdiameter 18-20 cm 
(tergantung kebutuhan) dan bagian depan jegog berisikan hiasan atau 
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ukiran bali. Berbeda dengan gambelan,  memainkan seni musik jegog 
ini biasanya dilakukan sambil berdiri. Jumlah peserta yang memainkan 
musik antara gamelan dan jegog hampir sama jumlahnya yaitu sekitar 
20 orang. (lihat gambar no 6 terlampir di lampiran 4).  

Kedua seni musik baik gamelan dan jegog, biasanya dipakai 
sebagai alat musik untuk mengiringi penari. Kesenian tari ini  biasanya 
digunakan untuk menyambut kelompok tamu yang datang 
mengunjungi dan menginap di Desa Blimbingsari. Tarian ini dilakukan 
oleh anak-anak muda berusia 18-20 tahun yang telah dilatih khusus 
untuk melakukan tarian penyambutan atau perpisahan tamu. Biasanya 
penari ini adalah perempuan (wawancara dengan Kepala Desa Made 
John Roni, 20 November 2009).  

Seni budaya lainnya adalah saat Blimbingsari merayakan Hari 
Ulang Tahun (acara tahunan) atau merayakan hari besar Gerejawi, 
warga Blimbingsari memasak secara bersama-sama dengan seluruh 
wilayah dan membagi tugas ke masing-masing wilayah. Mereka 
menggunakan pakaian bali serta makan secara megibung (duduk dan 
makan bersama dari satu nampan), tidak memakai piring sendiri-
sendiri.  

Dari aspek seni dan budaya tersebut, beragam orang atau 
kelompok tamu baik wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan 
mancanegara (wisman) berkunjung ke Blimbingsari melihat keindahan 
alam, seni dan budaya tersebut.  

Tamu yang berkunjung ke Desa Blimbingsari dalam tahun 2009 
sejumlah 1518 orang. Tamu mancanegara yang datang berkunjung ke 
Desa Blimbingsari diantaranya berasal dari Australia, Amerika Serikat, 
Perancis, Belanda, Jerman, Selandia Baru, Singapura, Korea, Belgia dan 
Jepang. Tamu wisman yang paling banyak datang adalah Australia. Hal 
itu berlanjut sampai sekarang dimana wisatawan baik wisnus dan 
wisman datang ke Blimbingsari. (Lampiran 10). 

Dampak seni dan budaya sangat jelas sekali untuk 
pemberdayaan masyarakat, ketika tamu/wisatawan datang ke 
Blimbingsari untuk bermalam rata-rata 2-5 malam yang menggunakan 
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fasilitas rumah-rumah atau kamar-kamar penduduk di Desa 
Blimbingsari ini, mampu meningkatkan perekonomian desa di samping 
hasil kebun dan peternakan dan wiraswasta.  

Kunjungan tamu ke Desa Blimbingsari membantu 
pemberdayaan masyarakat Desa Blimbingsari. Misalnya, kamar untuk 
tempat menginap, makanan dan minuman serta beberapa kesenian 
(baik tarian, gamelan dan jegog) yang dibayarkan oleh tamu-tamu yang 
berkunjung tersebut menjadi pendapatan masyarakat desa 
Blimbingsari.  

Dari acara acara tersebut, Blimbingsari telah menyumbang 
untuk pemberdayaan ekonomi dengan aliran dana Rp. 126.039.000 
yang diterima oleh komite pariwisata yang diserahkan ke keluarga, 
sekehe gong, kumpulan penari dan pemusik gambelan, anak-anak yang 
menari, ibu-ibu yang memasak, gereja dan desa (lihat lampiran 9).  

 

Blimbingsari Sebagai Desa Kristen 

Awig-awig desa adat ini dibuat dengan latar belakang bahwa 
semua desa di Bali memiliki awig-awig desa adat. Secara umum desa itu 
memiliki dasar Tri Hita Kirana (hubungan manusia dengan Tuhan, 
sesama dan lingkungan). Atas dasar itu karena desa Blimbingsari 
memiliki jumlah penduduk 1.075 orang yang mayoritas beragama 
Kristen dan sudah sesuai dengan pemahaman dari segi Tri Hita Kirana 
(adanya hubungan manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan) 
dan menurut ketua desa adat hindu (desa pekraman) Kecamatan 
Melaya Bapak Nengah Suwenten, boleh dibentuk awig-awig desa adat, 
maka di ajukanlah ke Kabupaten Jembrana. Sehingga sudah diresmikan 
tanggal 25 Desember 2009, Blimbingsari menjadi desa adat Kristen. 
Dibawah ini dijelaskan tantangan dan hambatan serta upaya-upaya 
yang dilakukan dalam membentuk awig-awig desa adat Kristen di 
Blimbingsari.  

Warga Desa Blimbingsari melakukan pertemuan-pertemuan 
untuk membahas awig-awig Desa Adat Kristen Blimbingsari antar 
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enjungan/wilayah Desa Blimbingsari, jemaat Blimbingsari dan 
Ambyarsari, Majelis Sinode Harian GKPB, Majelis Jemaat Blimbingsari 
dan Ambyarsari serta Ketua Majelis Adat Hindu Camat Melaya8.  

Pertemuan awal dalam pembahasan  awig-awig desa adat 
Kristen ini dilaksanakan di Gereja Pniel Blimbingsari9. Dalam 
kesempatan itu, Ketua Majelis Adat Hindu Camat Melaya, Bapak 
Nengah Suwenten menanyakan: ”Apa dasar dari awig-awig desa adat 
Kristen ini dibentuk?”. Setelah digumuli dan di diskusikan pertanyaan 
tersebut, maka di ketemukan hal-hal sebagai berikut. Bahwa ada tiga 
dasar yang kuat dalam pembentukan awig-awig desa adat Kristen ini. 
Sebenarnya dasar-dasar terbentuknya awig-awig desa adat Kristen ini 
sama dengan Tri Hita Karina, yang terdiri dari pahrayangan, 
pawongan, palemahan yang dipakai di dalam desa adat, dimana sudah 
memenuhi syarat sesuai dengan awig-awig desa adat Hindu pada 
umumnya, yaitu ada keagamaan/pahrayangan, ada orang-
orang/pawongan atau manusia yang hidup dalam wilayah tertentu dan 
ada tempat/palemahan10. Urutan proses pembentukan awig-awig desa 
adat Kristen Blimbingsari adalah pertama, mendapat pengesahan dari 
warga Blimbingsari, dibentuknya kelian dan bendesa adat serta 
pengurus lainnya dari warga Blimbingsari, yang diajukan ke 
Kabupaten, apabila sudah disahkan dari Bupati baru keluar dana dari 
Propinsi Bali.  

Setelah panitia pemilihan mengadakan rapat desa, dengan suara 
terbanyak akhirnya terpilih Bapak I Made Sukabagia melalui forum 
desa dan dihadiri oleh Ketua Adat Hindu, Kecamatan Melaya dan juga 
sudah diresmikan oleh bapak Bupati  Jembrana, Prof. Dr. drg. Gde 
Winasa, sekaligus peresmian Kantor Desa Blimbingsari.  

Dr. drg. I Gede Winasa, Bupati Jembrana telah meresmikan 
dan melantik pengurus bendesa adat tanggal 25 Desember 2009. 

                                                             
8 Wawancara dengan Kepala Desa Made John Rony, 26 November 2009. 
9 Data primer dengan observasi, 25 November 2009 
10 Wawancara dengan Kepala Desa Made John Rony, 26 November 2009.  
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Susunan keanggotaan Desa Adat yang diresmikan itu adalah Ketua I 
Made Sukabagia, Bendahara I Nyoman Magnakarta dan Sekretaris I 
Ketut Adi Purnawirawan, sedangkan anggota lain dari awig-awig desa 
adatnya akan dicari tersendiri setelah pelantikan tersebut oleh Ketua, 
Bendahara dan Sekretaris. Semua pengurus desa adat saat dilantik 
menggunakan pakaian adat Bali, kamben, udeng dan baju adat lainnya.  

Adapaun tugas dan tanggung jawab yang dibebankan ke desa 
adat adalah mengatur pekerjaan adat istiadat Desa Blimbingsari baik 
dalam suka maupun duka. Yang termasuk pekerjaan suka duka adalah 
dari pekerjaan kelahiran, meminang, pertunangan, pernikahan dan 
kematian. Dengan demikian Blimbingsari satu-satunya desa yang 
memiliki awig-awig desa adat Kristen di Bali.. 

Di dalam pelantikan tanggal 25 Desember 2009 tersebut 
disampaikan pernyataan oleh Bupati Jembrana bahwa Pemerintah 
Daerah Jembrana “akan memberikan dana bantuan sebesar Rp 100 juta 
setiap tahun untuk pekerjaan mengurus adat istiadat desa dan satu 
buah sepeda motor jenis honda 125 cc dengan plat merah”, ungkap 
Made John Rony, Kepala Desa Blimbingsari, 2009.  

Setelah pengurus baru desa adat dilantik yang sekarang dikenal 
dengan nama “bendesa adat Blimbingsari”, mereka diberikan tempat 
bekerja di salah satu ruangan gedung kantor desa Blimbingsari untuk 
memperlancar pekerjaan suka duka adat istiadat desa Blimbingsari, 
serta fasilitas kantor lainnya seperti komputer, printer dan kertas-
kertas untuk bahan print. 

Dalam tugasnya, mereka melaksanakan awig-awig (aturan) 
desa adat yang telah di susun dan dibuat oleh warga dan pengurus desa 
adat yang baru dilantik. Adapun awig-awig (aturan) yang mengatur 
adat Desa Blimbingsari tersebut dengan beberapa pasal-pasal dan ayat-
ayatnya terlampir. 
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Niti Graha 
Kantor Desa atau Bale Desa Blimbingsari bernama Niti Graha 

yang artinya tempat menata11. Niti artinya noto atau mengatur, 
sedangkan Graha artinya tempat/rumah. Niti graha ditahbiskan oleh 
Bishop I Wayan Sudira Husada, MM, Ketua Sinode GKPB dan 
diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Jembrana, Prof. DR.drg I Gede 
Winasa pada tanggal 25 Desember 2009 bertepatan dengan Jubelium 70 
tahun Blimbingsari dan Natal 2009. Bale Desa sebagai pusat Desa 
Blimbingsari berlokasi di depan Gereja Pniel yang lokasinya di pusat 
desa, sehingga lebih mudah bagi warga untuk bertemu dan 
berkonsultasi dengan pejabat desa12.  

 

Enjungan  (Wilayah) 

Enjungan (wilayah) merupakan bagian lembaga/organisasi dari 
pemerintah desa untuk memperlancar komunikasi di antara warga. 
Selain dinas, enjungan juga merupakan bagian dari lembaga/organisasi 
untuk kepentingan adat, gereja. 

                                                             
11 Pembangunan Bale Desa “Niti Graha” Blimbingsari, adalah salah satu bentuk 
pelayanan  dengan menggerakan persembahan khusus dan mengajak warga 
Blimbingsari dan warga Blimbingsari yang ada di luar desa (diaspora) untuk ikut 
berpartisipasi. Kantor desa ini didesain sebagai tempat pemberi informasi bagi siapa saja 
yang hendak bertanya (baik warga ataupun tamu) sekaligus sebagai front office Desa 
Blimbingsari agar tamu atau pengunjung tidak kebingungan. (wawancara dengan 
Kepala Desa Made John Rony, 20 November 2009). 

 
12 Untuk memperlancar pekerjaan kepala desanya, Kepala Desa Blimbingsari Made 
John Rony dibantu oleh sekretaris, bendahara, kepala urusan (kaur) dan kelian. 
Sekretaris desa Nyoman Miyarsa Puja, bendahara desa Ni Luh Darmawati Ningsih, 
kepala urusan (kaur) ketentraman dan ketertiban  Giman, kaur pemerintahan I Gede 
Sudirga Yasa, kaur pendidikan Ni Ketut Sudarmiasih, kaur pemberdayaan Ni Nyoman 
Purwi Wati, kelian AmbyarsariI Ketut Triagus, kelian Blimbingsari I Made Susanta 
Adi. (komunikasi pribadi dengan Kepala Desa Made John Rony, 2009).  Desa 
Blimbingsari yang luasnya 442 ha, perlu ada organisasi - orang, yang membantu kelian 
desa untuk memberi arahan dari desa ke semua warga, yang berada di enjungan-
enjungan yang sekarang berjumlah 6 enjungan. Biasanya tugas dari kelian desa ini 
untuk menginformasikan berita-informasi dari pemerintah desa ke seluruh warga desa 
di Blimbingsari melalui enjungan tersebut. 
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Menurut Kepala desa Made John Rony, Ada enam Enjungan  
atau Banjar di desa ini. Masing-masing enjungan punya bale banjar 
tersendiri yang mengatur suka duka sendiri. Enjungan itu terdiri dari 
enjungan kangin (Timur), tengah, kaja (Utara), kauh (Barat), kelod 
(Selatan), kelod kauh (Barat Daya). Gambar 3.6. adalah salah satu 
contoh enjungan yang biasanya memiliki papan nama. Gambar ini 
namanya Enjungan Kelod.  

 
  Sumber: Dokumentasi pribadi, 2009 

Gambar 3.6. Contoh enjungan  

 

Di setiap enjungan ada juru arah (ketua kelompok banjar) yang 
dipilih oleh warganya masing-masing berdasarkan wilayahnya. Pada 
umumnya enjungan berlokasi di tengah-tengah wilayah masing-
masing supaya mudah di tempuh oleh warganya.  

Enjungan berfungsi dalam pengurusan administrasi desa dan 
juga mengurus keagamaan suka-duka masyarakat desa Blimbingsari, 
seperti: peristiwa kelahiran, peminangan, pernikahan, kematian. 
Enjungan ini juga dipakai sebagai tempat pertemuan warganya atau 
sarasehan membicarakan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai 
warga desa sampai kebersihan pekarangan dibicarakan disini.  

Kepala Desa Made John Rony mengungkapkan luas bangunan 
rata-rata setiap enjungan 3500 meter persegi semua berarsitektur Bali, 
desain pintu masuk juga dengan candi bentar yang didesain seperti 
Bali, yang di dalamnya diisi kursi, meja dan papan tulis untuk 
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kepentingan rapat-rapat atau sarasehan warga. Luas tanah rata-rata 
5000-6000 meter persegi. Tanah yang kosong digunakan untuk lahan 
parkir saat warga rapat. Sedangkan enjungan yang paling luas tanah 
dan bangunannya adalah enjungan kelod (selatan). 

  

Gereja Pniel  Blimbingsari 
Perintis pertama Blimbingsari membangun Gereja Pniel 

Blimbingsari dengan kayu, namun beberapa tahun kemudian telah 
menggantikannya dengan ubin. Pada tahun 1950 gereja dibangun 
dalam bentuk seperti salib, dan coraknya banyak mengambil dari 
gereja Eropa. Hal ini bisa dilihat dari dinding dengan jendela kecil dan 
pernak-pernik lainnya13. Namun pada saat Gunung Agung Meletus 
pada tahun 1975 yang berpusat di Seririt, maka gedung gereja 
Blimbingsari diubah dengan gaya arsitektur Bali. 

Gereja Pniel di Blimbingsari (lihat gambar 3.7.) dikenal sebagai 
“Besakih”nya (Ibunya Pura bagi gereja Bali14. Di sebelah kiri gereja ada 
bangunan dengan tinggi 10 meter dengan desain Bali dimana 
difungsikan sebagai tempat kulkul (lihat gambar 3.8.), kentongan, 
untuk menandakan dimulainya suatu aktivitas di Desa Blimbingsari. 
Bunyi kulkul ini biasanya di bunyikan untuk peringatan bahwa acara 
akan dimulai. Biasanya acara penguburan, ibadah gereja dan 
pernikahan warga Desa Blimbingsari.  

                                                             
13 Wawancara dengan Pdt. K.Suyaga Ayub, di Blimbingsari tanggal 7 Oktober 2009. 
14 Memberi nama “Ibunya Pura” bukan tanpa alasan. Kebanyakan jemaat yang aktif 
menjadi anggota di Gereja Bali berasal dari Blimbingsari dan ini juga berlaku bagi 
jemaat di luar Bali. Semua Bishop (Ketua Sinode) mempunyai hubungan yang 
bermakna dengan Blimbingsari. Misalnya, Pdt. Dr. I Wayan Mastra, sebagai Ketua 
Sinode, istrinya berasal dari Blimbingsari, Pdt. Dr. Ketut S. Waspada berasal dari 
Blimbingsari, Pdt. K. Suyaga Ayub, STh, MBA, istrinya berasal dari Blimbingsari. Drs. 
Wayan Sudira Husada, MM sebagai Ketua Sinode saat ini juga istrinya berasal dari 
Blimbingsari, Ambyarsari. Karena itu sangat penting bahwa orang Blimbingsari 
menjaga hubungan mereka dengan kawitan (leluhur) (wawancara dengan Pdt. Ketut 
Suyaga Ayub, 27 November 2009). 
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      Gambar 3.7. Gereja Blimbingsari     Gambar 3.8. Kulkul desa 
                     Mirip Pura                 Blimbingsari 
  
Kuri Agung 

Dalam tradisi kuno dari Alkitab Perjanjian Lama dapat 
dipelajari, bahwa memasuki kota harus melalui pintu gerbang. Dari 
kekokohan pintu gerbang mencerminkan budaya dan kekuatan orang 
yang mendiaminya. Sekarang memasuki satu kabupaten ataupun desa 
juga telah dibangun pintu gerbang yang beragam bentuknya. Dari 
pintu masuk ini akan mendapatkan kesan pertama budaya dan 
kehidupan penghuninya. 

Kuri Agung Blimbingsari telah di programkan oleh Jemaat 
Pniel untuk dibangun pada tahun 2008 bekerja sama dengan 
Pemerintah Desa15. Kuri Agung ini dibangun dengan tujuan “(1).Untuk 
mengingat: Begitu memasuki Kuri Agung Blimbingsari, diingatkan 
bahwa inilah tanah yang diberikan Allah dengan cuma-cuma pada 
pendahulu kita yang patut kita syukuri. (2). Kuri Agung ini akan 
memberi dorongan kepada keluarga yang tinggal di dalamnya untuk 
membangun kelestarian rumah, pekarangan dan lingkungan kita, agar 
sungguh menjadi tanah pemberian Tuhan. (3). Dengan Kuri Agung 

                                                             
15 Mari kita membangun Kuri Agung Blimbingsari ini bersama – sama baik keluarga 
jemaat Blimbingsari maupun Diaspora dan teman – teman yang bersimpati. Dari 
Pemerintah telah berkenan memberi ijin dan Kuri Agung tersebut dibangun kurang 
lebih 10 m di depan perbatasan, atas persetujuan tertulis antara Perbekel Blimbingsari  
Bapak I Made John Ronny dan Lurah Melaya Bapak I Made Mara. 
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Blimbingsari ini juga berusaha untuk meningkatkan kualitas 
Blimbingsari sebagai salah satu tujuan wisata Nusantara maupun 
Mancanegara yang tahun ini sudah mulai ramai” ungkap Pdt. Suyaga 
Ayub. 

 

Simbol Kuri Agung Blimbingsari 
Kuri Agung ini berukuran panjangnya 11 meter, lebarnya 1,7 

meter dan tingginya 11 meter. Ditopang oleh 2 tiang yang kokoh 
didasarkan atas ke 2 hukum Tuhan yaitu “Kasihilah Allah dan 
Kasihilah Sesama”16. Bagian atas terdapat 10 bundaran mengingatkan 
10 hukum yang diberikan kepada umatnya sebelum memasuki tanah 
perjanjian. Kemudian paling atas terdapat 3 gunungan api sebagai 
simbol Trinitas. Pintu Kuri Agung ini dikombinasikan antara budaya 
Bali, Romanik dan Kota Kuno Yerusalem. Di atas pintu masuk tertulis 
”Rahajeng Rauh” yang maksudnya setiap orang yang memasuki 
Blimbingsari, tanah perjanjian ini; memperoleh rahajeng, damai 
sejahtera, karena ”bertemu muka dengan Tuhan, Pniel”. Waktu kita 
meninggalkan Blimbingsari, di atas pintu masuk tertulis ”Rahayu 
Memargi” yang berarti kemana pun saudara mengembara, akan 
diberkati dan memperoleh kerahayuan, keselamatan. Di bawah ini 
adalah gambar 3.9. foto Kuri Agung. 

 
  Sumber: Penulis, 2009 

Gambar 3.9. Foto Kuri Agung Blimbingsari 

                                                             
16 Wawancara dengan Made John Roni, 20 November 2009. 
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Giri Astina Raga 
Giri Astina Raga adalah nama tempat kuburan Desa 

Blimbingsari bagi warga Desa Blimbingsari. Di tengah-tengah tanah 
kuburan ini dibangun sebuah gedung megah, terbuka yang berundag-
undag sejumlah 100 undagan (anak tangga) yang luasnya 7x7 meter 
persegi, dengan ketinggian 15 meter dari tanah kuburan tersebut. 
Gedung  tersebut digunakan oleh pendeta dan majelis jemaat yang 
melayani ibadah penguburan warga Desa Blimbingsari17. (lihat 
lampiran 11).  

Warga desa yang meninggal, akan di kubur di tempat ini 
dengan cara agama Kristen, dengan prosesi berjalan kaki diiringi musik 
bali (gong), salib yang ditancapkan di tanah kuburan, karangan bunga, 
dan  foto almarhum. Setelah di doakan oleh Pendeta di rumah 
keluarganya masing-masing, baru di bawa ke tanah kuburan.  

Uniknya adalah setiap diaspora (orang-orang Blimbingsari yang 
merantau keluar dari Desa Blimbingsari) yang meninggal dunia bisa 
dikuburkan di tanah Giri Astina Raga Desa Blimbingsari ini dan diringi 
oleh gong gamelan seperti penguburan bali-hindu. Jadi setiap warga 
desa dan diaspora tidak kesulitan dalam hal penguburan. Hal itu sudah 
ditetapkan oleh desa adat dan bersama-sama masyarakat desa serta 
Bupati Jembrana18. 

 

                                                             
17 Luas tanah kuburan Desa Blimbingsari seluas 1 ha, dimana disamping kiri kanan 
berbatasan dengan kebun/ladang kosong yang masih sepi. Tanah kuburan merupakan 
tanah yang sangat penting dimiliki oleh desa. Oleh karena itu desa Blimbingsari 
membuat peraturan untuk setiap warga yang akan menggunakan tempat Giri Astina 
Raga. (wawancara dengan Kepala Desa Made John Rony, 20 November 2009). 
18 Wawancara dengan Pdt. Ketut Suyaga Ayub, 25 November 2009. 


