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Kondisi Goegrafis
Gambar 3.1 Peta Pemogan

Sumber : Pos Polisi Pemogan

“Satyam
yang
Sundaram”

Giwam

berarti
Kebenaran adalah dasar untuk
mencapai kesucian tertinggi,
itulah moto Desa Pemogan,
yang
pada
awal
perkembangan pemerintahan
dinas, desa ini diberi nama
Desa Pemogan Kepaon, yang
terdiri dari tiga desa adat:
Adat Pemogan dan Desa Adat
Kepaon serta Desa Adat Islam
Kepaon dan dipimpin oleh
seorang Perbekel (Kepala
Desa). Dikarenakan jumlah
penduduk
yang
tidak
memadai untuk memenuhi
persyaratan sebagai sebuah
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Desa Dinas pada saat itu, maka pada tahun 1962 pemerintah
menggabungkan Desa Pemogan Kepaon ke dalam Desa Pedungan,
yang pusat pemerintahannya di daerah Pemogan.
Selanjutnya sesuai dengan perkembangan sistem pemerintahan,
sehingga terbentuknya Kota Administrasi Denpasar yang didalamnya
termasuk pula Desa Pedungan diadakanlah pemekaran desa. Dengan
demikian Desa Pedungan dimekarkan menjadi dua desa: desa induk
Pedungan (selanjutnya kelurahan Pedungan) dan desa persiapan
Pemogan.
Secara definitif, desa persiapan Pemogan menjadi desa dalam
wilayah kota administratif Denpasar, berdasarkan surat keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tertanggal 1 Juni 1982 Nomor:
57 Tahun 1982 tentang penetapan desa. Desa Pemogan didefinitifkan
dengan nomor kode desa: 51.03.73.2008.
Desa Pemogan merupakan salah satu desa dari sepuluh
pemerintahan tingkat desa yang ada di wilayah Kecamatan Denpasar
Selatan (Denpasar Selatan terdiri dari empat desa dan enam
kelurahan), dengan wilayah pada mulanya 12 dusun/banjar (Banjar
berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti kelompok. Secara definitif
kata banjar dapat didefinisikan sebagai pengelompokan sosial yang
terbentuk oleh karena faktor hubungan kekerabatan dan kesatuan
wilayah. Secara struktural banjar merupakan bagian dari sebuah Desa
Pakraman yang dipimpin oleh seorang kelihan banjar (pemimpin
banjar), penyarikan (juru tulis), kasinoman (juru arah) dan dilevel
paling bawah ada krama banjar (warga). Walaupun secara
organisatoris krama banjar berada dilevel paling bawah namun secara
peran justru keputusan tertinggi ada ditangan para krama, dalam setiap
sangkepan (rapat) yang diadakan biasanya keputusan diambil dari
kesepakatan bersama antara anggota banjar dalam hal ini kelihan
hanya bertugas memimpin sangkepan (pauman) dan kemudian
melaksanakan hasilnya. Keputusan dari hasil sangkepan ini biasanya
kemudian dituangkan dalam bentuk awig-awig (aturan tertulis
ataupun tidak tertulis) yang memiliki hukum yang mutlak dan harus
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dilaksanakan oleh semua krama banjar tanpa kecuali. Aturan dalam
banjar biasanya jauh lebih ditaati ketimbang hukum yang berlaku
secara nasional, karena hukuman terhadap pelanggaran awig-awig
biasanya berbuntut pada kasepekang (dikucilkan) bila tidak
diindahkan oleh krama banjar yang lain termasuk dalam setiap
upacara adat yang dilaksanakan seperti upacara ngaben dan
sebagainya) dan tiga desa adat.
Ke 12 dusun/banjar dinas yang mula-mula ada di Desa Pemogan
adalah: 1) Dusun/Banjar Pemogan Kaja, 2) Dusun/Banjar Panti, 3)
Dusun/Banjar Dalem, 4) Dusun/Banjar Islam, 5) Dusun/Banjar Jaba
Tengah, 6) Dusun/Banjar Jaba Jati, 7) Dusun/Banjar Dukuh Tangkas, 8)
Dusun/Banjar Sakah, 9) Dusun/Banjar Rangkansari, 10) Dusun/Banjar
Gelogor Carik, 11) Dusun/Banjar Gunung, dan 12) Dusun/Banjar
Kajeng.
Kemudian seiring dengan dinamikanya dari 12 dusun/banjar
tersebut, dimekarkan menjadi 17 yaitu: Banjar/DusunTaruna Bhineka,
Banjar/Dusun Panti, Banjar/Dusun Dalem, Banjar/Dusun Asrama Praja
Raksaka dan Banjar/Dusun Mekar Jaya.
Desa Pemogan secara geografis merupakan daerah dataran
rendah. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pedungan, di
sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pemecutan Kelod, di sebelah
Selatan dengan Selat Badung dan di sebelah Timur dengan Kelurahan
Pedungan.
Desa Pemogan memiliki luas sekitar 971,00 Ha, dengan
perincian sebagai berikut: a). Tanah milik perorangan : 608.877 Ha,
b). Tanah milik Negara: 282.256 Ha, c). Tanah milik Pura/Pelaba Pura:
2.050 Ha dan d). Tanah Hutan, Jalan: 77.817 Ha.
Dengan Iklim/curah hujan rata-rata 2000-3000 mm/tahun
produktivitas tanah di Desa Pemogan pada umumnya agak basah dan
berpasir sedangkan tingkat kesuburan tanahnya dapat dikategorikan
tanah yang cukup subur. Iklim/curah hujan yang pada dasarnya sama
dengan iklim/curah hujan yang berlaku di Indonesia pada umumnya
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dan Bali khususnya, yaitu iklim tropis dengan dua musim yaitu: musim
hujan dari bulan Oktober s/d Maret dan musim kemarau dari bulan
April s/d September. Desa Pemogan memiliki beberapa sumber air:
untuk kebutuhan keluarga bersumber dari sumur gali, pompa tangan
dangkal, dan PDAM. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan
pengairan/pertanian bersumber dari sungai.
Desa Pemogan adalah salah satu desa yang amat strategis bagi
pusat kegiatan ekonomi Kota Denpasar hal ini dapat dibuktikan
kendati pun berstatus sebagai desa bukan kelurahan, desa ini tidak
pernah “tertidur” dari kegiatan ekonomi, baik mulai dari pasar rakyat,
supermarket, gallery-gallery, SPBU (depot bahan bakar minyak),
dealer sepeda motor dan mobil, perumahan-perumahan high class,
panggung barong dance, gelanggang olah raga demikian juga dari
bidan desa sampai rumah Sakit International (BIMC Hospital dan SOS
International Medical Clinic). Strategisnya desa ini juga dapat dilihat
dari akses kota pemerintah dan pelayanan publik lainnnya. Jarak Desa
Pemogan dengan Kecamatan Denpasar Selatan sekitar 3,00 Km, jarak
dengan Kantor Walikota Denpasar, sekitar 5,00 Km. Jarak dengan
pusat Pemerintah Provinsi Bali sekitar 6,5 Km. Jarak dengan Bandara
Internasional Ngurah Rai sekitar 10,00 Km. Dan Jarak dengan
Pelabuhan Benoa, Sanggaran Denpasar, sekitar 4,6 Km.

Lambang Desa
Lambang desa merupakan simbul, cermin atau gambaran
kehidupan masyarakat di suatu tempat (desa), dengan melihat gambar
atau lambang tersebut, maka akan dapat dibayangkan kebiasaan atau
cara hidup masyarakat dalam suatu desa, sekaligus karakter dan
aktifitasnya. Ada pun yang menjadi lambang Desa Pemogan dan
makna yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut:
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Pertama, bentuk dari lambang desa Pemogan adalah Perisai Segi
Lima. Di dalam Perisai Segi Lima terdapat:
a. Padi Kapas : dengan warna
Gambar 3.2
padi kuning emas.
Lambang Desa Pemogan
b. Kapas warna putih dan daun
hijau.
c. Rantai
Baja
dengan
lingkaran
saling
kaitmengait.
d. Di tengah-tengah rantai baja
tertera gambar Tri Sula.
e. Tangkai padi kapas diikat
dengan enam mutiara.
f. Di bawah padi kapas, di
dalam pita tertulis moto:
Sumber : Dokumentasi pribadi

SATYAM
SUNDARAM.

GIWAM

Kedua, Arti dari lambang Perisai Persegi Lima tersebut adalah:
a. Perisai segi lima tumpul: melambangkan Dasar Negara Republik
Indonesia yang perpedoman pada keluwesan atau fleksibelitas
b. Padi dan Kapas: melambangkan kesejahteraan sosial bagi seluruh
masyarakat yang juga merupakan tujuan desa Pemogan
c. Rantai Baja : melambangkan bahwa masyarakat Desa Pemogan
dangan banjar suka duka merupakan kesatuan persatuan suatu
masyarakat
d. Enam Mutiara: melambangkan pengendalian diri dan mampu
memberikan motivasi kepada masyarakat desa
Sejarah Singkat Desa Pemogan
Berdasarkan profil Desa Pemogan tahun 2005, sampai saat ini
belum ada bukti-bukti tertulis, baik yang berupa prasasti, atau pun
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buku-buku yang mengungkap sejarah Desa Pemogan. Yang ada
hanyalah berupa “legenda” yang sering dilontarkan secara lisan oleh
tokoh-tokoh masyarakat. Pada jaman Kerajaan Majapahit di Jawa
Timur, datanglah seorang Maharesi yang melakukan Dharmayatra ke
Bali, yaitu Danghyang Dwijendra, yang sering dikenal dengan nama
“Pendenda Sakti Wuwu Rawuh” di Bali pada waktu diperintah oleh
seorang Raja, yaitu Raja Dalem Watu Renggong. Pada suatu saat
tibalah beliau di suatu wilayah yang keadaan tanahnya lembek, maka
oleh beliau tempat ini dipastu (dikutuk) sehingga menjadi baik/padat.
Dan oleh masyarakat di daerah itu, dibuatlah tempat penyungsungan
(pemujaan) sebagai tanda penghormatan terhadap beliau, sehingga
tempat yang dulunya lembek menjadi padat. Tempat yang padat itu
kemudian disebut “Kentel Bumi” di Banjar Sebelange, Dauh Puri Kauh
sekarang.
•

Daerah Suwung

Pada saat orang/masyarakat membangun di daerah Kentel Bumi
itu maka terduyung-duyung orang dari daerah sebelahnya ikut serta
berpartisipasi di daerah Kentel Bumi. Sehingga daerah asal penduduk
itu menjadi sepi. Karena sering sepi maka daerah yang sepi itu disebut
“suwung” (sepi) daerah suwung di Desa Pemogan sekarang.
•

Daerah Pemogan

Karena banyaknya penduduk yang berpartisipasi dalam, karya di
daerah Kentel Bumi, maka diperlukan/dibutuhkan makanan. Sehingga
dalam suatu kelompok ditugaskan mengumpulkan bahan pangan
untuk keperluan upacara dan para pengayah. Kelompok yang
ditugaskan mengumpulkan bahan pangan itu disebutlah “Pemogan”
(asal kata dari boga = pangan) mendapat perfik pe-an Boga menjadi
Pebogan. Yang artinya tempat pangan (makanan) lama kelamaan
diucapkan “pemogan”. Tempat itu adalah daerah Desa Adat Pemogan
sekarang.
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•

Daerah Kepaon

Karena upacara sudah dimulai, maka diperlukan makanan yang
matang. Untuk mematangkan makanan itu, ditugaskan kelompok yang
lain untuk membuat dapur suci yang khusus untuk keperluan upacara.
Tempat memasak itu kemudian disebut “Sunya Powaregan”/dapur
suci. Dan kemudian disebut “Kepaon” (secara etimologi bersala dari
kata paon: dapur) kemudian mendapat kata depan “ke” artinya datang
atau pergi ke suatu tempat. Jadi kepaon artinya “datang ke dapur”
untuk mencari perlengkapan upacara. Daerah itu adalah daerah
Kepaon sekarang (di Desa Pemogan).
•

Pura Griya

Diceritakan upacara di Kentel Bumi sudah selesai. Pada tempat
penginapan pemimpin upacara, yaitu Pedenda Sakti Wawu Rawuh,
oleh masyarakat dibuatlah pelinggih sebagai tempat pemujaan beliau.
Pelinggih itu kemudian diberi nama Pura Dalem Griya (di Br.
Pemogan sekarang) yang disungsung oleh masyarakat Desa Adat
Pemogan (griya: rumah) pesraman.
•

Dukuh Tangkas

Dalam tahun-tahun selanjutnya para pengayah upacara sudah
kembali ke daerah masing-masing. Kemudian oleh Raja Badung
ditempatkanlah seorang Dukuh di daerah itu. Dukuh dipercayai oleh
raja untuk memimpin rakyat. Tempat tinggal Dukuh itu disebut
Pedukuhan (Dukuh). Karena perkembangannya, selanjutnya daerah
ini menjadi Banjar Dukuh Tangkas sekarang.
•

Banjar Dalem

Rakyat Kerajaan Badung semakin berkembang dan bertambah
banyak. Maka oleh Raja Badung penduduk itu banyak yang
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dipindahkan, dimukimkan pada suatu menjadi kekuasaan raja. Salah
satu daerah tempat perpindahan itu adalah daerah pimpinan Ki
Dukuh. Di daerah ini. Karena Ki Dukuh yang dipercayakan oleh raja
untuk mengatur daerah ini, maka oleh Ki Dukuh para pendatang dari
kerajaan di tempatkan pada suatu tempat yang agak dalam (landai)
selanjutnya daerah pemukiman itu sekarang dinamakan daerah
“Dalem” (dalem: dalam).
•

Banjar Gunung

Dalam perkembangan selanjutnya datanglah lagi rakyat kerajaan
yang hendak dimukimkan lagi di daerah ini. Seperti pengaturan yang
telah berjalan, pemukiman pendatang baru ini juga sepenuhnya di
percayakan kepada Ki Dukuh. Yang selanjutnya pendatang itu
dimukimkan oleh Ki Dukuh pada suatu tempat yang agak tinggi
(muting/bhs. Bali: tinggi). Karena tempat itu keadaan tanahnya agak
tinggi, maka masyarakat sering menyebut dengan nama “Gunung”.
Daerah itu adalah daerah Banjar Gunung.
•

Pasekan

Pendatang yang berikutnya menyebabkan Ki Dukuh agak
bingung karena tidak ada daerah yang baik dan cocok untuk daerah
pemukiman baru. Setelah diadakan pengecekan, akhirnya Ki Dukuh
menemukan daerah yang keadaannya sempit dan penempel
dipinggiran Banjar Gunung Daerah itu karena berada di tengah-tengah
Banjar Dalam dan Banjar Gunung. Apabila di lihat letak geografisnya
adalah daerah yang keadaannya berdesakan dengan daerah banjar
Gunung. Pendatang yang baru itu selanjutnya dimukimkan di daaerah
yang berdesakan itu. Dan sekarang daerah itu direncanakan daerah
“Pasekan”. Pasekan asal katanya “Pasesekan” yang artinya terdesak
(pasekan: sesak, desak).
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•

Banjar Jabajati dan Jabatengah

Keadaan wilayah kekuasaan Raja Badung sudah tentram damai.
Raja Badung berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan
memelihara keadaan yang baik ini. Untuk maksud itu, kemudian raja
mengirim dan menempatkan para pepatihnya di daerah-daerah
kekuasaan raja. Untuk daerah ini, Raja Badung menempatkan para
pepatihnya di daerah bagian utara Dukuh Tangkas, yaitu di daerah
Pasekan, daerah Dalem di daerah Pemogan dan lain-lain. Di daerahdaerah ini dibangunlah rumah-rumah Pepatih raja yang disebut
dengan “Jero” (jero: rumah). Dan timbullah sebutan Jero Kelodan
(rumah di selatan) jero Pasekan, Jero Dalem dan lain-lain.
Penduduk terus berkembang bertambah banyak karena
banyaknya penduduk yang mengelompokkan diri yang bermaksud
membentuk Banjar. Maksud-maksud itu bisa berwujud, dan
didirikanlah Balai Banjar di depan/di Jaba Kelodan (di depan rumah
pepatih). Dan selanjutnya Balai Banjar itu diberi nama Banjar “Jaba
Jati” Jabajati depan rumah pepatih (Jati: tepat/benar)
Kelompok yang lain mendirikan Balai banjar di tengah tengah
Jero Kelodan dan Jero Dalem. Karena tempatnya di tengah-tengah,
maka Banjar itu diberi nama “Banjar Jaba Tengah”
•

Kampung Islam Kepaon

Jaman terus berkembang di seluruh Nusantara, lebih-lebih di
pulau Jawa. Agama Islam sudah masuk dan menyebar di seluruh
Nusantara. Pada suatu ketika datanglah ke Daerah Badung seorang :
Ningrat yang konon adalah keturunan raja Blambangan di Madura
Jawa Timur. Seorang ningrat yang datang ke Badung itu bernama
Raden Mas Cokrodiningrat. Beliau terkenal karena kebijaksanaan dan
kesaktiannya. Setibanya di daerah kerajaan Badung beliau diterima
dengan baik oleh raja Badung. Di daerah kerajaan Badung beliau
sangat disegani oleh rakyat Badung. Karena jasanya ini beliau
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dianugerahkan Putri raja Badung itu bernama Anak Agung Ayu Mas
Manik Dewi. Raden Mas Cokrodiningrat beserta Anak Agung Mas
Manik Dewi, yang juga diikuti oleh beberapa rakyat Badung sebagai
pengiringnya pulang ke Blambangan untuk upacara perkawinan.
Peperangan raja Badung dengan raja Mengwi sudah berakhir
dengan masuknya Mengwi menjadi daerah Badung, karena Mengwi
dapat ditaklukkan oleh raja Badung. Atas bantuan Raden Mas
Cokrodiningrat, Mengwi dapat ditaklukkan oleh raja Badung. Raden
Mas Cokrodiningrat dan istrinya, beserta beberapa pengikutnya
kembali ke Badung. Raden Mas Cokrodiningrat beserta istri dan
pengiringnya sudah masuk/memeluk Islam. Setibanya mereka di
daerah Badung, mereka secara aktif melaksanakan kewajibankewajibannya ajaran Agama Islam. Hal ini tidak dipahami sepenuhnya
oleh raja Badung beserta rakyatnya.
Pada suatu hari, saat sembayang Ashar, Raja Badung melihat
Anak Agung Ayu Mas Manik Dewi sedang melakukan sembahyang
Ashar. Melihat hal yang demikian itu, raja Badung menjadi curiga dan
takut, karena Anak Agung Ayu Mas Manik Dewi sedang melakukan
sembahyang itu dikira sedang menghidupkan ilmu hitam (leak). Raja
dan rakyat lebih-lebih keluarga raja menjadi semakin cemas dan takut.
Untuk menghilangkan rasa itu, pada suatu saat raja Badung
memerintahkan pepatihnya untuk segera membunuh Anak Agung
Ayu Mas Manik Dewi. Beliau meninggal dunia, dibunuh pada saat
sedang melakukan sembayang Ashar. Pada saat pembunuhan itu
keluarlah darah yang memancur tinggi dari luka akibat tusukan
sebilah keris pada badan Anak Agung Ayu Mas Manik Dewi. Darah
yang memancur tinggi itu jatuh pada suatu tempat sebelah barat pusat
pemerintahan raja. Beliau lalu dikuburkan di kuburan Badung.
Melihat kejadian ini, Raden Mas Cokorodiningrat pindah ke
daerah Ubung. Dan di Ubung beliau akhirnya meninggal. Raden Mas
Cokrodiningrat dikuburkan di daerah Ubung yang selanjutnya
kuburannya itu dinamakan kuburan Keramat Islam Ubung.

84

Potret Desa Multikultural

Setelah berselang beberapa bulan peristiwa pembunuhan dan
penguburan Anak Agung Ayu Mas Manik Dewi, akhirnya keluarga
raja Badung tertimpa suatu musibah penyakit, yang menyebabkan
banyak keluarga puri yang meninggal dunia. Musibah ini meresahkan
masyarakat Badung. Melihat kejadian-kejadian yang meresahkan
rakyat dan keluarga kemudian raja Badung cepat-cepat mencari jalan
untuk mengatasi musibah yang menimpa keluarga raja. Raja Badung
datang kepada seorang dukun sakti untuk meramalkan sebab-sebab
keluarga raja tertimpa musibah itu.
Di dalam ramalan dukun itu diperoleh keterangan bahwa yang
sedang melakukan sembahyang, yang sama sekali tidak berdosa. Raja
Badung teringat kepada peristiwa pembunuhan Anak Agung Ayu Mas
Manik Dewi. Dan ditanyakan cara-cara untuk mengatasi musibah
yang menimpa keluarga raja. Dalam ramalan dukun itu ditunjukkan
cara mengatasi musibah itu adalah raja harus memindahkan kuburan
Anak Agung Ayu Mas Manik Dewi ke tempat darahnya jatuh pada
saat beliau dibunuh serta kuburannya yang baru nanti harus disucikan
oleh keluarga raja dan rakyat Badung akhirnya kuburan itu
dipindahkan ke tempat tepat pada jatuhnya darah yang tinggi ketika
pembunuhan Anak Agung Ayu Mas Manik Dewi. Kuburan yang baru
didirikan dinamakan “Kuburan Keramat Badung” yang letaknya dekat
terminal Suci Denpasar.
Para pengikut Raden Cokrodiningrat yang dibawa dari
Blambangan Madura menjadi tak terurus. Raja Badung selanjutnya
memberikan tempat tinggal di daerah Munang Maning. Sejak raja
Badung menempatkan para pengikut itu daerah Munang Maning,
keluarga raja kembali tertimpa musibah. Banyak juga keluarga raja
yang meninggal dunia. Raja cepat-cepat pergi kembali ke Dukun sakti
untuk meramalkan musibah itu. Raja memperolah keterangan bahwa
pengikut yang beragama Islam itu tidak cocok ditempatkan di daerah
Munang Muning. Hal ini lalu dipikirkan oleh raja untuk mencari
daerah lain yang akan dijadikan tempat perpindahan itu. Raja Badung
akhirnya menemukan tempat pemukiman yang baru, yang juga daerah
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kekuasaan raja yaitu di daerah Kepaon. Para pengikut yang beragama
Islam itu dipindahkan dari Munang Muning ke daerah Kepaon.
Sehingga akhirnya timbullah daerah pemukiman baru yang
dinamakan “Kampung Islam Kepaon” (sekarang di Desa Pemogan).

Kondisi Sosial Politik dan
dan Budaya
Penduduk Desa Pemogan berdasarkan data kependudukan
Kecamatan Denpasar Selatan tahun 2009 adalah terpadat kedua setelah
Kelurahan Sesesatan (35156 jiwa), dengan jumlah penduduk 25.455
jiwa (laki-laki: 13.517 atau 53,1% dan perempuan 11.938 atau 46,9%),
yang terdiri dari 24.096 jiwa penduduk tetap (laki-laki: 12.584 atau
52,2% dan Perempuan: 11.512 atau 47,8%), penduduk sementara 1.343
jiwa (laki-laki: 918 dan perempuan 425), dan penduduk warga negara
asing 16 jiwa (laki-laki: 15 dan perempuan: 16). Selanjutnya di kota
Denpasar, Desa Pemogan berdasarkan data Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Denpasar tahun 2009, menempati urutan kedua yang
paling padat penduduknya setelah Kelurahan Sesetan dan sebelum
Pemecutan Kaja. Sedangkan dalam hal laju pertumbuhan penduduk
Desa Pemogan tertinggi ketiga, yakni mencapai 7,49% setelah
Padangsambian
Kelod
9,73%
dan
Ubung
Kaja
7,5%
(http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=
10&id=47973 diunduh 7 Maret 2011; profil Desa Pemogan 2010).
Secara umum mata pencaharian penduduk desa Pemogan
berwiraswasta, pegawai swasta (karyawan hotel), sopir taxi, pegawai
negeri sipil dan kemudian yang lain, misalnya petani, TNI, POLRI.
Dalam hal pendidikan penduduk Desa Pemogan juga sangat maju, ini
dapat dilihat dari angka jumlah penduduk yang dapat mengeyam
pendidikan baik dari pendidikan dasar maupun sampai pendidikan
tinggi. Berdasarkan profil desa (2010: 2) ada pun data tingkat
perkembangan pendidikan penduduk adalah: Jumlah penduduk yang
buta huruf tahun 2009 berjumlah 52 orang dan tahun 2010 berjumlah
28 orang, jumlah penduduk yang tidak tamat SD/Sederajat tahun 2009
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tidak ada dan tahun 2010 tidak ada, jumlah penduduk tamat
SD/Sederajat tahun 2009 berjumlah 1.498 orang dan tahun 2010
berjumlah 1.427 orang, jumlah penduduk tamat SLTP/Sederajat tahun
2009 berjumlah 668 orang dan tahun 2010 berjumlah 642 orang,
penduduk yang tamat SMU/Sederajat di tahun 2009 berjumlah
18.821orang dan tahun 2010: 1.791 orang. Jumlah penduduk tamat D1 tahun 2009 berjumlah 418 orang dan tahun 2010 berjumlah 415
orang. Jumlah penduduk tamat D-2 tahun 2009 berjumlah 279 orang
dan tahun 2010 berjumlah 275 orang. Jumlah penduduk tamat D-3 ke
atas tahun 2009 berjumlah 380 orang dan tahun 2010 berjumlah 380.
Data tingkat perkembangan pendidik masyarakat Pemogan yang baik
ini, selain di dukung oleh ekonomi masyarakat yang semakin baik,
kesadaran masyarakat akan penting pendidikan, dan juga didukung
oleh sarana dan prasarana pendidikan yang ada di desa Pemogan serta
desa yang dekat dengan berbagai sarana pendidikan yang baik dan
berkualitas, yang tersedia dan tersebar di kota Denpasar, sebagai
ibukota provinsi Bali.
Agama yang dianut oleh penduduk desa Pemogan adalah
semua agama yang diakui di Indonesia (Hindu, Islam, Kristen,
Katholik, Budha dan Kong Hu Chu). Tidak adanya data tertulis yang
akurat tentang jumlah penduduk berdasarkan agama di Desa Pemogan,
maka hal ini hanya berdasarkan perkiraan prosentase, sebagaimana
dikatakan oleh kepala desa Pemogan A.A. Sujana (22 Maret 2011 di
Kantor Desa Pemogan) bahwa jumlah penduduk berdasarkan agama di
Desa Pemogan dapat diprosentasekan sebagai berikut: 60% (15.273
jiwa adalah jumlah dari 25.455 jiwa dikali 60%) penduduk beragama
Hindu, 30% (7.636 jiwa) beragama Islam dan 10% (2.546 jiwa) adalah
penduduk beragama Kristen, Katholik, Budha dan Kong Hu Chu.
Prosentase ini, sedikit berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh
Mohamad Musa mantan sekdes Desa Pemogan, yang sekarang sebagai
PNS (Pegawai Negeri Sipil) di Kecamatan Denpasar Selatan, khusus
penduduk beragama Hindu dan Islam, yakni 70% (17.818 jiwa)
penduduk beragama Hindu, 20% (5.091 jiwa) beragama Islam dan 10%
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(2.546 jiwa) penduduk beragama selain Hindu dan Islam (wawancara
16 Maret 2011 di Kantor Camat Denpasar Selatan). Kendati pun belum
adanya data tertulis yang akurat dan adanya perbedaan perkiraan
prosentase jumlah penduduk berdasarkan agama, tetapi yang jelas Desa
Pemogan adalah desa yang memiliki pluralitas agama, hal ini
dikukuhkan dengan adanya atau dapat dijumpainya bangunan atau
sarana-sarana peribadatan (Pura, Masjid, Gereja dan Kongco).
Secara politik kepartian di Desa Pemogan hampir seluruh
kontestan partai dalam pemilu 2009 memiliki konstituen, antara lain:
PDI Perjuangan, Demokrat, Golkar, PKB, Gerindra, PNI Marhainisme,
Hanura, PPDI, Pelopor, BPR, PAN, PKS, PDS, PPP, PKPI, PPIB, PDP,
PBB dan PKNU. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa
Pemogan tidak hanya plural dalam hal etnis, budaya dan agama tetapi
juga dalam aspirasi politik.
Dalam kaitan dengan lembaga pemerintahan, di Desa Pemogan
ada dua lembaga pemerintahan, yakni Lembaga Pemerintahan Dinas
(Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Badan Perwakilan Desa,
Organisasi Pemuda, Organisasi Perempuan dan LPM) dan Lembaga
Lembaga Pemerintahan Desa Pekraman (Bendesa Adat/ketua,
Pangliman/wakil ketua, Penyarikan/sekretaris, Pesedahan/ bendahara,
Kesinoman/juru arah/humas).

Kondisi Infrastruktur
Kondisi infrastruktur yang ada di Desa Pemogan tentulah cukup
memadai, baik prasarana pendidikan dari TK (Taman Kanak-Kanak),
SD/Sederajat (11 buah), SMP/Sederajat (2 buah), SMU/Sederajat (1
buah), Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan (1 Buah), STIE dan BISNIS
BIITM dengan program studi (S-1 Manajemen Bisnis, Pamasaran,
Keuangan, Pemasaran, Pariwisata, Perhotelan, dan Program D-3 Usaha
Perjalanan Wisata dan Kapal Pesiar) serta Lembaga pendidikan Agama.
Prasarana Kesehatan (Poliklinik, Apotek, Dokter Praktek, Posyandu,
Puskesmas, dan Rumah Sakit Umum Swasta Internasional). Demikian
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juga dalam prasarana peribadatan: Masjid/ Mushola (10 buah), Gereja
(3 buah), Kongco (1buah) dan Pura (33 buah).
Demikianlah potret Desa Pemogan yang memiliki karakteristik
dasar secara geografis, historis, sosial politik dan budaya sebagai desa
multikultural.
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