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KONFLIK DAN RESOLUSI KONFLIK 
DALAM LEGENDA KI PASEK BADAK1

I Made Sujaya

1. Pendahuluan

Legenda Ki Pasek Badak (LKPB) merupakan cerita rakyat yang 
sangat populer di kalangan masyarakat di Kabupaten  Badung, 
Provinsi Bali, khususnya Kecamatan  Mengwi. Pada mulanya, 

LKPB dikenal sebagai sastra babad, tetapi kemudian memasyarakat 
melalui pertunjukan seni dramatari topeng oleh kelompok seni dramatari 
topeng Tupek Tugek pimpinan I Gusti Ngurah Windia pada tahun 1970-
an hingga tahun 1980-an. LKPB pun menjadi sering dituturkan secara 
lisan dalam berbagai kesempatan, terutama yang berhubungan dengan 
sosialisasi di kalangan soroh (klan) Pasek Badak atau pun kegiatan 
lain. Belakangan, LKPB juga ditransformasikan ke dalam bentuk sastra 
tulis geguritan oleh I Nyoman Suprapta menggubah LKPB ke dalam 
Geguritan Pasek Badak (GPB) pada tahun 2007. Selain itu, LKPB juga 
digubah ke dalam bentuk seni tabuh baleganjur oleh I Putu Tiodore, 
S.Sn., dengan judul “Sathyaning Satriya” dan dipentaskan oleh Sekaa 
Baleganjur Widya Darma Bakti, Kelurahan Kapal, Kecamatan  Mengwi 
pada lomba baleganjur se-Bali serangkaian Festival Seni Budaya 
 Badung (FSBB) ke-4 tahun 2010. 

Masyarakat  Badung dan sekitarnya, khususnya di wilayah 
Kecamatan  Mengwi hingga kini meyakini keberadaan Ki Pasek Badak 
sebagai tokoh historis. Adanya palinggih (bangunan suci) Pasek Badak 
di areal Pura Taman Ayun selalu dianggap sebagai bukti keberadaan Ki 
Pasek Badak. Selain itu, Ki Pasek Badak muncul sebagai salah satu sub 

1 Artikel ini dipetik dari tesis penulis yang berjudul “Relasi Kekuasaan, Konfl ik, 
dan Integrasi dalam Legenda Ki Pasek Badak”. Terima kasih kepada Prof. Dr. 
I Nyoman Weda Kusuma, M.S. dan Ibu Dr. Pudentia MPSS, M.A., yang telah 
membimbing penulis menyelesaikan tesis tersebut. Versi awal artikel ini pernah 
disampaikan dalam Kegiatan Seminar Nasional Sastra  Indonesia dan Daerah 
yang diselenggarakan pada 29—30 Oktober 2014 di Hotel Inna Sindhu Beach, 
Jalan Pantai Sindhu 14, Sanur, Bali. 
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klan dalam klan (soroh) Pasek.2 Warga yang mengklaim sebagai klan 
Pasek Badak memiliki dua buah pura kawitan yang diberi nama Pura 
Pasek Badak di di sebelah utara Pura Desa Buduk dan Pura Pasek Badak 
di Banjar Gunung. Di pura yang terakhir, tersimpan sebuah prasasti 
daun lontar yang menyebutkan tokoh Pasek Badak.3 Penemuan prasasti 
ini memperkuat keyakinan warga yang mengklaim sebagai klan Pasek 
Badak bahwa tokoh Pasek Badak sebagai leluhur mereka memang benar 
sebagai tokoh yang memiliki nilai sejarah.

Artikel ini mengkaji aspek sosiologis yang tercemin dalam LKPB, 
terutama dikaitkan dengan representasi konfl ik dan penyelesaian atas 
konfl ik. Dengan demikian artikel ini bisa memberikan kontribusi dalam 
upaya menggali kearifan lokal dalam penanganan dan pe nyelesaian 
konfl ik. 

2. Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengguna-

kan pendekatan sosiologis. Penelitian sastra dengan pendekatan 
sosiologis menempatkan sastra dalam cara pandang sosiologi sastra. 
Sosiologi sastra adalah cabang penelitian yang bersifat refl ektif 
(Endraswara, 2008:77). Asumsi dasar penelitian sosiologi sastra adalah 
kelahiran sastra tidak dalam kekosongan sosial. Kehidupan sosial akan 
menjadi pemicu lahirnya karya sastra.

Untuk menopang pendekatan sosiologis, penelitian ini meng-
gunakan Teori Kuasa Michel  Foucault dan Teori Konfl ik Ralf 
 Dahrendorf. Teori  Foucault dilandasi pemikiran tentang makna 
kekuasaan. Menurut  Foucault, kekuasaan tidak mengacu pada suatu 
sistem umum dominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok yang 
lain, melainkan ada beragam hubungan kekuasaan. Kekuasaan bukan 
suatu institusi, bukan struktur, bukan pula suatu kekuatan yang dimiliki, 
melainkan nama yang diberikan kepada suatu situasi strategis kompleks 
dalam masyarakat (Wijaya, 2008:6). Kekuasaan selalu bertautan dengan 
pengetahuan. Kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan 
menyediakan kekuasaan. Tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan dan 

2 Lebih lanjut mengenai silsilah Pasek Badak dapat dibaca dalam buku Babad Pas-
ek Mahagotra Pasek Sanak Sapta Rsi (Pustaka Manikgeni, 2003) yang ditulis 
penekun babad Bali, almarhum Jro Mangku Gde Ketut Soebandi.

3 Prasasti ini diduga kuat berasal dari masa Bali Madya atau zaman  Gelgel, sekitar 
abad ke-15. Baca penelitian I Wayan Sepur Seriarsa (1997).
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tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan (Alexander Aur dalam Wijaya, 
2008:7). 

Teori Konfl ik Ralf  Dahrendorf berkaitan dengan konfl ik dalam 
hubungan kekuasaan. Bagi  Dahrendorf, konfl ik hanya muncul melalui 
relasi-relasi sosial dalam sistem  Dahrendorf memahami relasi-relasi 
dalam struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan. Dalam pandangannya, 
konfl ik kepentingan menjadi fakta tak terhindarkan dari mereka yang 
memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan. Resolusi dalam 
konfl ik antara kelompok-kelompok itu, menurut Dahrendorfh adalah 
redistribusi kekuasaan, atau wewenang, kemudian menjadikan konfl ik 
itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem sosial. Selanjutnya, 
sekelompok peran baru memegang kunci kekuasan dan wewenang dan 
yang lainnya dalam posisi di bawahnya yang diatur (Susan, 2010:55-
58).

Penelitian ini menemukan tiga versi LKPB. Versi I didapatkan dari 
penutur I Wayan Selat Wirata, seorang dalang dari Banjar Desa Buduk, 
Kecamatan  Mengwi, Kabupaten  Badung, Bali. Versi II didapatkan dari 
penutur I Nyoman Sudana, seorang dalang yang juga penari topeng dari 
Banjar Danginsema Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan  Mengwi. Penutur 
II juga merupakan warga soroh Pasek Badak. Versi III didapatkan dari 
penutur I Nyoman Sukada, seorang penekun sastra tradisional dari Desa 
Denkayu, Kecamatan  Mengwi, Kabupaten  Badung yang juga Ketua 
Parisada  Hindu Dharma  Indonesia (PHDI) Kabupaten  Badung. Penutur 
III memiliki hubungan dekat dengan Puri  Mengwi. 

Analisis dilakukan secara dialektik dengan menghubungkan teks 
pada data primer dan teks pada data sekunder dengan latar belakang 
sosial historis masyarakat di Kecamatan  Mengwi. Analisis secara 
dialektik memungkinkan untuk mengungkap teks secara utuh karena 
diakitkan dengan konteks sosial budayanya.

3. Pembahasan
3.1. Sinopsis LKPB

Tersebutlah Ki Pasek Badak yang menjadi penguasa di Desa 
Buduk. Ki Pasek Badak memiliki kendaraan hewan badak. Dia dikenal 
sebagai orang sakti, kebal terhadap segala jenis senjata tajam, tetapi 
cerdas dan bijaksana sehingga disegani rakyatnya. 

Di  Mengwi, berkuasa I Gusti Agung Putu yang I Gusti Agung Putu 
selaku penguasa kerajaan baru bernama  Mengwi ingin memperkokoh 
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legitimasinya atas wilayah kekuasaannya. Oleh karena itu, penguasa-
penguasa lokal di wilayah  Mengwi ingin ditaklukkannya. Salah satu 
penguasa lokal yang belum mau mengakui kekuasaan I Gusti Agung 
Putu adalah Ki Pasek Badak, penguasa Desa Buduk.

Saat upacara peresmian istana kerajaan di Puri Kaleran atau Puri 
Bekak selesai dibangun, I Gusti Agung Putu pun mengundang Ki Pasek 
Badak. Undangan itu dipenuhi Ki Pasek Badak. Kala itulah, I Gusti 
Agung Putu menantang Ki Pasek Badak beradu tanding dengan taruhan 
kerajaan dan rakyatnya. Ki Pasek Badak menerima tawaran adu tanding 
itu. 

Karena sama-sama sakti, tak ada yang kalah dalam perang 
tanding itu. Ki Pasek Badak karena merasa I Gusti Agung Putu sangat 
menginginkan kekalahannya akhirnya mau mengalah menyerahkan 
jiwanya kepada I Gusti Agung Putu. Ki Pasek Badak akhirnya dibunuh 
menggunakan pedang Ki Naga Keras.

Akan tetapi, sebelum bersedia dibunuh, Ki Pasek Badak me-
ngajukan syarat agar setelah mati dirinya disembah oleh keturunan I 
Gusti Agung Putu dan dibuatkan palinggih untuk tempat menyembah. I 
Gusti Agung Putu menerima syarat itu, tetapi yang diberikan menyembah 
adalah keturunan angkat (sentana peperasan) yang berjumlah 40 orang 
berasal dari empat kelompok warga, yakni Brahmana, Ksatrya, Weisya, 
dan Sudra. Selain itu Pasek Badak dibuatkan sebuah palinggih meru 
bertingkat dua di areal Pura Taman Ayun yang merupakan pura utama 
Kerajaan  Mengwi.

Ki Pasek Badak pun berhasil dibunuh oleh I Gusti Agung Putu 
menggunakan pedang Ki Naga Keras. Jazadnya diupacarai dan rohnya 
distanakan di sebuah palinggih meru bertingkat dua di areal Pura Taman 
Ayun. Keempat puluh sentana peperasan I Gusti Agung Putu yang 
menyembah roh Ki Pasek Badak pun menjadi kebal terhadap segala 
senjata. Mereka lalu dikukuhkan oleh I Gusti Agung Putu sebagai Bala 
Putra Dika Bata Batu yang menjadi pasukan elite Kerajaan  Mengwi. 

3.2. LKPB sebagai Legenda Perseorangan dan Legenda Setempat
Menurut  Willian R.  Bascom (dalam  Danandjaja, 2002:5), legenda 

merupakan golongan cerita prosa rakyat. Selain legenda, mite dan 
dongeng juga dimasukkan sebagai cerita prosa rakyat.  Bascom (dalam 
 Danandjaja, 2002:50) mendefi nisikan mite sebagai cerita prosa rakyat 
yang dianggap benar-benar terjadi serta dianggap suci oleh yang 
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empunya cerita. Mite ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah 
dewa. Periwtiwa dalam mite terjadi di dunia lain, bukan di dunia yang 
kita kenal sekarang serta terjadi pada masa lampau. Legenda adalah prosa 
rakyat yang mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap 
benar-benar terjadi, tetapi tidak dianggap suci. Berlainan dengan mite, 
legenda ditokohi manusia, walaupun ada kalanya mempunyai sifa-sifat 
luar biasa, dan seringkali dibantu makhluk-makhluk ajaib. Peristiwa 
dalam legenda terjadi di dunia yang kita kenal kini, karena waktu 
terjadinya belum terlalu lampau. Sebaliknya dongeng adalah prosa 
rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang empunya 
cerita dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat.

Akan tetapi, pengertian yang diberikan  Bascom tentang legenda 
sebagai prosa rakyat yang tidak dianggap suci, sedikit menimbulkan 
masalah dalam konteks  masyarakat Bali. Legenda bagi  masyarakat 
Bali kerap kali justru dianggap suci. LKPB misalnya, dianggap sebagai 
karya sastra yang suci oleh kelompok pendukungnya. Oleh karena itu, 
legenda dalam  masyarakat Bali juga memiliki sifat-sifat mite yakni 
sebagai cerita suci.

Hutomo (1991:64) menyatakan legenda adalah cerita-cerita 
yang oleh masyarakat yang mempunyai cerita-cerita tersebut dianggap 
sebagai peristiwa sejarah. Itulah sebabnya, legenda sering disebut 
sebagai “sejarah rakyat”. Ada juga yang menyebut legenda sebagai 
“sejarah” kolektif (folk history) walaupun “sejarah” itu karena tidak 
tertulis telah mengalami distorsi, sehingga seringkali dapat jauh berbeda 
dengan kisah aslinya ( Danandjaja, 2002:66).

Menurut  Jan Harold Brunvand (dalam  Danandjaja, 2002:67), 
ada empat kelompok legenda, yaitu (1) legenda keagamaan (religious 
legends), (2) legenda alam gaib (supernatural legends), (3) legenda 
perseorangan (personal legends), dan (4) legenda setempat (local 
legends). 

LKPB memiliki sejumlah karakteristik khusus, yaitu (1) adanya 
penonjolan peran seorang tokoh yakni Ki Pasek Badak, (2) adanya 
paparan tentang genealogis tokoh, dan (3)  adanya adegan tentang asal-
usul nama tempat atau terjadinya suatu tempat. Melihat tiga ciri utama 
tersebut, LKPB dapat digolongkan sebagai legenda perseorangan. 
Fokus cerita dalam LKPB, baik versi I maupun II memang tokoh Ki 
Pasek Badak. Pada versi III, fokus cerita memang diletakkan pada tokoh 
lain, yakni I Gusti Agung Putu. Akan tetapi, kisah I Gusti Agung Putu 
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ini lebih dimaksudkan oleh penuturnya sebagai upaya menjelaskan latar 
belakang cerita. 

LKPB juga dapat digolongkan sebagai legenda setempat karena 
berkaitan dengan asal-usul nama tempat atau terjadinya suatu tempat. 
Ketiga versi menyebut nama Desa Buduk diambil dari hewan badak 
yang menjadi kendaraan Ki Pasek Badak. Pada versi III, aspek legenda 
setempat lebih ditonjolkan lagi dengan menyebut asal-usul terjadinya 
beberapa tempat yakni,  Mregaya, Pekambingan,  Sempidi, dan  Belayu. 
 
3.3. Representasi Konfl ik dalam LKPB

Jika dicermati, cerita LKPB menggambarkan adanya relasi 
kekuasaan antara tokoh I Gusti Agung Putu sebagai representasi kelas 
dominan dan Ki Pasek Badak sebagai representasi kelas subordinat. 
Untuk memahami relasi kekuasaan yang terepresentasi dalam LKPB, 
maka harus dilihat dari bagaimana cara legenda ini dimunculkan. 
Melalui analisis struktur naratif dan perbandingan antarteks ditemukan 
bahwa Babad  Mengwi merupakan sumber rujukan legenda Ki Pasek 
Badak. Para penutur lisan legenda Ki Pasek Badak, penari topeng yang 
mementaskan lakon itu ke dalam pertunjukan dramatari topeng atau 
pun penyusun Geguritan Ki Pasek Badak menjadikan Babad  Mengwi 
sebagai rujukan utama. 

Babad  Mengwi merupakan teks resmi Kerajaan  Mengwi yang 
tidak saja menceritakan asal-usul Raja  Mengwi tetapi juga usaha dan 
perjuangan keras I Gusti Agung Putu mendirikan dinasti  Mengwi. 
Babad  Mengwi merupakan bentuk wacana yang dibangun Raja  Mengwi 
untuk memastikan legitimasi dan dukungan atas kekuasaannya. 

LKPB sebagai salah satu episode dalam Babad  Mengwi memiliki 
makna penting dalam menopang legitimasi kekuasaan Raja  Mengwi. 
LKPB mencerminkan bagaimana saingan politik yang paling kuat dari 
Raja  Mengwi tidak saja telah menyerahkan sumber daya politiknya untuk 
mendukung kekuasaan Raja  Mengwi tetapi juga bersedia menyingkir 
dari percaturan politik. Dengan begitu, tidak ada lagi “matahari kembar” 
dalam panggung politik Kerajaan  Mengwi. 

Dalam pandangan  Dahrendorf, konfl ik kepentingan menjadi fakta 
tidak terhindarkan dalam suatu relasi kekuasaan, antara mereka yang 
memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan (Wallace & Wolf 
dalam Susan, 2010:55-56). Akan tetapi, konfl ik kepentingan juga bisa 
terjadi di antara pihak yang sama-sama memegang kekuasaan, ketika 
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satu pihak ingin melepaskan kekuasaan pihak lain dan memasukkannya 
dalam bingkai kekuasaannya. 

Relasi kekuasaan yang terjalin antara kelas dominan, I Gusti 
Agung Putu dengan kelas subordinat Ki Pasek Badak memunculkan 
konfl ik. Konfl ik dalam LKPB berwujud konfl ik kepentingan. Konfl ik 
kepentingan identik dengan konfl ik politik, sehingga konfl ik dalam 
LKPB mencerminkan sebagai sebuah konfl ik politik. 

Konfl ik mengemuka karena tokoh I Gusti Agung Putu sebagai 
representasi bangsawan Bali-Baru ingin mengembangkan wilayah 
kekuasaannya. I Gusti Agung Putu menginginkan untuk menguasai 
daerah kekuasaan Ki Pasek Badak yang terbentang dari Buduk 
hingga Bukit Pecatu. Di sisi lain, Ki Pasek Badak sebagai representasi 
bangsawan Bali-Kuno berkewajiban untuk mempertahankan daerah 
kekuasaannya. Pada titik itulah persinggungan kepentingan antara I 
Gusti Agung Putu dan Ki Pasek Badak terjadi. 

Konfl ik antara I Gusti Agung Putu dan Ki Pasek Badak dalam 
LKPB merupakan cerminan dari konfl ik perluasan wilayah kerajaan 
yang memang sangat jamak di Bali pada abad ke-17--19. Saat masa 
kekacauan terjadi di  Gelgel pada tahun 1650 dan diakhiri dengan 
jatuhnya  Gelgel tahun 1686, banyak pembesar kerajaan  Gelgel yang 
melepaskan diri dari  Gelgel dan mendirikan kerajaan sendiri yang 
merdeka dan berdaulat. Masing-masing kerajaan kecil itu akhirnya 
terlibat konfl ik di antara mereka karena didorong keinginan untuk 
menguasai yang lain dan merebut kekuasaan tunggal atas Pulau Bali. 
Perang antarkerajaan pun tak terhindarkan dan berlarut-larut hingga 
akhir abad ke-19 (  Sidemen, dkk., 1983:61--62). 

I Gusti Agung Putu tampil sebagai raja baru setelah mengalahkan 
raja-raja atau penguasa-penguasa kecil di wilayah Bali Tengah. Sebagai 
keturunan Kryan Agung Maruti yang pernah menjadi patih agung 
di  Gelgel, I Gusti Agung Putu memiliki potensi untuk menjadi raja. 
Sebagian besar raja atau penguasa wilayah di Bali Tengah dikalahkan 
I Gusti Agung Putu dengan perang, sebagian lagi melalui negosiasi. Ki 
Pasek Badak, salah seorang penguasa lokal dari kelompok bangsawan 
Bali Kuna juga dikalahkan melalui negosiasi yang khas. 

Karakter konfl ik dalam LKPB lebih bersifat konfl ik elite. 
Biasanya, dalam konfl ik politik, konfl ik elite berubah menjadi konfl ik 
sosial. Akan tetapi, dalam LKPB, konfl ik hanya direlokasi sebagai 
konfl ik elite melalui adu perang tanding antara I Gusti Agung Putu dan 



166

Ki Pasek Badak. Kedua belah pihak sama-sama tidak ingin mengadu 
prajurit maupun rakyat. Sebagai pemimpin, mereka berdualah yang 
menyelesaikan konfl ik kepentingannya. Rakyat dan daerah kekuasaan 
dijadikan alat taruhan.

Rauh ring  Mengwi kasanggra olih I Gusti Agung Putu. Tetujone 
pisan, dalam pembicaraan, pacang ngawentenang perang tanding, 
adu kekuatan. Wastane perang tanding, adalah satu-satu, dadosne 
ten melibatkan sira-sira, nenten ngadu wadwa. Wadwa punika kar 
anggena toh, wadwa sareng gumi kanggen gegelaran, anggen toh. 
Pasek Badak sanggup perang tanding mapan merasa mula prawira, 
sakti, teguh timbul.

Terjemahannya, 

Tiba di  Mengwi disambut oleh I Gusti Agung Putu. Saat itulah 
diungkapkan tujuan I Gusti Agung Putu mengundang Pasek Badak 
yakni ingin mengadakan perang tanding, adu kekuatan dengan pasek 
Badak. Namanya perang tanding, satu lawan satu, tidak melibatkan 
pihak lain, tidak juga mengadu pasukan. Pasukan, rakyat dan seluruh 
daerah kekuasaan dijadikan taruhan. Pasek Badak bersedia perang 
tanding karena merasa perwira, sakti dan kebal.

LKPB memberi tempat istimewa pada kemauan, kesediaan dan 
keberanian seorang raja atau pemimpin untuk beradu tanding untuk 
membuktikan siapa yang terbaik sehingga berhak untuk berkuasa. 
Pemimpin yang mencapai tahta dengan kemampuan personalnya 
memiliki nilai lebih dalam LKPB. 

Perang tanding antara I Gusti Agung Putu dan Ki Pasek Badak 
dalam LKPB merupakan representasi adu tanding kualitas masing-
masing pemimpin. Dalam masyarakat tradisional, termasuk di Bali, 
kesaktian dan keperwiraan seorang pemimpin merupakan syarat penting. 
Melalui adu tanding satu lawan satu itulah kesaktian dan keperwiraan 
sang pemimpin ditunjukkan. Para prajurit, rakyat, klien, menjadi saksi 
unjuk kekuatan personal sang pemimpin. 

Hal ini dapat dianggap sebagai proyeksi tentang upaya melokalisasi 
konfl ik politik hanya di tingkat elite. Melokalisasi konfl ik politik hanya 
di tingkat elite menyebabkan konfl ik tidak meluas menjadi konfl ik di 
tingkat akar rumput. Walaupun dampak dari konfl ik politik juga akan 
menimpa kalangan akar rumput, apabila konfl ik politik bisa dilokalisasi 
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hanya menjadi konfl ik elite, paling tidak masyarakat di tingkat akar 
rumput tidak sampai terlibat konfl ik sejak awal. 

 
3.4. Resolusi Konfl ik dalam LKPB

Gambaran konfl ik dalam LKPB dilengkapi dengan upaya 
penyelesaian konfl ik. Penyelesaian konfl ik dilakukan secara sadar oleh 
kedua belah pihak yang berkonfl ik yakni I Gusti Agung Putu dan Ki 
Pasek Badak. 

Pola penyelesaian konfl ik yang tersaji dalam LKPB merupakan 
wujud resolusi konfl ik. – (dalam Liliweri, 2010:188) mengartikan 
resolusi konfl ik sebagai upaya penyelesaian konfl ik dengan model 
menangani sebab-sebab konfl ik dan berusaha membangun hubungan 
baru yang relatif bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang 
bermusuhan. 

Resolusi konfl ik dicapai melalui jalan negosiasi antara kedua belah 
pihak yang berkonfl ik. Negosiasi mendasarkan pada penyebab konfl ik 
yakni kepentingan politik untuk meraih kekuasaan. Negosiasi dibuka 
dengan sikap rendah hati dan kesediaan untuk mengalah dari Ki Pasek 
Badak. Sikap ini menjadi pintu negosiasi yang berarti terbukanya pula 
pintu penyelesaian konfl ik. Dengan kata lain, dalam konfl ik kepentingan, 
salah satu pihak yang berkonfl ik mesti mau mundur sejenak dari medan 
konfl ik. 

Negosiasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi saling 
memberi dan saling menerima. Ki Pasek Badak bersedia mengalah 
yang berarti menyerahkan rakyat dan daerah kekuasaannya. Sikap 
ini memenuhi kepentingan politik I Gusti Agung Putu yang memang 
ingin mengalahkan Ki Pasek Badak dan menguasai rakyat serta daerah 
kekuasaannya. Sebagai konsekuensinya, Ki Pasek Badak tidak bisa lagi 
mempertahankan kepentingan politiknya untuk menjaga rakyat dan 
daerah kekuasaannya tetap dalam kendali dan pengaruhnya. 

Ki Pasek Badak meminta kompensasi atas sikapnya itu. Akan 
tetapi, kompensasinya bukan dalam bentuk materi, tetapi berkaitan 
dengan nilai-nilai budaya yang diyakininya yakni tentang kehidupan 
sesudah kematian, tentang kemenangan setelah kekalahan. Ki Pasek 
Badak meminta kompensasi berupa dibuatkan palinggih serta diberikan 
warga pemuja untuk palinggih-nya itu. Dalam beberapa versi LKPB 
juga disebutkan adanya pemintaan kompensasi yang bersifat materi 
yakni agar anaknya dijak oleh I Gusti Agung Putu. Permintaan ini 
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mengesankan Ki Pasek Badak meminta jaminan atas masa depan 
keturunannya dalam perlindungan I Gusti Agung Putu. 

I Gusti Agung Putu yang telah terpenuhi kepentingan politiknya 
tidak memiliki pilihan lain kecuali menyanggupi permintaan Ki Pasek 
Badak itu. Permintaan membuatkan palinggih serta mengajak anak Ki 
Pasek Badak langsung dipenuhi. Sementara permintaan agar putra-
putranya menyembah roh Ki Pasek Badak ditolak I Gusti Agung Putu 
dan menawarkan alternatif yakni memberikan putra-putra angkatnya 
sebagai kelompok penyembah roh Ki Pasek Badak. Penolakan I Gusti 
Agung Putu agar putra-putranya menyembah roh Ki Pasek Badak 
dilandasi kesadaran tentang nilai-nilai budaya pada  masyarakat Bali 
tentang pantang bagi seorang raja dan keturunannya untuk menyembah 
roh pihak yang kalah. Akan tetapi, karena kekalahan Ki Pasek Badak 
terjadi lebih karena kemauannya Ki Pasek Badak, maka I Gusti Agung 
Putu menerima permintaan itu dengan menawarkan pilihan alternatif. 
Kelompok penyembah roh Ki Pasek Badak memang putra-putra I Gusti 
Agung Putu, hanya statusnya sebagai putra angkat. Secara sosial, putra-
putra angkat memiliki kedudukan setingkat lebih rendah dari putra-putra 
kandung. Putra-putra angkat itu berjumlah 40 orang yang berasal empat 
kasta: Brahmana, Ksatrya, Weisya, dan Sudra, masing-masing 10 orang. 
Ki Pasek Badak menerima hal itu lalu memberikan anugerah berupa 
kekuatan dan kekebalan kepada keempat puluh orang penyembahnya. 
Mereka lalu dijadikan pasukan khusus Raja  Mengwi dengan nama Bala 
Putra Dika Bata Batu.

Apabila dicermati, resolusi konfl ik antara I Gusti Agung Putu dan 
Ki Pasek Badak merupakan bentuk akomodasi dan kompromi dalam 
penyelesaian konfl ik. Akomodasi merupakan penyelesaian konfl ik 
dengan jalan salah satu pihak mengalah dan membiarkan pihak lain 
memperoleh apa yang diinginkan. Kompromi adalah situasi di mana 
setiap pihak bersedia memberikan sesuatu untuk menghindari konfl ik 
(Liliweri, 2005:294). Ki Pasek Badak dengan memberikan daerah dan 
rakyatnya sesuai keinginan I Gusti Agung Putu, sebaliknya I Gusti 
Agung Putu memberikan apa yang diinginkan Ki Pasek Badak.

 Dengan kata lain, solusi yang diambil bersifat win-win solution. 
Kedua belah pihak, baik I Gusti Agung Putu maupun Ki Pasek Badak 
pada kedudukan sama-sama menang. Kedua belah pihak juga sama-
sama terhormat dan bermartabat. I Gusti Agung Putu menang secara 
terhormat karena berhasil membunuh Ki Pasek Badak tidak melalui 
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jalan mudah, melainkan perang tanding. Kesediaan Ki Pasek Badak 
mengalah bukan berarti menurunkan nilai kemenangan I Gusti Agung 
Putu, justru menunjukkan kewibawaannya sebagai pemimpin yang 
mampu membuat Ki Pasek Badak menyatakan ketaklukannya. Ki 
Pasek Badak kalah secara terhormat karena kekalahannya lahir dari 
sikap rendah hati untuk bersedia mengalah. Secara moral, Ki Pasek 
Badak yang sesungguhnya memegang kemenangan karena dia mampu 
membebaskan dirinya dari keinginan untuk menang. 

Resolusi konfl ik dalam LKPB sesuai dengan pemikiran Ralf 
 Dahrendorf, bahwa resolusi konfl ik dalam kelompok-kelompok 
kepentingan adalah redistribusi kekuasaan, atau wewenang, kemudian 
menjadikan konfl ik itu sebagai sumber dari perubahan dalam sistem 
sosial. Selanjutnya, sekelompok peran baru memegang kunci kekuasaan 
dan wewenang dan yang lainnya dalam posisi di bawahnya yang diatur 
(Susan, 2010:58).

Konfl ik antara I Gusti Agung Putu dan Ki Pasek Badak 
menghasilkan perubahan dalam sistem sosial. Masyarakat Buduk 
yang sebelumnya berada dalam kekuasaan Ki Pasek Badak diletakkan 
dalam kerangka kekuasaan Kerajaan  Mengwi. I Gusti Agung Putu 
dan bangsawan-bangsawan yang mendukungnya menjadi representasi 
kelompok peran baru yang memegang kunci kekuasaan dan wewenang, 
sedangkan kelompok Ki Pasek Badak dan rakyatnya berada dalam 
posisi di bawahnya yang diatur. Redistribusi kekuasaan juga ditunjukkan 
dengan masuknya unsur-unsur dari kelompok Ki Pasek Badak, yakni 
anaknya yang masih kecil sebagai bendahara Kerajaan  Mengwi. Dengan 
kata lain, elemen kekuasaan Ki Pasek Badak juga diakomodasi dalam 
kekuasaan Raja  Mengwi. 

3.5 Integrasi Sosial dalam LKPB
Resolusi konfl ik yang dicapai antara I Gusti Agung Putu dan Ki 

Pasek Badak membutuhkan sebuah media pengintegrasi agar terjalin 
hubungan yang bertahan lama. LKPB merupakan sebuah wacana yang 
dibangun untuk mengintegrasikan kekuatan dan kelompok-kelompok 
sosial dalam masyarakat Kerajaan  Mengwi pada masanya. Upaya 
mengintegrasikan kekuatan politik dan kelompok sosial ini didahului 
dengan rekonsiliasi antara Raja  Mengwi dan Pasek Badak. 

Integrasi kelas subordinat Ki Pasek Badak ke dalam hegemoni 
kekuasaan Raja  Mengwi, meskipun melalui jalan konfl ik, pada akhirnya 
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berlangsung secara damai. Integrasi itu pun melahirkan sebuah model 
tatanan hubungan baru antara Raja  Mengwi dan Ki Pasek Badak 
yakni munculnya kelompok penyembah arwah Ki Pasek Badak yang 
dimasukkan ke dalam kelompok sosial baru sebagai soroh Bata Batu. 

Kemunculan kelompok soroh Bata Batu merupakan sebuah 
cerminan gagasan Raja  Mengwi mengenai persatuan dan kesatuan dalam 
kerangka Kerajaan  Mengwi. Dengan menghimpun 40 orang dari empat 
kelompok sosial utama dalam masyarakat  Mengwi yakni Brahmana, 
Ksatria, Weisia, dan Sudra mengindikasikan sebuah model persatuan 
di tengah-tengah rakyat  Mengwi yang diharapkan Raja  Mengwi untuk 
menopang bangunan kekuasaan yang sedang dirintisnya. 

Apabila dianalogikan dengan kehidupan berbangsa dan 
bernegara pada masa kini, kemunculan soroh Bata Batu dalam LKPB 
dapat dianggap sebagai cerminan nasionalisme rakyat  Mengwi yang 
diinginkan Raja  Mengwi. Sang Raja menginginkan dukungan penuh 
dan tulus dari seluruh rakyat  Mengwi seperti yang ditunjukkan Ki Pasek 
Badak dan 40 orang yang tergabung dalam soroh Bata Batu. 

Untuk memperkuat bangunan integrasi dalam kerangka hegemoni 
Kerajaan  Mengwi, dibutuhkan suatu media yang bisa menjadi perekat 
berbagai kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat  Mengwi. Media yang 
dipilih adalah pura. I Gusti Agung Putu membangun Pura Taman Ayun. 
Di dalam Pura Taman Ayun itulah yang merupakan pura Kerajaan 
 Mengwi didirikan palinggih Ki Pasek Badak, tempat memuja roh Ki 
Pasek Badak. Di palinggih itu pula, keturunan Ki Pasek Badak dan 
soroh Bala Putra Dika Bata Batu memuja dan memohon anugerah Ki 
Pasek Badak. 

Pilihan untuk menggunakan pura atau palinggih sebagai media 
integrasi memiliki landasan sosial historis yang kuat. Masyarakat Bali 
dikenal memiliki sifat spiritual yang kuat. Keyakinan terhadap Sang 
Pencipta dan leluhur sangat kental. Pura atau palinggih merupakan 
representasi keyakinan itu. 

Secara historis, penggunaan media pura atau palinggih menjadi 
fakta yang jamak dilakukan raja-raja Bali sebelumnya. Pura dan 
palinggih menjadi semacam solusi sosial untuk menyelesaiakan konfl ik 
di tengah-tengah masyarakat. 

Pada masa Bali Kuno, upaya mengintegrasikan masyarakat 
atau pun mengantisipasi konfl ik-konfl ik yang terjadi melalui suatu 
ikatan tanggung jawab terhadap bangunan suci. Hal ini tertuang dalam 
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sejumlah prasasti. Prasasti Trunyan AI yang berangka tahun 833 Saka 
mengindikasikan persekutuan desa-desa sekitar danau, termasuk 
desa-desa lain di bagian selatan Gunung Abang. Persekutuan yang 
dikoordinasikan Desa Turunan dan meliputi Desa (banwa) Hasar, 
Halang Guras, Pungsu, Panumbahan, Songan, Bwahan, Air Biras, 
Air Hawang dan Turunan itu berkaitan dengan tanggung jawab dan 
kewajiban untuk mendukung keperluan upacara sang hyang di Turunan. 
Hal serupa juga ditemukan dalam Prasasti Sangsit A yang dikeluarkan 
Raja Anak Wungsu tahun 980 Saka. Persekutuan yang meliputi desa 
Harangan, Gurguran,  Bangli serta Sukhapura yang sekaligus sebagai 
koordianator itu berada dalam ikatan sapenembahan. Desa-desa itu 
memiliki kewajiban yang sama dalam kaitannya dengan drwya haji 
yang pada waktu-waktu tertentu diserahkan atau dipungut oleh petugas 
di tempat suci (sang hyang dharma) (Suarbhawa, 2002:194-195). 

Landasan historis yang paling kuat mengenai bangunan atau tempat 
suci sebagai media pengintegrasi sosial yakni konsep tri kahyangan 
yang dicetuskan Mpu Kuturan pada sekitar abad ke-11. Tri kahyangan 
ini meliputi Puseh, Bale Agung, dan Dalem (Sutarya, 2002:xvii). 
Konsep itu sebagai jawaban atas konfl ik antarsekte keagamaan yang 
berkembang di Bali pada masa itu . 

Tri kahyangan merupakan formula yang dibuat berdasarkan inti-
inti ajaran keagamaan yang berkembang saat itu yakni monotheisme, 
pantheisme serta politheisme. Pura Puseh merupakan representasi 
monotheisme, Bale Agung sebagai representasi pantheisme, dan 
Dalem sebagai representasi politheisme. Konsep tri kahyangan ini 
diimplementasikan ke dalam sebuah tatanan yang disebut pakraman 
(Sutarya, 2002:xix). Tatanan pakraman ini kini berkembang sebagai desa 
adat atau desa pakraman. Di masing-masing desa adat atau pakraman 
terdapat tri kahyangan atau kahyangan tiga yang mengintegrasikan 
krama desa sebagai anggota pakraman. 

4. Simpulan
LKPB merepresentasikan perbedaan kelas dominan dan kelas 

subordinat. I Gusti Agung Putu merepresentasikan kelas dominan 
dengan atribut sebagai penguasa baru, bangsawan Bali Baru (Majapahit), 
serta kekuasannya bersifat lebih luas dalam kerangka Kerajaan  Mengwi. 
Ki Pasek Badak merepresentasikan kelas subordinat dengan atribut 
penguasa lama, bangsawan Bali Kuna serta ruang lingkup kekuasaan 
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bersifat lokal. Relasi kekuasaan I Gusti Agung Putu dan Ki Pasek Badak 
bersifat hegemonik dan resistensif. Secara ekstrinsik, hegemoni Raja 
 Mengwi itu dapat dilihat dari cara legenda Ki Pasek Badak ditampilkan 
yakni melalui Babad  Mengwi yang merupakan sejarah versi resmi Raja 
 Mengwi. Secara intrinsik, hegemoni dapat dilacak pada peristiwa-
peristiwa dalam legenda Ki Pasek Badak yang menempatkan I Gusti 
Agung Putu sebagai kelompok pemenang dan Ki Pasek Badak sebagai 
kelompok kalah. Hegemoni kekuasaan I Gusti Agung Putu didasarkan 
pada ideologi dewa-raja. Hegemoni kekuasan I Gusti Agung Putu 
melahirkan resistensi dari Ki Pasek Badak. Resistensi dilakukan dengan 
memanfaatkan ideologi dewa-raja untuk melakukan kritik melalui 
konsep imaterialisme kekuasaan yakni dimensi rohani atau dimensi jiwa 
dari kekuasaan. Resistensi Ki Pasek Badak sekaligus merupakan upaya 
hegemoniknya terhadap Raja  Mengwi. 

Legenda Ki Pasek Badak juga merepresentasikan konfl ik dan pola 
penyelesaian konfl ik. Konfl ik dalam legenda Ki Pasek Badak merupakan 
konfl ik kepentingan atau konfl ik politik yang oleh pihak-pihak yang 
berkonfl ik dilokalisir sebagai konfl ik elite semata. Pola penyelsaian 
konfl ik memilih model resolusi konfl ik dengan mengatasi penyebab-
penyebab konfl ik dan membuat suatu hubungan baru yang lebih bertahan 
lama. Resolusi konfl ik itu berakhir pada integrasi sosial dalam bingkai 
Kerajaan  Mengwi. Media pengintegrasi itu berupa bangunan suci yakni 
Pura Taman Ayun yang di dalamnya terdapat palinggih Pasek Badak. 
Media pengintegrasi dalam bentuk bangunan suci memungkinkan 
integrasi bertahan lebih lama yang berarti mempertahankan hegemoni 
kekuasaan Raja  Mengwi. 
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