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Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali v

Buku dengan judul “Paradigma Baru Akuntabilitas 
Keuangan: Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi 

Subak Jatiluwih Tabanan Bali” adalah edisi pertama yang 
secara khusus mengulas mengenai fakta empiris adanya 
pergeseran paradigma akuntabilitas keuangan dalam praktik 
akuntansi yang bukan lagi sekedar hanya menekankan pada 
representasi pertanggungjawaban keuangan organisasi 
melalui kuantifikasi anggaran yang dibutuhkan dalam 
menjalin hubungan antara agen prinsipal, namun lebih 
dari itu paradigma baru akuntabilitas menekankan pada 
integrasi nilai-nilai intrinsik yang bersifat intangible dan sulit 
terukur secara visual namun melembaga dalam tingkah laku 
manusia sesuai dengan ajaran agama.

Buku ini sangat menarik dalam memberikan dinamika 
ruang pada tataran konsep dan empiris mengenai 
akuntabilitas keuangan. Diskusi yang dikupas dalam studi ini 
memberikan sisi yang berbeda dalam prinsip akuntabilitas 
keuangan yakni dengan mengintegrasikan berbagai aspek 
khususnya pinsip-prinsip dalam Tri Hita Karana yang 

Sekapur Sirih
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mengenal tiga unsur yakni parhyangan, pawongan dan 
palemahan. 

Semoga buku ini bermanfaat dan dapat menjadi 
khazanah referensi mengenai akuntabilitas keuangan dalam 
merespon dinamika budaya dan kearifan lokal yang ada di 
masyarakat. 

Denpasar, April 2019
Tim Penulis
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Subak merupakan salah satu bentuk organisasi dalam 
sistem pengairan pertanian di Bali yang berkembang 

sabagai wadah bagi petani dalam menggalang kebersamaan 
menuju kesejahteraan bersama. Subak adalah suatu 
masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosio-
agraris-religius, yang merupakan perkumpulan petani yang 
mengelola air irigasi di lahan sawah sebagaimana tercantum 
dalam peraturan daerah pemerintah daerah Provinsi Bali 
No.02/PD/DPRD/1972. Menurut Arif (1999) subak memiliki 
cakupan pengertian yang lebih luas sebagai organisasi 
dengan karakteristik sosio-teknis-religius termasuk di 
antaranya teknis pertanian dan teknis irigasi.

Salah satu subak yang menjadi destinasi wisata dan 
telah ditetapkan sebagai world heritage oleh UNESCO adalah 
subak di Desa Jatiluwih Kabupaten Tabanan. Desa Jatiluwih 
merupakan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 500 - 
750 meter di atas permukaan laut dengan dominasi lahan 
persawahan yang bertingkat-tingkat dalam bentuk terasering. 
Areal persawahan Desa Jatiluwih 303,40 hektar dengan 

Pendahuluan 1
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tekstur tanah yang berasal dari pelapukan Gunung Batukaru 
yang sangat subur dan sesuai untuk daerah pertanian. 
Mayoritas masyarakat memiliki mata pencaharian sebagai 
petani dan beragama Hindu yang sangat kental dengan ritual 
keagamaan berasas kebersamaan dan kegotongroyongan 
berbasis Tri Hita Karana. Subak-subak dari hulu ke hilir 
terdiri dari Subak Telabah Gede, Subak Besi Kalung, Subak 
Kedamean dan Subak Uma Dewi. Sementara subak-subak 
yang berada di luar Desa Jatiluwih yang sumber airnya dari 
Jatiluwih dan mempunyai ikatan religius dengan parhyangan 
di Jatiluwih adalah Subak Ubung, Subak Besi Kalung, Subak 
Tinungan, Subak Bangkyang Mayung (Penebel), Subak 
Gauma (Belayu) dan Subak Demung (Tabanan).

Selain merupakan kumpulan para petani, subak juga 
memiliki harta bersifat material dan inmaterial (Sutha, 
1978: 7). Subak yang merupakan organisasi sosial 
tradisional memiliki ciri-ciri antara lain: (a) memiliki sumber 
air bersama; (b) memiliki satu atau beberapa bedugul/
pura (tempat suci) sebagai tempat pemujaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dalam manifestasinya sebagai Dewi Sri 
dan mempunyai otonomi penuh, baik ke dalam maupun ke 
luar organisasi (Sutawan, 1989: 50). Maka dalam menjaga 
keberlangsungan organisasi diperlukan adanya tata kelola 
yang baik dalam organisasi. 

Tata kelola yang baik atau good corporate governance 
(GCG) dalam perusahaan terdiri atas beberapa unsur yai-
tu accountability (akuntabilitas), responsibility (tanggung 
jawab), independency (kebebasan), transparency (keterbu-
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kaan) dan fairness (keadilan). Keberhasilan sebuah organi-
sasi baik yang bersifat profit maupun non profit terletak pada 
manajemen atau pengelolaan keuangan yang baik. Tata 
kelola organisasi yang baik (good corporate governance) 
merupakan salah satu cara untuk membantu pencapaian 
tujuan dan target kinerja yang diharapkan dalam organi-
sasi (Sulistiyowati et al, 2010). Corporate governance (CG) 
merupakan sistem manajemen kinerja yang bertujuan un-
tuk meningkatkan produktivitas usaha dan dilandasi oleh 
etika profesional di dalam berusaha atau berkarya. CG juga 
merupakan suatu mekanisme yang digunakan pemegang 
saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tin-
dakan manajer (Dallas, 2004). 

Studi Black et al (2005) menyebutkan bahwa corporate 
governance menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan 
nilai pasar perusahaan-perusahaan independen di Korea. 
Hasil studi lainnya menunjukkan bahwa rendahnya kualitas 
corporate governance berdampak negatif pada pasar saham 
dan nilai tukar mata uang negara bersangkutan pada masa 
krisis di Asia (Johnson dan Boone, 2000). Menurut Keasey et 
al (1997), corporate governance merupakan struktur, proses 
dan sistem yang menciptakan kondisi operasional yang 
sukses bagi suatu organisasi.  Sejalan dengan Shleifer dan 
Vishny (1997) bahwa corporate governance merupakan cara 
atau mekanisme untuk memberikan keyakinan kepada para 
pemasok dana perusahaan bahwa return akan diperoleh atas 
investasi yang telah dilakukan pada organisasi. Corporate 
governance memberikan keyakinan bahwa manajer tidak 
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melakukan investasi modal dalam proyek-proyek yang tidak 
menguntungkan (Shleifer dan Vishny, 1997).

Konsep akuntabilitas (accountability) yang merupakan 
salah satu unsur good corporate governance, muncul 
karena adanya perbedaan dari fungsi dalam organisasi 
sehingga menyebabkan evaluasi terhadap tugas dan kerja 
yang terpisah menjadi diperlukan (Erdogan et al, 2004).  
Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seorang 
individu merasa paham dan bereaksi terhadap standar 
internal dan eksternal dari perilaku dan menguraikan 
bagaimana tanggung jawab harus dilakukan. Akuntabilitas 
telah dipilih dengan alasan agar seluruh karyawan dalam 
perusahaan memahami petunjuk untuk meyakinkan bahwa 
sesuatu telah dilaksanakan dengan benar (Vamosi, 2005).

Menurut studi Beckett (2002) bahwa praktik akuntabilitas 
yang dilakukan di dalam suatu organisasi dapat memberikan 
tiga manfaat bagi suatu organisasi. Pertama, meningkatkan 
transparansi organisasi yang lebih layak serta memberikan 
dampak yang baik untuk organisasi dan masyarakat. Kedua, 
memperbaiki kualitas keputusan yang diambil organisasi.  
Semakin baik kuantitas dan kualitas informasi yang diperoleh 
cenderung memberikan kapasitas yang lebih baik dalam 
membuat keputusan untuk masyarakat secara keseluruhan 
maupun untuk organisasi. Ketiga, memperjelas tanggung 
jawab dari peran-peran yang ada dalam organisasi.  

Akuntabilitas bukan hanya terbatas pada tanggung 
jawab dan petunjuk bagi organisasi, namun lebih dari itu 
akuntabilitas merupakan interaksi antara etika, sosial dan 
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lingkungan akuntansi. Pada arah ini, akuntabilitas memiliki 
tiga dimensi yaitu pertama, compliance yang menyiratkan 
akan kepatuhan pada ketentuan, norma dan peraturan 
yang ada. Kedua, transparency menyiratkan penerapan 
pemberian laporan oleh agen kepada prinsipal yang harus 
dilakukan secara terbuka sehingga terjadi kesamaan 
informasi antara agen dan prinsipal. Ketiga, responsiveness 
yang menyiratkan kemauan dan kemampuan agen untuk 
merespon harapan dan hak prinsipal (Visser et al., 2010:5).

Akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam menciptakan 
good governance termasuk dalam pengelolaan sumber daya 
alam terutama dalam memitigasi dampak negatif sosial dan 
lingkungan (Ottinger, 1969; Koppell, 2005; dan Bovens, 
2007). Konsep akuntansi saat ini telah mempertimbangkan 
pengaruh aspek sosial dan lingkungan (Mathews, 1997) 
serta sustainability accounting atau yang disebut dengan 
triple bottom line accounting (Schaltegger et al., 2006). Hal 
ini disebabkan sistem akuntansi konvensional bukan hanya 
fokus pada aspek ekonomi. 

Dalam istilah terbaru, akuntabilitas atau pelaporan da-
lam suatu organisasi baik organisasi profit maupun non 
profit dikenal dengan istilah triple bottom line (TBL). Konsep 
ini dibangun dan dikenalkan pertama oleh Elkington (1997) 
seorang konsultan bisnis yang memandang bahwa dalam 
menjaga keberlanjutan suatu organisasi atau usaha perlu 
mengintegrasikan 3 komponen utama dalam kehidupan yai-
tu sosial, ekonomi dan ekologi (Jackson et al., 2011). Prin-
sip dari konsep ini bahwa perusahaan atau organisasi harus 
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beroperasi untuk konsentrasi pada efek total dari tindakan 
yang telah dilakukan baik positif maupun negatif (Wang dan 
Lin, 2007). Konsep triple bottom line memberikan dampak 
terhadap peningkatan harapan (Ho dan Taylor, 2007) untuk 
menjaga keberlangsungan suatu organisasi atau perusa-
haan melalui kerja sama yang baik antarkomponen sosial, 
lingkungan dan ekonomi demi mencapai kesepakatan ber-
sama (Jackson et al., 2011).

Pertanggungjawaban keuangan organisasi nirlaba 
(akuntabilitas) bukan hanya dilakukan secara konvensional 
melalui pelaporan penggunaan anggaran namun lebih pada 
konsep atas tindakan pertanggungjawaban seseorang 
kepada pihak lain atas mandat yang diberikan. Terkait 
dengan penerapan akuntabilitas, konsepsi praktis seringkali 
tidak sama atau tidak sejalan dengan banyak hal yang 
membentuknya, baik lingkungan internal maupun eksternal 
organisasi. Dalam perspektif religi, akuntabilitas lebih 
berkaitan dengan unsur kepercayaan (trust). Konsep trust 
bersifat universal dan telah ada lebih dulu dibandingkan 
dengan konsep agency yakni konflik antara manajemen dan 
pemilik. Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai metamorfosis 
dari trust (Triyuwono, 2009). 

Trust merupakan transformasi perilaku yaitu kejujuran, 
keadilan, akuntabel dan transparansi. Konsep trust memberi 
efek prominen dalam formulasi manajemen dan ide dalam 
praktik akuntansi. Trust adalah simbol yang memiliki arti 
secara sosial dan ekonomi (Triyuwono, 2004). Hal ini 
dipercaya bahwa kepercayaan pada pencipta mendorong 



Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali 7

praktik akuntansi yang baik, sehingga financial statement 
bukan hanya untuk kepentingan dunia namun juga tindakan 
spiritual. Dalam ranah spiritual, akuntansi dan akuntabilitas 
mengarah pada panggilan hati nurani dan spiritual. Maka 
dalam hal ini praktik akuntansi lebih pada fungsi esensial 
moralitas yang didasarkan pada prinsip kejujuran, empati 
dan cinta menjadi dominan yang muncul dari diri seseorang. 
Motivasi ini yang mendorong tiap pihak dalam organisasi 
tidak hanya mengejar pada kepentingan dunia bisnis semata 
dengan menghitung laba dan rugi, namun tanggung jawab 
pada pencipta sebagai stakeholder yang paling utama dalam 
setiap aktifitas. Hal ini yang membedakan praktik akuntansi 
konvensional dan yang didasarkan pada religi. Akuntabilitas 
lebih menekankan pada perilaku yang dapat bersifat formal 
atau informal (Fikri, 2010).

Tercapainya akuntabilitas yang dilandasi oleh aspek 
religi tidak terlepas juga dari konsep modal sosial yang 
dibangun dalam pengelolaan organisasi. Lewandowski 
(2006) menyebutkan modal sosial sebagai inventarisasi 
komunal dari generalized trust dan norma-norma sosial 
yang menjembatani sebuah tindakan kooperatif. Menurut 
Putnam (1993), konsep modal sosial mengarah pada 
fungsi moral bonding yakni norma yang berlaku dalam 
masyarakat dalam kaitannya dengan transendental. Hal ini 
dapat dikatakan sebagai spiritual capital yang terbentuk 
secara otomatis bukan hanya sebagai subset atau bagian 
dari sosial dan budaya namun didasarkan pada afirmasi dari 
nilai intrinsik atau critical perspective dari konsep capital. 
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Adanya spiritual capital menciptakan hubungan sosial 
dan material. Sehingga individu dan komunitasnya meraih 
tujuan intrinsik dan melakukan hal yang baik. Komunitas 
yang memiliki bonding kuat cenderung mengabaikan orang-
orang yang berada di luar komunitasnya. Oleh karena itu 
perlu adanya bridging dan linking yang sangat penting dalam 
membangun integrasi interaksi dalam sistem yang nantinya 
juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat (Halpern, 2005). 

Fikri (2010) melakukan studi pada organisasi yang 
peduli terhadap lingkungan hidup yaitu WWF (World 
Wide for Nature). WWF merupakan non governmental 
organization dimana sumber dana organisasi ini berasal 
dari berbagai pihak seperti penyumbang sukarela, anggota 
organisasi, perusahaan, pemerintah dan kantor nasional 
WWF di Jakarta. WWF merupakan suatu organisasi yang 
bersifat sukarela (voluntary) dan tidak bertujuan untuk 
mencari keuntungan. Hasil studi Fikri (2010) menyebutkan 
bahwa WWF memiliki dua bentuk akuntabilitas formal, 
yaitu akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas program. 
Di samping itu, organisasi juga melakukan akuntabilitas 
nonformal, yaitu akuntabilitas tindakan kepada masyarakat. 
Akuntabilitas tindakan ini dilakukan karena stakeholder 
organisasi mengalami kesulitan untuk membaca laporan-
laporan yang bersifat keuangan. Masyarakat sebagai salah 
satu stakeholder organisasi ini lebih mengutamakan tin-
dakan nyata yang dapat dilakukan organisasi kepada mereka.  
Akuntabilitas tindakan yang dilakukan oleh organisasi WWF 
didasari oleh adanya niat baik dan kewajiban.
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Studi Randa (2011) pada non governmental organi-
zation, salah satu gereja yang dipengaruhi oleh budaya 
Toraja.  Hasil studi Randa (2011) menunjukkan bahwa 
praktik akuntabilitas yang dilaksanakan pada gereja 
tersebut tidak terlepas dari agama asli orang Toraja yang 
disebut alukta. Praktik akuntabilitas yang dilakukan 
dipengaruhi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Toraja. 
Nilai-nilai yang mempengaruhi praktik akuntabilitas tersebut 
bersifat transenden, yaitu hubungan dengan sang pencipta, 
hubungan dengan sesama makhluk ciptaan dan hubungan 
dengan alam semesta.  Ketiga dimensi tersebut dapat 
ditemukan dalam wadah organisasi masyarakat tradisional 
Toraja yang disebut tongkonan sebagai pusat aktivitas 
masyarakat. Sementara dalam praktik akuntabilitas 
yang bersifat konvensional, pengelolaan keuangan dan 
organisasi dijalankan secara struktural dan lebih ditekankan 
pada hubungan moralitas agensi antara pemilih dan 
pengelola. Dalam studi Mosunova (2014) memaparkan 
bahwa praktik akuntabilitas dalam suatu organisasi 
pemerintah memerlukan komunikasi dan peranan moralitas 
agensi yang baik sehingga dapat dicapai pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan yang baik.

Penelitian yang dilakukan Dewi (2008) mengenai 
akuntabilitas pada organisasi yang memiliki tujuan untuk 
mencari laba, yaitu pada lembaga perkreditan desa (LPD) 
yang ada di Bali, menunjukkan bahwa akuntabilitas yang 
dilakukan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang ada pada 
lembaga perkreditan desa tersebut. Nilai tersebut adalah 
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konsep Tri Hita Karana yaitu praktik akuntabilitas yang 
dilakukan lembaga perkreditan desa tidak hanya kepada 
sesama manusia (pawongan), tetapi juga bentuk praktik 
akuntabilitas kepada lingkungan (palemahan) dan kepada 
Tuhan (parahyangan).  

Sebagai sebuah organisasi, tata organisasi dan 
pengelolaan keuangan menjadi sangat penting dalam 
keberlangsungan organisasi. Administrasi organisasi atau 
lebih tepatnya dikatakan sistem akuntansi keuangan men-
jadi penting, mengingat organisasi ini merupakan kumpulan 
orang-orang yang memiliki komitmen untuk meningkatkan 
kesejahteraan bersama. Pada konteks studi ini, pengelolaan 
keuangan bukan hanya sekedar sebuah metode kalkulasi 
atau bersifat konvensional, namun lebih merupakan 
suatu disiplin dengan fenomena yang komplek dan dapat 
mempengaruhi individu, organisasi dan aspek sosial budaya 
secara luas. Cakupan subak bukan hanya dari aspek 
ekonomi namun juga spiritual dan sosial budaya. Subak 
dapat dikatakan sebagai organisasi yang mengintegrasikan 
berbagai unsur yaitu spiritual capital, social capital dan 
environmental sustainability. Ketiga unsur tersebut yang 
melandasi setiap pola aktivitas organisasi subak.

Konsep Tri Hita Karana yang menjadi pedoman dasar 
dalam pelaksanaan setiap perilaku dan tindakan masyarakat 
di Bali dan telah membumi dalam kehidupan masyarakat 
subak ini sejalan dengan konsep triple bottom line dalam 
sistem akuntabilitas suatu organisasi. Keduanya sama-sama 
memandang bahwa suatu pelaporan atau akuntabilitas 



Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali 11

dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan 
perjalanan organisasi tidak hanya ditekankan pada aspek 
konvensional. Jika dalam konsep triple bottom line, fokus 
pada responsibilitas tindakan yang dilakukan organisasi 
dari aspek keuangan, manusia dan dampak terhadap 
lingkungan. Pada konsep Tri Hita Karana lebih ditekankan 
pada peranan unsur kepercayaan (trust) yang kuat sehingga 
bentuk akuntabilitas juga mencakup tentang hubungan 
sosial dan keberlanjutan lingkungan.

 Konsep spiritual capital dalam organisasi subak 
terletak pada filosofi dan kegiatan ritual keagamaan yang 
sangat padat dilakukan para petani anggotanya. Spiritual 
capital merupakan nilai budaya lokal dalam organisasi 
subak, seperti kegiatan ritual yang rutin dilakukan dalam 
kehidupan anggota subak. Aktivitas ini sebagai cerminan 
usaha untuk tetap menjaga keharmonisan hubungan 
krama subak (manusia) dengan Sang Pencipta, alam dan 
antaranggota. Keharmonisan hubungan dengan Sang 
Pencipta (Prahyangan) diwujudkan secara fisik dengan 
adanya bangunan-bangunan suci tempat para anggota 
melaksanakan persembahyangan dan ritual.  Keberadaan 
organisasi, mencerminkan adanya jalinan harmonis di 
antara anggota (Pawongan). Keharmonisan hubungan 
dengan alam yang tercipta merupakan refleksi pemanfaatan 
sumber daya alam secara berdaya guna dan bertanggung 
jawab (Palemahan).

Subak sebagai sebuah wadah kerja sama petani di Bali 
juga merupakan suatu kesatuan sosial yang teratur dan ang-
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gotanya terikat satu sama lain karena memiliki kepentingan 
bersama dalam membangun social capital. Putnam (1993) 
mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organi-
sasi sosial yang mencakup beberapa aspek yaitu jaringan 
(networks), norma (norms) dan kepercayaan (trust) untuk 
keuntungan bersama. Lebih lanjut Putnam (1998) mem-
perluas definisi modal sosial sebagai koneksi dan interaksi 
antarkelompok yang heterogen dan membagi modal sosial 
menjadi tiga aspek yaitu bonding, bridging dan linking. 

Menurut Woolcock dan Sweetser (2002: 26), bonding 
social capital mengacu pada hubungan antaranggota dalam 
organisasi atau homogeneous group. Sementara bridging 
adalah koneksi komunitas di luar organisasi yang memiliki 
keragaman status sosial, dan linking adalah hubungan de-
ngan lembaga formal atau masyarakat yang memiliki keku-
atan baik secara politik maupun keuangan. Subak sebagai 
organisasi sosial memiliki tiga sifat dalam upaya memba-
ngun bonding social capital. Pertama, adanya kelompok 
orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang mena-
ta kelompoknya dalam suatu tata susunan tertentu. Kedua, 
mempunyai harta kekayaan. Ketiga, mempunyai pengurus 
yang dapat bertindak sebagai satu kesatuan.

Pemilihan ketua subak dilakukan secara demokratis 
dan musyawarah mufakat. Struktur organisasi subak di- 
pimpin oleh seorang pekaseh yang memiliki beberapa tugas 
utama antara lain: (1) menuntun krama subak serta me-
mastikan keputusan, pararem dan awig-awig yang menja-
di pedoman aturan subak; (2) menuntun upacara-upacara 
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yang ada untuk menjaga kesucian subak; (3) menuntun dan 
menegakkan ketertiban subak mulai dari kepemilikan dan 
penegakan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan; (4) 
menuntun dan menegakkan wacana-wacana yang ada; (5) 
sebagai duta dalam pertemuan untuk membicarakan segala 
sesuatu tentang subak. Pada Subak Jatiluwih terdapat tujuh 
tempek yang secara umum masing-masing memiliki tugas 
mengelola subak dalam lingkup lebih kecil. Ketiga sifat yang 
dimiliki subak tersebut merupakan aset utama organisasi.

Pengelolaan aset yang dimiliki dengan sistem yang 
memadai serta dukungan nilai-nilai budaya, norma-norma 
dan aturan-aturan yang telah disepakati seluruh anggota. 
Kesepakatan sangat memudahkan organisasi dalam diri 
mencapai tujuan. Begitu halnya dengan kepercayaan yang 
dibangun antara anggota dengan pengurus subak menjadi 
determinan penting dalam keberhasilan organisasi. Hal ini 
dilakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan rutin yang 
diselenggarakan oleh pengurus subak sebagai bentuk mem-
bangun kebersamaan dalam setiap rencana dan implemen-
tasi kegiatan. Pertemuan ini juga dimaksudkan sebagai upa-
ya dalam menyamakan persepsi dan memitigasi terjadinya 
konflik baik antaranggota dengan pengurus subak. 

Bridging social capital subak memiliki hubungan 
interaksi dengan subak lainnya di Provinsi Bali dan 
masyarakat sekitar yang memiliki keragaman dalam strata 
sosial. Seluruh subak memiliki jadwal pertemuan rutin 
secara bersama dan berbagi informasi dan pengetahuan 
dalam mengembangkan organisasi dan sistem pertanian 
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serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Subak juga 
memiliki tanggung jawab dalam turut mencapai keberhasilan 
hasil pertanian di Bali untuk kesejahteraan masyarakat 
dan dalam upaya mempertahankan budaya serta menjaga 
keberlanjutan lingkungan alam. 

Linking social capital subak memiliki hubungan 
dengan lembaga formal yang berwenang yakni pemerintah 
daerah. Subak memiliki kewajiban dalam pelaporan 
pertanggungjawaban keuangan pada pemerintah daerah 
melalui pemerintahan desa serta berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah dalam pengajuan setiap rencana 
program kegiatan tahunan secara rutin. Hal ini disebabkan 
secara struktur keuangan, sumber keuangan utama 
organisasi subak berasal dari dana daya tarik wisata (DTW) 
dari Dinas Pariwisata dan dana bantuan keuangan khusus 
(BKK) dari pemerintah provinsi.

Bukan hanya menyertakan unsur spiritual capital dan 
social capital, dalam hal menjaga keberlanjutan lingkungan 
alam (environmental sustainability), subak juga mempunyai 
kegiatan utama dalam aspek pengairan, pola tanam dan 
upacara yang merupakan manifestasi karakteristik subak 
yang bersifat nirlaba, agraris dan religius (Sirtha, 2008: 54). 
Landasan operasional dalam melaksanakan kegiatannya, 
subak memiliki semboyan yakni paras paros salunglung 
sabayantaka sarpanaya, artinya segala baik buruk atau 
berat ringan pekerjaan dipikul bersama. Hal ini menunjukkan 
bahwa pelaksanaan kegiatan subak berdasarkan atas 
prinsip kerjasama atau gotong royong. Budaya gotong 
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royong yang dilandasi budaya Bali dengan ritual keagamaan 
merupakan cerminan masyarakat sosial yang religius. 
Artinya, masyarakat yang mengaplikasikan ajaran Dharma 
dengan penuh kesadaran sebagai makhluk ciptaan Tuhan.
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2.1 Sejarah Subak dan Sistem Organisasinya

Desa Jatiluwih merupakan wilayah dataran tinggi terletak 
di Penebel, daerah tingkat II Tabanan, Bali yang didominasi 
oleh lahan pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian 
tanah mencapai 500-750 meter dari permukaan laut. Desa 
Jatiluwih ini terletak tepat di punggung Gunung Batukaru 
dengan suhu udara berkisar antara 24°–32°C dengan rata-
rata curah hujan 2.900 milimeter/tahun. Topografi daerah 
Jatiluwih berbentuk bukit dengan kemiringan mencapai 
60°. Kontur wilayah dengan kemiringan yang tinggi sehingga 
lahan-lahan persawahan pada umumnya berbentuk 
terasering atau berundak. Hal ini yang menjadi daya tarik 
wisata Desa Jatiluwih.

Luas wilayah Jatiluwih secara keseluruhan hampir men-
capai 1.813,02 hektare dengan luas sebagian wilayah be-
rupa hutan dan sebagian berupa persawahan, perkebunan, 
pemukiman penduduk dan lain-lain. Luas wilayah yang dido- 
minasi oleh wilayah hutan hampir sekitar 58,24% menjadi- 
kan Jatiluwih sebagai wilayah yang sejauh ini memiliki curah 

2 Profil Umum 
Subak Jatiluwih
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hujan tinggi dan sumber air melimpah sehingga cocok untuk 
wilayah pertanian. Kondisi ini sangat mendukung sektor per-
tanian, dimana sebagian besar masyarakat Jatiluwih meng-
gantungkan hidup pada sektor pertanian hingga mencapai 
85,49% penduduk Jatiluwih sebagai petani.

Daya tarik dan daya ikat Jatiluwih ini untuk menjaga ke-
lestarian hutan dan binatang serta mempertahankan tradisi 
lokal yang memberikan kearifan lokal Jatiluwih didukung 
oleh wilayah pertanian yang subur. Kelestarian hutan ini 
akan berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan pertanian 
Jatiluwih dengan adanya stok sumber air yang menjadi mod-
al utama wilayah persawahan terutama oleh petani padi. De-
ngan kontur wilayah terasering pada pertanian Jatiluwih, ke-
beradaan hutan ini menjadi kebutuhan primer dalam rangka 
mencukupi kebutuhan air. Aktifitas di sawah yang menjadi 
kegiatan utama masyarakat petani Jatiluwih ini juga diser-
tai dengan upacara keagamaan sebagai simbol keagamaan 
dan budaya yang ditujukan kepada Sang Pencipta. 

Dalam pengelolaan pertanian terdapat beberapa 
kegiatan, salah satunya melalui pengelolaan irigasi air yang 
menjadi komponen pokok pertanian. Sistem pengelolaan 
irigasi ini dituangkan dalam sebuah wadah organisasi 
masyarakat yang disebut subak. Dalam organisasi subak 
ini terdapat ritual keagamaan berupa upacara-upacara adat 
yang dilakukan pada setiap subak mulai dari yang paling 
hulu hingga hilir yang disebut sebagai pengerestitian. Tujuan 
upacara ini agar padi yang ditanam dapat dipanen secara 
bersamaan karena wilayah hilir akan cenderung lebih cepat 
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matang dan panen dikarenakan suhu pada wilayah hilir 
cenderung hangat. Ritual atau upacara ini dilaksanakan 
dengan jarak waktu tujuh hari sekali dari tiap subak.

Organisasi subak ini memiliki bagian-bagian dari hulu ke 
hilir yang disebut sebagai tempek. Subak Jatiluwih terdiri dari 
tujuh tempek dari hulu hingga hilir mulai dari Telabah Gede, 
Besi Kalung, Kedamean, Uma Duwi, Uma Kayu, Kesambi 
dan Gunungsari. Secara umum, subak sebagai organisasi 
masyarakat juga memiliki struktur organisasi sendiri yang 
bertujuan untuk pengelolaan organisasi agar berjalan 
dengan baik dan sesuai tujuan bersama. Struktur organisasi 
subak terdiri dari pekaseh atau klian subak (ketua subak), 
sekretaris dan bendahara. Kemudian di bawahnya terdapat 
kepengurusan tingkat tempek yang juga memiliki struktur 
organisasi yang tidak jauh berbeda. Masing-masing jabatan 
dalam struktur organisasi memiliki tugas masing-masing 
dimana dalam setiap tempek memiliki struktur organisasi 
yang sama dan memiliki tugas-tugas yang hampir serupa 
pada setiap elemennya.

Secara filosofis, asal kata subak tertulis dalam prasasti 
Raja Purana Klungkung yang berangka tahun Saka 
994 (1072 M) disebut kata kasuwakan yang kemudian 
menjadi kata suwak atau subak, diperkuat dengan adanya 
Lontar Markandeya Purana sebagai dokumen historis 
yang menyebutkan ”...sang mikukuhin sawah kawastanin 
Subak, sang mikukuhin toya kawastanin Pekaseh, ika 
ne wenang ngepahan toya punika...”. Artinya orang yang 
mengatur sawah dinamakan subak dan yang mengatur air 
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disebut pekaseh. Pengertian mengenai subak diatur dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
subak disebutkan dalam pasal 1 bahwa subak adalah 
organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata 
tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di 
Bali yang bersifat sosioagraris, religius dan ekonomis yang 
secara historis terus tumbuh dan berkembang. Sementara 
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Bali No. 
02/PD/DPRD/1972 tentang irigasi (pasal 4) dinyatakan 
bahwa subak adalah organisasi masyarakat hukum adat di 
Bali yang bersifat sosio-agraris-religius, yang secara historis 
didirikan sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai 
organisasi penguasa tanah dalam bidang pengaturan air dan 
lain-lain untuk persawahan dari sumber air di dalam suatu 
daerah. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 1982 tentang irigasi, dalam pasal 1 (h) ditegaskan 
mengenai pengertian subak sebagai masyarakat hukum 
adat yang bersifat sosio-agraris-religius yang secara historis 
tumbuh dan berkembang sebagai organisasi di bidang tata 
guna air di tingkat usaha tani.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012, subak 
sebagai organisasi pertanian tradisional mempunyai fungsi:
1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan pemba-

ngunan di bidang pertanian;
2. Melaksanakan hukum adat dan adat istiadat subak;
3. Menetapkan awig-awig (aturan adat subak) sebagai 

suatu kesepakatan dalam mengatur kepentingan sosial 
pertanian dan keagamaan;
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4. Membina dan melestarikan nilai-nilai agama dan 
adat istiadat Bali serta tetap menjaga persatuan dan 
kesatuan anggota berdasarkan paras paros sagilik 
saguluk salunglung sebayantaka;

5. Menjaga, memelihara, mengembangkan dan meman-
faatkan kekayaan subak dan prasarana-prasarana iri-
gasi lainnya guna menjamin kelancaran tertibnya irigasi 
dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

6. Mengembangkan kemampuan krama subak untuk 
meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejah-
teraan petani;

7. Menjaga kelestarian wilayah subak dan lingkungannya 
dalam rangka pertanian berkelanjutan.
Secara umum, seluruh pertanian di Bali menggunakan 

sistem subak dalam menjalankan sistem pengairannya 
termasuk di Desa Jatiluwih yang terletak di Kecamatan Penebel, 
Daerah Tingkat II Tabanan, Bali. Subak Jatiluwih memiliki 
beberapa keunikan tersendiri yang berbeda dengan subak 
lainnya yang berada di Bali. Subak Jatiluwih menggunakan 
sumber air lebih dari satu sumber untuk mengairi seluruh 
persawahan yang terdiri dari tujuh tempek. Sementara subak 
pada umumnya hanya menerapkan satu titik pengambilan 
air untuk pengairan yang biasa disebut one inlet system.

Ketujuh tempek yang merupakan bagian-bagian kecil 
dari subak ini memiliki luasan yang berbeda-beda. Seperti 
Tempek Subak Telabah Gede merupakan tempek terluas di 
Jatiluwih dengan luas lahan yang aktif sekitar 6.500,5 are. 
Tempek ini terdapat di lima banjar yang terdiri dari Jatiluwih 
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Kangin, Jatiluwih Kawan, Kesambahan Kelod, Kesambahan 
Kaja dan Kesambi. Tempek ini berbatasan langsung dengan 
Tempek Kedamean yang berada tepat di sebelah selatan 
Tempek Telabah Gede yang dibatasi dengan Pura Bedugul 
Tempek. Kegiatan-kegiatan besar untuk upacara adat 
subak biasanya dilakukan di Pura Bedugul Tempek Subak 
Telabah Gede, Pura Luhur Petali, Pura Ulundanuu, Pura 
Pakendungan, Pura Tanah Lot, Puri Tabanan atau Dalem 
Sari, Pura Puseh dan Bale Agung.

Tempek dengan luas lahan kedua di Desa Jatiluwih 
adalah Tempek Gunung Sari dengan luas lahan aktif seluas 
4.495,5 are yang terletak di Banjar Gunungsari. Tempek ini 
memiliki lokasi penting untuk tempat ibadah dan upacara-
upacara adat yaitu adanya Pura Ulunsuwi Candikuning yang 
berfungsi khusus untuk mengucapkan syukur atas berkah 
dan kesuburan yang telah diberikan. Selain Tempek Telabah 
Gede dan Gunung Sari, juga terdapat Tempek Subak 
Besikalung yang memiliki luas lahan aktif terluas ketiga 
dengan luasan lahan 3.725,5 are yang berbatasan langsung 
dengan Tempek Telabah Gede di sebelah utara, di sebelah 
timur berbatasan dengan Tempek Gunung Sari. Selanjutnya, 
Tempek Kedamean memiliki luas lahan aktif yang cukup 
sempit yakni sekitar 2.219,5 are. Tempek ini berada di 
sebelah selatan desa Jatiluwih dan tempek ini memiliki daya 
tarik wisata pertanian yang menarik dan dilalui jalur tracking.

Ketiga tempek lain yang berada dalam Subak Jatiluwih 
yaitu Tempek Uma Kayu dengan luas lahan aktif seluas 2.077 
are, di wilayah Tempek Uma Kayu ini terdapat Pura Bedugul 
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yang memiliki fungsi utama untuk upacara pemeliharaan 
padi (Ngusaba) yang wajib dilakukan. Tempek keenam yaitu 
Tempek Subak Uma Duwi memiliki luas lahan aktif yang 
sempit dengan luas lahan 1.843 are. Tempek Uma Duwi 
ini berbatasan dengan sungai Yeh Hoo dibagian timur dan 
berbatasan dengan sungai Yeh Bas di bagian barat. Tempek 
paling sempit di wilayah Jatiluwih yaitu Tempek Kesambi 
dengan luas lahan aktif sebesar 1.386 are yang berbatasan 
dengan daerah Kesambi. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Subak Jatiluwih

Secara umum, masing-masing bagian memiliki peran 
dan tugas yang berbeda sesuai kesepakatan bersama. 
Struktur organisasi subak dipimpin oleh seorang pekaseh 
yang memiliki beberapa tugas utama antara lain:
1. Menuntun krama subak serta memastikan keputusan, 

pararem dan awig-awig yang menjadi pedoman aturan 
subak;
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2. Menuntun upacara-upacara yang ada untuk menjaga 
kesucian subak;

3. Menuntun dan menegakkan ketertiban subak mulai dari 
kepemilikan dan penegakan sesuai dengan aturan yang 
telah ditentukan;

4. Menuntun dan menegakkan wacana-wacana yang ada 
dalam persubakan;

5. Sebagai duta dalam pertemuan untuk membicarakan 
segala sesuatu tentang subak dengan siapapun.
Pada struktur organisasi garis kedua terdapat seorang 

sekretaris yang bertugas sebagai berikut:
1. Menjalankan tugas administrasi dalam hal surat 

menyurat;
2. Mengurus masuk keluar yang berkaitan dengan subak;
3. Membuat surat serta mengagendakannya.

Sementara seorang bendahara memiliki tugas sebagai 
pengendali keuangan termasuk dalam hal pembukuan 
keuangan yang meliputi arus keluar masuk uang. 

Pada Subak Jatiluwih terdapat tujuh tempek yang secara 
umum masing-masing memiliki tugas mengelola subak 
dalam lingkup lebih kecil. 7 tempek tersebut memiliki struktur 
organisasi masing-masing serta tugas yang berbeda. 
1. Tempek Telabah Gede yang terdiri atas ketua tempek, 

sekretaris, bendahara dan juru arah. Tugas dari masing-
masing elemen organisasi Tempek Telabah Gede yaitu:
a. Ketua bertugas memimpin setiap paruman yang ada 

dan menentukan keputusan jika terdapat masalah;
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b. Sekretaris bertugas untuk melakukan pencatatan 
pembagian pupuk, pencatatan kehadiran serta 
surat menyurat;

c. Bendahara bertugas untuk mengelola pemasukan 
dan pengeluaran keuangan serta membuat laporan 
pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah yang diberikan 
DTW (daya tarik wisata) sejak dua tahun terakhir;

d. Juru arah bertugas untuk memberikan informasi 
tempat dan waktu paruman kepada seluruh anggota 
tempek.

2. Tempek Kedamean merupakan tempek kedua pada 
Subak Jatiluwih yang memiliki struktur organisasi antara 
lain ketua, sekretaris dan bendahara. Masing-masing 
memiliki tugas yang berbeda sebagai berikut:
a. Ketua bertugas untuk bertanggung jawab atas 

semua kegiatan yang dilakukan tempek;
b. Sekretaris bertugas untuk bertanggung jawab dalam 

hal administrasi dan surat menyurat;
c. Bendahara bertanggung jawab terkait segala hal 

mengenai keuangan tempek.
3. Tempek Uma Duwi, merupakan tempek ketiga dari 

Subak Jatilutih yang memiliki struktur organisasi terdiri 
dari ketua, sekretaris dan bendahara yang memiliki 
tugas sebagai berikut:
a. Ketua sebagai mediator informasi kepada anggota 

tempek;
b. Sekretaris bertugas membuat dan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan surat menyurat;
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c. Bendahara bertugas untuk mengatur seluruh pema-
sukan dan pengeluaran keuangan tempek.

4. Tempek Uma Kayu memiliki struktur organisasi antara 
lain ketua, sekretaris dan bendahara yang bertugas 
sebagai berikut:
a. Ketua bertugas memberikan informasi kepada 

semua anggota tempek;
b. Sekretaris bertugas untuk membuat dan mengatur 

hal-hal terkait surat menyurat dan administrasi;
c. Bendahara bertugas untuk mengatur keuangan 

yang meliputi arus keluar masuk uang;
d. Anggota bertugas memperbaiki infrastruktur seperti 

bendungan dan lain-lain.
5. Tempek Kesambi merupakan tempek kelima di Subak 

Jatiluwih yang memiliki struktur organisasi sama dengan 
tempek lain, antara lain:
a. Ketua, bertugas untuk bertanggung jawab atas 

semua kegiatan yang dilakukan oleh tempek;
b. Sekretaris bertugas menghadiri rapat-rapat, mengi-

kuti penyuluhan dan hadir saat pembagian pupuk;
c. Bendahara bertugas mengelola seluruh keuangan 

tempek;
d. Anggota bertugas melakukan penanaman padi.

6. Tempek Gunung Sari juga memiliki struktur organisasi 
sama dengan tempek yang lain dan memiliki tugas-
tugas yang tidak jauh berbeda, antara lain:
a. Ketua bertugas untuk memberikan arahan, informasi 

dan keputusan mengenai tempek;
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b. Sekretaris bertugas untuk membuat serta mengurus 
segala bidang keadministrasian tempek;

c. Bendahara bertugas untuk mengatur keuangan dan 
mengelolanya.

7. Tempek Besi Kalung juga memiliki struktur organisasi 
yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan juru 
arah serta memiliki tugas yang tidak jauh berbeda 
dengan tempek lainnya, antara lain:
a. Ketua bertugas untuk mengatur anggota tempek 

dan membuat kebijakan serta sebagai pemimpin 
pada setiap rapat;

b. Sekretaris bertugas untuk mencatat dan melakukan 
surat menyurat;

c. Bendahara bertugas untuk bertanggung jawab 
dalam semua keuangan tempek;

d. Juru arah bertugas untuk memberikan dan menyam-
paikan segala informasi kepada anggota.

Subak Jatiluwih juga memiliki dua karakter jenis tanah 
yaitu subak basah dan subak kering yang keduanya menyebar 
pada beberapa tempek yang ada di Subak Jatiluwih. Subak 
basah berada di wilayah Tempek Besok Kalung, Tempek 
Gunungsari, Tempek Kedamean, Tempek Kesambi, Tempek 
Uma Kayu, Tempek Uma Duwi dan Tempek Telabah Gede. 
Namun terdapat pula tempek subak yang memiliki dua 
karakteristik tanah yaitu basah dan kering yang terdiri dari 
Tempek Kesambi dan Gunungsari. Sementara tempek 
subak dengan karakteristik kering terdapat pada Tempek 
Subak Abian Jatiluwih dan Tempek Subak Abian Gunungsari.
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Dalam pengelolaannya, organisasi Subak Jatiluwih 
juga menerapkan sistem tanam dengan menerapkan 
sistem ”Kerta Masa”. Sistem tersebut merupakan suatu 
sistem tanam yang didasarkan pada musim dengan pola 
tanam sejajar dan pola pengairan yang berundak atau 
terasering. Setiap tempek subak memiliki sistem pola 
tanam yang berbeda, misalkan pada Tempek Besikalung 
dengan karakteristik tanah yang basah ketika musim panas 
melakukan penanaman padi hibrida yang memiliki masa 
tanam relatif pendek. Sementara ketika musim hujan, 
Tempek Besikalung menanam padi taun/del yang cenderung 
memiliki masa tanam yang cenderung panjang. Hal berbeda 
juga ditunjukkan pada sistem tanam Tempek Kedamean 
yang cenderung menanam padi lokal pada bulan Januari 
dengan masa tanam sekitar 4,5 bulan kemudian dilanjutkan 
dengan penanaman padi konvensional yang dimulai pada 
bulan Juli dengan lama masa tanam sekitar 3 bulan.

Sementara pada Tempek Kesambi yang memiliki dua 
karakteristik tanah juga memiliki sistem dan pola tanam 
yang berbeda. Jenis tanah basah ditanami padi selama 
enam bulan sekali dengan jenis pada beras merah yang 
dimulai pada bulan Januari hingga Juni, kemudian pada 
bulan Juli hingga November ditanami beras putih yang 
dilakukan secara bergiliran selama satu tahun pada tempek 
ini. Sementara pada tempek kering ditanami jenis tanaman 
perkebunan seperti coklat, kelapa, kopi dan sayuran. 
Tanaman coklat ditanam setiap setahun sekali, kelapa 
dipanen setiap sebulan sekali, kopi dipanen setiap enam 
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bulan sekali. Sementara untuk tanaman hutan seperti kayu 
ditanam setiap lima tahun sekali. 

Pada Tempek Telabah Gede, periode penanaman mulai 
Desember-Januari berupa beras merah dan periode Juli-
Agustus berupa padi mansur, ketan, injin, palawija dan 
cierang. Sementara Tempek Subak Gunungsari mengikuti 
wukunya (Penanggalan Bali) untuk penentuan waktu 
tanamnya sehingga berbeda dengan tempek lainnya. Pada 
Tempek Uma Duwi, terdapat dua jenis tanaman yaitu padi 
lokal atau beras merah yang ditanam selama masa tanam 
empat bulan dan padi impor yang ditanam selama tiga bulan. 
Sementara Tempek Uma Kayu hanya menanam jenis padi 
merah, padi 64 dan padi taun. Padi merah ditanam selama 
5 bulan (awal Januari), padi 64 ditanam selama 105-110 
hari (akhir Juli). 

Sistem tanam dan musim tanam versi dua pada Subak 
Jatiluwih menganut sistem kerta masa (berdasarkan musim). 
Pada subak basah ketika musim hujan ditanami tanaman 
padi taun/del (dengan masa tanam yang lebih panjang) dan 
pada musim panas ditanam padi hibrida (masa tanam lebih 
pendek). Sementara pada subak kering, yang terdapat pada 
beberapa tempek menggunakan sistem tanam tumpang sari 
yang menggunakan beberapa jenis tanaman dalam satu 
lahan. Musim tanam pada subak basah cenderung lebih 
cepat dalam hitungan bulan karena menggunakan tanaman 
padi. Sementara pada subak kering cenderung lama 
karena tanaman yang ditanam merupakan tanaman jenis 
perkebunan seperti kopi, coklat, kelapa dan sebagainya. 
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2.2 Distribusi dan Alokasi Air Irigasi

Sebagai suatu organisasi masyarakat yang bergerak 
pada sektor pertanian khususnya untuk pengelolaan 
pengairan, maka fokus utama dari subak adalah untuk 
mengelola irigasi atau pengairan selama masa tanam 
serta memperhatikan sumber pengairannya. Dilihat dari 
filosofisnya, sumber pengairan Subak Jatiluwih ini berasal 
dari Danau Tamblingan yang merembes melalui resapan 
Gunung Batukura. Hal ini menjadikan Subak Jatiluwih dan 
Danau Tamblingan memiliki hubungan yang kuat hingga 
adanya pembuatan Banten Temuku setiap bulan Pekelem di 
Tamblingan. Resapan dari Gunung Batukura yang mengaliri 
Danau Tambingan ini terdapat dua mata air yang bersumber 
dari Sungai Yeh Hoo, Yeh Bat dan Teh Pusut. Sementara 
untuk setiap sawah terdapat mata air seperti yang terdapat 
pada Pura Bhet Gedong dan Pura Candi Kuning. 

Ketersediaan air merupakan prasyarat keberlanjutan 
subak dalam menjalankan sistem pertanian dan pengairan 
pada tiap-tiap subak. Pengelolaan air irigasi didasarkan 
pada musim. Di Bali, dalam satu tahun ketersediaan air 
irigasi berubah-ubah sesuai dengan perubahan musim 
yaitu kemarau dan hujan. Pada kedua musim, pengaturan 
terhadap ketersediaan air sangat diperlukan oleh subak 
sehingga petani memperoleh air secara merata dan 
proporsional. Pada saat musim hujan, ketersediaan air 
melimpah sehingga memerlukan pengelolaan dalam 
distribusi dan alokasinya yang harus dilakukan mulai tingkat 
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Gambar 2.2 Bangunan Bagi Sistem Numbak (Tembuku)

sumber hingga ke usaha tani. Pada tingkat sumber, air dibagi 
secara proporsional pada satu atau lebih subak dengan 
air yang harus disisakan guna dipakai oleh subak-subak 
melalui bending atau empelan yang berada di hilir. Secara 
teknis pembagian air menggunakan pintu yang dilengkapi 
alat pengukuran. Begitu pula setiap bending dilengkapi 
bangunan penguras sedimentasi yang mengalir dari hilir 
(Sedana, 2017).

Gambar 2.3 Bangunan Bagi Sistem Ngerirun (Boks)
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Pembagian air di tingkat sumber biasanya dilakukan 
secara continuous flow namun jika kondisi air tidak relatif 
besar maka pembagian air dilakukan secara rotasi melalui 
kesepakatan antar subak yang berkepentingan terhadap 
kebutuhan air. Sementara di saluran induk, pembagian air 
dilakukan secara continu maupun rotasi tergantung pada 
kesepakatan di bangunagan. Dasar yang digunakan dalam 
menentukan proporsi air adalah luas areal sawah. Dalam 
upaya pelestarian pemanfaatan air di subak Departemen 
Pekerjaan Umum merubah sistem pembagian air milik subak 
(tembuku) di kawasan subak yang sebelumnya dengan 
sistem numbak atau aliran lurus diubah menjadi sistem 
ngerirun atau sistem kombinasi aliran lurus dan kesamping 
(Windia et al., 2015; Sedana, 2017). 

Perubahan sistem aliran air sering menimbulkan konflik 
internal dalam subak karena dirasakan pembagian air 
dianggap kurang adil. Aliran air yang mengalir ke arah lurus 
dari hulu dianggap lebih besar daripada yang ke samping. 
Sehingga terkadang subak mengubah kembali sistem 
tersebut yaitu dengan membuat kembali bangunan dengan 
tidak merusak bangunan yang dikonstruksi pemerintah. 
Untuk menghindari konflik yang terjadi biasanya subak 
membuat bangunan tambahan lagi di hilir boks tersier 
dan membuat bangunan bagi dengan sistem numbak 
dimana air dibiarkan mengalir dari masing-masing inlet 
kemudian ditampung dalam bangunan yang baru dan 
dialokasikan secara proporsional. Pengembangan sistem 
irigasi dilakukan dengan mengkoordinasikan beberapa 
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subak menjadi suatu sistem irigasi yang besar yang disebut 
subakgede. Subakgede adalah wadah koordinasi beberapa 
subak yang mendapatkan air irigasi dari suatu sumber. 
Begitu pula pengembangan irigasi menjadi subakagung, 
yaitu penggabungan dari beberapa sistem irigasi yang ada 
dalam suatu sungai atau lebih dan salah satu dari sistem 
irigasi yang digabungkan itu sudah dalam bentuk subakgede 
(Sutawan et al., 1989; Windia et al, 2015).

Manajemen atau pengelolaan sumber air yang baik ini 
menjadikan irigasi Subak Jatiluwih selalu dalam keadaan 
aman karena ketika musim kering yang mengalami penyu-
sutan air, namun subak tidak pernah kekurangan air. Seka-
lipun pada musim hujan, sistem pengairan selalu berjalan 
lancar dan terkendalai sesuai porsi. Wujud pengelolaan 
air untuk subak ini terdapat beberapa kegiatan antara lain 
pembersihan pengairan Subak Desa Jatiluwih yang dilaku-
kan mendekati periode penanaman atau sebulan sebelum 
penanaman yang dilakukan oleh masing-masing tempek.

2.3 Ritual Budaya Subak

Selain sistem pengairan, sistem pengolahan sawah 
juga diorganisir oleh pengurus masing-masing tempek. 
Dalam pengelolaan sawahnya, petani-petani Desa Jatiluwih 
memiliki beberapa langkah dan beberapa tradisi budaya 
melalui upacara-upacara keagamaan. Pertama untuk 
memulai masa tanam biasanya dilakukan tradisi Mapag Toya 
yang merupakan salah satu ritual adat untuk pengambilan 
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air melalui penjemputan kepada Dewa Wisnu, setelah itu 
saluran air dibersihkan dan air mengalir mengairi sawah-
sawah yang ada sesuai konsep pengairan. Selanjutnya, 
terdapat ritual Pengiwit yang dilakukan saat petani akan 
memulai menanam atau menancapkan tanaman ke 
sawahnya, ritual ini dilakukan di Pura Ulu Suwi dan Pura 
Bedugul yang dilaksanakan oleh masing-masing tempek. 
Untuk melaksanakan tahap berikutnya pada proses tanam 
padi dengan mengolah dan mengairi sawah juga terdapat 
ritual yang disebut upacara Ngedangin.

Selanjutnya untuk melakukan penyemaian bibit padi 
di sawah juga terdapat suatu ritual yang disebut dengan 
Ngurit. Setelah itu dilakukan ritual atau upacara Nandur 
untuk menyambut pemindahan bibit hasil semaian yang 
akan dipindah pada petak sawah. Setelah bibit yang telah 
dipindah pada petak berusia 42 hari, maka dilakukan ritual 
adat yang disebut Nyambuti dan Biukukung yang dilakukan 
pada saat padi sedang pada tahap proses pengisian dengan 
tujuan untuk memohon kepada Tuhan agar tanaman padi 
terhindar dari serangan hama penyakit dan mendapatkan 
hasil yang baik. Ritual lain yang bertujuan untuk menyambut 
bulir padi disebut sebagai Nyungsung. 

Selanjutnya, setelah padi sudah mulai menguning, juga 
dilakukan ritual adat yang disebut upacara Ngusaba. Kemu-
dian ketika padi menjelang panen juga dilakukan upacara 
yang disebut Nyangket, setelah upacara ini petani baru dii-
jinkan untuk memetik padi atau memanen. Setelah proses 
panen dan pengayakan padi menjadi gabah yang akan di-
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masukkan ke dalam lumbung. Proses menyimpan gabah/
padi kering dalam lumbung ini dilakukan ritual yang disebut 
dengan Mantenin sebagai wujud ucapan terima kasih kepa-
da Dewi Sri atas anugerah yang diberikan kepada petani dan 
agar Dewi Sri selalu menjaga dan bersemayam pada padi 
yang disimpan di lumbung. Deretan ritual atau upacara kea-
gaaman inilah yang menjadi salah satu keunikan dari subak 
dengan memasukkan lebih dalam unsur agama dan budaya.

Kehidupan sosial budaya selalu mengacu pada konsep 
Tri Hita Karana yaitu upaya untuk menjaga dan memelihara 
keseimbangan kehidupan dengan menjaga keseimbangan 
hubungan dan kepentingan antara manusia atau aspek 
sosial (pawongan), lingkungan alam (palemahan) dan 
parhyangan atau aspek religi. Pada tingkat pawongan, 
sebagai organisasi sosial yang berprinsip pada gotong 
royong, interaksi sosial antar anggota atau dengan kelompok 
dan pembuatan atau keberadaan aturan adat subak 
atau awig-awig. Subak Kabupaten Tabanan pada tingkat 
kabupaten diwadahi oleh organisasi Sabhantara Pekaseh 
Kabupaten yang didirikan tahun 2002 dan Sabhantara 
Pekaseh pada tingkat kecamatan dan pada tingkat bawah 
terdapat organisasi subak yang dipimpin oleh klian subak 
dengan struktur kepengurusan masing-maisng. Pada tingkat 
kabupaten, bidang yang mengurus subak adalah Sedahan 
Agung yang menyatu dengan Dispenda kabupaten. Tujuan 
Sabhantara Pekaseh adalah menghimpun semua subak 
dalam tataran koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif 
dalam melestarikan kearifan budaya (Wardi et al., 2015).
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Aspek parhyangan berwujud sistem kepercayaan agra-
ris, bangunan suci dan ritual. Subak memiliki sejumlah 
parhyangan atau pura sebagai tempat istana dewa kesu-
buran, dewa kemakmuran, dewa perlindungan, dewa 
penguasa dan pengendali hama penyakit tanaman. Secara 
umum hirarki pura subak terdiri atas:
1. Pura Kahyangan Jagat Batukaru/Batukau (Pura Gunung/

Wana-Ukir) sebagai sumber keselamatan, kemakmuran 
dan kesejahteraan;

2. Pura Ulun Danu/Hulu Danau (Pura Ulun Danu Tamblingan 
dan Ulun Danu Bratan) tempat pemujaan Dewi Danu 
dan Dewa Wisnu sebagai sumber utama mata air yang 
membawa kesuburan dan kemakmuran;

3. Pura Ulun Swi (Pura Air) berada di hulu, di zona tengah 
dan hilir;

4. Pura Empelan atau Pura Hulu Bendungan;
5. Pura Bedugul adalah pura subak sebagai stana 

pemujaan Dewi Sri di-sungsung (di-empon) dan dipuja 
dalam satu kesatuan subak;

6. Pura Pangulun Carik atau bangunan suci (palinggih) 
yang ada di hulu sawah milik petani;

7. Palinggih Pengalapan atau palinggih limas catu terletak 
di pintu air masuk atau paling hulu dari sawah petani 
yaitu palinggih bertiang satu dengan atap ijuk.
Ritual subak dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan 

tradisi yang telah diwarisi secara turun temurun dalam satu 
periode atau siklus sebagai berikut (Wardi et al., 2015):
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1. Mapag Toya/Yeh yaitu ritual memohon dan menyambut ke-
datangan air (blabur/awal) turunnya hujan dilakukan pada 
palinggih yang ada di empelan aye atau bendungan utama;

2. Ngendagin yaitu ritual pemujaan yang dilakukan di hulu 
sawah tempat pintu masuk air (pengalapan carik) oleh 
tiap petani untuk memohon ijin (mapakeling ring atau 
nguningayang) ke hadapan Ida Bhatara Surya bahwa 
tanah akan diolah;

3. Pangewiwit Ngurit yaitu ritual mengawali menabur atau 
menyemai benih untuk membuat bulih pada petak lahan 
sawah tertentu agar tumbuh baik dan tidak diserang 
hama penyakit;

4. Pangawiwit Nandur dimana bibit sudah tumbuh dan 
berusia sekitar 2-3 minggu yaitu ritual mengawali 
menanam padi/nandur dengan memilih dewasa hayu 
atau hari baik menurut perhitungan subak dan para 
sulinggih/pemangku yang ada di sekitarnya;

5. Neduh ketika padi berusia sekitar 3-4 minggu yaitu 
ritual Neduh Tulung Urip dengan memohon air suci atau 
pakuluh di Pura Kahyangan Tiga dan tempat suci lain;

6. Neduh Tulung Ampo (Tutug Kmabuhan) dilakukan ketika 
padi berusia a bulan pitung dina (1 bulan 7 hari) bertujuan 
untuk membersihkan padi secara spiritual yang harus 
dibersihkan dari kotoran batin atau keletehan/reged 
dengan memohon keselamatan pada Dewi Sri agar padi 
tumbuh subur;

7. Mabiyu Kukung (Mabeya Kukung) atau upacara Ngiseh 
pada saat padi berusia 60-70 hari yang dipusatkan ke 
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hadapan Bhatari Cri agar padi selamat dan tumbuh 
bulir-bulir padi yang baik dan jelih atau mantap dan 
pentingnya memperhatikan hama penyakit;

8. Ngusaba Nini yaitu pada saat padi sudah menguning 
dengan menghaturkan sarin tahun (aci) dan air suci 
yang diperolehnya dipercikkan di sawah;

9. Upacara Ngrasakin (Nyangket Padi) atau Nyaudin, 
sebelum memanen padi yang dipusatkan pada palinggih 
Ngrasak di tebenan atau hilir sawah atau Palingih Jero 
Dangka atau tempat pembuangan air atau pengutangan 
yeh. Padi yang sudah menguning boleh dipanen (pantun 
wawu dados kampung), dan ketika sudah panen Dewi 
Nini Sri harus diambil atau tidak boleh ditinggal di sawah 
dan disimpan dengan baik di lumbung atau jineng petani 
atau dihaturkan di bale piyasan;

10. Menekang padi ke lumbung. Setelah padi dianggap 
kering kemudian dilanjutkan dengan ritual menaikkan 
padi ke lumbung atau jineng. Kemudian pada hari 
tertentu dilakukan ritual mantening padi di lumbung 
dengan menghiasi lumbung dengan penjor dan sesajen.
Pasca panen, sebagai bagian dari rangkaian ritual 

subak, satu hari setelah ritual neduh atau nedeh disertai 
dengan ritual panyepian carik. Petani dilarang ke sawah 
atau bekerja di sawah selama satu hari yang dimaksudkan 
agar apa yang dimohonkan atau karastitiang berjalan efektif 
atau ngeyasang karya dan padi tumbuh dengan baik dan 
subur atau lanus dan hasil panen melimpah dan berhasil 
atau gemah ripah loh jinawi.
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3.1 Sumber Keuangan Organisasi Subak

Subak merupakan organisasi masyarakat non profit 
yang bergerak dalam bidang pertanian. Subak sebagai 
organisasi masyarakat yang memiliki peran utama 
mengelola pengairan persawahan petani padi, selain itu 
juga sebagai aset keunikan yang memiliki nilai kearifan 
lokal budaya Bali. Munculnya subak berangkat dari makna 
filosofis konsep Tri Hita Karana yang mengedepankan 
prinsip pertanggungjawaban secara vertikal dan horizontal 
dalam mengelola persawahan. Secara vertikal ditujukan 
untuk Sang Pencipta (Dewa) dan secara horizontal ditujukan 
kepada lingkungan dan sesama manusia. Pada beberapa 
penelitian, prinsip Tri Hita Karana ini menjadi elemen kuat 
dalam eksistensi subak hingga berabad-abad lamanya.

Dalam suatu organisasi sistem pengelolaan atau ma-
najemen baik berupa manajemen sumber daya dan mana-
jemen keuangan. Pengelolaan keuangan dan sumber daya 
pada organisasi non profit ini mengutamakan keuntungan 

Pengelolaan 
Keuangan Subak 
Jatiluwih3
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yang disandingkan pada nilai sosial dan kemanusiaan bu-
kan seperti perusahaan yang mengedepankan keuntungan 
berupa materi (Travaglini, et al. 2007). Pengelolaan sumber 
daya dan keuangan ini memiliki korelasi yang kuat karena 
siklus dari terciptanya sumber daya berasal dari pendanaan 
dan sebaliknya. Sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain.

Sumber dana merupakan faktor penting dalam 
keberlangsungan organisasi atau usaha termasuk subak. 
Dalam menjalankan organisasi, subak memerlukan 
anggaran untuk membiayai kegiatan operasional dan 
kebutuhan biaya lain terutama pemeliharaan jaringan 
irigasi. Terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan 
dalam pengelolaan keuangan yaitu: (1) tanggung jawab 
pengelolaan keuangan; (2) metode mobilisasi dana; (3) 
alokasi pemanfaatan dana untuk kegiatan subak; dan (4) 
pertanggungjawaban atau akuntabilitas penggunaan dana 
yang telah dikeluarkan untuk kegiatan.

Sumber dana umum subak sebagai organisasi pertani-
an tradisional yang bersifat religius secara garis besar dibe-
dakan menjadi dua yaitu sumber dana yang berasal dari 
iuran swadaya anggota subak dan sumber dana eksternal. 
Beberapa sumber internal yang berasal dari anggota adalah 
(Wardi et al. 2015; Sedana, 2017):
1. Iuran panguwot/pengampel dari krama subak yang 

jumlahnya cukup bervariasi antarsubak. Dana ini 
dimaksudkan untuk jasa pengurusan dan pengaturan 
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atau manajemen air irigasi misal Rp 500/are. Bagi 
krama subak yang tidak aktif atau tidak tedun ngayah 
dikenakan biaya dua kali lipat dari yang aktif. Setiap 
subak menentukan sendiri besaran iuran pengampel;

2. Punia atau sumbangan pengaci sarin tahun (sawinih) 
untuk ritual subak/aci subak dalam bentuk gabah/padi 
dan uang sesari yang dibayarkan setiap habis panen. 
Besarnya iuran ditentukan melalui rapat subak dan 
setiap subak memiliki besaran yang berbeda-beda;

3. Hasil usaha subak (KUT) Koperasi Usaha Tani dan 
hasil penyewaan lahan sawah pascapanen kepada 
pengembala itik;

4. Iuran gegadon yaitu iuran yang dikenakan kepada 
anggota subak yang menanam padi setelah musim 
”kerta masa”. Pada subak-subak tertentu iuran juga 
dikenakan kepada petani yang menanam palawija saat 
musim kemarau;

5. Denda yaitu pembayaran yang dikenakan kepada 
anggota subak yang melanggar ketentuan-ketentuan 
yang telah ditetapkan dalam awig-awig/perarem atau 
kesepakatan lainnya;

6. Iuran yang bersifat insidental yaitu iuran yang dibayarkan 
anggota subak dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 
seperti perbaikan jaringan irigasi dan upacara ritual;

7. Bunga pinjaman dari kas subak kepada anggota;
8. Jasa pemanfaatan air yaitu pembayaran dari penggunaan 

hak atas air.
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Sementara sumber dana eksternal berasal dari 
pemerintah dan daya tarik wisata. Untuk Subak Jatiluwih, 
sumber dana dari anggota tidak dikenakan lagi sejak 
mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah yakni 
bantuan keuangan khusus (BKK) dan dari dana daya tarik 
wisata (DTW).

3.1.1 Dana Daya Tarik Wisata (DTW)
Sumber dana atau keuangan eksternal Subak Jatiluwih, 

Penebel Kabupaten Tabanan Bali ini berasal dari dua sumber 
terbesar. Pertama, Subak Jatiluwih mendapatkan dana dari 
pemerintah daerah yakni Dinas Pariwisata yang disebut 
sebagai dana DTW (daya tarik wisata) yang diterima setiap 
tahun. Kedua, sumber dana berasal dari pemerintah provinsi 
dalam bentuk dana BKK (bantuan keuangan khusus) dengan 
sistem bergilir dari masing-masing tempek setiap tahunnya. 
Sebelum tahun 2014, sumber keuangan terbesar Subak 
Jatiluwih berasal dari iuran anggota subak. Namun setelah 
subak menjadi warisan wisata dunia yang telah diakui oleh 
UNESCO pada 2014, Subak Jatiluwih memiliki daya tarik 
yang memberikan kontribusi pendapatan wisata. 

Subak Jatiluwih telah ditetapkan sebagai warisan 
budaya dunia (WBD) oleh Komite Warisan Dunia UNESCO 
pada tanggal 29 Juni 2012 di St. Petersburg, Federasi Rusia 
sebagai Cultural Landscape of Bali Province: the Subak 
System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy 
(Lanskap Budaya Provinsi Bali: Sistem Subak sebagai 
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Manifestasi dari Filosofi Tri Hita Karana). Penetapan Subak 
sebagai warisan budaya dunia memberikan dampak terhadap 
pertumbuhan pariwisata di Provinsi Bali. Animo pengunjung 
baik asing maupun domestik membawa perubahan besar 
terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat lokal dan 
memberikan kontribusi bagi perekonomian Desa Jatiluwih 
dalam bentuk dana daya tarik wisata (DTW).

Dana daya tarik wisata (DTW) berupa dana retribusi. 
Dana ini dicairkan setiap setahun sekali dengan besaran 21 
persen dari pendapatan Subak Jatiluwih. Dari dana retribusi 
daya tarik wisata sebesar 21 persen dibagikan pada 7 (tujuh) 
tempek sehingga masing-masing tempek mendapatkan 
sebesar tiga persen dari dana daya tarik wisata setiap 
bulannya. Berikut pernyataan informan INA.

…”jadi begini, karena begini masuk DTW 1993/1994 
dikelola oleh desa nah waktu itu kan tamu sepi, kemudian 
dana itu dimanfaatkan oleh desa kemudian oleh pemda, 
waktu itu dari 93/94 sampai 2011/2012 subak tidak 
melakukan apa-apa. Setelah masuk warisan budaya dunia 
2012 sehingga mulai tahun 2013 kunjungan tamu mulai 
kelihatan. Untuk 2014 hampir ada kunjungan 167ribu per 
tahun ke jatiluwih nah berarti kan ada dana masuk tuh itu 
dikelola oleh kepala badan disebut badan pengelola daya 
tarik wisata.”

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 
Tabanan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
adalah melalui Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2013 
tentang Penetapan Jatiluwih sebagai daerah tujuan wisa-
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ta (DTW) di Kabupaten Tabanan. Dimana dalam peraturan 
tersebut telah diatur penggunaan uang hasil retribusi dari 
wisatawan yang datang ke Jatiluwih diberikan ke Subak Jati-
luwih 3% dari total dana setelah dikurangi biaya operasional 
atau rata-rata sekitar Rp 25.000.000,- tiap bulan. Kebijakan 
pemerintah kabupaten lainnya adalah dikeluarkannya kebi-
jakan dengan memberikan bantuan langsung/hibah sebe-
sar Rp 100.000.000,- di setiap subak di kawasan warisan 
budaya dunia pada tahun 2014 sesuai dengan SK Gubernur 
Bali No. 591/03-H/HK/2014, sedangkan subak lain di luar 
kawasan hanya mendapat Rp 30.000.000,- di setiap subak 
dan mulai tahun 2015 meningkat menjadi Rp 50.000.000,- 
yang sudah rutin dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali 
dan ditetapkan dalam SK Gubernur setiap tahunnya. Berikut 
pernyataan informan INA:

…”di bawah kerja sama desa bersama pemda, nah 
dari itung-itungan itu subak mendapat 21% untuk seluruh 
subak, berarti masing-masing tempek mendapat 3% itu 
dikelola masing-masing tempek. Terus sampai sekarang 
hastungkare tidak pernah kurang.”

Alokasi dana daerah tujuan wisata paling besar digu-
nakan untuk acara keagamaan yang secara rutin diseleng-
garakan masyarakat Desa Jatiluwih dan sebagian kecil 
alokasi lain untuk perbaikan irigasi dan infrastruktur desa 
lainnya.  Berikut pernyataan informan IWS:

…”ya, kalo yang DTW 25jt itu tergantung kebutuhan 
dilapangan. Ada irigasi, perbaikan jalan. Kalo ada jalan 
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yang rusak ya untuk perbaikan jalan. Ya sesuai kebutuhan 
dilapangan lah ya.”

Pertanggungjawaban anggaran hanya dilakukan di 
internal organisasi subak dengan metode akuntansi yang 
sederhana double entry.

3.1.2 Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK)
Pemerintah Provinsi Bali mengalokasikan anggaran 

untuk desa pakraman atau desa adat dan subak sebesar 
Rp 405,15 Miliar pada tahun 2016 dimana setiap desa 
pakraman mendapatkan Rp 200 Juta dan Subak Rp 500 Juta. 
Bantuan ini disalurkan melalui bantuan keuangan khusus 
(BKK) kepada desa (desa dinas) untuk desa pakraman dan 
subak. Tujuan umum bantuan keuangan khusus kepada 
subak adalah:
1. Memberikan stimulan kepada subak di Bali terutama 

dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana;
2. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan 

nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya;
3. Mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipa-

si masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
Secara struktural dalam organisasi, pemanfaatan dana 

bantuan keuangan khusus melalui peran pelaku-pelaku 
baik di provinsi maupun desa dan subak. Beberapa pelaku 
di provinsi adalah: (1) Tim koordinasi kegiatan pelestarian 
adat, budaya dan agama di Provinsi Bali yang terdiri dari 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, 
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali; 
(2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pelaku di 
tingkat kabupaten/kota terdiri dari Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, Bapedda, 
Inspektorat, MMDP, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendapatan, 
Bagian Hukum Setda, Bagian Keuangan Setda dan unsur 
lainnya. Sedangkan pelaku di tingkat desa adalah (1) Kepala 
desa/perbekel dan perangkat desa sebagai pengguna 
anggaran APBD Desa melakukan pengendalian anggaran 
kegiatan dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus 
kepada subak. Desa hanya melaksanakan asas pengurusan 
saja sedangkan pengaturan dan pemanfaatan dilaksanakan 
oleh pemberi bantuan dalam bentuk petunjuk teknis; (2) 
Bendahara desa/kelihan yang bertugas mengkoordinasikan 
penyusunan rencana anggaran belanja bantuan keuangan 
khusus dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan 
pelestarian adat dan budaya dalam menjaga dan memelihara 
nilai-nilai adat budaya masyarakat Bali terutama etika dan 
moral; (3) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas 
mengawasi proses setiap tahapan termasuk sosialisasi, 
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan juga 
melegalisasi dan mengesahkan peraturan desa yang 
berkaitan dengan bantuan keuangan khusus; (4) Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berperan membantu 
penyusunan perencanaan kegiatan yang difasilitasi melalui 
kegiatan bantuan keuangan khusus.

Dana bantuan keuangan khusus dicairkan melalui 
rekening desa dinas sebagai penerimaan desa dalam APBD 
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Desa dan kemudian akan disalurkan untuk membiayai 
kegiatan desa pakraman dan subak. Pelaksanaan anggaran 
bantuan keuangan khusus sebelum tahun 2016 berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 
dimana bantuan keuangan khusus di bawah kewenangan 
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Namun setelah berlakunya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bantuan keuangan 
khusus dikelola dengan pedoman Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan 
keuangan desa. 

Bantuan keuangan khusus kepada desa pakraman 
dan subak masuk ke rekening desa sebagai penerimaan 
desa dalam APBD Desa. Dari rekening desa, dana tersebut 
dicairkan untuk membiayai kegiatan desa pakraman dan 
subak, sebagaimana yang sudah dirancang dalam rencana 
anggaran biaya (RAB). Pengelolaan bantuan keuangan 
khusus di bawah kewenangan BPMD Provinsi Bali bukan lagi 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Bali. 

Penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan keuangan 
khusus Provinsi Bali tahun 2017 sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 terdiri dari 
(1) penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) pembangunan 
desa; (3) pemberdayaan masyarakat desa; (4) pembinaan 
masyarakat desa. Sedangkan rincian kegiatan untuk subak 
adalah dalam hal pembangunan desa berupa upacara dan 
pembangunan fisik dan untuk pemberdayaan masyarakat 
berupa peningkatan kapasitas SDM. Sedangkan pembinaan 
berupa operasional subak.
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Peruntukan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada 
subak digunakan untuk membiayai kegiatan, untuk 3 (tiga) 
wibaga yang berpedoman pada ketentuan Tri Hita Karana 
dengan memprioritaskan pelestarian adat, seni budaya dan 
pengurangan beban masyarakat atas pelaksanaan upacara 
di wilayah masing-masing, yang dijabarkan sebagai berikut:
1. Bidang Parahyangan. Prioritas untuk penyelenggaraan 

upacara, pembangunan fisik pura, pengadaan/
pemeliharaan sarana pura dan sebagainya sesuai 
kesepakatan krama (paruman);

2. Bidang Pawongan digunakan untuk pembuatan awig-
awig dan pararem, kegiatan pembinaan kepada krama 
subak, penyuluhan dan pembinaan yang berkaitan 
dengan kegiatan subak;

3. Bidang Palemahan. Pembuatan dan pembangunan 
sarana dan prasarana subak;

4. Dana operasional subak digunakan antara lain 
untuk biaya rapat/sangkepan (makan/minum), biaya 
transportasi dan lainnya yang menunjang kelancaran 
tugas subak seperti honor kegiatan prajuru, ATK, fotokopi 
dan biaya lainnya.

1. Tahapan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
a. Rapat koordinasi

Rapat koordinasi difasilitasi dimaksudkan untuk 
membahas persiapan pelaksanaan bantuan 
keuangan khusus desa pakraman, subak dan subak 
abian dengan hasil yang diharapkan adalah:
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1) Adanya kesamaan persepsi dan langkah dari 
seluruh unsur yang ada terhadap pelaksanaan 
bantuan keuangan khusus desa pakraman, 
subak dan subak abian, termasuk dalam hal 
sosialisasi, verifikasi, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan;

2) Adanya kesepakatan tentang mekanisme pem-
bahasan dalam menyelesaikan permasalahan 
dan kendala yang muncul;

3) Terjadinya tukar pendapat dan pemberian saran 
terhadap penyempurnaan pelaksanaan bantuan 
keuangan khusus desa pakraman, subak dan 
subak abian.

b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan 
keuangan khusus desa pakraman, subak dan subak 
abian
Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan 
khusus desa pakraman, subak dan subak abian 
disusun sebagai acuan dalam melaksanakan 
program/kegiatan bantuan keuangan khusus desa 
pakraman, subak dan subak abian agar sesuai 
dengan tujuan dan sasaran program/kegiatan 
tersebut serta mengacu pada ketentuan dan 
perundangan yang berlaku.

c. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan oleh tim koordinasi untuk 
menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan 
manfaat kegiatan bantuan keuangan khusus desa 
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pakraman, subak dan subak abian yang dilakukan 
secara berjenjang mulai dari tingkat provinsi sampai 
dengan tingkat desa. Hasil yang diharapkan melalui 
sosialisasi adalah:
1) Adanya pemahaman tentang informasi pokok 

program/kegiatan bantuan keuangan khusus 
desa pakraman, subak dan subak abian oleh 
masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, 
pendanaan, organisasi, proses dan prosedur;

2) Adanya pemahaman tentang cara pengambilan 
keputusan mulai dari tingkat dusun hingga 
tingkat desa terutama menyangkut pemilihan 
kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan/
kebutuhan masyarakat miskin, keputusan 
pendanaan dan mekanisme penyaluran dana 
kegiatan yang akan dilaksanakan;

d. Persiapan pelaksanaan di tingkat desa
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 
(PTPKD) bersama kepala desa mengadakan rapat 
persiapan pelaksanaan di desa sebelum memulai 
pelaksanaan program/kegiatan. Rapat persiapan di 
desa difasilitasi oleh pemerintah desa. Hasil rapat 
persiapan pelaksanaan menjadi acuan langkah 
kerja selanjutnya dan diharapkan mendapatkan 
rumusan tentang:
1) Adanya kesepakatan dan kesepahaman 

tentang peran, fungsi dan pembagian tugas tiap 
pengurus PTPKD dalam pelaksanaan bantuan 
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keuangan khusus desa pakraman, subak dan 
subak abian di desa;

2) Adanya notulen hasil rapat penyusunan rencana 
kegiatan;

3) Tersusunnya rencana kerja detail termasuk 
jadwal, seperti rencana penggunaan tenaga 
kerja, pengadaan bahan dan alat, serta lokasi 
sasaran kegiatan.

2. Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Khusus 
Program/kegiatan bantuan keuangan khusus desa 

pakraman, subak dan subak abian merupakan program 
Pemerintah Provinsi Bali, yang direncanakan,  dilaksanakan 
dan didanai dari APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017, 
melalui bantuan keuangan khusus (BKK) desa pakraman, 
subak dan subak abian ke desa dengan plafon maksimal 
sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk 
desa pakraman dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah) untuk subak di Provinsi Bali. Dana bantuan keuangan 
khusus desa pakraman, subak dan subak abian dapat 
dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan 
untuk membiayai operasional desa pakraman, subak dan 
subak abian, parahyangan, pawongan dan palemahan yang 
didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan 
kebutuhan pada tiap-tiap desa pakraman.
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3. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus
Dana bantuan keuangan khusus (BKK) disalurkan 

langsung ke rekening kas desa setelah melalui tahapan-
tahapan sebagai berikut:

a. Desa pakraman, subak dan subak abian
1) Desa pakraman, subak dan subak abian 

mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) yang 
ditandatangani oleh bendahara desa, pekaseh 
dan kelihan subak abian yang permohonannya 
disampaikan kepada kepala desa yang ada di 
wilayahnya.

2) Isi permohonan mencakup antara lain:
a) Surat permohonan kepada kepala desa/

perbekel;
b) RAB sesuai dengan besaran bantuan;
c) Berita acara hasil paruman (sangkep) atas 

rencana kerja/perencanaan penggunaan 
bantuan, disertai daftar hadir peserta 
paruman;

d) Susunan pengurus masing-masing benda-
hara desa, pekaseh dan kelihan subak abi-
an.

b. Kepala desa/perbekel
1) Kepala desa/perbekel menerima permohonan 

rencana anggaran biaya (RAB) dari desa 
pakraman, subak dan subak abian yang ada di 
wilayahnya yang kelengkapannya sesuai dengan 
huruf b) di atas;



Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan52

2) Melakukan kompilasi atas permohonan dari 
masing-masing desa pakraman, subak dan 
subak abian di wilayahnya;

3) Mengajukan permohonan pencairan dana 
bantuan keuangan khusus kepada Gubernur 
Bali dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Provinsi Bali melalui Dinas PMD Provinsi 
Bali, dengan melampirkan:
a) Kompilasi RAB dari subak dan subak abian 

(contoh kompilasi RAB terlampir);
b) Fotokopi nomor rekening kas desa;
c) Surat pernyataan tanggung jawab belanja 

dari kepala desa/perbekel (format 
terlampir);

d) Kuitansi bermaterai Rp.6.000,- yang 
ditandatangani oleh bendahara selaku 
penerima dan diketahui kepala desa/
perbekel (contoh kuitansi terlampir);

e) Pakta integritas (contoh terlampir).

4. Pencairan bantuan keuangan khusus
Pengajuan administrasi pencairan bantuan keuangan 

khusus (BKK) dilakukan oleh BPMPD Provinsi Bali dengan 
melampirkan:

a. Surat pengantar permohonan pencairan bantuan 
keuangan khusus dari BPMPD Provinsi Bali kepada 
Gubernur Bali dan Kepala Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
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b. Keputusan Gubernur Bali tentang penerima bantuan 
keuangan khusus (BKK) kepada desa se-Bali;

c. Petunjuk teknis;
d. Kompilasi rencana anggaran biaya (RAB) yang telah 

ditandatangani oleh kepala desa;
e. Kuitansi bermaterai Rp 6.000,-;
f. Fotokopi rekening kas desa;
g. Fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa;
h. Pakta integritas bermaterai Rp 6.000,-;
i. Surat tanggung jawab belanja dari kepala desa/

perbekel;
j. Semua dokumen dalam rangkap 6 (enam) dengan 

rincian: 4 (empat) rangkap untuk pengajuan kepada 
Kepala Badan Pengelola Keuangan

k. Aset Daerah Provinsi Bali, 1 (satu) rangkap untuk 
Dinas PMD Provinsi Bali dan 1 (satu) rangkap untuk 
arsip kepala desa/perbekel.

5. Pemanfaatan dana bantuan keuangan khusus
Pemanfaatan dana bantuan keuangan khusus sebesar 

Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelestarian 
subak dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk biaya upacara maksimal 60% atau sebesar Rp 
30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b. Untuk operasional subak dan perbekel maksimal 
10% atau sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta 
rupiah), bagi subak yang biaya operasionalnya telah 
dianggarkan dari APBD kabupaten/kota, sesuai 
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ketentuan tidak dibenarkan memanfaatkan biaya 
operasional dari bantuan keuangan khusus APBD 
provinsi, terhadap hal tersebut, dana operasional 
dari bantuan keuangan khusus provinsi dapat 
dialihkan kepada kegiatan lainnnya sesuai wibaga;

c. Untuk parahyangan, pawongan dan palemahan 
disesuaikan dengan kebutuhan subak setempat;

d. Pemanfaatan/belanja dana bantuan keuangan 
khusus untuk subak dan subak abian dilakukan 
melalui mekanisme sebagai berikut:
1) Kelihan subak mengajukan permohonan 

rincian kebutuhan pemanfaatan bantuan 
keuangan khusus kepada kepala desa selaku 
penanggung jawab anggaran APBD Desa sesuai 
RAB kebutuhan pemanfaatan dana bantuan 
keuangan khusus;

2) Kepala desa menugaskan Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) untuk 
memverifikasi rincian kebutuhan anggaran 
pemanfaatan bantuan keuangan khusus yang 
disesuaikan dengan RAB pemanfaatan dana 
bantuan keuangan khusus subak. Dalam hal 
belanja anggaran bantuan keuangan khusus, 
PTPKD dapat dilaksanakan secara bersama-
sama dengan prajuru subak yang ditunjuk oleh 
kelihan subak;

3) Pemanfaatan dana bantuan keuangan khusus 
dalam bentuk belanja, tidak boleh menyimpang 
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dari RAB pemanfaatan dana bantuan keuangan 
khusus dan setiap penggunaan dana harus 
dilaksanakan secara transparan dan akuntabel 
dengan menyertakan bukti-bukti pemanfaatan 
dana;

4) PTPKD wajib membuat laporan pemanfaatan 
dana bantuan keuangan khusus kepada kepala 
desa dengan tembusan disampaikan kepada 
BPD dan kelihan subak.

6. Penyelesaian kegiatan
a. Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan 

kegiatan
Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan 
(LP2K) memuat pernyataan bahwa seluruh jenis 
kegiatan telah selesai dilaksanakan 100%. Laporan 
dibuat setelah pekerjaan selesai dilaksanakan 
dan disampaikan kepada kepala desa selaku 
penanggung jawab anggaran;

b. Realisasi kegiatan dan biaya
Realisasi kegiatan dan biaya adalah rincian kegiatan 
dan penggunaan dana yang telah dilaksanakan 
di desa. PTPKD membuat laporan pelaksanaan 
pemanfaatan dana bantuan keuangan khusus 
kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penggunaan dana 
bantuan keuangan khusus dimaksud kepada 
Gubernur Bali dan Kepala Badan Pengelola 
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Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali melalui 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi 
Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2018 yang 
ditembuskan kepada bupati/wali kota melalui Dinas 
PMD Kabupaten/Kota se-Bali;

c. Apabila desa dalam pelaksanaan bantuan keuangan 
khusus bagi desa untuk desa pakraman, subak 
dan subak abian terdapat silpa (kegiatan sudah 
selesai 100% anggarannya masih ada), maka silpa 
tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain 
yang dibutuhkan dengan disepakati oleh krama 
melalui proses APBD Desa pada tahun berjalan atau 
tahun berikutnya, sedangkan untuk kegiatan yang 
tidak bisa dilaksanakan (gagal), maka dana bantuan 
keuangan khusus yang telah ditransfer ke rekening 
kas desa agar disetor kembali ke kas daerah Provinsi 
Bali pada akhir tahun anggaran berjalan dengan 
terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan 
kepada Bapak Gubernur Bali dan Kepala Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Provinsi Bali;

d. Bagi desa penerima bantuan keuangan khusus 
(BKK) yang belum menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan 
keuangan khusus tahun 2016, untuk pencairan 
bantuan keuangan khusus tahun 2017 dapat 
ditunda/tidak dapat dicairkan;
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e. Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan 
khusus (BKK) seluruh biaya agar dimasukkan pajak-
pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Dana bantuan keuangan khusus Subak Jatiluwih sebesar 
Rp 50.000.000,- setiap tahun diterima subak dan langsung 
dibagikan pada tiap tempek sesuai rencana kegiatan, 
mayoritas dialokasikan untuk pembangunan fisik saluran 
irigasi. Masing-masing tempek memiliki program kerja yang 
dipimpin oleh ketua tempek, sekretaris dan bendahara yang 
mengelola mulai rencana kegiatan dan anggaran biaya.  
Sebagaimana pernyataan informasi INA berikut:

…”punya program kerja yang diketuai ketua tempek 
sekretaris dan bendahara dia yang mengatur berapa 
memerlukan biaya untuk apa dan sebagainya dia yang tau 
itu. Jadi kalo saya sifatnya proaktif.”

…”bottom up misalnya dari tempek A ada warganya ni, 
ketua-ketuanya ini minta aspirasi dari warganya juga. Apa 
yang perlu kita perbaiki. Kalau ini diperbaiki misalnya layak 
gak itu misal.”

Berikut pernyataan informan INA:

..”tempeknya,  nah itu tadi kan udah disebut Subak 
itu otonom, seluruh subak itu otonom termasuk pemilihan 
pengurus di masing-masing tempek itu mutlak.”

...”itu hak anggota masing-masing tempek siapa yang 
dipercaya kira-kira yang ditunjuk. Kalo disini yang besar 
itu pemilihannya tiap lima tahun itu persis kayak pilkada. 
Misal tempek A B C ngeluarkan calon berapa. Kalo dulu 
saya tiga orang kemudian dari tiga itu yang anggota Subak 



Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan58

hampir 500 yang tujuh tempek itu melakukan pemilihan 
suara, mana yang paling banyak mendapat suara itu yang 
diangkat.”

Pembagian anggaran bantuan keuangan khusus oleh 
subak dilakukan secara bergantian pada tiap-tiap tempek 
sesuai dengan prioritas kebutuhan dan sesuai dengan 
aturan tertulis awig-awig subak. Sebagaimana pernyataan 
informan INA berikut:

…”kalau dari provinsi ada dana BKK 50juta masuk ke 
pekaseh. Itu rutin kemudian dana itu cuman diambil aja 
ditarik aja oleh pekaseh dan diecerkan ke tempek-tempek 
ini dan bergilir setiap tahunnya.”

..”iya, satu kesatuan satu awig-awig masing-masing 
Subak beda sesuai dengan Tempek Subak A peraturannya 
seperti apa beda-beda..”

Alokasi dana bantuan keuangan khusus lebih banyak 
digunakan untuk acara ritual keagamaan seperti perbaikan 
tempat ibadah dan biaya operasional organisasi lainnya 
seperti pembelian konsumsi rapat, perlengkapan alat tulis 
kantor dan sebagian lainnya untuk bahan bangunan. Dari 
seluruh anggaran biasanya seluruhnya habis terpakai pada 
satu periode. Berikut pernyataan informan INS:

…”paling lambat 10 januari tahu berikutnya nyusun 
pertanggungjawaban. Terus masukkan proposal programnya 
apa, dana cair bulan apa.”

Sementara untuk operasional honor pengurus Subak 
Jatiluwih belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar/
anggaran rumah tangga organisasi. Penentuan besaran 
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hanya berdasarkan kesepakatan. Berikut pernyataan 
informan INS:

…”insentif ? susah saya jawabnya. Kalo dari pemerintah 
saya buka terang sekarang ya, kalo dari pemda tabanan 
per bulan cuman 250 ribu dibayar setahun sekali untuk 
beli pulsa cukup ya. Kemudian ngurus subak, pengurus 
pekaseh2 3 orang itu sama dapat 250ribu per bulan dari 
DTW. Kalo tanggungjawab an terbesar sini’”

Alokasi dana bantuan keuangan khusus langsung 
dialokasikan untuk kegiatan tiap tempek bukan untuk honor 
pengurus organisasi. 

…”itu sudah diatur di proposal, misal itu kan ada yang 
wara wiri dari desa ke denpasar itu misal kita dapat dana 
50juta jelas. Semua ikut semua tempek-tempek...”

Selain ada dana bantuan keuangan khusus bagi Subak 
Jatiluwih, pembangunan infrastruktur juga dilakukan oleh 
pemerintah daerah yakni Dinas Pekerjaan Umum dimana 
dalam hal ini Subak Jatiluwih tidak ikut terlibat dalam 
pelaksanaan proyek. Begitu halnya dengan Dinas Pertanian, 
yang masih dalam ranah memberikan berbagai pelatihan 
dan bantuan bibit dan pupuk bagi petani.

3.2 Pertanggungjawaban Keuangan

Pertanggungjawaban keuangan dana bantuan keuangan 
khusus sangat sederhana hanya menggunakan bukti pem-
bayaran berupa nota atau kuitansi sesuai alokasi pengelu-
aran dan diserahkan pada pekaseh dengan sistem akuntan-
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si sederhana. Selanjutnya pelaporan keuangan diserahkan 
pada desa dan kemudian desa yang membuat laporan per-
tanggungjawaban pada pemerintah provinsi. Sebagaimana 
pernayataan informan INS berikut:

..”dan pertanggungjawabannya subak pengguna disini 
cuman dia menyiapkan kuitansi untuk apa misalnya nota 
dan sebagainya kita serahkan ke pekaseh dan pekaseh ke 
desa, desa membuat pertanggungjawaban ke pemerintah.”

…”dari tempek A habis pengerjaan tentu klien subaknya 
ini merapatkan anggotanya untuk menyampaikan 
pertanggungjawaban. Dalam rapat masing-maisng tempek.”

…”misal ada proyek 100 juta misal sebagai contoh, 
sebelum kita mencairkan dana itu semua rapat yang 7 ini 
kita kumpulkan. Disini berapa butuh dana disini berapa. Kita 
diskusi sehingga gak ada komplain.”

Lebih lanjut pernyataan informan INS mengenai audit 
pertanggungjawaban keuangan bantuan keuangan khusus:

...”kita langsung laporkan ke desa, desa lapor ke provinsi 
kalau udah diverifikasi udah lolos selesai kan ada verifikasi 
dari tim provinsi.”

Proses pencairan dana bantuan keuangan khusus 
dimulai dari pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) 
yang disetor ke desa yang kemudian akan dipertimbangkan 
oleh pihak-pihak terkait. RAB yang disusun biasanya berisi 
tentang anggaran terkait biaya-biaya pengelolaan lahan/
sawah, penyediaan pupuk, pestisida dan bibit. Sebagian 
besar penggunaan dana dari BKK ini akan dialokasikan 
untuk pengelolaan lahan dan perbaikan infrastruktur. 
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Pertanggungjawaban dari dana BKK ini akan dilaporkan 
ke provinsi dan ke anggota Subak Jatiluwih melalui 
rapat organisasi. Sistem pelaporan pertanggungjawaban 
keuangan dibantu oleh desa sesuai standar. Penggunaan 
dana bantuan keuangan khusus yang digilir setiap tahun 
untuk masing-masing tempek ini harus dengan saldo nol 
dan habis untuk pengelolaan tempek yang mendapat giliran 
pendanaan. Dana dapat dialokasikan untuk pembangunan 
infrastruktur tempek seperti perbaikan jalan, jembatan, 
sumber air, pompa air, pembangunan tempat ibadah dan 
sebagainya. Selain itu dana juga bisa digunakan untuk 
keperluan pengelolaan lahan (pembelian bibit, pestisida, 
pupuk dan sebagainya) serta untuk keperluan ritual-ritual 
dari tahap penjemputan air (mapag toya) hingga proses 
penyimpanan padi di lumbung.

Berdasarkan filosofisnya, selain sebagai organisasi sosial 
masyarakat, Subak Jatiluwih juga merupakan warisan leluhur 
yang memiliki kekuatan kuat pada unsur budaya dan adat 
seperti yang terjadi di Bali pada umumnya. Dalam praktiknya, 
organisasi Subak Jatiluwih selalu mengimplementasikan nilai 
sosial budaya sehingga hal tersebut dapat menjadi sebuah 
modal sosial yang unik pada subak dan menjadi kearifan 
lokal daerah baik dalam konteks sosial dan budaya (Windia 
dan Wiguna, 2013; dan Windia  et al., 2015; Mahdalena, 
2016). Hal menarik lain yang dapat disoroti dari organisasi 
subak terkait implementasi nilai intrinsik spiritual dan modal 
sosial dalam sistem akuntabilitas keuangannya. 
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Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada masing-
masing pengurus tempek yang memiliki program kegiatan 
yang berbeda-beda. Namun secara umum, dana tersebut 
sebagian besar digunakan untuk perbaikan infrastruktur 
dan pembiayaan ritual keagamaan yang menjadi tradisi 
utama subak. Berikut sistem pengelolaan sumber dana 
dari masing-masing tempek yang berada dalam Subak 
Jawtiluwih:
1. Tempek Besi Kalung memiliki mekanisme pengelolaan 

dana diatur berdasarkan keperluan yadnya dan 
digunakan untuk memperbaiki fasilitas Pura Besikalung 
dan kebutuhan tempek. Pertanggungjawaban dana 
ditujukan pada semua anggota tempek yang akan 
dipaparkan setiap kali rapat dan kegiatan yang 
dilaksanakan;

2. Tempek Kedamean memiliki mekanisme pengelolaan 
dana yang berbeda yaitu dengan menyimpan dana di 
koperasi berupa tabungan yang kemudian akan diambil 
jika terdapat kebutuhan. Dana ini biasanya digunakan 
untuk keperluan pura dan ritual upacara Ngusaba dan 
Ngerestiti. Bentuk pertanggungjawaban keuangan 
dibuat setiap kegiatan yang dilaksanakan dan akan 
dipaparkan ketika rapat tempek;

3. Tempek Kesambi menggunakan dana dari DTW untuk 
pengelolaan infrastruktur tempek seperti perbaikan 
balai subak, perbaikan pura, perbaikan jalan air dan 
pembangunan tempat sembahyang Mangku. Penggu-
naan dana tersebut disertai dengan nota sebagai bukti. 
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Pertanggungjawaban dana disampaikan antaranggota 
tempek melalui pertemuan anggota;

4. Tempek Telabah Gede juga menggunakan dana DTW se-
bagai keperluan tempek terlebih pada perbaikan infra-
struktur seperti perbaikan sarana, perbaikan pura dan 
acara ritual-ritual subak. Bentuk pertanggungjawaban 
keuangan berupa laporan tertulis dan tidak tertulis yang 
dilaporkan dalam pertemuan anggota;

5. Tempek Gunungsari menggunakan dana DTW didasarkan 
pada musyawarah anggota yang akan digunakan untuk 
keperluan tempek. Bentuk pertanggungjawaban berupa 
laporan yang akan dipaparkan pada saat pertemuan 
anggota. Jika dana tersebut sisa maka akan disimpan 
di LPD yang nantinya akan digunakan untuk mencukupi 
kebutuhan selanjutnya seperti upacara-upacara adat;

6. Tempek Uma Duwi juga mempergunakan dana DTW 
sebagai kebutuhan tempek. Kemudian pertanggung-
jawaban keuangan dilaporkan ke seluruh krama subak 
dalam rapat. Kebutuhan pada Tempek Uma Duwi lebih 
besar dibandingkan tempek lain karena melakukan ritu-
al/upacara di kedua pura yang ada;

7. Tempek Uma Kayu juga memiliki sistem pengelolaan 
dana DTW untuk keperluan kegiatan upacara Ngusaba, 
Mapag Toya dan upacara Ngerestiti.
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4.1 Integrasi Unsur Parhyangan dalam Praktik 
Akuntabilitas

Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata ”Tri” yang 
artinya ”Tiga” kata ”Hita” berarti kesejahteraan kemudian 
kata ”Karana” yang berarti sebab. Jadi Tri Hita Karana 
memiliki pengertian bahwa ada tiga unsur penyebab manusia 
mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian. 
Konsep dari ajaran ini memberikan pemahaman mengenai 
wawasan kesemestaan atau kesejagatan. Jagat raya 
dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis, 
bukan sesuatu yang cerai berai. Hukum alam disebut ”Rta” 
dipahami dengan baik sehingga kemudian muncul konsep 
”Rna”, konsep yang mendorong manusia untuk menjaga 
keseimbangan, keharmonisan dan keselarasan hidup di 
alam semesta ini (Adnyana, 2011; Saputra et al., 2018). 
Tri Hita Karana merupakan tiga penyebab terciptanya 
kebahagiaan yang terdiri dari Tri Hita Karana juga diatur 
dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 

Integrasi Nilai Spiritual 
Capital, Nilai Social Capital 
dan Nilai Sustainabilitas 
Lingkungan dalam Praktik 
Akuntabilitas Keuangan 
Organisasi Subak

4
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Bab II Parhyangan, Pawongan, Palemahan pada Pasal 2, 3, 
dan 4 (Saputra et al., 2018). 

Filosofi Tri Hita Karana berdasarkan Bhagawadgita yaitu 
unsur Tri Hita Karana adalah Prajapati, Praja dan Kamadhuk, 
sedangkan Parhyangan, Pawongan dan Palemahan sebagai 
wadah implementasi filosofi Tri Hita Karana (Wiana, 2007:8). 
Dalam sloka Bhagawadgita ketiga unsur tersebut dinyatakan 
saling beryadnya, Prajapati adalah sebutan Tuhan sebagai 
raja makhluk hidup di bumi ini, praja unsur manusia dan 
kamadhuk adalah simbol alam semesta. Tri Hita Karana 
mempunyai makna bahwa tiga penyebab kesejahteraan 
manusia dalam rangka mencapai tujuan hidup moksartham 
jagadhita ya ca iti dharma yang pada dasarnya bersumber 
pada keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya 
(parahyangan), keharmonisan hubungan manusia dengan 
sesama (pawongan) dan keharmonisan hubungan manusia 
dengan alam lingkungan (palemahan). 

Istilah Tri Hita Karana (THK) pada dasarnya tidak ada 
secara eksplisit dalam kitab suci Weda dan susatra Hindu 
lainnya. Namun ajaran Hindu dibumikan melalui proses 
induksi menjadi konsep Tri Hita Karana dan melahirkan 
konsep-konsep lainnya seperti catur purusartha atau em-
pat tujuan hidup, tri kaya parisudha atau tiga perilaku suci, 
catur paramita atau empat tindakan mulia, sekala niskala 
atau berhubungan dengan keyakinan (srada) dan kesetiaan 
(bakti) kepada Tuhan Yang Maha Esa dan semangat saling 
melayani dan menyayangi antarsesama manusia dan alam, 
konsep rwa-bhineka atau penghargaan terhadap setiap per-
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bedaan, konsep tatwam asi atau pengakuan adanya empati, 
rasa kasih sayang dan menghargai antarsesama manusia, 
konsep luan-teben atau mencari harmoni dalam tata ruang 
atau palemahan, konsep desa mawa cara dan desa kala pa-
tra atau penghargaan terhadap tradisi, konsep tri semaya 
atau pengakuan dari tiga dimensi kehidupan manusia yaitu 
atita atau masa lampau, anagata atau masa depan dan war-
tawana atau masa kini (Windia dan Dewi, 2011). 

Tri Hita Karana mengandung tiga elemen yaitu 
parhyangan (hubungan harmonis manusia dengan 
Tuhan Yang Maha Esa), pawongan (hubungan harmonis 
antarsesama manusia) dan palemahan (hubungan antara 
manusia dengan lingkungan). Dalam kaitannya dengan 
wujud kebudayaan sebagai sebuah sistem, parhyangan 
dianalogikan dengan subsistem pola pikir/konsep/nilai, 
pawongan dengan subsistem sosial dan palemahan adalah 
subsistem artefak atau kebendaan (Windia dan Dewi, 
2011). Tri Hita Karana adalah inti yang paling hakiki dari 
kebudayaan di Bali yang bersifat dinamis sejalan dengan 
dinamika masyarakat, namun perubahan antarsubsistem 
harus saling bersinergi sehingga tercipta harmoni dan 
kebersamaan tanpa ada konflik sehingga eksistensi atau 
keberlanjutan subsistem selalu terjaga.

Parhyangan adalah konsep harmoni antara manusia 
dengan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kegiatan masya-
rakat atau organisasi selalu ditunjukkan dengan simbol 
keberadaan pura sebagai wujud keyakinan dan kebaktian 
pada Tuhan Yang Maha Esa. Pura bukan hanya dilihat se-
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bagai bangunan artefak biasa, namun pura juga berfungsi 
sebagai kontrol spiritual perilaku anggota subak. Dalam hal 
ini, perilaku anggota subak akan dikendalikan oleh kebaktian 
pada Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak melakukan per-
buatan yang melanggar ajaran spiritual atau tidak terkena 
hukum hasil perbuatan atau dikenal dengan hukum karma 
phala. Parhyangan adalah aspek keyakinan bahwa manusia 
memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu pada alam dan 
sesama manusia sebagai wujud rasa bakti pada Tuhan Yang 
Maha Esa. Karena itu ketiga aspek dalam Tri Hita Karana 
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan 
saling berhubungan. Aspek parhyangan memberikan justifi-
kasi bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk homo 
religius yang memiliki keyakinan akan adanya kekuasaan 
Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rasa bakti tersebut diwujud-
kan dalam sistem religi yang mencakup emosi keagamaan, 
tindakan keagamaan, fasilitas keagamaan dan komunitas 
keagamaan (Windia dan Dewi, 2011). 

Subak merupakan organisasi non-profit yang juga disebut 
sebagai socio culture religion karena dalam praktiknya, 
peranan unsur budaya dan spiritual sangat kuat. Berdasarkan 
beberapa studi empiris juga menunjukkan bahwa hal 
tersebut juga yang menjadi kekuatan dari keberlanjutan 
atau eksistensi organisasi masyarakat ini hingga berabad-
abad lamanya. Dalam praktik subak terdapat modal sosial, 
budaya dan keagamaan (spiritual) yang melekat dan saling 
bersinggungan. Ketiganya mampu membentuk kekuatan 
dari keunikan subak sebagai kearifan lokal masyarakat Bali. 
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Konsep Tri Hita Karana merupakan konsep nilai 
kultur lokal yang telah tumbuh berkembang dalam tradisi 
masyarakat Bali dan bahkan saat ini telah menjadi 
landasan falsafah bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, 
pengaturan tata ruang dan rencana strategis pembangunan 
daerah. Konsep kehidupan yang mengedepankan prinsip-
prinsip kebersamaan, keselarasan dan keseimbangan 
antara tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, 
estetika dan spiritual (Tenaya, 2007; Saputra et al., 2018).

Sifat dinamis Tri Hita Karana sejalan dengan dinamika 
sosial ekonomi masyarakat dan sebagai kesatuan 
sistem budaya juga menjadi landasan yang kuat dalam 
menjalankan usaha sebuah organisasi baik yang bersifat 
profit maupun sosial. Seperti halnya pada subak sebagai 
sebuah organisasi, proses pengelolaan usaha termasuk 
keuangan juga dilandasi oleh konsep akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban dalam Tri Hita Karana. Konsep religi 
Tri Hita Karana mampu menciptakan manusia untuk 
bertanggung jawab dalam kehidupan alam semesta. 

Parhyangan adalah konsep harmoni antara manusia 
dengan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini perilaku 
anggota subak akan dikendalikan oleh kebaktian pada 
Tuhan Yang Maha Esa sehingga tidak melakukan perbuatan 
yang melanggar ajaran spiritual atau tidak terkena hukum 
hasil perbuatan atau dikenal dengan hukum karma phala. 
Parhyangan adalah aspek keyakinan bahwa manusia 
memiliki kewajiban untuk berbuat sesuatu pada alam dan 
sesama manusia sebagai wujud rasa bakti pada Tuhan Yang 
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Maha Esa. Sehingga konsep parhyangan bukan hanya pada 
keyakinan namun juga ditunjukkan oleh hal nyata bakti 
pada Tuhan Yang Maha Esa yang melembaga dalam perilaku 
setiap manusia. 

Hakikat ajaran Tri Hita Karana adalah harmoni dan 
kerjasama sebagaimana landasan filosofisnya tercantum 
dalam Veda. Parhyangan merupakan integritas yang memiliki 
unsur spiritual, berdedikasi tinggi dan menjunjung kejujuran 
dalam bentuk akuntabilitas spiritual pada Tuhan Yang 
Maha Esa. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 
seseorang mengenai segala sesuatu yang dikerjakannya 
dan semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada 
hubungan individu orang bersangkutan dengan Tuhan, serta 
hanya diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan.

Akuntabilitas spiritual bersifat abstrak dalam bentuk 
keimanan (sraddha) dan ketakwaan (bhakti) kepada Tuhan. 
Keimanan adalah wujud keyakinan akan keberadaan Tuhan 
Yang Maha Esa sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur 
alam semesta beserta isinya. Sedangkan bhakti artinya 
sujud dan cinta pada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap kegiatan 
masyarakat atau organisasi selalu ditunjukkan dengan 
simbol keberadaan pura sebagai wujud keyakinan dan 
kebaktian pada Tuhan Yang Maha Esa. Pura bukan hanya 
dilihat sebagai bangunan artefak biasa, namun pura juga 
berfungsi sebagai kontrol spiritual perilaku anggota subak. 
Dalam laporan pertanggungjawaban keuangan, anggaran 
keuangan subak mayoritas digunakan untuk upacara 
keagamaan dan perbaikan bangunan pura. 
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Dalam ajaran Hindu, ditegaskan pula tentang pola dan 
pengendalian perolehan dan pengeluaran pendapatan 
untuk mencapai suatu tujuan hidup. Untuk memperoleh 
suatu pendapatan (artha) hendaknya berdasarkan dharma. 
Hal tersebut merupakan pandangan Hindu tentang strategi 
efisiensi yang etis, artinya perolehan yang berdasarkan 
dharma tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan 
diri sendiri atau kelompok, untuk kepentingan mencari 
keuntungan saja, melainkan digunakan untuk kepentingan 
keagamaan. Implementasi nilai spiritual (keagamaan) pada 
organisasi subak ini ditunjukkan melalui berbagai ritual-
ritual yang dilakukan selama pelaksanaan tanam mulai 
dari sebelum tanam hingga pasca panen. Setiap ritual atau 
upacara yang dilakukan memiliki tujuan dan makna masing-
masing yang ditujukan kepada Sang Pencipta (Dewa dalam 
agama Hindu). Ritual ini juga sebagai salah satu implementasi 
dari prinsip Tri Hita Karana (THK) sebagai bentuk keyakinan 
tertinggi kepada Tuhan. Ritual-ritual tersebut diorganisir oleh 
masing-masing tempek berdasarkan jadwal yang ditentukan 
oleh pengurus tempek masing-masing. Ritual-ritual tersebut 
dilakukan secara berurutan sesuai masa tanam di sawah 
mereka baik secara individu ataupun kelompok. Berikut 
beberapa ritual upacara keagamaan sebagai simbolis 
pemujaan kepada Tuhan (Dewa) yang dilakukan masyarakat 
Jatiluwih selama masa sebelum tanam hingga pasca panen:
1. Ritual Mapag Toya. Ritual ini bertujuan untuk menjemput 

air yang nantinya akan diorganisir oleh pengurus tempek 
untuk dikelola sumber irigasinya pada tiap petak sawah. 
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Ritual ini ditujukan kepada Dewa Wisnu dengan tujuan 
agar sumber air lancar sehingga proses pengairan atau 
irigasi selama masa tanam juga dilancarkan;

2. Ritual selanjutnya disebut dengan Ngedangin. Ritual 
ini dilakukan setelah semai bibit dan dilakukan pada 
saat mengolah dan mengairi sawah sebelum dilakukan 
penanaman pada bibit yang sudah disemai. Ritual ini 
dapat juga dilakukan secara individu atau kelompok 
sesuai tempek masing-masing;

3. Ritual Ngurit Pengiwit dilakukan segera sebelum 
menyemai bibit di sawah. Dengan tujuan memohon agar 
bibit yang disemai dapat tumbuh dengan baik. Ritual 
ini dilakukan di Pura Ulu Suwi dan Pura Bedugul yang 
dilaksanakan oleh masing-masing tempek sebelum 
memulai penyemaian bibit;

4. Ritual Nandur dengan tujuan untuk menyambut 
pemindahan bibit hasil semaian ke masing-masing 
petak sawah dan agar bibit yang ditanam dapat tumbuh 
dengan baik hingga panen nanti;

5. Ritual Ngeroras, Mubuhin dan Neduh/Ngebulahin. 
Ritual ini dilakukan untuk menyambut usia padi setelah 
berumur 12, 15 dan 25 hari dengan tujuan agar padi 
dapat tumbuh dengan baik;

6. Ritual Nyambuti dan Biukukung ini bertujuan untuk 
menyambut usia 42 hari dan 70 hari bibit yang sudah 
dipindah ke petak sawah dan memohon kepada Tuhan 
agar tanaman padi dapat terhindar dari serangan hama 
penyakit agar padi dapat tumbuh dengan hasil yang baik;
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7. Ritual Ngerestiti ini merupakan ritual yang dilakukan 
ketika padi terserang oleh hama penyakit. Ritual ini 
ditujukan kepada Tuhan agar hama penyakit tidak 
merusak tanama padi;

8. Ritual Nyungsung. Ritual ini dilakukan untuk menyambut 
bulir-bulir padi yang mulai tumbuh;

9. Ritual selanjutnya disebut Ngusaba. Ritual ini dilakukan 
sebelum panen untuk tujuan memohon kepada Tuhan 
agar panen yang akan dilakukan tidak ada halangan dan 
mendapatkan hasil yang baik; 

10. Ritual Nyangket dilakukan ketika padi menjelang panen. 
Sebelum dilakukan pemetikan padi, dilakukan ritual ini 
dengan tujuan agar proses pemanenan dilancarkan;

11. Ritual Ngerasakin dilakukan setelah panen. Ritual ini 
dilakukan sebagai rasa syukur kepada Tuhan bahwa 
panen telah berjalan dengan baik sesuai harapan;

12. Ritual Mantenin juga menjadi ritual untuk menunjukkan 
rasa syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih 
kepada Dewi Sri atas anugerah yang diberikan kepada 
petani dan agar Dewi Sri selalu menjaga dan bersemayam 
pada padi yang disimpan di lumbung. 
Berbagai ritual-ritual tersebut sebagai wujud kepatuhan 

dan kepercayaan masyarakat petani di desa Jatiluwih 
Tabanan Bali atas kuasa Tuhan sehingga proses tanam 
hingga panen berjalan dengan baik. Ritual-ritual tersebut 
menjadi sebuah komponen dalam subak yang tidak dapat 
dipisahkan karena kekuatan spiritual (agama) tersebut 
diyakini akan membawa kepada hal yang baik. 
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Parhyangan mengajarkan adanya budaya kejujuran 
atau akuntabel, terbuka dan saling membantu dan 
menghilangkan tindakan yang merugikan orang lain dan 
alam. Dalam akuntabilitas keuangan, istilah kecurangan 
atau fraud sebagai jenis kesalahan yang disengaja sehingga 
menguntungkan diri sendiri, kelompok atau pihak lain 
yakni organisasi. Adapun beberapa faktor yang mendorong 
seseorang untuk melakukan fraud atau kecurangan dalam 
pelaporan keuangan adalah adanya kesempatan melakukan 
kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku  terhadap 
objek kecurangan. Umumnya, manajemen suatu organisasi 
memiliki potensi yang lebih besar untuk melakukan 
kecurangan. Namun kesempatan melakukan kecurangan 
selalu ada pada setiap level kedudukan. Terungkapnya 
suatu kecurangan dalam organisasi atau perusahaan  
belum menjamin tidak terulangnya kecurangan, baik oleh 
pelaku yang sama maupun yang  lain. Oleh karena itu, 
setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi 
apabila perbuatannya terungkap. Faktor internal dari pelaku 
yakni ketamakan yang berhubungan dengan moral individu 
dan adanya tekanan kerja yang dihadapi dalam bekerja 
dapat menyebabkan seseorang mempunyai motif untuk 
melakukan kecurangan. Dalam teori agensi, akuntabilitas 
didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi 
mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi 
mandat itu atau kewajiban pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan 
dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan 
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yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi 
amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Oktaviani et al., 2017).

Berbeda dengan teori agensi, modal spiritual dalam un-
sur Tri Hita Karana mampu menciptakan harmonisasi akibat 
adanya saling kepercayaan antara petani-petani yang selalu 
terjaga selama ini. Kepercayaan ini melekat kuat sehingga 
dapat menjaga keberlangsungan subak hingga berabad la-
manya. Petani-petani dalam subak tidak akan melakukan 
penyimpangan yang dapat merugikan orang lain karena 
mereka meyakini adanya hukum karma pala sebagai salah 
satu hukum spiritual ketika seseorang melakukan penyim-
pangan. Kepercayaan mereka yang tinggi akan kuasa Tuhan 
ini mampu memberikan kontribusi positif dalam menjaga 
keberlangsungan dan keberlanjutan Subak Jatiluwih.

Religiusitas didefinisikan sebagai suatu sistem yang ter-
integrasi dari keyakinan (belief), gaya hidup, aktivitas ritual 
dan institusi yang memberikan makna dalam kehidupan ma-
nusia dan mengarahkan manusia pada nilai-nilai suci atau 
nilai-nilai tertinggi. Religiusitas sebagai komitmen religius 
(yang berhubungan dengan agama atau keyakinan iman), 
dapat dilihat melalui aktivitas atau perilaku individu yang 
berkaitan dengan agama atau keyakinan iman. Konteks re-
ligius sering dikaitkan dengan perilaku manusia yang dalam 
hal ini dikaitkan dengan pelaku individu yang berhubungan 
dengan uang dengan indikasi melakukan kecurangan bah-
wa mereka adalah individu-individu yang tidak menjadikan 
religiusitas sebagai pedoman hidup (Saputra et al., 2018).
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Seperti halnya sebuah perusahaan, setiap kegiatan 
subak juga memiliki tahapan perencanaan untuk mencapai 
tujuan organisasi. Subak Jatiluwih menginventarisir 
kebutuhan yang dibutuhkan subak berdasarkan pengajuan 
kegiatan masing-masing tempek dengan memanfaatkan 
dan mengalokasikan dana yang diperoleh yakni dari dana 
DTW dan BKK. Setiap program kerja dan rencana biaya 
selalu didasarkan pada unsur THK. Alokasi dana dilakukan 
secara bergantian antar tempek setiap tahun berdasarkan 
kesepakatan yang dibahas dalam rapat pengurus subak 
dan anggota. Setiap kegiatan selesai, tiap tempek membuat 
laporan pertanggungjwaban sebagai tahap akhir pengelolaan 
keuangan yang dilaporkan pada pengurus besar subak 
sebelum diserahkan pada desa sebagai fasilitator dana 
bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi. 

Akuntabilitas keuangan telah dilaksanakan baik secara 
horizontal yakni pada anggota subak dan akuntabilitas 
vertikal yakni pada pemerintahan yang lebih tinggi yakni 
desa dan pemerintah provinsi. Dalam hal ini Subak 
Jatiluwih telah menerapkan dimensi akuntabilitas meliputi 
transparansi, liabilitas, kontrol, responsibilitas dan 
responsivitas. Transparansi adalah instrumen paling penting 
untuk mengukur kinerja organisasi dan menjadi faktor kunci 
untuk mengetahui dimensi akuntabilitas. Keterbukaan 
membuat semua langkah dan kebijakan dapat ditelaah 
dan dipertanyakan sehingga jika terjadi kesalahan dapat 
diadakan penyelidikan dan harus dapat diterangkan kepada 
publik. 
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4.2 Integrasi Unsur Pawongan dalam Praktik 
Akuntabilitas

Subak merupakan salah satu organisasi sosial yang 
mengusung kuat aspek agama dan budaya di masyarakat 
Bali. Secara umum, dalam aktifitasnya masyarakat Bali 
khususnya tidak lepas dari nilai-nilai budaya dan agama 
yang sangat kental melekat. Beberapa studi empiris sosial 
budaya telah menyebutkan bahwa harmonisasi yang tercipta 
dalam kelangsungan dan keberlangsungan masyarakat Bali 
ini didominasi oleh faktor budaya dan agama. Kepatuhan 
mereka terhadap hukum adat dan agama mereka menjadi 
faktor utama yang menjadi kunci harmonisasi masyarakat 
Bali. Konsep Tri Hita Karana menjadi pedoman dalam 
kehidupan masyarakat Bali dalam melakukan aktifitasnya. 
Seperti studi empiris yang dilakukan oleh Purana (2016) 
yang menyatakan bahwa konsep Tri Hita Karana memberikan 
roh dan nyawa dalam kehidupan orang Bali pada umumnya 
melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bahwa 
manusia itu memiliki tiga arah hubungan dalam kehidupan. 
Pertama, hubungan antara manusia dengan manusia, 
kedua, hubungan manusia dengan Tuhan (Dewa) dan ketiga 
yaitu hubungan manusia dengan alam (lingkungan). Konsep 
ini membawa kesinambungan dan sinergi yang menciptakan 
harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Bali.

Pawongan adalah konsep harmoni antara manusia 
dengan sesama. Sebagai makhluk Tuhan menjaga harmoni 
dengan sesama manusia secara internal dalam organisasi 



Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali 77

maupun eksternal sehingga memitigasi terjadinya konflik. 
Harmoni dapat tercapai melalui kerjasama yang serasi dengan 
sesama manusia yang didorong oleh adanya ketidakpastian, 
keterbatasan dan kelangkaan sumber daya yang dimiliki 
manusia sehingga jalinan sosial menjadi suatu kemutlakan 
(Windia dan Dewi, 2011). Manusia memiliki kecenderungan 
untuk memelihara, membina dan mengembangkan 
hubungan antarsesama dengan membentuk satu kesatuan 
masyarakat sebagai sebuah komunitas. Aspek pawongan 
memiliki kaitan dengan harmonisasi antarsesama manusia 
dalam sebuah kegiatan bersama. Hal ini sejalan dengan 
ajaran Hindu yaitu mencapai jagathita atau suatu keadaan 
yang telah berhasil terwujud secara harmoni antara aspek 
dharma atau perbuatan baik, artha atau materi atau harta, 
kama atau kesenangan dan moksha atau keseimbangan. 

Beberapa inti ajaran dalam Hindu yang menjelaskan 
harmoni adalah Tri Kaya Parisudha atau tiga perbuatan 
baik yang menyangkut manacika atau pola pikir, wacika 
atau perkataan dan kayika atau tingkah laku dan proses 
Tri Kaya Parisudha adalah pemberian yang berarti manusia 
telah melakukan perbuatan baik dan telah menyebabkan 
harmoni. Konsep lainnya yang tak kalah penting adalah tat 
twam asi atau konsep cinta kasih dan menyadari kehidupan 
semua makhluk hidup sebagai satu kesatuan yang utuh. 

Harmoni antarsesama manusia dalam subak tercermin 
dalam peran modal sosial yang terbangun dalam organisasi. 
Menurut Coleman (1988), modal sosial merupakan 
gabungan tiga unsur penting yaitu jaringan hubungan sosial 
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(network of social relation), rasa saling percaya (reciprocal 
trust) dan kemauan untuk saling membalas kebaikan (norm 
of reciprocity). Sementara menurut Putnam (1993) modal 
sosial terdiri dari jaringan norma dan kepercayaan sosial 
dimana tiap individu saling percaya dan membuat komitmen 
yang dapat diipertanggungjawabkan dalam hubungan yang 
saling menguntungkan. 

Modal sosial pada organisasi subak ini dicerminkan 
dari sifat gotong royong dan tradisi yang melekat kuat 
pada masyarakat Bali pada umumnya. Sementara modal 
spiritual yang menonjol kuat dari organisasi ini dicerminkan 
dari kegiatan-kegiatan ritual yang selalu dilakukan sebagai 
simbol keagamaan. Modal spiritual merupakan bagian 
dari modal manusia yang terintegrasi oleh unsur atau nilai-
nilai keagamaan sehingga ini akan berpengaruh terhadap 
kehidupan dan pola pikir manusia sehingga output perilaku 
dan tindakan yang dilakukan akan menjadi suatu hal yang 
berharga dalam hidup (Finke, 2003). 

Dalam suatu organisasi termasuk subak di Jatiluwih 
Tabanan Bali ini memiliki suatu aturan main atau 
kelembagaan yang menjadi aturan-aturan semua elemen 
dalam bersinergi melakukan aktifitas. Dalam konsep 
kelembagaan dikenal dengan tiga istilah modal sosial. Modal 
sosial adalah konsep yang mencakup semua unsur norma 
dan jaringan sosial sebagai media kerjasama antara individu 
dan di antara kelompok individu (Putnam, 1993, Grafton, 
2005; Nunko, 2017). Konsep tersebut tertanam kuat dalam 
proses dan jalinan sosial yang melibatkan perasaan dan 
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unsur batin lain sehingga tercipta kolaborasi kerja sama 
yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Dalam modal 
sosial terdapat tiga elemen yang melekat kuat sehingga 
membentuk suatu modal sosial yang kuat dan menjaga 
keberlangsungan hubungan sosial dalam suatu organisasi 
yakni bonding, bridging dan linking (Babaei, et al., 2012).

Bonding didefinisikan sebagai hubungan internal dalam 
suatu organisasi misalkan antara anggota satu dengan 
anggota lain. Sementara bridging didefinisikan sebagai 
bentuk hubungan antara anggota satu kelompok dengan 
kelompok lain sehingga sudah melampaui batas internal 
organisasi. Sementara elemen linking merupakan suatu 
bentuk hubungan antara kelompok atau individu diluar 
lingkup organisasi secara vertikal. Sehingga pada linking 
memusatkan pada kelas sosial misalkan antara atasan 
dan bawahan, antara organisasi desa dengan pemerintah 
daerah dan sebagainya. Konsep modal sosial yang terdiri 
dari ketiga elemen tersebut juga terjadi pada organisasi 
subak khusunya Subak Jatiluwih Tabanan Bali.

Dalam praktiknya, masyarakat Bali yang tergabung da-
lam organisasi subak memiliki konsep yang kuat yakni Tri 
Hita Karana. Konsep ini memasukkan unsur budaya dan 
adat yang kuat serta beberapa penelitian juga telah meng-
kaji bagaimana kekuatan konsep tersebut mampu memper-
tahankan eksistensi subak terutama di Jatiluwih. Terkait hal 
tersebut, peran manusia juga menjadi bagian utama dalam 
keberlangsungannya. Manusia di sini sebagai unsur sosial 
memiliki kekuatan modal sosial, sehingga mampu mengor-



Paradigma Baru Akuntabilitas Keuangan80

ganisir hingga sedemikian rupa dalam mengolah subak. Da-
lam konteks modal sosial dalam Subak juga tidak lepas dari 
elemen bonding, bridging dan linking yang berlaku.

4.2.1 Integrasi Bonding dan Pawongan dalam Praktik 
Akuntabilitas

Bentuk bonding atau hubungan antar anggota Subak 
Jatiluwih ini ditunjukkan dengan sinergisitas antar anggota 
dalam kerjasama untuk mencapai tujuan kesejahteraan 
anggota. Sinergi ini dilakukan oleh seluruh anggota Subak 
Jatiluwih yang terdiri dari tujuh tempek. Harmonisasi yang 
kuat pada hubungan sosial bonding dalam organisasi Subak 
Jatiluwih ini salah satunya ditunjukkan ketika adanya ritual 
atau upacara-upacara adat yang ada. Melalui kegiatan 
tersebut tercipta solidaritas dan kerja sama yang kuat 
antar masyarakat. Ketika prosesi upacara, semua anggota 
di masing-masing tempek menggelar ritual-ritual ada yang 
sifatnya individu di sawah mereka masing-masing dan ada 
yang bersama-sama di suatu pure seperti Pure Bedugul atau 
di Tanah Lot. Kebersamaan ini ternyata mampu menciptakan 
ikatan emosional sosial yang tinggi serta dapat menciptakan 
harmonisasi kerjasama dalam suatu organisasi. Selain itu, 
bentuk bonding yang ada dalam organisasi Subak Jatiluwih 
ini juga terlihat ketika ada acara pengelolaan sawah mulai 
dari pengelolaan air hingga panen. Semua elemen anggota 
Subak di masing-masing tempek gotong royong saling 
membantu. 
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Dalam pembentukan organisasi subak juga terjadi 
interaksi yang kuat antar anggota subak dan tempek. 
Misalkan dalam penentukan ketua subak, ketua tempek, 
bendahara dan sekretaris subak maupun tempek. 
Dalam proses pemilihannya dilakukan secara demokratis 
seperti pemilihan pemimpin pada umumnya. Misal dalam 
pemilihan ketua subak yang disebut pekaseh, itu masing-
masing tempek mengajukan calonnya yang kemudian nanti 
akan dilakukan pemilihan melalui pemilihan umum ketua 
subak. Pemilihan ini dilakukan setiap lima tahun sekali dan 
melibatkan suara seluruh anggota subak di Jatiluwih seperti 
yang diungkap oleh informan INA sebagai berikut.

”itu hak anggota masing-masing tempek siapa yang 
dipercaya kira-kira yang ditunjuk. Kalau di sini yang besar 
itu pemilihannya tiap 5 tahun itu persis kayak pilkada. Misal 
tempek A B C ngeluarkan calon berapa. Kalo dulu saya 3 
orang kemudian dari 3 itu yang anggta Subak hampir 500 
yang 7 tempek itu melakukan pemilihan suara, mana yang 
paling banyak mendapat suara itu yang diangkat.”

Selain itu, beberapa wujud hubungan bonding antar 
anggota ini ditunjukkan melalui musyawarah-musyawarah 
yang dilakukan pada saat rapat baik yang dilakukan 
oleh tempek-tempek maupun oleh subak besarnya. 
Dalam hal ini, musyawarah biasanya terkait dengan 
musyawarah pembentukan program kerja, pendanaan serta 
pertanggungjawaban dana misal dari Pemerintah Provinsi 
Bali (BKK) dan dari dinas pariwisata untuk dana DTW. 
Semua dilakukan secara musyawarah untuk menghindari 
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kecurigaan maupun pikiran negatif yang dapat mengurangi 
harmonisasi subak atau tempek sebagaimana pernyataan 
informan INA:

”punya program kerja yang diketuai ketua tempek 
sekretaris dan bendahara dia yang mengatur berapa 
memerlukan biaya untuk apa dan sebagainya dia yang tau 
itu. Jadi kalo saya sifatnya proaktif.”

Pertemuan rutin pengurus subak dilaksanakan 
dalam membahas administrasi untuk kelancaran tugas-
tugas pengurus dan krama subak secara keseluruhan. 
Administrasi biasa berbentuk pembuatan buku-buku 
program kerja, notulen rapat, pembukuan keuangan, surat 
masuk/keluar dan lain-lain. Rapat pada tingkat pengurus 
maupun paruman pada tingkat krama subak, secara umum 
dilakukan setiap bulan. Materi yang dibahas dalam rapat 
berupa garis besar rencana kerja dan beragam hal yang 
menyangkut kebijaksanaan yang segera harus dilaksanakan 
seperti cara-cara menanggulangi banjir, serangan hama dan 
penyakit terhadap tanaman padi, mengatasi pertikaian yang 
terjadi antara anggota subak dan sebagainya. 

Subak sebagai organisasi, mempunyai peraturan-pera-
turan atau anggaran dasar yang disebut awig-awig, baik da-
lam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat sejak 
subak itu berdiri. Dalam awig-awig dimuat ketentuan-keten-
tuan pokok, sedangkan ketentuan yang detail dimuat dalam 
pararem sebagai pelaksanaan awig-awig subak. Isi pokok 
awig-awig mengatur mengenai parhyangan, pawongan, 



Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali 83

dan palemahan. Dan untuk pelanggaran-pelanggaran yang 
dilakukan oleh anggota subak sudah dicantumkan dalam 
awig-awig tersebut. Hukuman yang dilakukan meliputi peri- 
ngatan, denda sampai penutupan air, pelelangan atas milik 
kekayaan (rampag) dan kehilangan keanggotaan subak.

Peranan unsur budaya dan agama dengan menjalankan 
Tri Hita Karana menjadi pedoman bagi kehidupan anggota 
subak. Pada Subak Jatiluwih terdiri dari tujuh tempek 
yang mejadi anggota subak besar Jatiluwih dimana dalam 
aktifitasnya sehari-hari mulai dari proses penanaman padi 
hingga panen serta berbagai ritual adat yang dilakukan 
itu diatur oleh peraturan adat yang disebut dengan awig-
awig. Dalam kenyataannya awig-awig ini dapat berbentuk 
tertulis (teks) maupun tidak tertulis. Secara umum, awig-
awig diartikan sebuah seperangkat peraturan sebagai 
pedoman masyarakat adat di Bali untuk melakukan aktifitas 
kehidupan sehari-harinya agar tidak bertentangan dengan 
peraturan adat dan agama. 

Awig-awig ini disebut juga sebagai seperangkat 
kelembagaan lokal yang berisi tentang peraturan-peraturan 
yang menjadi pedoman masyarakat adat khususnya di Bali 
dan Lombok (Widyastini dan Dharmawan, 2013). Secara 
filosofis bahasa awig-awig berasal dari kata wig yang berati 
rusak dan a artinya tidak rusak atau baik. Sehingga awig-
awig merupakan sesuatu yang baik dan tidak merusak 
dan kemudian dijadikan sebagai seperangkat peraturan 
untuk menata atau mengolah kehidupan masyarakat dalam 
konteks menjaga harmonisasi dan keberlangsung alam. 
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Awig-awig ini memuat beberapa aturan baik dalam bentuk 
tertulis ataupun tidak tertulis yang disusun dan dibuat oleh 
masyarakat sebagai pengatur tata tertib kehidupan sehari-
hari (Husni 2002; Saba 2003; Widyastini dan Dharmawan, 
2013). Awig-awig ini memegang kuat peranan konsep 
Tri Hita Karana sehingga di dalam isinya tidak lepas dari 
konsep tersebut demi menjaga hubungan antara manusia 
baik secara vertikal dengan Tuhan (Dewa) dan horizontal 
(manusia dan lingkungan). 

Bentuk bonding lainnya dalam organisasi Subak Jatiluwih 
adalah gotong royong dan kebersamaan yang sangat kental 
terlihat ketika adanya perbaikan infrastruktur tempek atau 
subak seperti perbaikan irigasi, jembatan dan jalan. Semua 
elemen tempek dan subak bekerja secara gotong royong 
memperbaiki infrastruktur tersebut dengan menggunakan 
dana bantuan keuangan khusus dari provinsi. Beberapa 
kegiatan tersebut dinilai menjadi salah satu kearifan lokal 
dari subak di Bali khususnya Jatiluwih. Modal sosial melalui 
bonding yang kuat tersebut juga menjadi salah satu aplikatif 
dari konsep Tri Hita Karana yang mengarah pada hubungan 
secara horizontal antara manusia dengan manusia sehingga 
tercipta sinergi dan harmoni yang indah dalam kehidupan 
masyarakatnya. Kerjasama yang harmonis dalam kitab 
Yajurveda, XXIX.51 menegaskan bahwa setiap orang agar 
membantu orang lain yang menghadapi kesulitan atau 
ditimpa kemalangan. Selain itu, dikatakan dalam kitab 
RgVeda yaitu Tuhan Yang Maha Esa akan memberi karunia 
dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada orang yang 
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selalu berusaha untuk menciptakan dan memelihara 
hubungan yang selaras di antara sesama manusia, baik 
dengan sesama kerabat, kenalan, bahkan dengan orang 
yang belum dikenal (Rgveda, VII.32.8).

Integrasi aspek bonding dalam modal sosial dan 
pawongan dalam prinsip Tri Hita Karana dengan akuntabilitas 
keuangan di Subak Jatiluwih terlihat dengan adanya 
harmoni antar anggota dalam membuat rencana program 
kerja masing-masing tempek yang selalu melalui rapat 
untuk membuat kesepakatan bersama mengenai rencana 
kegiatan subak. Kerjasama yang harmonis terlihat dengan 
kesepakatan pembagian giliran program kerja tiap tempek 
untuk pemanfaatan dana bantuan khusus keuangan. 
Akuntabilitas keuangan dilakukan melalui beberapa 
proses mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan alokasi 
anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran.

Sebagaimana pernyataan informasi INA berikut.

…”punya program kerja yang diketuai ketua tempek 
sekretaris dan bendahara dia yang mengatur berapa 
memerlukan biaya untuk apa dan sebagainya dia yang tau 
itu. Jadi kalo saya sifatnya proaktif.”

…”bottom up misalnya dari tempek A ada warganya ini, 
ketua-ketuanya ini minta aspirasi dari warganya juga. Apa 
yang perlu kita perbaiki. Kalau ini diperbaiki misalnya layak 
gak itu misal.”

Kekuatan subak pada dasarnya adalah ada kesepakatan 
yang dilaksanakan pada umumnya berdasarkan konsensus 
bersama tidak berdasarkan voting atau suara terbanyak. Hal 
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ini mengingat subak sebagai organisasi sosio-kultural yang 
berprinsip pada gotong royong. Namun dalam hal pemilihan 
pengurus organisasi masih didasarkan pada pemilihan 
suara terbanyak dari perwakilan masing-masing tempek. 

Prinsip akuntabilitas keuangan dalam konsep modal 
sosial bonding di antara anggota subak dan menjalin harmoni 
dalam unsur pawongan berbeda dengan akuntabilitas 
keuangan dalam teori agensi yang menekankan hubungan 
principal dan agen. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas 
akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Oleh sebab itu seseorang yang mendapatkan 
amanat harus mempertanggungjawabkannya kepada orang-
orang yang memberinya kepercayaan.

Sebagaimana pernyataan informan INA berikut.

…”kalau dari propinsi ada dana BKK 50 juta masuk ke 
pekaseh. Itu rutin kemudian dana itu cuman diambil aja 
ditarik aja oleh pekaseh dan diecerkan ke tempek-tempek 
ini dan bergilir setiap tahunnya..”

..”iya, satu kesatuan satu awig-awig masing-masing 
Subak beda sesuai dengan Tempek Subak A peraturannya 
seperti apa beda-beda..”
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Dalam konsep modal sosial dan pawongan, akuntabilitas 
keuangan dibangun melalui menciptakan harmoni antarse- 
sama anggota subak yang tercermin dari kegiatan tiap tem-
pek dengan prinsip saling membutuhkan untuk mencapai 
kepentingan bersama. Sifat legawa, ikhlas dalam mencapai 
kata sepakat menjadi bagian penting dalam setiap rumusan 
keputusan rapat subak bersama masing-masing tempek. 

Sementara dalam hal pertanggungjawaban penggunaan 
anggaran tercermin dari setiap kegiatan yang dilakukan 
oleh tempek. Meskipun dalam format pelaporan keuangan 
yang sederhana namun rasa tanggung jawab dan rasa 
saling percaya antarsesama anggota tidak ada rasa saling 
curiga serta adanya rasa takut terhadap karma phala jika 
melakukan kecurangan menjadi dasar utama pelaksana 
anggaran dalam pertanggungjawabannya terhadap anggota 
subak lainnya dan yang paling utama dalam akuntabilitasnya 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua itu bermuara pada 
pencapaian kesejahteraan bersama dan kepentingan 
bersama. Hal ini sejalan dengan definisi LAN dan BPKP (2001) 
mengenai akuntabilitas keuangan yaitu pertanggungjawaban 
mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan 
terhadap peraturan perundangan. Dalam hal ini adanya 
norma sosial yang tercantum dalam awig-awig menjadi 
landasan utama para anggota subak dalam mematuhi dan 
mentaati peraturan sebagaimana diatur dalam awig-awig 
meskipun anggota subak tidak tahu secara rinci isi dari awig-
awig namun anggota subak menilai adanya sanksi sosial 
memiliki konsekuensi logis dan kekuatan yang tinggi. Setiap 
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anggota subak akan menjaga ketaatan dalam berperilaku 
dalam setiap aktifitasnya. 

Sanksi sosial menjadi sanksi dengan konsekuensi yang 
dianggap paling berat dibandingkan sanksi lainnya seperti 
pidana. Hal ini disebabkan anggota yang terkena sanksi 
sosial dianggap berbuat dosa di areal subak sehingga harus 
melakukan upacara keagamaan karena kawasan subak 
bersangkutan sudah leteh (tidak suci).

Awig-awig bukan hanya sekedar aturan dalam bentuk 
fisik seperti undang-undang, namun lebih menekankan 
pada nilai intrinsik yang terlembaga pada diri setiap indivi-
du untuk selalu berbuat jujur dengan konsekuensi hukuman 
yang juga dianggap berat jika melanggar awig-awig. 

4.2.2 Integrasi Bridging dan Pawongan dalam Praktik 
Akuntabilitas

Elemen modal sosial lain yang memiliki peranan dalam 
eksistensi Subak Jatiluwih yakni bridging. Elemen ini 
berkaitan dengan hubungan eksternal yang masih horizontal 
antara anggota Subak Jatiluwih dengan anggota subak atau 
tempek lainnya di Bali. Bentuk lain bridging tercermin dari 
koordinasi yang ditunjukkan antara masing-masing anggota 
subak atau tempek satu dengan yang lain. Misalkan ketika 
ada rapat pertanggungjawaban, musyawarah atau koordinasi 
program kerja ditingkat subak, masing-masing tempek akan 
mengirimkan anggotanya yang mewakili biasanya diwakili 
oleh ketua tempek, sekretaris atau bendaraha tempek 
masing-masing. Mereka akan bertemu pada tingkat subak 
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besar dan berkoordinasi terkait agenda pertemuan untuk 
mencapai mufakat dan tujuan yang sama. Selain itu misal 
terdapat pertemuan pada tingkat kabupaten atau provinsi 
misalkan ada rapat di dinas pertanian atau dinas pariwisata 
ditingkat Kabupaten Tabanan. Masing-masing subak akan 
mengirimkan wakilnya untuk bertukar pikiran dalam suatu 
musyawarah untuk mencapai mufakat bersama. 

Selain itu, pada tingkat provinsi misalkan ada acara 
perkumpulan seluruh subak di provinsi Bali di Dinas Pariwisata 
Provinsi, Pemprov Bali dan Dinas Pertanian Provinsi. Semua 
Subak di seluruh Bali akan berkumpul dan mengirimkan 
masing-masing wakilnya. Dalam agenda tersebut semua 
petinggi subak di Bali yang mewakili termasuk Subak 
Jatiluwih akan melakukan interaksi dan komunikasi antara 
wakil subak satu dengan yang lain di seluruh Provinsi Bali. 
Dalam ranah akademik, dalam upaya menjaga eksistensi 
subak, kegiatan dialog interaktif, penelitian hingga kegiatan 
pengabdian dengan perguruan tinggi di Provinsi Bali maupun 
di luar provinsi bahkan mancanegara. Harmoni kerja sama 
yang terjalin dengan pihak eksternal dalam prinsip bridging, 
menjadi media dalam memperkenalkan dan menjaga 
eksistensi subak sebagai warisan budaya dunia.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban keuangan da-
lam prinsip bridging dan pawongan lebih mementingkan 
pada terciptanya kualitas dibandingkan dengan kuantitas. 
Terciptanya bridging dalam akuntabilitas keuangan lebih 
memberikan nilai positif dalam level makro terutama ke-
percayaan pihak eksternal. Berbeda dengan bonding yang 
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memperkuat harmoni internal namun mengesampingkan 
kelompok lainnya. Sementara bridging lebih pada mencip-
takan kepercayaan dan jaringan sosial dengan kelompok 
lainnya sehingga memberikan feedback positif terhadap 
eksistensi Subak Jatiluwih. Konsep bridging dalam unsur 
pawongan Subak Jailuwih menunjukkan sifat yang dinamis 
dalam merespon dinamika sosial ekonomi masyarakat, su-
bak menjadi organisasi sosial religi yang juga outward look-
ing terhadap lingkungan eksternal sekitarnya, namun tetap 
dalam koridor menjunjung nilai-nilai dalam Tri Hita Karana. 

4.2.3 Integrasi Linking dan Pawongan dalam Praktik 
Akuntabilitas

Elemen lain dari modal sosial yang memiliki peranan 
besar dalam subak yaitu linking yang merupakan hubungan 
secara vertikal antara petinggi subak dengan komunitas lain 
di luar subak seperti pemerintah dan pihak swasta. Sum-
ber dana yang didominasi dari dana provinsi yang berbentuk 
BKK dan dana dari dinas pariwisata yang berbentuk DTW ini 
menjadi salah satu bentuk aliran dana yang terjadi setelah 
Subak Jatiluwih masuk dalam situs warisan budaya UNESCO 
pada 2012. Dari sini masuk beberapa sumber pendanaan 
seperti dari Dinas Pariwisata dan Pemerintah Provinsi Bali 
seperti yang dipaparkan oleh informan INA sebagai berikut:

”ya, masih ada hubungannya dengan pemda pemerintah 
daerah, dinas pariwisata itu ada dana masuk, kalau setiap 
bulannya kalau sekarang ya rata-rata 25 juta lah per bulan”
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”Kalau dari propinsi ada dana BKK 50 juta masuk ke 
pekaseh. Itu rutin kemudian dana itu cuman diambil aja 
ditarik aja oleh pekaseh dan diecerkan ke tempek-tempek ini. 
Dan bergilir setiap tahunnya. Dan pertanggungjawabannya 
subak pengguna disini cuman dia menyiapkan kuitansi untuk 
apa misalnya nota dan sebagainya kita serahkan ke pekaseh 
dan pekaseh ke desa, desa membuat pertanggungjawaban 
ke pemerintah.”

Ditinjau dari elemen linking antara subak dan pemerintah 
memang terjalin erat melalui kegiatan pembangunan. Ini 
terjadi karena integrasi pemerintah terkait pembangunan 
infrastruktur subak juga rutin dilakukan melalui aliran 
sumber-sumber dana yang diperoleh setiap tahunnya. 
Dari sisi aplikatifnya, penggunaan dana dari pemerintah 
misalkan dari dana DTW ini digunakan untuk kegiatan ritual-
ritual yang memang menjadi ciri khas atau kearifan lokal 
masyarakat Bali pada umumnya. Selain itu, sisa dana juga 
digunakan untuk perbaikan kecil infrastruktur. Sebesar 21% 
dana DTW ini diserahkan ke subak yang kemudian dibagi 
ke dalam 7 tempek sehingga masing-masing mendapatkan 
dana sebesar 3% setiap bulannya. Integrasi pendanaan 
lain yang dilakukan pemerintah sebagai wujud linking 
dengan subak diwujudkan dalam bantuan keuangan khusus 
dari Pemerintah Provinsi Bali. Bentuk bantuan tersebut 
dialokasikan untuk pembuatan dan perbaikan infrastruktur 
dan tempat ibadah subak seperti pura, jalan, jembatan dan 
saluran irigasi sebagaimana pernyataan informan INA: 
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”ya, masih ada hubungannya dengan pemda pemerintah 
daerah, dinas pariwisata itu ada dana masuk, kalau setiap 
bulannya kalau sekarang ya rata-rata 25 juta lah per bulan.” 

”Kalau dari propinsi ada dana BKK 50 juta masuk ke 
pekaseh. Itu rutin kemudian dana itu cuma diambil aja 
ditarik aja oleh pekaseh dan diecerkan ke tempek-tempek 
ini. Dan bergilir setiap tahunnya.”

”Dibawah kerjasama desa bersama pemda, nah dari 
hitung-hitungan itu Subak mendapat 21% untuk seluruh 
Subak, berarti masing-masing tempek mendapat 3 % itu 
dikelola masing-masing tempek. Terus sampai sekarang 
astungkare tidak pernah kurang.”

Wujud linking terkadang juga memiliki sisi negatif bagi 
subak misalkan pembangunan jembatan atau infrastruktur 
lain yang tidak sesuai dengan standar sehingga hal ini 
menimbulkan kerusakan yang lebih cepat dari yang 
seharusnya. Ini menunjukkan bahwa linking yang terjadi 
antara Subak Jatiluwih dan pihak pemerintah masih ada 
celah permasalahan meskipun belum terekspos secara luas.

”Masalahnya kalau pekerjaan dikerjakan oleh pemerin-
tah mungkin bagaimana pengawasannya, kadang-kadang 
kualitas proyek dipertanyakan.”

“Ya mengeluh, dampaknya kan mengeluh kok baru 
setahun udah jebol. Kalo proyek swakelola atau swakarya 
dikelola oleh desa gak sampai gitu.”

Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlu adanya penga-
wasan dan kontrol kerja yang lebih kuat agar tidak menim-
bulkan celah masalah yang kemungkinan terjadi.
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Hubungan subak dengan lembaga pemerintah atasan 
(sedahan), sedahan agung dan bupati/wali kota madya 
kepala daerah yang mempunyai hubungan struktural, 
khususnya di bidang pengenaan PBB, namun diimbali dengan 
perintah-perintah dalam meningkatkan produksi pertanian 
di subak. Hubungan subak dengan lembaga selevel, seperti 
desa, desa adat dan kelurahan yang diwujudkan dalam 
bentuk koordinasi dengan: 1) Dinas Pekerjaan Umum Seksi 
Pengairan Subak yang merencanakan, membangun dan 
memelihara fasilitas pengairan dan berupa penentuan 
debit air, pengawasan bangunan irigasi dan sumbangan 
tenaga terdidik bidang pengairan; 2) Dinas Pertanian yang 
memberikan bantuan berupa pengembangan teknologi 
baru seperti penggunaan bibit unggul, pemberantasan 
hama penyakit, pemupukan dan pemasaran hasil, sampai 
pada memberikan sumbangan ataupun pinjaman alat-alat 
pertanian; dan 3) Dinas Pendapatan Daerah Pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan anggota subak dilakukan melalui 
pengurus subak yang bekerjasama dengan Instansi Pajak.

4.3 Integrasi Unsur Palemahan dan Sustaina- 
bilitas Lingkungan Alam dalam Praktik 
Akuntabilitas Keuangan

Salah satu keunggulan yang menjadi daya tarik wisata 
Subak Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) ada-
lah potensi lingkungan alam yang terintegrasi dengan aga-
ma dan lingkungan budaya dari sistem subak yang masih 
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terjaga eksistensinya. Sistem pertanian padi sawah organik 
dan menjadi tempat dimana seluruh situs lanskap sebagai 
sesuatu yang sakral seperti Pura Luhur Ulun Danu Batur di 
tepi Danau Batur dimana kawahnya dianggap sebagai sum-
ber utama dari seluruh mata air dan sungai, Lanskap Subak 
Daerah Aliran Sungai Pakerisan yang dikenal sebagai sistem 
pengairan tertua di Bali, Lanskap Subak Catur Angga Batu-
karu dimana teras sawahnya disebut dalam dokumen kuno 
abad ke-10 yang membuatnya menjadi salah satu yang ter-
tua dan menjadi bukti utama dari arsitektur klasik Bali, serta 
Pura Luhur Taman Ayun yang merupakan pura air dengan 
arsitektur klasik paling besar dan terkemuka di wilayahnya 
dan menjadi bukti perluasan sistem subak di bawah Kera-
jaan Bali kuno di abad ke-19. Komponen subak merupakan 
sebuah hutan yang melindungi persediaan air, lanskap teras 
subak, sawah yang terhubung dengan sistem kanal, salu-
ran air dan bendung, pedesaan, serta seluruh pura dengan 
berbagai fungsi dan ukuran yang menandai baik sumber air 
maupun salurannya yang melalui pura-pura tersebut untuk 
mengairi lahan subak di bawahnya (UNESCO, 2016). 

Sistem pertanian di Provinsi Bali memiliki keunikan 
dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia 
yang bukan hanya memperhatikan sistem pertanian secara 
fisik (physical agriculture) namun juga yang bersifat non 
fisik (metaphysical agriculture). Adapun manifes metafisik 
pertanian di Bali adalah (Kardi, 2005):
1. Kegiatan ritual upacara pertanian. Kegiatan ritual perta-

nian bersifat ageng (besar) diselenggarakan oleh orga- 
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nisasi sosial tradisional subak, seperti ritual Nyapah yang 
dilaksanakan di Pura Desa (Bale Agung) dan Ngusabha 
yang dilakukan di Pura Beraban Subak sebanyak dua 
kali setiap tahun. Ritual yang bersifat madye (sedang), 
serta niste (kecil) dilakukan oleh setiap anggota subak 
(krama subak). Upacara pada dasarnya adalah yadnya 
korban suci dengan hati yang tulus ikhlas. Upacara men-
jadi media untuk menjaga harmoni dengan alam;

2. Praktek pertanian berbasis ajaran Rwa Bhineda 
yang bersumber pada kitab suci Weda yaitu kegiatan 
budidaya tanaman, baik di lahan kering maupun di 
lahan basah yang selalu berusaha secara total menjaga 
keseimbangan ekosistem. Saat ini kegiatan pertanian 
dengan metode berbasis organik yang sesuai dengan 
ajaran Rwa Bhineda. 
Menurut Muhadjir (2000) bahwa keteraturan alam 

semesta ini berada pada dataran transenden yang telah 
diatur oleh Al Khalik (Sang Pencipta). Keseimbangan di 
alam semesta merupakan bukti kuasa Tuhan Sang Maha 
Pencipta. Pasangan dua kejadian yang bersifat objektif alami 
di dalam Bahasa Weda disebut Rwa Bhineda yakni dua 
hal yang nampak bertolak belakang, terjadi agar tercapai 
keseimbangan alam semesta dan kehidupan. Alam semesta 
atau bhuwana agung atau macrocosmos dan manusia 
atau bhuwana alit atau microcosmos adalah ciptaan Tuhan 
yang menjadi jiwa bhuwana agung disebut Brahman dan 
Tuhan yang menjadi jiwa bhuwana alit dan disebut Atman. 
Manusia saling ber-yadnya antara sesama ciptaan Tuhan 
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atau cakra yadnya atau ber-yadnya yang timbal balik. Tuhan 
ber-yadnya kepada manusia maka manusia juga ber-yadnya 
pada Tuhan. Begitu pula dengan alam ber-yadnya kepada 
manusia maka manusia juga ber-yadnya pada manusia. 
Sementara menurut Popper (1983), makna metafisik 
adalah kebenaran yang dinyatakan dalam pernyataan yang 
untestable dimana setiap kejadian ada penyebabnya adalah 
pernyataan eksistensial universal yang untestable. Kejadian 
universal dan penyebab universal itulah disebut sebagai 
kebenaran objektif yang metafisik, yang untestable. 

Berikut pernyataan informan INS:

…”THK misal semua warga negara Indonesia percaya 
pada Tuhan Yang Maha Esa. Kalo misal di Bali termasuk 
di Jatiluwih terkait dengan THK, pada saat kita menjelang 
mau tanam padi, menjelang ke sawah ya ada istilah 
upacara  jemput air tapi dengan ritual, setelah dijemput 
diatur sedemikian rupa. Setelah diatur kan tidak terjadi 
permasalahan si A dapet berapa si B dapet berapa. Itu kalau 
bahasa balinya medhak tuyu. Setelah diatur sedemikian 
rupa sesuai hak nya, masuk ke sawah kemudian cangkul 
pertama mendaghir namanya ada ritul sampai padi naik 
atau turun ke lumbung ada ritual. Misalnya kalau ada padi 
berumur 2,5 bulan terutama padi lokal itu adanya namanya 
ritual nengluk merane, artinya kita mengendalikan hama 
dengan ritual, sembayangnya dimana,  pekendungan, tanah 
lot, puri tabanan. Air itu dicampur jadi satu air suci itu,setelah 
itu disprosisi ke peruk besah dan bedugul. Disposisi kesana 
lagi dan dibawah ke bedugul masing-masing. Kan ada tujuh 
bedugul. Disposisilah di sana setelah dari sana barulah 
masing-masing kekepemilikan sawah dibersih-bersihkan 
ada ritualnya juga. Itu kan budaya dan agama juga.”
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...”kalau manusia dengan manusia diatur dalam awig-
awig diatur dalam pawongannya.”

…”itu sangat kuat sekali itu namanya pawongan. Kalo 
pelemahannya mengatur sawahnya masing-masing kapan 
ditanam kapan panen dan sebagainya. Sehingga dengan 
demikian pemerintah mulai 2011,2002, 2003 sudah 
melakukan penelitian di Jatiluwih untuk apa, agar subak 
jatiluwih diusulkan ke UNESCO. Nah tahun 2004 sudah 
masuk nominasi namun kurang luas, karena kurang luas 
kembali ke revisi usulan itu untuk menambah luas,dari satu 
subak skrg yang diakui unesco ada 14 Subak. yang disebut 
dengan subak. Sehingga thn 2012 resminya diakui UNESCO. 
Kenapa diakui oleh unesco karena terkadung nilai-nilai yang 
universal, nilai-nilai  yang sangat luar biasa kearifan lokal.”

Pernyataan bahwa setiap kejadian ada penyebabnya 
diyakini sebagai hukum karma pala oleh umat Hindu di Bali 
termasuk para petani. Perbuatan yang baik (subha karma) 
akan berakibat hasil yang baik. Perbuatan yang buruk 
(asubha karma) akan berakibat hasil yang buruk. Kegiatan 
yang dilakukan di lahan pertanian tentu saja ada yang berefek 
merugikan atau menyakiti makhluk lain (asubha karma), 
sebagai contoh membunuh hama dan penyakit tanaman. 
Tat twam asi (itu adalah aku), dan advesta sarwa bhutanam 
(jangan menyakiti setiap makhluk) adalah merupakan pesan 
Weda yang pada mulanya sangat diyakini dan dijalankan 
oleh para petani di Bali. Hal ini sesuai pernyataan informan 
INS berikut:

...”misalnya gimana ya. Kalau misalnya si A melanggar 
kena karma pala. Kena sanksinya misal.”
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Para petani meyakini bahwa kumpulan dari sisa-sisa 
perbuatan yang menyakiti ini akan menimbulkan kejadian 
universal yang dapat membawa malapetaka (nature strikes 
back). Melalui rangkaian ritual yang dilaksanakan, para 
petani memohon kepada Tuhan (Idha Sang Hyang Widhi 
Wasa) agar malapetaka itu tidak terjadi (Kardi, 2005).

Metafisik pertanian dalam bentuk ritual lahir dan 
berkembang akibat sifat petani yang tulus untuk memiliki 
bakti dan karma suci yang dipersembahkan kepada Tuhan 
(Idha Sang Hyang Widhi Wasa) setelah mengambil manfaat 
sumber daya alam di lahan pertanian yang diciptakan oleh 
Tuhan (Namayudha, 1999). Melalui persembahan suci, 
diharapkan dapat terwujud keselarasan hubungan antara 
manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan 
manusia dengan lingkungan alamnya, serta mencapai 
Moksa Artham Jagadhitaya Ca Iti Dharma, yang berarti 
kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau rohani 
sebagai tujuan hidup. 

Pembangunan pertanian berkelanjutan merupakan 
sistem usaha tani yang dipandang secara holistik (holistic 
approach), secara ekonomi menguntungkan (economically 
viable), ramah lingkungan (environmentally sound), sesuai 
budaya setempat serta dapat diterapkan oleh masyarakat 
(technically and culturally appropriate) dan secara sosial 
dapat diterima masyarakat (socially acceptable). Tujuan per-
tanian berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas hidup.

Sistem pengolahan pertanian di Desa Jatiluwih dilakukan 
secara tradisional dengan menggunakan hewan yaitu sapi 
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karena diyakini hasil panen lebih bagus, tidak menggunakan 
pestisida dan bahan kimia lainnya. Oleh karena itu, produksi 
padi Jatiluwih sangat terkenal dengan beras merah 
“cendana” atau jenis padi “lambe gangsar barak cename” 
yang memiliki kadar glukosa rendah, kaya kandungan gizi 
dan memiliki bau harum yang khas yang tidak dimiliki oleh 
daerah lainnya. Pemerintah daerah mengeluarkan program 
“Gerbang Pangan Serasi” (GPS) tahun 2015 seluas 45 
hektar, tahun 2016-2017 seluas 65 hektar dan tahun 2017-
2018 meningkat seluas 84 hektar dalam bentuk bantuan 
bibit dan pupuk organik. Keunikan budaya dalam pola 
tanam di Desa Jatiluwih berkaitan dengan adanya hari Nyepi 
yang bertujuan mengatur keseimbangan ekosistem dengan 
tanpa melakukan aktifitas apapun di lahan sawah selama 
hari Nyepi yakni 1) pada saat umur padi 1,5 bulan  hingga 2 
bulan umur padi pemungkah 3 hari; 2) umur padi 2,5 bulan 
hingga 3 bulan selama 2 hari Nyepi; dan 3) pada saat umur 
padi hampir 5 bulan selama satu hari.

Pola tanam di Desa Jatiluwih menggunakan sistem pola 
tanam kerta masa yang berfungsi menekan atau memu-
tus siklus hidup hama dan penyakit tanaman, sekaligus 
menghindari bertanam padi secara tulak sumur yakni tidak 
serempaknya penanaman. Mengatur tata guna tanah de-
ngan sistem terasering sehingga lahan tanah yang tadi ber-
gunung-gunung menjadi hamparan sawah atau sengkedan 
yang berundak-undak yang dapat menopang longsor tanah. 
Gegadon, yaitu pergiliran tanaman padi dengan palawija 
karena pergantian pemakaian air sesama subak di sekitar- 
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nya. Mengatur pembagian air dengan sistem temuku:
1. Temuku aya yakni pembagian air di hulu; 
2. Temuku gede yakni ukuran pembagian air untuk bagian-

bagian wilayah persubakan;
3. Temuku penasan yakni ukuran pembagian air yang 

langsung ke petakan-petakan sawah, yang jumlah petani 
sawah kurang lebih 10 bagian;

4. Temuku penyacah yakni ukuran pembagian air untuk 
perorangan. 
Air tersebut diatur melalui aungan (terowongan), 

empelan (empangan) dan telabah (selokan/parit). Distribusi 
pembagian air sampai ke petakan sawah sesuai dengan 
jumlah ayahan atau pembagian benih (wit). Satu ayahan 
sama dengan satu wit tenah, yakni benih seberat kurang 
lebih 25kg memperoleh air satu unit. Satu unit itu sama 
dengan tektek sama dengan kecoran, yaitu satu satuan 
pembagian air yang dihitung berdasarkan jumlah ayahan 
(tenahan). Satu tektek sama dengan empat jari tangan. 
Sistem ini umumnya diterapkan untuk pembagian air 
ke petakan sawah (Haryono, 2007). Sutawan (1989) 
menyatakan sistem irigasi subak berkaitan erat dengan 
fungsi subak. Terdapat lima fungsi subak yaitu pencarian 
dan pendistribusian air irigasi, manajemen konflik, operasi 
dan pemeliharaan saluran irigasi, upacara ritual keagamaan 
dan mobilisasi sumber daya.

Pembagian air di Subak Jatiluwih selama ini tidak pernah 
menimbulkan konflik atau perselisihan. Selama ini anggota 
subak dapat mengatur kebutuhan air masing-masing. Ang-
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gota subak memiliki tenggang rasa tinggi dalam pengaturan 
air, sehingga konflik dapat dihindari. Anggota subak akan 
menegur anggota lain bila yang bersangkutan mengambil 
air melebihi jatah yang sudah ditentukan. Biasanya dengan 
teguran saja anggota subak sudah mengerti kesalahannya 
dan mengatur kembali saluran inlet-nya. Pelanggaran terha-
dap tata guna air sudah diatur dalam awig-awig.

Masyarakat terikat dengan perundang-undangan atau 
tata nilai-budaya yang ada sejak nenek moyang secara turun 
temurun sebagai warisan budaya yang kemudian ditetapkan 
secara terlulis sebagaimana yang disebut sebagai awig-
awig. Awig-awig merupakan aturan yang telah disepakati 
oleh masyarakat sebagai aturan adat tertulis legal formal 
yang kedudukannya begitu kuat dan sangat dipatuhi oleh 
seluruh masyarakat Bali, sehingga bila ada yang melanggar 
aturan tersebut maka yang bersangakutan terkena 
hukuman adat, baik berupa: (a) sanksi material berupa 
hukuman denda berupa nilai atau besaran dari hasil panen 
dan/atau sawahnya tidak diberi air; atau (b) sanksi sosial 
atau adat, seperti dikeluarkan dari keanggotaan subak 
atau maksimumnya terusir dari desa adat. Awig-awig pada 
umumnya mengatur hal-hal yang bersifat umum dan lebih 
luas, seperti menetapkan areal kerja subak yang terkait 
dengan jaringan atau daerah irigasi primer, sekunder, dan 
tersier termasuk bangunan-bangunan air dan infrastruktur 
yang ada di dalamnya kemudian juga mengatur kapan dan 
apa yang seharusnya secara umum perlu ditaati pada Hari 
Raya Nyepi.
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Selain awig-awig ada aturan yang disepakati oleh 
anggota subak yang tingkatannya lebih rendah dari awig-
awig, yaitu perarem merupakan penjabaran dari awig-
awig yang umumnya bersifat kesepakatan bersama yang 
tidak tertulis, namun keberadaannya sama dengan awig-
awig, dimana bila terjadi pelanggaran atas aturan dalam 
perarem sanksinya sama, berupa sanksi denda dan/atau 
sanksi sosial-moral yang telah disepakati bersama. Pada 
umumnya ketentuan yang telah disepakati dan tidak tertulis 
dalam perarem tersebut sangat dipatuhi oleh anggota 
subak yang sudah saling mengikat secara adat budaya dan 
turun temurun sebagai warisan nenek moyang mereka yang 
harus dihormati oleh tiap generasi. Tak terkecuali dengan 
pengaturan air irigasi sawah di level jaringan kuarter dapat 
disepakati dalam perarem dimana petani terdekat dalam 
wilayah persil sawahnya mengatur tentang pembagian air 
yang langsung masuk ke petak-petak sawah mereka.

Akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam 
menciptakan good governance termasuk dalam pengelolaan 
sumber daya berkelanjutan yang bertujuan untuk memitigasi 
dampak negatif sosial dan lingkungan (Ottinger, 1969; 
Koppel, 2005; dan Bovens, 2007). Pencapaian efisiensi 
ekonomi penting namun tidak singular, dibutuhkan 
keberlanjutan usaha dengan cara bertanggung jawab 
terhadap alam dan menyeimbangkan kinerja anggaran 
sesuai dengan tantangan dinamika perubahan ekonomi dan 
lingkungan. Menurut Elkington (1997) bahwa keberlanjutan 
lingkungan ditentukan oleh tiga kondisi yakni penggunaan 
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sumber daya yang diperbarui dalam jumlah yang tidak 
melebihi batas, begitu pula dengan sumber daya yang 
tidak diperbarui juga tidak melebihi batas, begitu halnya 
dengan polusi emisi tidak melebihi kapasitas lingkungan. 
Terdapat lima dimensi akuntabilitas yaitu transparansi, 
liabilitas, controllability, responsibility dan responsiveness. 
Transparansi berarti mendorong kolaborasi masyarakat 
dan pemegang kebijakan dalam pengelolaan lingkungan 
(Darby 2010, United Nations 2011, Hsu 2016). Akuntabilitas 
sangat penting dalam meningkatkan konservasi dan 
keberlanjutan sumber daya alam. Responsibility bertujuan 
mempertahankan keberlanjutan pertanian dan teknologi 
dengan menjadikan petani yang lebih akuntabel. Petani 
merupakan pengguna utama sumber daya lingkungan dan 
menjadi earth’s resources yang memiliki tanggung jawab 
terhadap konservasi lingkungan (Agenda 21, Chapter 32). 

Integrasi sustainabilitas lingkungan dalam akuntabilitas 
terlihat sejak tahun 2012, dimana PBB merilis Global 
Reporting Initiave (GRI) yang meminta korporasi global 
mengintegrasikan pelaporan informasi keuangan, sosial 
dan lingkungan dalam pelaporan korporasi dan salah 
satunya adalah model sustainability reporting. Sustainability 
reporting adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan 
atau organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan 
dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan korporasi. 
Sustainability reporting juga menyajikan nilai-nilai dan 
model tata kelola perusahaan dan menunjukkan hubungan 
antara strategi dan komitmen korporasi terhadap ekonomi 
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global yang berkelanjutan. Sustainability reporting dapat 
dikatakan sebagai pelaporan non-keuangan atau triple 
bottom line, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan 
banyak lagi yang merupakan elemen intrinsik dari pelaporan 
terintegrasi.

Paradigma baru dalam akuntansi menitikberatkan 
proses akuntansi yang tidak hanya pada transaksi keuangan 
namun juga peristiwa sosial (people) dan lingkungan (planet) 
sehingga pelaporan juga bukan hanya keuangan namun juga 
sosial dan lingkungan. Triple Bottom Line yang dikemukakan 
pertama oleh Elkington (1997) bahwa keberhasilan bisnis 
dan organisasi menggunakan tiga hal yaitu ekonomi, sosial 
dan lingkungan yang mengacu pada profit, people dan 
planet. Sementara yang dimaksud dengan sustainabilitas 
menurut Hart dan Milsten (2003) adalah harapan untuk 
meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan saat ini untuk 
generasi mendatang. Beberapa hal yang harus diperhatikan 
adalah sumber daya terbarukan untuk regenerasi yang 
tidak melebihi batas, begitu pula dengan sumber daya tak 
terbarukan dan pencemaran emisi yang tidak melebihi 
kapasitas asimilatif lingkungan (Elkington, 1997).

Unsur palemahan dalam Tri Hita Karana menjelaskan 
harmoni manusia dengan alam, dimana manusia adalah 
bagian dari alam karenanya harus terbuka dan bersimpati 
terhadap alam (Poespowardojo, 1993; Windia et al., 2015). 
Keseimbangan dan keserasian menjadi kata kunci dalam 
alam semesta. Subak mampu mendayagunakan air yang 
selaras dengan alam dan diikuti oleh aturan tertulis dan 
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norma-norma religi. Oleh karena itu subak disebut sebagai 
organisasi sosio teknis. Subsistem sosial dalam sistem irigasi 
mampu mentransformasikan kepentingan individu menjadi 
kepentingan kolektif dalam menjaga kelestarian air. Sistem 
sosial dalam pengelolaan irigasi mengimplementasikan 
prinsip-prinsip keadilan, keterbukaan, harmoni dan 
kebersamaan.

Pengelolaan pola tanam di subak dilakukan melalui 
serangkaian rapat subak dalam menentukan varietas dan 
pola tanam. Pola tanam dipengaruhi oleh ketersediaan air di 
tingkat sumber, dimana pada saat air melimpah pada musim 
hujan diterapkan sistem continuous flow, sedangkan pada 
musim kemarau diberlakukan sistem rotasi atau stagering. 
Pengelolaan distribusi air dikenal dengan one inlet one 
outlet dimana setiap petani memiliki satu bangunan aliran 
masuk dan satu bangunan aliran keluar. Sistem pinjam 
meminjam air sesuai dengan kesepakatan bersama ada 
tidaknya kompensasi atau biaya.

Alokasi air yang diterima petani umumnya pada 
kebiasaan lama dengan menggunakan satuan tektek yang 
secara turun temurun dirasakan memberikan keadilan 
bagi petani. Arti adil adalah adanya keseimbangan antara 
hak dan kewajiban subak terkait sistem ayahan. Beberapa 
faktor yang menjadi pertimbangan dalam alokasi air irigasi 
adalah lokasi sawah dan jarak dengan bangunan bagi, sifat 
struktur tanah lahan, status petani dan peruntukan (Sedana, 
2017). Sistem pembagian air dilakukan antara lain dengan 
membagi subak menjadi dua wilayah yakni hulu atau ngulu 
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dan hilir atau ngesep, dimana setiap subak memiliki jadwal 
pembagian air dan subak dapat memberikan hak pada 
subak yang tidak sedang menghaki air atau pungkatan. 

Konflik-konflik kecil seperti pencurian air dan pembagian 
air tidak pernah terjadi dalam organisasi Subak Jatiluwih 
karena semuanya sudah diatur dalam awig-awig. Jika 
hal tersebut terjadi, biasanya dapat diselesaikan dengan 
musyawarah dan pengenaan sanksi sebegaimana diatur 
dalam awig-awig dan pararem atau anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga subak. Sanksi yang diberlakukan 
meliputi peringatan, denda sampai penutupan air, 
pelelangan atas milik kekayaan atau rampag dan kehilangan 
keanggotaan dalam organisasi subak.
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5.1  Nilai Intrinsik dalam Paradigma Baru Akun- 
tabilitas Keuangan

Paradigma baru dalam akuntabilitas keuangan sebagai-
mana dalam triple bottom line menyebutkan bahwa 
pelaporan kinerja organisasi bukan hanya sekedar pada 
pelaporan dalam transaksi keuangan namun juga sosial 
dan lingkungan alam. Hal ini sejalan dengan prinsip-
prinsip dalam Tri Hita Karana yang mengenal tiga unsur 
yakni parhyangan, pawongan dan palemahan. Ketiga 
unsur tersebut bertujuan untuk membentuk harmonisasi, 
keserasian dan kebersamaan, dan ketiganya merupakan 
satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling berkaitan 
satu sama lain. Kesemuanya untuk mencapai tujuan akhir 
Jagathita yakni suatu konsep tercapainya suatu keadaan 
yang terwujud secara harmoni antara aspek dharma 
atau perbuatan baik, artha atau materi/harta, kama atau 
kesenangan dan moksha atau keseimbangan.

Hakikat ajaran Tri Hita Karana adalah harmoni dan kerja 
sama sebagaimana landasan filosofisnya tercantum dalam 

Paradigma Baru Praktik 
Akuntabilitas Keuangan 

dalam Organisasi 
Subak Jatiluwih

5
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Veda. Parhyangan merupakan integritas yang memiliki 
unsur spiritual, berdedikasi tinggi dan menjunjung kejujuran 
dalam bentuk akuntabilitas spiritual pada Tuhan Yang 
Maha Esa. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban 
seseorang mengenai segala sesuatu yang dikerjakannya 
dan semua tindakan akuntabilitas spiritual didasarkan pada 
hubungan individu orang bersangkutan dengan Tuhan, serta 
hanya diketahui dan dipahami oleh yang bersangkutan. 
Akuntabilitas spiritual adalah bentuk keimanan (sraddha) 
dan ketakwaan (bhakti) kepada Tuhan. Keimanan adalah 
wujud keyakinan akan keberadaan Tuhan Yang Maha Esa 
sebagai pencipta, pemelihara dan pelebur alam semesta 
beserta isinya. Sedangkan bhakti artinya sujud dan cinta 
pada Tuhan Yang Maha Esa. Pawongan adalah konsep 
harmoni antara manusia dengan sesama. Sebagai makhluk 
Tuhan menjaga harmoni dengan sesama manusia secara 
internal dalam organisasi maupun eksternal sehingga 
memitigasi terjadinya konflik. Harmoni dapat tercapai 
melalui kerja sama yang serasi dengan sesama manusia 
yang didorong oleh adanya ketidakpastian, keterbatasan 
dan kelangkaan sumber daya yang dimiliki manusia 
sehingga jalinan sosial menjadi suatu kemutlakan. Harmoni 
antarsesama manusia dalam subak tercermin dalam peran 
modal sosial yang terbangun dalam organisasi. Palemahan 
adalah konsep yang menginginkan harmoni antara manusia 
dengan lingkungan alam sekitarnya. 

Tri Hita Karana merupakan konsep yang bersifat uni-
versal yang bersumber dari Brahma Sutra I.1.2; Chandogya 
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Upanisad VI.2.1; Rg Veda III.55.1; Bhagawadgita III.10 de-
ngan kutipan sloka mantra-mantra yaitu Tuhan Yang Maha 
Esa sebagai pencipta alam semesta, pencipta bumi dan 
surga di angkasa raya yang maha luas, Tuhan yang muncul 
pertama di alam semesta dan menjadi sumber kebahagiaan 
yang sejati. Filosofi Tri Hita Karana berdasarkan Bhagawad- 
gita III.10 terdiri dari beberapa unsur prajapati, praja dan 
kamandhuk sedangkan parhyangan, pawongan dan pale-
mahan adalah media implementasi Tri Hita Karana. Ketiga 
unsur saling ber-yadnya untuk mencapai tujuan hidup Mok-
sartham Jagadhita ya ca iti Dharma yang bersumber pada 
harmoni manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama 
dan alam lingkungan. 

5.1.1 Kepercayaan
Keterkaitan yang kuat dan tidak dipisahkan antarketiga 

unsur parhyangan, pawongan dan palemahan bermuara 
pada satu kata yakni kepercayaan baik dalam menjalin 
harmoni dengan Tuhan Yang Maha Esa, harmoni dengan 
sesama manusia, maupun harmoni dengan lingkungan. 

Dalam modal sosial terdapat tiga komponen yang harus 
dipahami yaitu kepercayaan, jaringan kerja dan norma. 
Kepercayaan menjadi unsur penting dalam membangun 
bonding antarsesama anggota subak. Kepercayaan menjadi 
unsur dasar dalam membangun jaringan kerja dan norma 
sehingga menjadi perekat antaranggota. Komponen 
kepercayaan dalam subak tercermin dari beberapa hal 
yaitu (1) kepercayaan antarpetani; (2) kepercayaan petani 
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terhadap kepemimpinan pengurus subak; (3) kepercayaan 
petani terhadap stakeholder.

Kepercayaan (trust) adalah suatu bentuk keinginan untuk 
mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari 
oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu 
seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak 
dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling 
tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan 
kelompoknya (Putnam, 1995). Menurut Fukuyama (2001), 
trust merupakan sikap saling mempercayai di masyarakat 
tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan 
kontribusi pada peningkatan modal sosial. Francois (2003) 
memandang trust sebagai komponen ekonomi yang relevan 
melekat pada kultur yang ada pada masyarakat yang akan 
membentuk kekayaan modal sosial. Menurut Setiawati dan 
Alam (2010) kepercayaan mampu memfasilitasi masyarakat 
untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong.

Menurut Putnam (1993) kepercayaan memiliki kekuatan 
dalam mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi 
tercapainya kesejahteraan sosial dalam suatu negara atau 
komunitas. Lebih lanjut menurut Coleman (1999) bahwa 
kekuatan dan kelemahan kepercayaan di dalam suatu 
komunitas ditentukan oleh rentang rasa saling percaya 
antaranggota komunitas tersebut. Pada komunitas yang 
berorientasi pada inward looking cenderung memiliki 
rentang kepercayaan yang pendek, sedangkan pada 
komunitas yang berorientasi outward looking dan memiliki 
kohesi serta solidaritas sosial yang tinggi cenderung 
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memiliki rentang kepercayaan yang panjang. Masyarakat 
yang memiliki rentang kepercayaan yang panjang, terbuka 
terhadap kemajuan dan semangat berkompetisi secara 
sehat yang dilandasi nilai universal antara lain altruism yakni 
semangat kemanusiaan yang jujur, saling membantu dan 
mengutamakan kepentingan orang lain, social reciprocity 
atau semangat saling membantu, dignity atau harga diri, 
serta homo ets homo homini atau semangat untuk tidak 
menyakiti orang lain, trustworthiness atau semangat yang 
amanah. Sementara menurut Bromily dan Cummins (1992) 
kepercayaan dapat mengurangi biaya transaksi. Kepercayaan 
adalah harapan bahwa individu atau kelompok lain akan 
melakukan upaya iktikad baik sesuai dengan komitmen, 
jujur dalam negosiasi apapun yang mendahului komitmen 
ini dan tidak mengambil keuntungan dari orang lain.

Kepercayaan merupakan unsur yang paling penting 
dalam sistem sosial karena perilaku anggota dalam 
masyarakat sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka 
yakini dan yang diketahui tentang kebenaran, sistem religi 
dan cara-cara penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Kepercayaan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang 
diterima sebagai kebenaran sejati yang digunakan sebagai 
pedoman kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Unsur 
kepercayaan yang berorientasi pada nilai-nilai tradisional 
dalam subak terwujud dalam berbagai upacara keagamaan. 
Substansi kepercayaan dalam subak bukan hanya berkaitan 
dengan kepercayaan dalam pengelolaan subak, namun 
juga kepercayaan dengan stakeholder lainnya (bridging dan 
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linking). Sedana (2013) menyebutkan bahwa kepercayaan 
merupakan harapan terhadap keteraturan, kejujuran dan 
perilaku kooperatif yang muncul dari sebuah komunitas 
masyarakat yang didasarkan pada norma yang dianut 
bersama oleh para anggotanya. 

Kepercayaan antarpetani dalam subak telah terbentuk 
sejak lama dan menjadi modal utama eksistensi subak. Hal ini 
disebabkan proses pembentukan subak yang melalui proses 
yang rumit dimana didahului dengan proses pengempangan 
bendung atau empelan di sebuah sungai atau saluran 
tertentu. Rasa saling percaya juga terlihat pada pengelolaan 
irigasi yakni distribusi dan alokasi air, pengelolaan operasi, 
pengelolaan jaringan irigasi, penanganan konflik dan 
penyelenggaraan upacara keagamaan. Kepercayaan juga 
terbangun dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha 
Esa, yang percaya pada keberadaan Dewi Sri dan Dewa Wisnu 
sebagai manifestasi Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan 
Dewi Sri dan Dewa Wisnu diyakini ada di berbagai pura subak 
atau bangunan suci. Bangunan suci ini dipercaya sebagai 
pengawas spiritual di sawah sehingga petani anggota subak 
takut untuk berbuat salah seperti mencuri air irigasi pada 
berbagai bangunan bagi.

5.1.2 Rasa Memiliki (Sense of Belonging)
Kepercayaan merupakan harapan terhadap keteraturan, 

kejujuran dan perilaku kooperatif yang muncul dari sebuah 
komunitas masyarakat yang didasarkan pada norma 
yang dianut bersama oleh para anggotanya. Kepercayaan 



Sebuah Tinjauan Kelembagaan Organisasi Subak Jatiluwih Tabanan Bali 113

mengandung makna adanya resiprokal atau sifat ”saling” 
atau hubungan sebab-akibat, hubungan timbal-balik yang 
tercipta dari interaksi manusia baik secara vertikal yang 
bersifat absolut dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun 
hubungan horizontal antarsesama manusia dan lingkungan 
alamnya. Manusia dengan tingkat keimanan yang tinggi pada 
Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa, maka akan menuntun 
tingkah laku moral dalam koridor yang sesuai dengan 
ajaran agama. Begitu halnya dalam menjalin hubungan 
dengan sesama manusia kepercayaan yang terbangun akan 
menciptakan kebersamaan dalam organisasi. Begitu pula 
dalam interaksinya dengan alam, apabila manusia berbuat 
baik terhadap alam maka lingkungan alam sebagai sesama 
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan hal yang 
baik pada kehidupan manusia dalam menjalankan setiap 
aktivitasnya. 

Akuntabilitas dapat dikatakan sebagai metamorfosis 
dari trust (Triyuwono, 2009). Trust merupakan transformasi 
perilaku yaitu kejujuran, keadilan, akuntabel dan trans-
paransi. Konsep trust memberikan efek prominen dalam 
formulasi manajemen dan ide dalam praktik akuntansi. Trust 
adalah simbol yang memiliki arti secara sosial dan ekonomi 
(Triyuwono, 2004). Hal ini dipercaya bahwa kepercayaan pada 
pencipta mendorong praktik akuntansi yang baik, sehingga 
financial statement bukan hanya untuk kepentingan dunia 
namun juga tindakan spiritual. Dalam ranah spiritual, 
akuntansi dan akuntabilitas mengarah pada panggilan hati 
nurani dan spiritual. Maka dalam hal ini praktik akuntansi 
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lebih pada fungsi esensial moralitas yang didasarkan pada 
prinsip kejujuran, empati, dan cinta menjadi dominan yang 
muncul dari diri seseorang. 

Lebih dari pentingnya konsep kepercayaan dalam akun- 
tabilitas, integrasi unsur-unsur Tri Hita Karana menyiratkan 
akuntabilitas pada dimensi waktu dan ruang yang lebih luas 
yakni akuntabilitas pada Tuhan Yang Maha Esa, antarsesa- 
ma manusia dan lingkungan alam. Pada asas ini, konsep 
kepercayaan lebih dari sekedar hubungan yang bersifat re-
siprokal namun lebih dari itu bahwa akuntabilitas memiliki 
makna adanya rasa saling memiliki atau sense of belonging.

Rasa memiliki atau sense of belonging telah menjadi 
elemen penting dalam mengembangkan dan mengelola 
hubungan seseorang dengan orang lain (Hagerty et al., 
1996). Walker dan Avant (1988) dan Hagerty et al. (1996) 
mendefinisikan konsep rasa memiliki secara kejiwaan sebagai 
melibatkan diri dalam suatu sistem atau lingkungan sehingga 
merasa menjadi bagian integral dari sistem atau lingkungan. 
Atribut mendefinisikan rasa memiliki adalah (1) pengalaman 
yang dihargai dan dibutuhkan dalam hubungannya dengan 
orang lain atau lingkungan; (2) pengalaman yang mampu 
menyesuaikan dengan lingkungan. Menurut Hagerty et al. 
(1992, 1996), kepemilikan harus dipertimbangkan dari 
perspektif psikologis, sosiologis, fisik dan spiritual. Secara 
sosiologis, kepemilikan berkonotasi dalam kelompok atau 
sistem dan dapat diamati dan dijelaskan melalui referensi 
perilaku, seperti keanggotaan dalam kelompok dan jejaring 
sosial.
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Terkait dengan konsep sense of belonging sebagai sense 
of community (Edwards, 2011). Konsep rasa komunitas 
telah didefinisikan sebagai:

A feeling that members have of belonging, a feeling 
that members matter to one another and the group, and a 
shared faith that members’s needs will be met through their 
commitment to be together (McMillan and Chavis, 1986).

Menurut Edwards (2011) bahwa konsep perasaan 
adalah anggota memiliki rasa memiliki, perasaan bahwa 
anggota berpengaruh satu sama lain dan kelompok, dan 
keyakinan yang dibagikan yang dibutuhkan anggota akan 
dipenuhi melalui komitmen untuk bersama. Rasa memiliki 
merupakan nilai intrinsik dari diri manusia yang melibatkan 
batin dan menggerakkan keyakinan untuk saling merasakan, 
saling berbagi sehingga melahirkan komitmen. Rasa memiliki 
memiliki pemaknaan yang tidak hanya terbatas pada rasa 
saling percaya tanpa memiliki, namun lebih luas yang hadir 
sejak manusia terlahir dalam alam semesta untuk saling 
membutuhkan dengan komponen semesta lainnya. 

Menurut McMillan dan Chavis (1986), dalam konsep 
rasa memiliki dalam suatu komunitas, terdapat empat 
elemen penting yakni keanggotaan, pengaruh, integrasi 
dan pemenuhan kebutuhan dan hubungan emosional 
yang dibagi. Unsur keanggotaan mengacu pada perasaan 
memiliki atau menjadi bagian dari suatu kelompok. Dimensi 
keanggotaan terdiri dari lima atribut yang bekerja bersama 
untuk menciptakan elemen keanggotaan yakni batasan, 
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keamanan emosional, rasa memiliki dan identifikasi, 
investasi pribadi dan sistem simbol umum. Atribut rasa 
memiliki dan identifikasi melibatkan perasaan, keyakinan 
dan harapan bahwa seseorang cocok dengan kelompok 
dan memiliki tempat serta perasaan diterima oleh kelompok 
dan kesediaan untuk berkorban untuk kelompok (McMillan 
dan Chavis, 1986). Menurut Winter-Collins dan McDaniel 
(2000), rasa memiliki merupakan aspek penting mengingat 
dampak hubungan interpersonal terhadap individu dan rasa 
memiliki seseorang dalam suatu lingkungan tergantung 
pada kekuatan hubungan dalam lingkungan itu. 

Rasa memiliki dalam organisasi memberikan budaya 
positif dalam kinerja organisasi karena seseorang akan 
menikmati setiap detail pekerjaan yang harus diselesaikan. 
Pada saat seseorang ada rasa memiliki maka akan memun- 
culkan banyak pilihan untuk menyelesaikan permasalahan 
dan lebih termotivasi untuk mencapai kesuksesan. Mencip-
takan hubungan emosional terhadap seluruh anggota dan 
memiliki misi dan tujuan yang sama, mendorong hubungan 
sosial yang positif, memberi kesempatan yang sama untuk 
semua anggota, berkomunikasi secara terbuka dan saling 
menghormati antaranggota adalah beberapa elemen pen-
ting menumbuhkan rasa memiliki dalam organisasi. Seluruh 
komponen ini yang menyatukan kesatuan yang kuat dalam 
ketiga unsur dalam Tri Hita Karana. 

Rasa memiliki dalam organisasi pada dasarnya telah 
ada dalam ajaran Hindu yang dikenal dengan tat twam 
asi yang bermetamorfosis menjadi ajaran etika sebagai 
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landasan dalam berperilaku. Tat twam asi berasal dari 
bahasa sanskerta dimana tat artinya itu, twam artinya kamu 
dan asi artinya adalah. Di dalam Chandogya Upanisad 6,8,7 
menyebutkan tat twam asi artinya:

Dikaulah itu, dikaulah semua itu, semua makhluk 
adalah engkau. Engkaulah awal mula roh (jiwatma) dan zat 
(prakerti) semua makhluk. Aku ini adalah makhluk yang 
berasal dari-Mu. Oleh karena itu jiwatma-ku dan prakerti-
ku tunggal dengan jiwatma semua makhluk dan dikau 
sebagai sumberku dan sumber semua makhluk. Oleh 
karena itu aku adalah engkau, aku adalah Brahman ”aham 
brahmasmi” (Brhadaranyaka Upanisad 14.10). Menurut 
ajaran Upanisad, tutur-tutur dan Bhagawadgita dikatakan 
bahwa ada satu atma yang memberi hidup kepada semua 
makhluk dan menggerakan alam semesta yang disebut 
paramatma. Adapun atma yang terdapat dalam diri tiap-tiap 
makhluk, adalah bagian dari Paramatma itu sendiri. Bagian 
dari paramatma yang ada di dalam disebut juga jiwatma. 
Hakikat atman menjadikan antara saya dan kamu berasal 
dari satu sumber yaitu Tuhan. Ketika ”engkau adalah itu” 
tidak dapat diuraikan dengan kata maka kembali pada 
ajaran ”tan kagrahita dening manah mwang indhya” yang 
tidak terjangkau oleh pikiran. Realitas sejati ”itu” yang 
menjadi sumber segala diterangkan dengan kata sunya 
”sunyi” dan niskala, tidak terbagi dan inmaterial.

Dalam tataran sosial, tat twam asi menjadi horizon so-
sial bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai 
makhluk Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk saling menghor-
mati, menyayangi dan saling menghargai. Sehingga tidak 
ada perbuatan tidak baik, kecurangan, ketidakjujuran yang 
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sejatinya bila hal tersebut dilakukan sama dengan menya-
kiti diri sendiri. Setiap individu menyadari bahwa orang lain 
menjadi bagian dari diri bukan hanya pada sesama manusia 
namun juga secara vertikal yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan 
horizontal pada semua makhluk termasuk lingkungan alam 
sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip dasar tat 
twam asi terbagi dalam beberapa asas yaitu (1) asas suka 
duka yakni dalam suka dan duka dirasakan bersama-sama; 
(2) asas paras paros artinya orang lain adalah bagian dari 
diri sendiri adalah bagian dari orang lain; (3) asas salung-
lung sabayantaka artinya baik buruk, mati hidup ditanggung 
bersama; (3) asas saling asih, asah dan asuh artinya saling 
menyayangi, saling memberi dan mengoreksi dan saling to-
long menolong. Implementasi tat twam asi adalah perilaku 
yang sesuai dengan norma masyarakat yang timbul dari diri 
sendiri bukan paksaan, rasa tanggung jawab atas tindakan 
yang dilakukan dan mendahulukan kepentingan umum dari 
pada kepentingan pribadi. 

Menurut ajaran Hindu, bahwa alam dan manusia 
adalah ciptaaan Tuhan berdasarkan pengorbanan atau 
yadnya manusia yang ditujukan kepada Tuhan adalah upaya 
manusia untuk membayar utang kelahiran dan kehidupan 
yang diberikan Tuhan kepada manusia. Implementasi 
yadnya kepada Tuhan adalah dalam bentuk bhakti, rasa 
syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan bekerja. 
Prinsip dalam bekerja adalah ala ulah ala tinemu ayu 
kinardi ayu pinanggih artinya perbuatan baik hasilnya juga 
baik, perbuatan buruk hasil yang dinikmati juga buruk. 
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Bahwa dalam bekerja dilandaskan untuk kesejahteraan 
sosial dan tidak mengharapkan balasan dan tidak hanya 
mementingkan kepentingan pribadi. Pengorbanan atau 
yadnya dan pengabdian atau ngayah dalam bentuk 
jalan yakni jnana yoga mempelajari, memahami dan 
mengamalkan ilmu, bhakti yoga yakni sikap moral dan 
perilaku yang berorientasi ketaatan pada Tuhan, dan karma 
yoga yaitu kerja tanpa mengikatkan diri pada hasilnya. 
Yadnya melakukan pekerjaan tanpa mengikatkan diri, ikhlas 
dan penuh pengabdian. 

Akuntabilitas keuangan tidak terlepas juga dari nilai-
nilai budaya dan religi sebagai instrumen atau media mulai 
dari perencanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban 
terhadap aktifitas yadnya. Tat twam asi menjadi nilai intrinsik 
budaya yang hadir dalam jiwa manusia atau anggota subak 
dalam setiap aktifitas sehari-hari yang memiliki makna 
lebih dalam dari kepercayaan untuk menjadi akuntabel. 
Namun rasa memiliki atau konsep tat twam asi lebih dalam 
menghadirkan bagaimana memperlakukan isi alam semesta 
sebagai bagian dari diri sendiri sebagai makhluk ciptaan 
Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan.

Konsep rasa memiliki dalam akuntabilitas keuangan yang 
bukan hanya sekedar pada pertanggungjawaban transaksi 
keuangan fisik namun juga yang bersifat intangible, sulit 
terukur secara visual namun memberikan nilai lebih dalam 
membangun pola pikir, menuntun tingkah laku manusia 
sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Implementasi ajaran 
agama telah hadir dalam praktik akuntabilitas keuangan 
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yang bukan semata hanya dibutuhkan oleh manusia 
terhadap sesama, namun juga sebagai wujud pengorbanan 
dan bhakti pada Tuhan Yang Maha Esa yang terimplementasi 
dalam proses akuntabilitas yang dibutuhkan oleh manusia. 
Begitu pula dengan lingkungan alam yang juga ciptaan 
Tuhan Yang Maha Esa sebagai penyedia kebutuhan kerja 
manusia untuk melakukan pengorbanan dan pengabdian 
juga memiliki hak untuk dijaga dan dilestarikan sehingga 
memberikan keberlanjutan usaha atau yadnya manusia. 
Rasa memiliki yang melembaga dalam diri anggota subak 
terhadap organisasi subak menjadi bagian paling penting 
dan bersifat lebih holistik, integratif dalam menjaga 
eksistensi Subak Jatiluwih. Subak Jatiluwih telah menjadi 
bagian tidak terpisahkan dari masyarakat yang memberikan 
sumber penghidupan dalam melaksanakan pengorbanan 
dan bhakti pada Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga 
kelestariannya dan berkelanjutan.
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Pergeseran paradigma akuntabilitas keuangan dalam 
praktik akuntansi bukan lagi sekedar hanya menekankan 
pada representasi pertanggungjawaban keuangan organi-
sasi melalui kuantifikasi anggaran yang dibutuhkan dalam 
menjalin hubungan antara agen prinsipal, namun lebih dari 
itu paradigma baru akuntabilitas menekankan pada integra-
si nilai-nilai intrinsik yang bersifat intangible dan sulit terukur 
secara visual namun melembaga dalam tingkah laku manu-
sia sesuai dengan ajaran agama.

Paradigma baru dalam akuntabilitas keuangan 
sebagaimana dalam triple bottom line disebutkan bahwa 
pelaporan kinerja organisasi bukan hanya sekedar pada 
pelaporan dalam transaksi keuangan semata namun juga 
mengintegrasikan sosial dan lingkungan alam. Hal ini 
sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Tri Hita Karana yang 
mengenal tiga unsur yakni parhyangan, pawongan dan 
palemahan yang bertujuan untuk membentuk harmonisasi, 
keserasian dan kebersamaan, sebagai satu kesatuan yang 
tak terpisahkan. 

Penutup 6
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Parhyangan merupakan integritas yang memiliki unsur 
spiritual, berdedikasi tinggi dan menjunjung kejujuran dalam 
bentuk akuntabilitas spiritual pada Tuhan Yang Maha Esa. 
Akuntabilitas spiritual adalah bentuk keimanan (sraddha) 
dan ketakwaan (bhakti) kepada Tuhan. Pawongan adalah 
konsep harmoni antara manusia dengan sesama. Sebagai 
makhluk Tuhan menjaga harmoni dengan sesama manusia 
secara internal dalam organisasi maupun eksternal 
sehingga memitigasi terjadinya konflik. Komponen modal 
sosial bonding, bridging dan linking menjadi bagian tidak 
terpisahkan dalam mengimplementasikan Tri Hita Karana 
dalam akuntabilitas keuangan. Palemahan adalah konsep 
menjaga harmoni antara manusia dengan lingkungan alam 
sekitarnya. 

Ketiga unsur penting Tri Hita Karana telah melembaga 
pada satu makna penting yaitu rasa memiliki. Rasa memi-
liki tiap anggota subak terhadap organisasi sebagaimana 
konsep tat twamasi telah menjadi nilai intrinsik budaya yang 
hadir dalam jiwa manusia atau anggota subak dalam setiap 
aktifitas sehari-hari yang memiliki makna lebih dalam dari 
hanya rasa kepercayaan untuk menjadi akuntabel. Rasa 
memiliki atau konsep tat twamasi menghadirkan bagaima-
na tanggung jawab memperlakukan seluruh isi alam semes-
ta yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai ba-
gian dari diri sendiri sebagai sama-sama makhluk ciptaan 
Tuhan. Implementasi ajaran agama yang hadir dalam prak-
tik akuntabilitas keuangan bukan semata hanya dibutuh-
kan oleh manusia terhadap sesama, namun juga sebagai 
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wujud pengorbanan dan bakti pada Tuhan Yang Maha Esa 
yang terimplementasi dalam proses akuntabilitas yang dibu-
tuhkan oleh manusia. Begitu pula dengan lingkungan alam 
yang juga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penyedia 
kebutuhan kerja manusia juga memiliki hak untuk dijaga 
dan dilestarikan sehingga memberikan keberlanjutan usaha 
atau yadnya manusia. 
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Glosarium

A
Awig-awig: aturan adat subak.

B
Banten temuku: sesajen yang dihaturkan pada setiap 
pembagian air dimasing-masing anggota subak.
Biukukung: ritual untuk menyambut usia 70 hari bibit yang 
sudah dipindah ke petak sawah dan memohon kepada 
Tuhan agar tanaman padi dapat terhindar dari serangan 
hama penyakit.

I
Intangible:  aset tidak berwujud yang dimiliki oleh subak 

K
Kerta masa: sistem tanam yang didasarkan pada musim 
dengan pola tanam sejajar dan pola pengairan yang 
berundak atau terasering.
Kelihan: bendahara desa.
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M
Mabiyu kukung/mabeya kukung/upacara ngiseh: ritual 
agar padi selamat dan tumbuh bulir-bulir padi yang baik.
Manifestasi: perwujudan atau bentuk dari sesuatu yang 
tidak terlihat.
Mantenin: ritual ucapan terima kasih kepada Dewi Sri atas 
anugerah yang diberikan kepada petani dan agar Dewi Sri 
selalu menjaga dan bersemayam pada padi yang disimpan 
di lumbung.
Mapag toya/yeh: salah satu ritual adat untuk pengambilan 
air melalui penjemputan kepada Dewa Wisnu.
Mitigasi: serangkaian upaya untuk mengurangi adanya 
resiko bencana.
Mubuhin: ritual untuk menyambut usia padi setelah berumur 
15 hari dengan tujuan agar padi dapat tumbuh dengan baik.

N
Nandur: ritual untuk menyambut pemindahan bibit hasil 
semaian ke masing-masing petak sawah dan agar bibit yang 
ditanam dapat tumbuh dengan baik hingga panen nanti.
Neduh/ngebulahin: ritual untuk menyambut usia padi 
setelah berumur 25 hari dengan tujuan agar padi dapat 
tumbuh dengan baik.
Ngedangin: ritual yang dilakukan setelah semai bibit dan 
dilakukan pada saat mengolah dan mengairi sawah sebelum 
dilakukan penanaman pada bibit yang sudah disemai.
Ngerasakin: ritual yang dilakukan sebagai rasa syukur 
kepada Tuhan bahwa panen telah berjalan dengan baik 
sesuai yang diharapkan.
Ngeroras: ritual untuk menyambut usia padi setelah berumur 
12 hari dengan tujuan agar padi dapat tumbuh dengan baik.
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Ngerestiti: ritual yang dilakukan ketika padi terserang oleh 
hama penyakit.
Ngerirun: aliran air yang berbelok ke samping.
Ngusaba: ritual ini dilakukan sebelum panen untuk tujuan 
memohon kepada Tuhan agar panen yang akan dilakukan 
tidak ada halangan dan mendapatkan hasil yang baik.
Numbak: aliran air yang lurus.
Nyambuti: ritual yang bertujuan untuk menyambut usia 
42 hari bibit yang sudah dipindah ke petak sawah dan 
memohon kepada Tuhan agar tanaman padi dapat terhindar 
dari serangan hama penyakit.
Nyangket: ritual dengan tujuan agar proses pemanenan 
dilancarkan sebelum pemetikan padi.
Nyungsung: ritual untuk menyambut bulir padi.

P
Palemahan: hubungan harmonis antara umat manusia 
dengan alam lingkungannya.
Parhyangan: hubungan harmonis antara manusia dengan 
Ida Sang Hyang Widi Wasa/Brahman sang pencipta/Tuhan 
Yang Maha Esa.
Paruman: rapat yang dilaksanakan oleh krama subak.
Pawongan: hubungan harmonis antara sesama umat 
manusia.
Pekaseh/klian: pemimpin dalam organisasi subak.
Pekelem: menenggelamkan yadnya atau sesajen dengan 
menggunakan binatang kurban tertentu.
Pengerestitian: ritual sebagai bentuk silahturahmi dan 
mohon petunjuk serta Waranugraha agar hasil padi disawah 
bisa sesuai harapan dan tidak rusak terserang hama.
Pangawiwit Nandur:  ritual mengawali menanam padi.
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Pangewiwit Ngurit: ritual mengawali menabur atau 
menyemai benih untuk membuat bulih pada petak lahan 
sawah tertentu agar tumbuh baik dan tidak diserang hama 
penyakit.
Pengiwit: upacara yang dilakukan untuk memulai menanam 
padi.
Perbekel: kepala desa.

S
Silpa: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
Subak: suatu masyarakat hukum adat Bali yang memiliki 
karakteristik sosio-agraris-religius, yang merupakan perkum-
pulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah.

T
Tembuku: pemasukan air ke sawah masing-masing.
Tempek: bagian dari subak.
Tri Hita Karana: tiga penyebab terciptanya kebahagiaan.
Triple bottom line: ukuran kinerja ekonomis berupa 
perolehan profit, ukuran kepedulian sosial, dan pelestarian 
lingkungan.
Tumpangsari: sistem tanam yang menggunakan beberapa 
jenis tanaman dalam satu lahan.

W
Wuku: bagian dari suatu siklus dalam penanggalan Jawa 
dan Bali yang berumur tujuh hari (satu pekan).
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A
Awig-awig; 12, 19, 22, 34, 56, 

60, 71, 76, 80    

B
Banten temuku; 29
Biukukung; 33, 45 

I
Intangible; 93, 95 

K
Kerta masa; 27, 28, 73

M
Manifestasi; 2, 14, 86
Mantenin; 34, 37, 46
Mapag toya/yeh; 32, 36, 44
Mitigasi; 5, 13, 51, 76, 82, 96
Mubuhin; 45 

N
Nandur; 33, 36, 45 
Neduh/ngebulahin; 45
Ngedangin; 33, 45
Ngerasakin; 46
Ngeroras; 45
Ngerestiti; 17, 44
Ngerirun; 31
Ngusaba; 22, 33, 37, 46
Numbak; 31
Nyambuti; 33, 45 
Nyangket; 33, 37, 46
Nyungsung; 33, 46

P
Palemahan; 10, 34, 39, 57, 

67, 78, 81, 95
Parhyangan; 2, 34, 38, 40, 47, 

57, 81, 83, 95 
Paruman; 23, 56

INDEKS
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Pawongan; 10, 34, 39, 50, 54, 
59, 67, 71, 81, 83, 95

Pekaseh/klian; 12, 18, 22, 34, 
55, 60, 65

Pekelem; 29
Pengerestitian; 17

T
Tembuku; 30
Tri hita karana; 2, 10, 34, 38, 

42, 50, 57, 64, 78, 81, 88, 
90, 95

Triple bottom line; 5, 10, 78, 
81, 95 

W
Wuku; 28 
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