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RINGKASAN 
Praktik-Praktik Akuntabilitas  

Pada Organisasi Desa Pakraman (Adat) Kuta di Provinsi Bali 
 

Penelitian ini di motivasi dari anomali sistem akuntabilitas yang dibangun organisasi-

organisasi modern dengan berbagai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Adanya 

berbagai kasus yang muncul pada organisasi publik dan privat paling tidak telah 

memberikan bukti perlunya merekontruksi kembali pemaknaan akuntabilitas dengan 

melakukan kajian secara lebih mendalam pada sebuah organisasi yang memiliki tatakelola 

organisasi yang baik. Selain itu, menurut Newell dan Bellour (2002), pada tatanan 

konseptualisasi dan praksis akuntansi dianggap belum secara tuntas dalam menjawab 

semua pertanyaan seperti, accountability for what?, how?, By Whom?, dan to whom? suatu 

penjelasan diberikan.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap, memahami dan memaknai secara 

mendalam tentang praktik-praktik akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi Desa Adat 

Kuta di Provinsi Bali. Desa Adat tersebut merupakan komunitas sosial yang tumbuh dan 

berkembang dari suatu interaksi sosial di mana masyarakatnya mengkonstruksi realita 

mereka sendiri dari simbol adat, budaya dan agama yang berada di sekitarnya. Pengkajian 

akuntabilitas pada Desa Adat Kuta ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat 

organisasi ini memiliki asset dan sarana penggerak ekonomi desa yang salah satunya 

terbesar di Indonesia. Selain itu, perkembangan dan eksistensi Desa Adat Kuta sampai 

sejauh ini juga mencerminkan bahwa organisasi ini telah memiliki tatakelola organisasi 

yang baik 

Penelitian ini menggunakan metodologi Etnografi yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang kenyataan melalui berpikir induktif. Metode ini berusaha mengungkap 

berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan organisasi 

dalam klehidupan sehari-hari secara menyeluruh, terperinci, dalam dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih 

dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang 

menjadi fokus penelitian. 

Hasil penelitian atas praktik-praktik akuntabilitas pada organisasi Desa Adat Kuta, 

diharapkan dapat memberikan pengayaan dan pengembangan keilmuan tentang kearifan 

lokal dalam menerapkan praktik akuntabilitas di Indonesia. Realitas sosial tersebut dapat 

merefleksikan bahwa kajian akuntansi tidak hanya dibentuk oleh modernisme kapitalistik 

dalam pandangan positivis, yang mementingkan rasio dan fakta berdasarkan fisiknya saja 

sebagai satu-satunya ilmu yang sah (ilmiah), tetapi kajian akuntansi juga sangat 

dipengaruhi oleh aspek-aspek “lain” yang selama ini terpinggirkan oleh pandangan 

positivis. Aspek tersebut di antaranya adalah nilai-nilai filosofi adat, budaya, agama, 

psikologis, sosial, kearifan lokal dan kehadiran Sang Pencipta, untuk memberikan ruang 

yang luas bagi berkembagnya ilmu pengetahuan. Sedangkan bagi regulator, hasil 

penelitian ini memberikan pengetahuan yang bersifat lokal dan kontekstual sehingga 

diharapkan dapat memberikan gambaran dan pertimbangan di dalam pengambilan 

kebijakan akuntansi dan akuntabilitas terkait dengan praktik-praktik akuntabilitas di 

lingkungan organisasi sosial masyarakat. 
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BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan organisasi di era reformasi ditandai dengan kuatnya tuntutan atas 

akuntabilitas pelaksanaan organisasi, baik pada sektor publik maupun swasta. Di sektor 

publik, berbagai macam konflik terjadi pada organisasi nir laba atau lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) yang sebagian besar dipicu oleh dominannya kepentingan individu 

maupun kelompok dalam organisasi tersebut (Ardhian, 2011). Dominasi kepentingan 

tersebut telah membuat individu atau kelompok di dalamnya lebih sibuk memikirkan 

dirinya sendiri daripada melakukan yang seharusnya. Menurut Patton (1992), keadaan ini 

bahkan telah mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang selama ini 

menjadi motor utama dalam meredam konflik internal organisasi.   

Problematika praktik akuntabilitas juga telah menjamur pada berbagai instansi di 

pemerintahan di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya Kepala Daerah dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baik pusat maupun daerah yang menjadi terpidana 

dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Tragisnya, sebanyak 173 (seratus tujuh puluh 

tiga) Kepala Daerah yang dipilih secara langsung tersangkut kasus korupsi (Hasanudin, 

2012). Kasus ini menunjukkan betapa kepentingan pribadi dan kelompok masih 

mendominasi proses politik di pelbagai institusi pemerintah baik level daerah maupun 

pusat. Menurut Yulianto (2000), masih maraknya perebutan jabatan publik melalui money 

politics, tidak transparansnya pengambilan beberapa kebijakan publik, dan masih 

maraknya kasus korupsi setidaknya menandai betapa akuntabilitas publik masih menjadi 

barang langka di Indonesia..  

Selain di sektor publik, hancurnya kredibilitas informasi dari akuntabilitas modern juga 

marak terjadi di sektor privat. Hal ini terlihat dari tumbangnya beberapa perusahan besar di 

Indonesia bahkan di dunia seperti PT.Lippo, PT. Kimia Farma, Bank Century, Enron, 

Merck, WorldCom dan Lehman Brothers (Jama’an, 2008). Enron dan Lehman Brothers 

termasuk dua perusahaan terbesar di dunia yang tentunya memiliki manajemen dan sistem 

informasi yang sangat modern, sehingga mampu menguasai pasar modal Amerika dan 

dunia saat itu. Namun, lagi-lagi gagalnya kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan 

menyebabkan perusahaan-perusahaan tersebut jatuh, dan investor besar maupun kecil 

mengalami kebangkrutan dalam waktu singkat. 
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Kasus Enron di akhir tahun 2001, dan Lehman Brothers pada tahun 2008 dianggap 

paling fenomenal karena mampu mengguncangkan perekonomian dunia saat itu. Kasus ini 

juga memberikan efek domino yang luar biasa bagi sebagian besar negara di dunia, 

sehingga berdampak pada krisis keuangan yang begitu panjang. Pertanyaan yang muncul 

kemudian adalah, mengapa perusahaan-perusahaan besar sekelas Enron yang bahkan 

laporan keuangannya diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) The Big Five dunia 

(Arthur Anderson), serta memiliki manajemen handal dan sistem akuntabilitas modern 

justru mengalami hal yang sangat tragis? 

Fenomena ini paling tidak memberikan bukti telah munculnya berbagai anomali 

sistem akuntabilitas yang dibangun oleh organisasi-organisasi modern dengan berbagai 

prosedur dan aturan yang telah ditetapkan untuk mengatasi perbedaan “kepentingan 

ekonomis” dari sifat oportunistik individu atau kelompok di dalam organisasi tersebut. 

Untuk itu, dalam setiap proses manajemen membutuhkan pola akuntabilitas yang dibangun 

melalui sistem akuntansi yang dapat memberikan peluang terhadap peningkatan 

penyediaan informasi yang handal, akurat dan terpercaya. Pola akuntabilitas yang 

terbangun tersebut akan berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau 

organisasi pada masa-masa yang akan datang (prinsip going concern), meningkatkan tolok 

ukur kinerja dalam memberikan pelayanan publik, meningkatkan proses pertanggung 

jawaban manajerial, dan merupakan unsur pengendalian manajemen pada organisasi 

(Sadjarto, 2000). 

1.2 Motivasi Penelitian 

Penelitian ini di motivasi dari anomali sistem akuntabilitas yang dibangun organisasi-

organisasi modern dengan berbagai prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Adanya 

berbagai kasus yang muncul paling tidak telah memberikan bukti perlunya merekontruksi 

kembali pemaknaan akuntabilitas dengan melakukan kajian secara lebih mendalam. 

Menurut Rasyid (1998), penelitian akuntansi tentang akuntabilitas sejauh ini masih 

didominasi oleh perhatian kepada aspek teknis dan klerikal saja. Perlu dipahami, misalnya 

Patton (1992), menyatakan bahwa konsep akuntabilitas sesungguhnya tidak sekedar hanya 

pertanggungjawaban finansial secara formal saja, tetapi lebih luas dari itu, yaitu 

kemampuan meningkatkan tanggung jawab kepada lingkungan organisasi yang meliputi 

masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan.  
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Selain itu, menurut Stewart (1984); Paton (2002); Stanbury (2003), pada tatanan 

konseptualisasi dan praksis akuntansi dianggap belum secara tuntas dalam menjawab 

semua pertanyaan seperti, accountability for what?, how?, By Whom?, dan to whom? suatu 

penjelasan diberikan. Untuk itu, penelitian ini mencoba mengkaji kembali pemaknaan 

akuntabilitas melalui penelusuran secara mendalam tentang praktik akuntabilitas pada 

sebuah organisasi yang memiliki tatakelola organisasi yang baik. 

Desa Adat Kuta merupakan salah satu organisasi sosial masyarakat yang ada di 

Bali. Desa Adat tersebut merupakan komunitas sosial yang tumbuh dan berkembang dari 

suatu interaksi sosial di mana masyarakatnya mengkonstruksi realita mereka sendiri dari 

simbol adat, budaya dan agama yang berada di sekitarnya. Kemampuan Desa Adat Kuta 

dalam menata dan membina kehidupan masyarakat maupun dalam proses pembangunan, 

memberikan motivasi untuk mengkaji organisasi ini pada bidang kajian yang lain seperti, 

hubungan Desa Adat dengan akuntabilitas. Pengkajian akuntabilitas pada Desa Adat Kuta 

ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat organisasi ini memiliki asset dan sarana 

penggerak ekonomi desa yang salah satunya terbesar di Indonesia. Selain itu, 

perkembangan dan eksistensi Desa Adat Kuta sampai sejauh ini juga mencerminkan 

bahwa organisasi ini telah memiliki tatakelola organisasi yang baik. 

 

1.3 Fokus Penelitian 

Penelitian ini akan mengeksplorasi praktik-praktik akuntabilitas yang diterapkan 

organisasi masyarakat adat di Kuta, yang dikenal dengan nama Desa Adat atau Desa 

Pekraman. Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di 

Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata Krama 

pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Khayangan 

Tiga (Khayangan Desa), mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, serta 

berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Adat Kuta selama ini memegang peranan 

yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat, maupun dalam 

proses pembangunan. Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Desa Adat yang 

tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, telah memberikan 

sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, 

perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan di Provinsi Bali (Hardiyoko, 2001).  
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Akuntansi sebagai media akuntabilitas dalam perkembangannya memiliki peran 

yang sangat vital di dalam organisasi, baik yang bersifat bisnis maupun non bisnis. Selain 

berperan sebagai proses penyusunan laporan keuangan dan alat komunikasi, akuntansi 

memiliki peran dalam mendisiplinkan masyarakat untuk tujuan pembangunan, serta 

sebagai fungsi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Untuk itu, praktik-praktik akuntansi 

yang sehat menjadi hal yang pokok sebagai media akuntabilitas dalam mencapai tujuan 

organisasi. Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian, maka peneliti 

merumuskan pertanyaan penelitian (research question), bagaimanakah praktik-praktik 

akuntabilitas yang terkonstruksi pada organisasi Desa Adat Kuta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

BAB II  

KAJIAN TEORETIS 

 

 

2.1 Dimensi Akuntansi dan Akuntabilitas  

 Akuntansi saat ini tidak hanya dipahami dari prosesnya saja, seperti pencatatan, 

penggolongan dan penyusunan laporan keuangan. Namun, akuntansi juga dapat dipandang 

dan dipahami dari berbagai perspektif. Gaffikin (1991), mengusulkan cara pandang atas 

akuntansi secara radikal. Ini sangat penting untuk melandasi proses berpikir akuntansi ke 

arah ruang lingkup sosial yang nyata. Disiplin akuntansi perlu digarisbawahi, tidak lagi 

hanya berbicara masalah debit-kredit, alur kas, rasio laporan keuangan, dan menyajikan 

informasi, lebih dari itu akuntansi telah berkembang menjadi disiplin yang tanggap akan 

gejala-gejala perubahan sosial, ekonomi dan politik. Akuntansi secara teknis dan proses 

pencatatan sekarang menjadi bagian yang terkecil dari ruang lingkup tersebut. Istilah 

efisiensi dan keuntungan organisasi tidak lagi menjadi landasan berpikir dalam disiplin ini. 

Lebih dari itu, disiplin ini telah melangkah ke proses bagaimana akuntansi mampu 

menstransformasikan nilai-nilai politik, sosial, dan ekonomi melalui konsepsi akuntansi ke 

dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. 

Pemahaman akuntansi yang komprehensif tidak hanya melihat akuntansi dalam 

kapasitasnya secara teknis dan proses perhitungan tradisional (Sukoharsono & Gaffikin, 

1993), tetapi lebih kepada hal pemahaman secara lebih luas ke dalam konteks sosial, 

politik dan ekonomi. Dari perspektif sosiologi misalnya, akuntansi dipandang sebagai 

institusi yang memiliki peran dan pengaruh yang sama pentingnya dengan institusi sosial 

budaya (pendidikan, agama, seni) yang berkembang di dalam masyarakat (Roeslender, 

1992;3). Akuntansi yang dipandang sama dengan institusi sosial, memiliki kontribusi yang 

besar bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dan diyakini akan menjadi 

salah satu komponen utama penyusun tatanan masyarakat. Praktik akuntansi di berbagai 

sistem sosial dalam masyarakat dipandang sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban 

(Ives, et al., 2004; 454). Dalam perspektif politik, akuntansi digunakan sebagai alat untuk 

membangun, mendukung, dan melegitimasi perundingan ekonomi, politik, institusi, dan 

ideologi, di mana hal itu mempunyai kontribusi terhadap kepentingan penguasa (Guthrie 

dan Parker, 1990). Pada sisi lain, akuntansi dalam perspektif ekonomi berfungsi sebagai 

suatu proses yang menghasilkan informasi ekonomi untuk membantu pihak-pihak yang 
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berkepentingan di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya pada suatu 

organisasi (Sugiarto, 2002). Hal ini didasarkan atas kemampuan manajemen untuk 

mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan 

organisasi.  

Praktik akuntansi di berbagai lingkungan organisasi melahirkan difinisi dan makna 

yang bervariasi. Namun pada intinya akuntansi adalah sistem informasi yang digunakan 

sebagai media akuntabilitas diberi pengertian oleh beberapa ahli secara berbeda-beda, 

tergantung pada konteks dan lingkungannya. Akan tetapi pada dasarnya mereka 

menekankan akuntansi pada kegunaanya sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. 

Berbagai definisi mengenai akuntansi sebagai media akuntabilitas telah dijelaskan 

oleh beberapa penulis. Sinclair (1995) mendefinisikan akuntabilitas sebagai perilaku 

individu atau organisasi untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka 

melalui pemberian alasan mengapa tindakan dilakukan. Definisi ini membawa 

konsekuensi bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi. Konsep ini 

mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya akuntabilitas dibangun guna 

meningkatkan kepercayaan dan keberterimaan satu sama lain dalam organisasi atau 

organisasi dengan organisasi dalam komunitas yang lebih luas. 

 

2.2 Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi, stakeholder theory dan teori 

legitimasi 

 Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang mendasari praktik 

organisasi selama ini, karena dianggap relevan untuk mengungkap perilaku manusia dan 

mekanisme pimpinan terhadap pengelolaan aset pemiliknya. Prinsip utama teori ini 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (prinsipal) 

yaitu pemilik dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam 

bentuk kontrak kerja sama (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi mengasumsikan 

bahwa manusia adalah mahluk rasional, bersifat oportunistik dan homo economicus, 

sehingga semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri.  

Adanya perbedaan kepentingan tersebut misalnya, prinsipal diasumsikan hanya 

tertarik pada kinerja organisasi yang meningkat dan agen diasumsikan menerima kepuasan 

berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai hubungan tersebut. Adanya 

perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak yang berusaha memperbesar keuntungan 
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diri sendiri akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi 

(Jensen & Meckling, 1976; Fama, 1980). Asimetri informasi adalah suatu kondisi di mana 

adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak pengelola sebagai penyedia 

informasi (prepaper) dengan pihak prinsipal sebagai pengguna informasi (user). Jika hal 

ini terjadi maka akan memicu terjadinya keruntuhan intergritas informasi yang berdampak 

pada stabilitas operasi organisasi. 

  Untuk menjaga stabilitas operasi organisasi maka dipandang perlu untuk 

mengungkapkan dan menyajikan informasi akuntansi guna melayani berbagai pihak yang 

mempunyai kepentingan berbeda-beda melalui praktik akuntabilitas yang sehat 

(Suwardjono, 2005). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk penjelasan dan tanggung 

jawab perilaku individu atau organisasi atas tindakan yang telah mereka lakukan. Definisi 

ini membawa konsekuensi bahwa setiap individu atau organisasi wajib menyampaikan 

pertanggungjawaban sebagai wujud akuntabilitas individu atau organisasi. Konsep ini 

mengingatkan setiap individu atau organisasi akan pentingnya keberadaan akuntabilitas 

yang sehat yang dibangun untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan satu sama lain 

di dalam organisasi. 

 Selain teori agensi yang digunakan dalam menjelaskan akuntabilitas antara pemberi 

wewenang dan penerima wewenang, akuntabilitas juga dapat dijelaskan dengan 

stakeholder theory, yang memberikan dimensi yang lebih luas terhadap perkembangan 

oerganisasi dan terhadap siapa saja organisasi harus memberikan penjelasan. 

Perkembangan organisasi tidak hanya bersumber dari internal organisasi saja, tetapi 

perkembangan organisasi juga dipengaruhi oleh kepentingan dan peran pihak di luar 

organisasi. Menurut Freeman et al. (2004), stakeholder theory menyatakan bahwa yang 

dimaksud para pihak di lingkungan organisasi (stakeholder) adalah setiap kelompok yang 

berada di dalam maupun di luar organisasi yang mempunyai peran dalam menentukan 

keberhasilan organisasi. Untuk itu manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan 

aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan melaporkan kembali 

aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder. Hal ini disebabkan karena stakeholder 

memiliki kuasa serta pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan organisasi, 

sehingga manajemen merasa perlu untuk memuaskan stakeholdernya. Di samping itu 

seluruh stakeholder memiliki hak untuk diberikan informasi tentang segala aktivitas yang 

mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi (Deegan, 2004).  
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 Lebih lanjut, Deegan (2004) menyatakan bahwa teori stakeholder menekankan 

praktik akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. 

Teori ini berpendapat bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan 

informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas 

permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh 

stakeholder. Pengertian ini mengangkat akuntabilitas pada tingkat yang lebih luas bahwa 

akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi tetapi menjadi hak dan milik 

masyarakat umum yang mempunyai kedekatan atau keterpautan dengan individu atau 

organisasi tersebut. Lebih lanjut Gray et al. (1996) menyatakan konsep akuntabilitas ini 

berada dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari 

komunitas masyarakat luas. 

 Gray et al. (1996) juga mengungkapkan akuntabilitas harus disiapkan oleh subyek 

yang melakukan suatu aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat 

kepercayaan publik atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang 

bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa, suatu organisasi akan terus berupaya untuk 

memastikan operasinya dalam koridor dan norma yang ada dalam masyarakat atau 

lingkungan di mana organisasi berada (Deegan, 2004). Koridor dan norma ini bukan 

sesuatu yang pasti namun berubah-ubah sepanjang waktu sehingga diharapkan organisasi 

rensponsif terhadap perubahan yang terjadi.  

 

2.3 Makna akuntabilitas dari perspektif teori interaksionisme simbolik 

 Penjelasan akuntabilitas dalam perspektif teori agensi, stakeholder, dan  legitimasi 

belum mempertimbangkan perilaku manusia selain asumsi bahwa perilaku manusia adalah 

rasional dan masalah oportunistik (Rasyid, 1997 & 1998). Perilaku-perilaku yang 

bersumber dan terbentuk dari sistem nilai, agama, kepercayaan dan keyakinan yang 

terkadang menjadi dasar utama bagi individu dalam bertindak, menjadi lepas dari 

pembahasan. Untuk itu, peneliti menggunakan pandangan teori interaksionisme simbolik 

dalam penelitian ini sebagai upaya untuk menggali dan menginterpretasi perilaku-perilaku 

individu yang terbentuk dari sistem nilai, agama, kepercayaan dan keyakinan, melalui 

simbol-simbol akuntabilitas yang terkonstruksi pada organisasi Desa Adat Kuta. Selain itu, 

teori ini juga digunakan untuk menjelaskan proses transformasi pemahaman simbol-simbol 
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akuntabilitas yang menjadi suatu tindakan oleh aktor akuntabilitas, yang memiliki 

kewajiban untuk memberikan akun kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Menurut Mulyana (2001) interaksionisme simbolik secara ontologi memberikan 

pandangan bahwa, individu merupakan hal yang paling penting dalam konsep sosiologi. 

Konsep ini menjelaskan bahwa, individu adalah obyek yang bisa secara langsung ditelaah 

dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu yang lain. Di samping itu, individu-

individu tersebut juga berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol, yang di dalamnya 

berisi tanda-tanda, isyarat dan kata-kata (Soeprapto, 2000). 

Dengan mengetahui interaksionisme simbolik sebagai teori maka secara 

epistimologi kita akan bisa memperoleh pengetahuan dengan memahami fenomena sosial 

yang lebih luas melalui pencermatan individu. Pencermatan individu yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana individu-individu di dalam Desa 

Adat Kuta menggunakan pengetahuan dan pemaham mereka untuk mentransformasikan 

simbol-simbol akuntabilitas dalam berinteraksi (praktik akuntabilitas). Hal ini tentunya 

sejalan dengan premis yang disampaikan oleh Blumer (1969) yaitu, manusia bertindak 

terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. 
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BAB III  

TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN 

 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus kajian, penelitian ini ditujukan untuk 

mengungkap, memahami dan memaknai secara mendalam tentang praktik-praktik 

akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi Desa Adat Kuta. Penelitian ini menggunakan 

metodologi Etnografi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan 

melalui berpikir induktif. Metode ini berusaha mengungkap berbagai keunikan yang 

terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan organisasi dalam klehidupan sehari-

hari secara menyeluruh, terperinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan 

analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. 

 

3.2 Kontribusi Penelitian 

3.2.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan yang lebih luas 

kepada para mahasiswa tentang keberadaan nilai-nilai budaya lokal yang terbentuk 

dari konfigurasi adat, budaya dan agama, menjadi spirit dalam akuntansi sektor 

publik.  

3.2.2 Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menerapkan praktik-praktik 

akuntabilitas yang sehat pada organisasi publik dan tradisional di Bali, mengingat 

organisasi tersebut memiliki kemiripan latar belakang adat, budaya dan agama.  

3.2.3 Manfaat bagi regulator 

Temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa akuntansi pada organisasi 

Desa Adat Kuta dimaknai sebagai bentuk pertanggungjawaban, sehingga hasil 

tersebut dapat digunakan sebagai pelajaran, bahan pertimbangan dan sumbangan 

pemikiran bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam membuat 

serta menetapkan suatu regulasi atau kebijakan, terutama yang terkait dengan 

konsep praktik akuntabilitas organisasi Desa Adat atau Desa Dinas. 
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BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, memahami dan memaknai secara 

mendalam tentang praktik akuntabilitas dan keterlibatan akuntansi di balik sekedar praktik 

akuntabilitas yang diterapkan oleh organisasi Desa Adat Kuta. Untuk mendapatkan 

pemaknaan mengenai praktik akuntabilitas atas pemahaman pelaku (aktor), maka 

penelitian ini menggunakan paradigma interpretif sebagai pijakan. Paradigma interpretif 

yang digunakan sebagai pijakan dalam penelitian ini berusaha menitikberatkan pada 

peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman di dalam ilmu sosial. Selain itu, paradigma 

ini juga memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya 

dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Jadi fokusnya tentang arti individu 

dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar 

mereka (Chariri, 2009). Manusia secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka 

dalam rangka berinteraksi dengan yang lain (Schutz, 1967 dalam Chariri, 2009).  

Tujuan paradigma interpretif tidak lain adalah menganalisis realita sosial dan 

bagaimana realita sosial itu terbentuk (Chariri, 2009). Untuk memahami sebuah 

lingkungan sosial yang spesifik seperti pada organisasi Desa Adat Kuta, peneliti harus 

menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretif tidak menempatkan 

objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa demi memperoleh 

pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin dan 

hal ini memungkinkan terjadinya trade off antara objektivitas dan kedalaman temuan 

penelitian (Chariri, 2009). 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan etnografi sebagai 

metodologi dan metode penelitian. Menurut Daymon dan Holloway (2008: 202), etnografi 

merupakan sebuah metodologi penelitian yang sekaligus produk penelitian tersebut, yakni 

deskripsi tertulis mengenai suatu budaya berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Begitu 

pula Marzali (1997) menyatakan, etnografi tidak saja metode penelitian tetapi juga 

merupakan produk atau hasil penelitian yang dituangkan dalam sebuah laporan. Bertolak 

dari gagasan tersebut maka etnografi sebagai metodologi dan metode penelitian digunakan 

untuk mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, dan menganalisis permasalahan yang 

diajukan. 
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Etnografi dalam penelitian ini merupakan studi lapangan yang ditujukan untuk 

menggali dan mengungkapkan secara mendalam meaning yang muncul dari interaksi 

sosial di antara Krama Desa Adat Kuta yang mempraktikkan akuntansi dalam tata kelola 

organisasi. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mulyana (2001: 161) yang mengungkapkan, 

bahwa etnografi bertujuan unuk menguraikan kebudayaan secara komprehensif, yakni 

semua aspek budaya yang bersifat material seperti artefak budaya, sistem nilai, norma dan 

kepercayaan kelompok yang diteliti. Pendekatan ini memberikan gambaran bahwa 

kegiatan penelitian yang dilakukan tidak hanya mengumpulkan data tetapi juga 

menuliskan pemahaman atas realitas yang diteliti, sehingga pengetahuan yang dihasilkan 

adalah close to the ground (Rasyid, 1998), artinya pengetahuan tersebut menjadi 

kontekstual dan lokal. Hal inilah yang membedakannya dengan penelitian positivis yang 

menghasilkan pengetahuan secara obyektif namun kurang kontekstual.   

 

Prosedur Pengumpulan Data Etnografi 

4.1 Penentuan situs penelitian 

 Penelitian ini mengambil situs pada Desa Adat Kuta yang selama ini memegang 

peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat, maupun 

dalam proses pembangunan. Dalam perspektif sejarah, peran Desa Adat Kuta dapat 

dikatakan sebagai sebuah sistem pengelolaan kegiatan dalam masyarakat, yang didasarkan 

pada pengalaman dan pengamatan selama bertahun-tahun terhadap lingkungan masyarakat 

dan alam sekitarnya (Hardiyoko, 2001). Hal tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa 

Desa Adat Kuta yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, 

telah memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan 

masyarakat, perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan di Provinsi Bali (Isna, 2006).  

Dipilihnya Desa Adat Kuta sebagai situs penelitian karena eksistensi dan berbagai 

macam keunikan yang terpancar dari simbol adat, budaya, dan agama yang berada di 

sekitarnya. Keberadaan Desa Adat di Provinsi Bali masih tetap bertahan dan bisa 

bersanding dengan desa administratif bentukan Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang 

pemerintahan desa. Dalam aktivitasnya, Desa Adat Kuta memiliki forum pengambilan 

keputusan yang disebut Paruman. Paruman adalah sidang permusyawaratan/permufakatan 

desa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Desa Adat Kuta (Isna, 2006). Desa 

Adat Kuta dipimpin oleh Prajuru yang dipilih dan ditetapkan oleh masing-masing Krama 
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(orang yang menjadi anggota) Desa Adat. Unsur-unsur Prajuru Desa Adat terdiri: (1) 

Bendesa Adat, sebagai pimpinan Prajuru Desa Adat yang dipilih/diangkat dari Krama 

Desa Adat; (2) Petajuh adalah wakil Bendesa Adat; (3) Penyarikan adalah juru tulis 

Bendesa Adat; (4) Kesinoman adalah juru arah; (5) Pemangku adalah yang membidangi 

urusan upacara agama di Pura; (6) Pecalang adalah bagian keamanan; dan (7) 

Pasedahan/Petengen adalah bendahara (Surpha, 2004). Adanya pembagian tugas dan 

wewenang di dalam Desa Adat Kuta merupakan simbol bahwa desa adat ini adalah 

organisasi yang secara historis telah mengenal manajemen atau tata kelola yang baik. 

 

4.2 Informan penelitian 

Proses penelitian akan menentukan keberhasilan peneliti dalam memperoleh, 

mendokumentasi, dan mengolah data untuk dianalisis sehigga dapat digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian (Scapens, 2004). Dalam penelitian ini digunakan dua belas 

langkah untuk dapat memperoleh data etnografi (Spradley, 1997: 35) yaitu, memilih 

informan, mewawancarai seorang informan, membuat catatan etnografis yang akan 

menjadi bahan analisis lebih lanjut, mengajukan pertanyaan deskriptif, melakukan analisis 

wawancara, membuat analisis domain, mengajukan pertanyaan struktural, membuat 

analisis taksonomik, mengajukan pertanyaan kontras, membuat analisis komponen, 

menemukan tema budaya, dan membuat sebuah etnografi. Dalam penelitian ini kedua 

belas tahapan tersebut tidak semuanya digunakan sehingga tahapan-tahapan yang dipilih 

bergantung pada ketersediaan dan ketermaknaan informasi, artefak dan data lainnya yang 

dibutuhkan. 

Informan-informan kunci sangat diperlukan untuk mengungkap dan memaknai di 

balik suatu fenomena (Scapens, 2004). Informan yang tepat akan mempu memberikan 

penjelasan secara detail dan mengetahui kejadian yang sesungguhnya terjadi, sehingga 

dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang praktik akuntabilitas dan keterlibatan 

akuntansi di balik praktik akuntabilitas pada Desa Adat Kuta. Informan dalam penelitian 

ini adalah, Prajuru Desa Adat sebagai pengelola organisasi, mantan Prajuru Desa Adat, 

dan Tokoh Masyarakat setempat yang memiliki pandangan yang luas tentang organisasi 

ini.   
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4.3 Terjun ke situs penelitian 

 Menurut Scapens (2004), kepandaian dan kepekaan peneliti sangat menentukan 

keberhasilan dalam memasuki dan memperoleh data pada situs penelitian. Dalam hal ini 

diperlukan pengembangan sikap simpatik, empatik, serta keluwesan dalam berinteraksi 

dan berkomunikasi untuk langkah awal memasuki lapangan penelitian. Pengembangan 

sikap demikian memiliki peran penting dalam aksesibilitas penelitin untuk memperoleh 

kemudahan data dan informasi di lapangan. 

 Black (1981) mengungkapkan aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan dan 

kemudahan berinteraksi di dalam memasuki wilayah tertentu. Kenyaman dan kemudahan 

yang dimaksud adalah terkait dengan waktu, biaya dan usaha dalam memperoleh data serta 

informasi di lapangan. Secara kebetulan dalam penelitian ini peneliti memiliki tingkat 

aksesibilitas yang cukup tinggi pada organisasi Desa Adat Kuta, seperti peneliti pernah 

melakukan kunjungan dan sebagai pembimbing mahasiswa dalam kuliah lapangan di 

organisasi Desa Adat Kuta, sehingga hal ini memudahkan peneliti masuk dan berinteraksi 

di lingkungan tersebut. Di samping itu peneliti juga memiliki relasi dan teman semasa 

kuliah yang saat ini sebagai tokoh masyarakat desa setempat. Adanya aksesibilitas seperti 

ini, maka selama melakukan penelitian pada organisasi Desa Adat Kuta peneliti tidak 

mengalami hambatan yang berarti.  

 

4.4 Teknik pengumpulan data etnografi 

 Untuk menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan, perilaku individu, dan 

kelompok secara komprehensif, maka diperlukan teknik-teknik dalam pengumpulan 

datanya, sehingga nantinya dapat mengungkap dan memaknai secara mendalam tentang 

praktik akuntabilitas dan keterlibatan akuntansi di balik sekedar praktik akuntabilitas yang 

diterapkan oleh organisasi Desa Adat Kuta. Adapun teknik-teknik pengumpulan datanya 

adalah dengan cara: 

a. Wawancara mendalam dengan Prajuru Desa Adat Kuta, mantan Prajuru Desa Adat 

Kuta, dan tokoh-tokoh masyarakat. Wawancara yang dilakukan secara alamiah dan 

dalam suasana yang tidak formal, yang lebih tepat disebut sebagai dialog pasif 

dengan lebih banyak mendengarkan penjelasan dari informan. Dialog tidak 

dilakukan hanya pada sekali kesempatan tetapi dilakukan setiap ada kesempatan 

dan dalam suasana apapun. Setiap kali peneliti bertemu dengan para prajuru desa 
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di saat bertugas, berolah raga, atau pun menghadiri kegiatan upacara adat  

keagamaan, ada saja perbincangan yang mengarah ke topik yang diteliti. 

b. Observasi berpartisipasi pada Paruman/Sidang Permusyawaratan Desa. Untuk 

memperoleh gambaran dan kejelasan tentang realitas atas fenomena yang diteliti 

maka dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi berpartisipasi. 

Teknik ini digunakan agar dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang fenomena 

yang diteliti, dengan cara terlibat langsung dalam setiap rapat atau Paruman desa. 

Selain itu peneliti juga ikut berbaur dalam setiap kegiatan upacara adat dan 

keagamaan yang dilakukan oleh organisasi Desa Adat Kuta dan Kelompok 

Masyarakat setempat, seperti pada saat upacar piodalan di Pura Desa Adat Kuta.  

c. Pendokumentasian data yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan dengan 

metode dokumentasi atas semua hasil dari wawancara maupun foto-foto tentang 

kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian ini seperti, adanya Paruman desa, 

upacara keagamaan, dan kegiatan adat masyarakatnya.  

d. Pencatatan data ke dalam arsip penelitian 

Sebagai bukti historis tentang pengumpulan data di lapangan, maka hendaknya 

semua hasil pengamatan dalam bentuk wawancara, pengamatan, dan foto-foto hasil 

dokumentasi, sebaiknya dituangkan dalam bentuk catatan pada kertas kerja. 

Catatan-catatan pada kertas kerja ini juga memuat tentang waktu serta kondisi pada 

saat penemuan, dan komentar yang dapat diberikan dalam bentuk manuskrip. 

Manuskrip dalam penelitian ini adalah bukti tentang segala temuan yang terkait 

dengan praktik akuntabilitas dan keterlibatan akuntansinya di balik sekedar praktik 

akuntabilitas pada organisai Desa Adat Kuta. 

 

4.5 Analisis Data 

Proses analisis data dilakukan secara simultan dengan tahap pengumpulannya agar 

dapat menghasilkan interpretasi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Pada fase 

ini sangatlah penting diperlukan kematangan dan nilai-nilai diri yang dimilki oleh seorang 

peneliti dalam mengeksplorasi dan memaknai data, sehingga nantinya dihasilkan 

interpretasi yang menggambarkan sintesa temuan di lapangan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada metodologi 

etnografi Spradley (1997), sebagai upaya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih 
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mendalam dan komprehensif tentang bagaimana masyarakat  Desa Adat Kuta 

mengorganisasikan budayanya dalam pikiran mereka, dan menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari mengenai praktik akuntabilitas. Analisis data pada penelitian ini 

dilakukan dalam empat tahap, yaitu: 

a. Analisis wawancara etnografis. Proses ini merupakan konseptualisasi menemukan 

berbagai makna dan konsep tentang akuntabilitas oleh informan. Hal ini dilakukan 

dengan cara memberi interpretasi dari kata-kata atau kalimat yang merupakan 

susunan pikiran anggota masyarakat Desa Adat Kuta tentang pemahaman 

akuntabilitas, yang dikorek keluar oleh peneliti.   

b. Analisis Domain. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan serta mengelompokkan 

konsep-konsep yang sejenis dan berkaitan (kategorisasi) dengan pemahaman 

tindakan pelaku (aktor) atas praktik akuntabilitas. Hal ini ditujukan untuk 

menemukan jalinan atau hubungan di antara berbagai konsep dari praktik 

akuntabilitas yang terkonstruksi pada organisasi Desa Adat Kuta. 

c. Analisis Taksonomik. Pada tahap analisis taksonomi, peneliti berupaya memahami 

domain-domain tertentu dari pemahaman pelaku tentang tindakan akuntabilitas 

secara detail dan spesifik. Masing-masing domain mulai dipahami secara 

mendalam, dan membaginya lagi menjadi sub-domain. Sub-domain tersebut dirinci 

lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus lagi hingga tidak ada lagi yang 

tersisa, alias habis (exhausted). Pada tahap ini peneliti mendalami domain dan sub-

domain yang penting lewat konsultasi dengan bahan-bahan pustaka untuk 

memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pemahaman pelaku terhadap 

tindakan akuntabilitas. 

d. Analisis Komponen. Tahap ini adalah bagian akhir dari proses analisis data dengan 

menguraikan dan menginterpretasikan kembali berbagai komponen makna 

akuntabilitas yang terkonstruksi pada Desa Adat Kuta yang berhubungan dengan 

simbol-simbol adat, budaya dan agama. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 

sintesa yang menggambarkan temuan di lapangan. Hasil interpretasi dan sintesa ini 

kemudian diinterpretasikan kembali oleh peneliti untuk memperoleh refleksi atas 

temuan praktik akuntabilitas dan keterlibatan akuntansi yang terkonstruksi pada 

Desa Adat Kuta. 
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4.6 Keabsahan Data 

Keberhasilan penelitian ini sangat ditentukan oleh data yang diperoleh atas 

berbagai teknik pengumpulannya dan dapat dibuktikan keterandalannya. Selama 

melakukan kerja lapangan, etnografer membuat kesimpulan budaya yang terkait dengan 

praktik akuntabilitas pada organisasi masyarakat Desa Adat Kuta ini dari tiga sumber, 

yaitu: a) dari hal yang dikatakan orang dalam masyarakat Desa Adat Kuta; b) dari cara 

orang bertindak; c) dari berbagai artefak yang digunakan. Namun, Spradley (1997) lebih 

memfokuskan secara khusus dalam membuat kesimpulan budaya dari apa yang dikatakan 

orang. Untuk itu data yang dipergunakan dalam penelitian ini haruslah diperoleh dari 

sumber-sumber yang terkualifikasi dan kompeten. Untuk menentukan informan kunci 

sebagai sumber data maka, informan yang dipilih harus sesuai kebutuhan informasi dan 

mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi pada saat itu. 

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap objek penelitian juga 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas data yang diperoleh. Faktor lain yang 

juga harus dimiliki oleh peneliti dalam memperoleh dan mengumpulkan data adalah 

dengan membangun hubungan empatik dan rasa kekeluargaan dengan para informan kunci 

sehingga, setiap dialog yang terjadi akan benar-benar bersifat naturalis dan mengalir apa 

adanya. Situasi ini akan sangat membantu dalam proses pencarian informasi dan 

pengumpulan data. Nah, selanjutnya data yang diperoleh dan terkumpul dari sumbernya 

baik berupa data hasil wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi pada setiap 

kegiatan masyarakat di Desa Adat Kuta, dijelaskan secara kontekstual agar lebih mudah 

dalam mengiterpretasikannya. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat menjawab 

permasalahan dan tujuan penelitian ini, sehingga hasil dari temuan penelitian ini dapat 

memberikan pengembangan pengetahuan, sebagai bahan kajian, dan pengambilan 

kebijakan akuntansi yang terkait dengan praktik akuntabilitas dan aspek politik akuntansi 

di lingkungan organisasi sosial. 

 

4.7 Penyajian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga dalam penyajiannya 

bersifat naratif dan dalam bentuk kutipan langsung dari para informan yang digunakan. 

Data yang telah dianalisis secara mendalam atas interpretasi informan, dituangkan kembali 

dalam bentuk uraian atau narasi mengenai praktik akuntabilitas dan keterlibatan akuntansi 
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di balik sekedar praktik akuntabilitas pada organisasi Desa Adat Kuta. Secara diagram, 

model penelitian ini disajikan pada Gambar 4.1 berikut    

 

Gambar 4.1 

Model Penelitian 
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BAB V  

HASIL PENELITIAN 

 

 

5.1 Konstruksi Tata-Kelola Organisasi Desa Adat Kuta 

 Konsep praktik akuntabilitas pada suatu organisasi tidak bisa dipisahkan dari 

sejarah dan filosofi yang dibangun serta diyakini oleh organisasi tersebut. Hal ini amat 

penting, sebab apa yang ada saat ini tidak ada dengan sendirinya, tetapi terbentuk melalui 

proses sejarah. Sejarah merupakan catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan 

diperbuat oleh manusia, sehingga untuk mengetahui seluk beluk suatu organisasi secara 

utuh, rinci dan mendalam maka harus dimulai dari sejarahnya (Ropke, 1988).  

Selain aspek sejarah dan filosofi, aspek ekologis serta demografis juga tidak kalah 

pentingnya. Hal ini disebabkan karena pemahaman tentang struktur sosial dan politik 

dalam suatu komunitas tidak bisa dilepaskan dari aspek ekologis dan demografisnya 

(Sanderson, 1993; Geertz, 1976; Sachs, 2011). Aspek-aspek ini memiliki kaitan yang erat 

dengan keadaan lingkungan alam biofisik dan karakteristik kependudukan di lingkungan 

organisasi Desa Adat Kuta.  

Pencermatan yang dilakukan dengan berbagai perspektif atas berbagai tindakan 

dalam organisasi Desa Adat Kuta diyakini akan memberikan pemahaman utuh dan 

terperinci terkait dengan adanya budaya organisasi yang terkonstruksi pada organisasi 

tersebut. Menurut Geertz (1976), budaya organisasi merupakan suatu produk yang lahir 

dari proses pemahaman dan pengetahuan individu-individu di dalam organisasi yang 

bersumberkan pada aspek sejarah, geografis, ekologis, demografis dan aspek lainnya. 

Untuk tujuan tersebut, maka pada bagian ini akan dibahas secara berurutan aspek sejarah, 

geografis, ekologis, demografis serta tata kelola pada organisasi Desa Adat Kuta. 

5.1.1 Sejarah Desa Adat  Kuta 

Menurut Parimartha (2003: 1-10), Desa Adat di Bali sudah dipelajari oleh Liefrinct 

dan Pierre Dubois pada tahun 1878 yang dimulai dari desa-desa tertua di Bali. Pierre 

Dubois merupakan wakil pemerintah Hindia Belanda yang secara khusus ditugaskan untuk 

mengawasi perkembangan politik di Bali sampai berakhirnya perang Jawa, dan 

melaporkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kuta saat itu. Menurut Dubois, kala 
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itu Kuta merupakan pelabuhan terpenting di Bali Selatan. Pelabuhan ini merupakan tempat 

penyaluran barang impor dan ekspor hasil bumi daerah Bali Selatan.  

Selama menjalankan tugasnya, Pierre Dubois banyak mendapatkan bantuan dari 

Raja Kesiman. Ia menceritakan bahwa, bagian pantai barat dan timur Kuta dihuni oleh 

penduduk dari berbagai etnis seperti, Cina dan Bugis. Saat itu Kuta dihuni oleh sekitar 400 

keluarga dan 40 keluarga di antaranya adalah etnis Cina dan Bugis. Penduduk lokal yang 

bermukim di Kuta kebanyakan adalah pelarian dari kerajaan-kerajan lain di Bali. Mereka 

bermukim di daerah Kuta untuk menghindari hukuman akibat berbagai permasalahan. 

Sebagian besar matapencaharian penduduk lokal adalah nelayan, sedangkan profesi 

pedagang didominasi oleh penduduk etnis Cina dan Bugis.   

Seiring dengan berjalannya waktu, Kuta yang dulu dikenal dengan desa nelayan 

dan sunyi saat ini berubah menjadi metro Desa Adat yang lengkap dengan kantor polisi, 

kantor pos, pasar tradisional dan modern, serta kantor pelayanan publik lainnya. 

Organisasi Desa Adat Kuta maupun organisasi Desa Adat lainnya di Bali, pertama kali 

disebut dengan istilah karaman atau pakaraman. Pakaraman berarti satu kelompok 

masyarakat yang mendiami satu wilayah permukiman tertentu atau berarti pula sebagai 

kumpulan orang-orang tua yang sudah berkeluarga (Parimartha, 2003: 1-10). Dari kata 

karaman ini kemudian menjadi kata krama yang berarti anggota (masyarakat desa) dan 

pakraman (Desa pakraman) yang menunjuk pada pergantian wilayah. Rasa kesatuan 

sebagai warga desa adat terikat oleh karena adanya karang desa (wilayah desa), Awig-awig 

desa (sistem aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya), dan Pura Khayangan Tiga 

(tiga pura desa sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat). 

Keberadaan organisasi Desa Adat di Provinsi Bali sampai saat ini masih tetap 

bertahan dan bisa bersanding dengan desa administratif bentukan UU Pemerintah Pusat. 

Eksistensi organisasi Desa Adat Kuta dan Desa Adat lainnya sebagai identitas awal Desa 

Adat di Bali, diakui oleh bangsa Indonesia yang tersurat dalam pasal 18 UUD 1945. Selain 

itu, keberdadaan organisasi Desa Adat  juga telah dikukuhkan oleh Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi Bali No. 6 Tahun 1986. Perda ini mengatur tentang kedudukan, fungsi 

dan peranan Desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali. 

Kelembagaan Desa adat bersifat permanen yang dilandasi oleh ideolodi Tri Hita Karana 

(THK), yaitu: (1) Parahyangan (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya 

yaitu Hyang Widhi Wasa), (2) Pelemahan (mewujudkan hubungan manusia dengan alam 
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lingkungan tempat tinggalnya), dan (3) Pawongan (mewujudkan hubungan antara sesama 

manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya) (Dharmayuda, 2001). 

5.1.2 Wilayah Desa Adat Kuta 

 Desa Adat Kuta secara filosofi terbentuk dari rasa kesatuan sebagai warga desa 

adat yang terikat oleh karena adanya Karang Desa (wilayah desa), Awig-awig desa (sistem 

aturan desa dengan peraturan pelaksanaannya), dan Pura Khayangan Tiga (tiga pura desa 

sebagai suatu sistem tempat persembahyangan bagi warga desa adat). Adanya berbagai 

macam komitmen dan konsensus yang terbentuk dari pola kehidupan masyarakatnya 

menjadikan organisasi ini mandiri dalam menjaga serta mengelola wilayahnya. Desa Adat 

Kuta memiliki wilayah yang jelas dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh adanya 

suatu sistem tempat persembahyangan. 

Secara geografis, Desa Adat Kuta berada di Wilayah Kabupaten Badung yang 

memiliki luas areal 723 ha, seperti tampak pada Peta Desa Adat Kuta dalam Gambar 5.1.  

Gambar 5.1 Peta Desa Adat Kuta 

 

Sumber: Kelurahan Kuta, 2014 

 

Peta tersebut memberikan gambaran bahwa batas timur dari Desa Adat Kuta adalah 

Desa Adat Pemogan, batas selatan Desa Adat Tuban, batas utara Desa Adat Legian dan di 

sebelah barat berbatasan dengan samudra Indonesia. Desa Adat Kuta memiliki hamparan 

pantai berpasir putih sepanjang lima kilo meter dengan ketinggian daratan rata-rata di atas 

1 meter dari permukaan air laut. Posisi geografis semacam ini menunjukkan bahwa daerah 

ini sangatlah strategis, karena memberikan pemandangan yang sensasional ketika para 
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wisatawan menikmati keindahan pantai kuta lengkap dengan sunset -nya di sore hari. Di 

samping itu, kawasan ini juga sangat dekat dengan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali 

dan beberapa daerah tujuan wisata favorit lainnya, sehingga para wisatawan menjadikan 

tempat ini sebagai tempat peristirahatan. 

 

 Sunset Pantai Kuta, 2014 

 

5.1.3 Kondisi Demografi Desa Adat Kuta 

Data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Kabupaten Badung (2011) 

memberikan informasi bahwa jumlah penduduk Desa Adat Kuta sebanyak 20.053 jiwa 

yang dari terdiri 5.199 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut terdapat 10.165 orang 

berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 9.888 orang berjenis kelamin perempuan dengan 

kepadatan penduduk mencapai 15,5 per kilo meter persegi. Berdasarkan Data Isian Profil 

Kelurahan Kuta tahun 2011 diketahui ada sebanyak 41 orang dari keturunan asing yang 

menjadi warga desa, di mana di antaranya 25 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. 

Dalam hal ini warga keturunan asing tersebut bukanlah wisatawan melainkan warga Desa 

Adat Kuta yang memiliki ikatan perkawinan dengan orang keturunan asing tersebut. Untuk 

lebih mendalami secara detail mengenai kondisi demografis dari organisasi Desa Adat 

Kuta, berikut ini dipaparkan mengenai kehidupan sosial ekonomi dan mata pencaharian 

dari masyarakat Desa Adat Kuta. 

a. Kehidupan Sosial Ekonomi Desa Adat Kuta 

 Perkembangan kepariwisataan di Desa Adat Kuta memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap perkembangan kehidupan warganya. Adanya perkembangan 

semacam ini tentunya akan memberikan peluang terhadap masyarakat untuk ikut 

memanfaatkan celah bisnis di bidang tersebut. Beberapa bidang usaha 
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kepariwisataan yang telah berhasil dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Adat Kuta di 

antaranya adalah jasa perhotelan/penginapan, jasa transportasi, restaurant, maupun 

dalam bidang usaha lainnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator capaian 

yang digunakan dalam riset kesejahteraan masyarakat sebagai tolok ukur riil atas 

keberhasilan penyerapan pembangunan yaitu: 1) peningkatan kemakmuran 

masyarakatnya secara individu yang diukur dengan peningkatan pendapatan per 

kapita, 2) peningkatan kesejahteraan suatu wilayah yang dilihat dari jumlah 

penerimaan domestik regional bruto (PDRB), 3) tingkat kepemilikan hunian yang 

layak, 4) pemenuhan kebutuhan tersier setelah kebutuhan primer. 

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Kuta merupakan bagian dari 

pesatnya perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Adanya perkembangan 

semacam ini secara otomatis telah memberikan pergeseran terhadap mata 

pencaharian masyarakatnya dari profesi sebelumnya yang sebagian besar didominasi 

oleh petani dan nelayan. Mereka saat ini sebagian besar memanfaatkan lahan 

pemukimannya sebagai tempat penginapan/home stay atau bisnis lainnya yang 

menunjang kegiatan pariwisata. Sedangkan bagi petani penggarap sebagian besar 

mereka telah beralih profesi menjadi penjaga toko atau penyedia jasa lainnya. 

Namun dari sisi tradisi adat, budaya dan agama, sampai saat ini aktivitasnya masih 

tetap terjaga. 

B. Mata Pencaharian Krama Desa Adat Kuta   

Pergeseran perilaku yang terkait dengan profesi masyarakat Desa Adat Kuta 

memberikan komposisi pekerjaan yang beragam. Dari hasil penelusuran pada 

monografi Kelurahan Kuta dapat dilihat komposisi mata pencaharian masyarakat 

Desa Adat kuta Pada Tabel 5.1.  

 

Tabel 5.1 Mata Pencaharian masyarakat Desa Adat Kuta  

 

 No Jenis Pekerjaan Jumlah 

1 Petani - 

2 Nelayan - 

3 Pedagang 775 
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4 PNS, Polisi dan ABRI 473 

5 Tukang 310 

6 Buruh 487 

7 Pegawai  pariwisata /Lain-lain 1.427 

 Total 3.472 

Sumber: Kelurahan Desa Adat Kuta, 2014 (data diolah) 

Tabel 5.1 memberikan informasi bahwa komposisi mata pencaharian warga Desa 

Adat Kuta sebagian besar berprofesi di bidang pariwisata. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sektor pariwisata merupakan pilihan favorit bagi warga Desa Adat Kuta untuk 

menjalankan aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Selain itu, Tabel 5.1 juga memberikan gambaran bahwa pergeseran profesi 

masyarakat Desa Adat Kuta sangat dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan 

pariwisata. Mereka yang dulunya berprofesi sebagai petani atau nelayan, sekarang 

sudah tidak ada lagi yang melanjutkan profesi tersebut. Hal ini disebabkan karena di 

lingkungan Desa Adat Kuta sudah tidak ada lagi bidang tanah yang bisa 

dimanfaatkan untuk pertanian. Semua lahan yang dimiliki oleh warga desa sudah 

dimodifikasi menjadi sarana akomodasi pariwisata. Di samping itu, kebanyakan 

lahan yang sudah alih fungsi tersebut dimiliki oleh warga pendatang (selain krama 

Desa Adat Kuta), padahal menurut Bendesa Adat Kuta, sejak tahun 1990-an sudah 

ada himbauan kepada seluruh warga desa untuk tidak menjual tanahnya kepada 

pihak luar. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kepemilikan lahan oleh 

pihak luar yang akan dimanfaatkan sebagai sarana pariwisata. 

5.1.4 Organisasi Desa Adat Kuta 

 Masyarakat Pulau Bali mengenal adanya dualisme dalam pemerintahan desa yaitu, 

Desa Dinas dan Desa Pakraman (Adat). Desa Dinas merupakan kepanjangan tangan dari 

pemerintah pusat dalam mengatur administrasi masyarakatnya pada level yang paling 

rendah, seperti yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa disebutkan bahwa: 

“Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 

kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan berhak 

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. 
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Terbitnya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan penyeragaman 

pemerintahan pada level terendah secara nasional adalah salah satu bentuk dominasi dan 

hegemoni pemerintah. UU ini memerintahkan dilaksanakannya penyeragaman dengan 

pemberian nama “desa” kepada semua bentuk pemerintahan level terendah. Bahkan, 

dengan UU No. 5 Tahun 1979, pemerintah pusat melaksanakan kebijakan sentralisasi, 

birokratisasi, dan keseragaman pemerintahan serta komunitas pada tingkatan desa. 

Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1979 ketika itu telah mengakhiri bentuk-bentuk 

pemerintahan asli di tingkat desa, seperti halnya yang pernah ada di Jawa, Sumatera Barat, 

Sumatera Utara, Minahasa, maupun daerah lainnya. 

Selanjutnya, adanya pemberlakuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah secara otomatis mengelimanasi pemberlakuan UU Nomor 5 Tahun 

1979. Berkaitan dengan hal itu, maka UU Nomor 22 Tahun 1999 mengartikan desa 

sebagai: 

”Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di 

bawah Kabupaten”. 

 

Berbeda dengan Desa Dinas, Desa Adat merupakan organisasi tradisional yang 

terbentuk oleh adanya rasa kesatuan yang sama dari warga desa. Dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 disebutkan bahwa: 

“Desa pakraman (Adat) sebagai Desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum 

adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama 

pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan 

kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta 

kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri“. 

 

Adanya permberlakuan Perda tersebut sebagai payung hukum dari organisai Desa 

Adat, secara otomatis akan memberikan kewenangan yang jelas bagi perangkat Desa Adat 

dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa Adat Kuta yang juga merupakan bagian 

dari masyarakat hukum adat di Provinsi Bali, menggunakan Perda tersebut sebagai 

pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga tradisi dan tata krama 

pergaulan hidup masyarakatnya. 
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a. Tugas dan wewenang Organisasi Desa Adat Kuta 

 Keberadaan organisasi Desa Adat Kuta tidak jauh berbeda dengan Desa Adat 

lainnya di Bali. Sebagai organisasi tradisional yang dipayungi oleh Perda Nomor 3 

Tahun 2001, Desa Adat Kuta memiliki tugas sebagai berikut: 

- membuat awig-awig; 

- mengatur krama desa; 

- mengatur pengelolaan harta kekayaan desa; 

- bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di 

bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan; 

- membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, 

melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan 

kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “paras-paros, sagilik-saguluk, 

salunglung-sabayantaka (musyawarah mufakat); 

- mangayomi krama desa (Perda Provinsi Bali, Nomor 3 Tahun 2001, Pasal 5). 

Kewenangan dari Desa Adat Kuta sebagaimana yang telah dijabarkan dalam 

Perda Provinsi Bali, Nomor 3 Tahun 2001, Pasal 6 adalah sebagai berikut. 

- menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap 

membina kerukunan dan toleransi antarkrama desa  sesuai dengan awig-awig dan 

adat kebiasaan setempat; 

- turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada 

di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;  

- melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman (Perda Provinsi 

Bali No.3 Tahun 2001, Pasal 6). 

 

Berdasarkan Perda tersebut, terlihat jelas bahwa organisasi Desa Adat Kuta 

memiliki tugas dan wewenang yang jelas, yakni membuat awig-awig desa. Awig-

awig desa merupakan tata aturan yang dijadikan sebagai pedoman oleh 

masyarakatnya dalam berperilaku sehari-hari. Aturan tersebut dapat dibuat secara 

tertulis maupun tidak tertulis. Tata aturan yang dibuat oleh organisasi tersebut tidak 

mesti bersifat sezaman, melainkan  bisa pula  berasal dari tradisi. 

 Awig-awig Desa Adat Kuta berfungsi untuk  mengatur, mengayomi, dan 

membina seluruh warga desa serta mengembangkan nilai-nilai budaya Bali 
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berlandaskan ideologi Tri Hita Karana. Dalam prosesnya, pembuatan Awig-awig 

desa dilakukan secara musyawarah mufakat atau dalam masyarakat adat Bali dikenal 

dengan istilah paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka. Menurut 

Habermas (2006; 2007), kesepakatan yang diambil langsung secara demokratis, 

dialogis dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan seperti ini menggambarkan 

apa yang disebut dengan tindakan komunikatif.  

Awig-awig desa merupakan penjabaran dan sekaligus berfungsi untuk melindungi 

nilai-nilai luhur dalam ideologi Tri Hita Karana. Terkait dengan itu, Windia (2010) 

berpendapat bahwa pengelompokan isi awig-awig desa bisa dibagi menjadi tiga 

bidang, yakni: pertama, sukerta tata pelemahan, yaitu awig-awig yang mengatur 

keharmonisan hubungan antara manusia dan lingkungan. Kedua, sukerta tata 

pawongan, yakni awig-awig yang mengatur keharmonisan hubungan antarmanusia. 

Ketiga,  sukerta tata parhyangan, yakni awig-awig yang mengatur keharmonisan 

hubungan antara manusia dan Tuhan.  

Ideologi Tri Hita Karana yang digunakan sebagai pedoman oleh organisasi Desa 

Adat Kuta tidak serta-merta membuat organisasi ini terbebas dari konflik. Menurut 

penuturan Bapak Gunawan, beberapa konflik yang pernah terjadi di lingkungan Desa 

Adat Kuta di antaranya: 

- Terkait dengan penertiban terhadap pedagang acung yang berjualan di sepanjang 

pantai Kuta, yang tampak semakin bertambah dan tidak terkontrol. Pedagang ini 

sebagian besar adalah pendatang dari luar pulau Bali. Semakin hari semakin banyak 

cafe dan tenda yang terpajang di sepanjang pantai, sehingga hal ini memicu 

permasalahan ketika umat Hindu dari berbagai Desa Adat di Kota Denpasar 

melakukan upacara penyucian simbol-simbol keagamaan (melasti/mekiyis). Upacara 

melasti merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh seluruh masyarakat hindu 

sebelum Hari Raya Nyepi. 

- Krisis ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan terjadi pada tahun 1998, 

menyebabkan makin sulitnya kondisi pariwisata di daerah Kuta, karena sepinya 

jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut. Hal ini menyebabkan 

persaingan yang begitu ketat di antara sesama pekerja di bidang pariwisata, sehingga 

terjadilah resistensi kawasan. Situasi ini akhirnya menyebabkan ketegangan, sampai 

terjadi kontak fisik antara pedagang toko dan art shop dengan pedagang acung, 
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hingga berujung pada jatuhnya korban di pihak pedagang acung. Perilaku pedagang 

acung yang semakin berani melawan dan maraknya pencopetan, jambret, pencurian 

kepada para wisatawan, telah menyebabkan dievaluasinya kinerja Puskopad Kodam 

IX udayana dalam mengamankan wilayah kuta oleh Desa Adat Kuta sejak tahun 

1999. Atas dasar itu, mulai 1 Juni 1999 secara resmi pengelolaan sepanjang pantai 

Kuta sesuai dengan batas Desa Adat Kuta menjadi tanggung jawab penuh Desa Adat 

Kuta. 

Konflik yang bersifat terbuka maupun latent adalah bagian dari sistem sosial 

(Lauer, 1989; Ritzer dan Goodman, 2003; Zeitlin, 1995; Poloma, 2010; Plummer, 

2011: 46). Dalam konteks inilah organisasi Desa Adat Kuta, selain memiliki tugas 

membuat awig-awig desa, juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan konflik, 

terutama yang terkait dengan masalah adat dan agama. Tujuannya adalah menjaga 

serta membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig, 

norma atau adat kebiasaan yang berlaku. 

Guna menuju masyarakat yang hita (sejahtera) secara lahiriah dan batiniah, Desa 

Adat Kuta tidak saja berwenang membuat awig-awig dan menyelesaikan konflik 

adat serta agama, tetapi juga mengawasi pelaksanaannya baik secara preventif 

maupun kuratif. Kontrol sosial yang bersifat preventif berarti mencegah krama desa 

agar tidak melanggar awig-awig desa. Hal ini dilakukan dengan cara 

menyosialisasikan setiap awig-awig atau keputusan rapat desa yang disebut hasil 

paruman lewat kasioman dan kelihan banjar, atau rapat umum yang melibatkan 

seluruh krama desa. Sedangkan, kontrol sosial secara kuratif, berarti  memberikan 

sanksi terhadap krama desa yang melakukan pelanggaran terhadap awig-awig. 

Adapun sanksi adat yang ditetapkan adalah denda berupa barang, uang, pencabutan 

hak pakai atas karang desa (aset milik desa yang digunakan sebagai imbalan atas 

keanggotaan sebagai krama desa) dan meminta maaf kepada krama desa dalam 

suatu paruman desa atas kesalahan yang dilakukannya. Jika kesalahan yang dibuat 

terkait dengan hubungan yang bersifat vertikal, maka permohonan maaf bahkan 

harus dilakukan melalui suatu upacara keagamaan (ritual). Sanksi adat ini bukanlah 

sebagai ajang bentuk balas dendam, tetapi untuk mengembalikan pencapaian 

masyarakat yang damai dan harmonis (Windia, 2010).  
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b. Prajuru Organisasi Desa Adat Kuta 

Desa Adat Kuta sebagai organisasi tradisional memiliki mekanisme 

kepemimpinan tersendiri yang terbentuk oleh suatu iklim demokrasi kerakyatan 

memalui sidang permusyawaratan desa (Paruman). Organisasi ini dikelola oleh 

seperangkat aparat desa adat yang disebut prajuru desa. Sedangkan, anggota desa 

adat disebut krama desa adat yang merupakan seluruh warga desa adat yang diwakili 

oleh kepala keluarga masing-masing. Adapun hubungan antara prajuru dan krama 

Desa Adat Kuta dapat dilihat dalam struktur organisasi pada Bagan 5.1. 

 

Bagan 5.1 

Struktur Organisasi Desa Adat Kuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sekretariat Desa Adat Kuta (data diolah)  

 

Struktur organisasi tersebut menjelaskan bahwa wewenang tugas dan tanggung 

jawab tertinggi di lingkungan Desa Adat Kuta berada di tangan Bendesa Adat. 

Walaupun demikian, sesuai dengan Perda Provinsi Bali No.3 Tahun 2001 dapat 

dijelaskan bahwa, Desa Adat Kuta memiliki struktur kepemimpinan bersifat kolektif, 

yakni prajuru desa adat. Prajuru Desa Adat Kuta terdiri dari Bendesa Adat sebagai 

Bendesa  
Desa Adat Kuta 

Patajuh 

 

Patengen 

 

Panyarikan 

 

Kasinoman 

 

Klihan Banjar  
Temacun, Segara, Buni, Pelasa, Anyar, 

Jaba Jero, Merta Jati  

 

 
Pecalang Desa 

 

Paruman dan Awig-
awig 

Desa Adat Kuta 
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ketua, patajuh sebagai wakil ketua, penyarikan sebagai skretaris, patengen sebagai 

bendahara dan kasinoman sebagai petugas yang menyampaikan segala informasi 

antara lain dengan cara mendatangi rumah-rumah setiap krama desa yang 

didampingi oleh Kelihan Banjar masing-masing. Sedangkan untuk bagian 

pengamanan dikoordinasikan oleh Pecalang. 

Prajuru Desa Adat Kuta sebagai suatu kepemimpinan kolektif secara umum 

memiliki tugas-tugas sebagai berikut. 

- melaksanakan awig-awig desa pakraman; 

- mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuai 

dengan sastra agama dan tradisi masing-masing; 

- mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat; 

- mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan 

hukum baik di dalam maupun di luar peradilan atas persetujuan paruman 

desa; 

- mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman; 

- membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman (Perda 

Provinsi Bali No.3 Tahun 2001, BAB IV, Pasal 8).    

Tugas yang diemban oleh para prajuru Desa Adat Kuta secara umum dikomando 

oleh seorang Bendesa Adat. Menurut Surpha (1992), Bendesa Adat berarti tali 

pengikat desa. Dia memiliki kedudukan amat penting, yakni sebagai pengikat 

anggota prajuru desa lainnya dan krama desa agar bersatu mewujudkan tujuan desa 

adat. Oleh karena itu, Bendesa Adat Kuta memiliki kekuasaan tertinggi pada 

lingkungan Desa Adat Kuta. Bendesa Adat Kuta sebagai pucuk pimpinan memiliki 

kekuasaan yang lebih besar dari anggota prajuru desa lainnya. Kondisi ini tidak 

semata-mata karena dia dipilih oleh krama desa secara demokratis, tetapi juga 

memiliki pertimbangan lain, yakni  adanya kepemilikan modal. Modal yang 

dimaksud antara lain: 

- Modal budaya yang berbentuk pengetahuan adat dan agama. 

- Modal intelektual berwujud pada latar belakang pendidikan yang memadai 

sehingga bisa menyelenggarakan urusan administrasi secara modern. 
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- Modal sosial yakni memiliki kepercayaan (trust) dan jaringan sosial yang 

luas sehingga bisa diterima oleh berbagai pihak. 

- Modal ekonomi berbentuk berkecukupan secara finansial sehingga Bendesa 

Adat memiliki legitimasi kekuasaan yang kuat 

Bendesa Adat Kuta beserta para prajuru desa mengemban tugas-tugas yang 

berkaitan dengan urusan internal dan eksternal organisasi. Tugas internal adalah 

mengatur warga desa agar bertindak dalam koridor awig-awig desa adat guna 

mewujudkan tujuan desa adat. Sedangkan, tugas eksternal adalah mewakili desa 

adat dalam membina hubungan dengan lembaga lain secara formal di luar Desa Adat 

Kuta, terutama menyangkut masalah budaya, adat dan agama. 

Walaupun para prajuru desa memiliki kekuasaan pada arena sosial di lingkungan 

Desa Adat Kuta, namun kekuasaan mereka tidak bersifat memaksa atau menindas, 

melainkan bisa berwujud melalui cara-cara lain yang lebih produktif. Hal ini 

didasarkan pada pemberian peluang yang lebih luas kepada setiap orang untuk ikut 

ambil bagian (Haryatmoko, 2010: 217-219).  

c. Banjar Adat dan Bale Banjar  

Organisasi Desa Adat Kuta dalam menjalankan pemerintahannya dibagi menjadi 

13 Banjar Adat yang sekaligus sebagai Banjar Dinas, seperti yang terlihat pada Tabel 

5.2.  

 

Tabel 5.2 

Nama-Nama Banjar Adat dan Dina Desa Adat Kuta 

 

No Nama Banjar Adat Nama Banjar Dinas 

1 Anyar Anyar 

2 Buni Buni 

3 Jaba Jero Jaba Jero 

4 Merta Jati Merta Jati 

5 Pelase Pelase 

6 Pemaron Pemaron 

7 Pengabetan Pengabetan 



33 

 

8 Pering Pering 

9 Pande Mas Pande Mas 

10 Segara Segara 

11 Temacun Temacun 

12 Tegal Tegal 

13 Tebe Sari Tebe Sari 

  Sumber: Desa Adat Kuta (2012) 

 

Keberadaan beberapa Banjar di lingkungan Desa Adat Kuta ini merupakan bentuk 

desentralisasi dari pemerintahaan Desa Adat. Hal ini merupakan suatu bentuk tata 

kelola organisasi yang dimiliki oleh Desa Adat Kuta guna memberikan pelayanan 

administratif yang lebih baik dan akurat bagi seluruh masyarakatnya. Selain itu, 

banjar juga memiliki fungsi yang besar dalam memberdayakan potensi 

masyarakatnya. Adanya sistem banjar yang dianut oleh masing-masing Desa Adat di 

Bali pada umumnya akan memberikan ruang yang besar bagi warga desa untuk 

memperoleh informasi yang jelas mengenai keadaan lingkungan serta sebagai 

wahana dalam menyalurkan aspirasi mereka. 

Dalam menjalankan aktivitas dan fungsinya, Banjar memiliki bangunan pendukung 

yang disebut dengan Bale Banjar. Bale Banjar bisa berbentuk seperti aula, gedung 

olah raga dan wantilan (bangunan segi empat dengan pilar pendukung tanpa tembok 

dan terbuka), atau bisa berwujud rumah biasa dengan teras yang luas. Bale Banjar 

merupakan sarana atau tempat yang digunakan oleh warga desa sebagai pusat 

pertemuan. Pada awalnya, fungsi utama Bale Banjar adalah sebagai tempat 

sangkepan (pertemuan) mengenai situasi dan kondisi lingkungan Banjar dan 

sekitarnya. Namun dalam perkembangannya, Bale Banjar juga memiliki fungsi 

untuk melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti kegiatan adat serta 

upacara keagamaan warga banjar, tempat pemungutan suara pada saat pemilu, 

tempat evakuasi bila terjadi bencana, sarana olah raga, dan kegiatan sosial lainnya. 

Di samping itu, Bale Banjar di lingkungan Desa Adat Kuta juga dimanfaatkan 

sebagai markas bagi organisasi turunan dari Desa Dinas seperti Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Perwakilan Desa (BPD). 
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Masing-masing banjar di lingkungan Desa Adat Kuta dipimpin oleh seorang 

warga banjar setempat yang dikenal dengan nama Kelihan. Di bawah kepemimpinan 

seorang Kelihan, Banjar memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan Desa 

Adatnya. Mereka secara umum memiliki tujuan untuk menyejahterakan warganya 

dengan berlandaskan pada ideologi Tri Hita Karana. Di samping itu, Banjar juga 

memiliki awig-awig tersendiri yang dibuat melalui paruman banjar dengan 

mengikuti aturan dan berpedoman pada awig-awig Desa Adatnya. Awig-awig ini 

memiliki keunikan yang mampu mengikat warganya untuk patuh dan taat pada 

aturan-aturan di dalamnya, sehingga hal ini secara otomatis akan membentuk suatu 

tatanan masyarakat yang harmonis, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sudira 

(Bendesa) berikut: 

“… bila ada suatu kegiatan adat atau agama, begitu terdengar bunyi kentongan 

(kulkul) Banjar, warga pasti sudah berduyun-duyun datang ke tempat kegiatan. 

Seperti ketika ada kematian dari salah satu warga desa dan kemudian kulkul 

Banjar terdengar maka secara spontan mereka pasti sudah keluar rumah 

berpakaian adat ringan sambil bertanya keluarga mana yang berduka. 

Walaupun ada warga yang belum mengetahui keluarga mana yang berduka”. 

 

Keberadaan awig-awig Banjar di lingkungan Desa Adat Kuta tidak lain adalah 

sebagai pedoman bagi Kelihan dan warga banjar setempat dalam bertindak dan 

berperilaku. Adanya beberapa banjar di lingkungan Desa Adat Kuta secara 

operasional memiliki hubungan yang bersifat federatif dengan Desa Adatnya. Hal ini 

berarti bahwa Banjar memiliki tugas dan kewenangan tersendiri dalam mengatur 

organisasinya, namun segala bentuk kebijakan yang diambil oleh Kelihan beserta 

warganya tidak boleh bertentangan dengan awig-awig Desa Adat Kuta. 
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Banjar Pande Mas Kuta, 2014 

 

Eksistensi dari keberadaan banjar di lingkungan Desa Adat Kuta telah terbukti 

mampu menjaga serta melestarikan budaya dan adat Bali dari kuatnya pengaruh 

globalisasi. Hal ini bertujuan pada rasa kesatuan warga banjar dalam menjalankan 

tradisi keagamaan, adat serta budayanya secara tulus dan konsisten. Dalam 

menjalankan kehidupan sehari-harinya, siapapun dan dengan jabatan apapun warga 

tersebut akan dikenakan kewajiban yang sama dalam masyarakat sesuai dengan 

awig-awig yang berlaku. Begitu pula bagi warga yang memiliki predikat negatif di 

tengah masyarakat, maka ia juga mempunyai hak yang sama dengan warga lainnya. 

Asalkan warga tersebut masih memiliki status dan terikat sebagai anggota banjar, 

maka ia akan tetap memperoleh perhatian sepenuhnya dari warga desa lainnya. 

Adanya bentuk perhatian dan dukungan dari sesama warga di lingkungannya dalam 

menjalankan tradisi budaya merupakan ciri khas masyarakat Desa Adat Kuta dengan 

sistem Banjarnya. 

5.1.4 Ikhtisar 

 Konstruksi tatakelola organisasi pada Desa Adat Kuta digambarkan oleh 

kemampuan organisasi ini dalam menjaga kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup 

masyarakatnya secara turun-temurun. Dalam realitas sosialnya, organisasi Desa Adat Kuta 

telah memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan 

masyarakatnya, misalnya dengan memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi 
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kelangsungan kehidupan masyarakat maupun dalam proses pembangunan di Provinsi Bali 

pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari peran awig-awig Desa Adat Kuta yang 

digunakan sebagai pedoman bagi para prajuru serta krama desa dalam bertindak dan 

berperilaku sehari-hari. 

 Awig-awig desa yang dimiliki oleh organisasi Desa Adat Kuta dipayungi oleh UUD 

1945 dan Perda Provinsi Bali, sehingga secara de yure telah memiliki kekuatan hukum 

yang jelas. Keberadaan awig-awig tersebut berfungsi untuk mengatur, mengayomi, 

menyelesaikan konflik dan membina seluruh warga desa serta mengembangkan nilai-nilai 

budaya Bali berlandaskan ideologi Tri Hita Karana. Adanya tata aturan semacam ini 

secara otomatis akan memberikan kontrol sosial bagi organisasi Desa Adat Kuta, baik 

secara preventif maupun kuratif.  

 Secara organisatoris, Desa Adat Kuta memiliki mekanisme kepemimpinan 

tersendiri yang terbentuk oleh suatu iklim demokrasi kerakyatan melalui sidang 

permusyawaratan desa (paruman). Mekanisme tersebut secara otomatis membentuk 

kepemimpinan yang bersifat kolektif, sehingga kekuasaan serta kewenangan yang dimiliki 

akan selalu didasarkan pada tata aturan (awig-awig) dan keputusan bersama (perarem). 

Gambaran seperti ini merupakan bentuk nyata tata kelola organisasi yang dimiliki oleh 

organisasi Desa Adat Kuta dalam rangka mewujudkan masyarakat yang damai 

berlandaskan pada ideologi Tri Hita Karana. 

5.2 Akuntabilitas dalam Dimensi Tri Hita Karana 

Hasil penelusuran langsung di lapangan diketahui bahwa organisasi organisasi Desa 

Adat Kuta memiliki beberapa aset yang sangat besar dan mampu memberikan kontribusi 

yang signifikan terhadap warganya. Aset-aset yang dimaksud meliputi beberapa bangunan 

pura, bale banjar, tanah pelaba pura, pantai kuta, sarana-prasarana kegiatan upacara adat 

dan keagamaan (gong), serta beberapa bidang tanah yang digunakan sebagai fasilitas 

umum (kuburan dan jalan). Secara rinci jumlah aset yang dimiliki oleh organisasi Desa 

Adat Kuta disajikan pada Tabel 5.3.  

 

Tabel 5.3 

Daftar Aset Desa Adat Kuta 

 

 

No 

Keterangan No Keterangan No Keterangan No Keterangan 

1 Pura Puseh 7 Br.Pelase  13 Br. Anyar 19 Kontrakan Toko 
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2 Pura Dalem 8 Br. Pande Mas 14 Br. Pengabean 20 Pasar Seni 1 

3 Pura Desa 9 Br. Pering 15 Br. Pemaron 21 Pasar seni 2 

4 Pura Segara 10 Br. Tebe Sari 16 Br. Segara 22 Pasar senggol 

5 Pura Penyariakan 11 Br. Jaba jero 17 Br. Merta Jati 23 Pantai Kuta 

6 Pura Penataran 12 Br. Temacun 18 Setra Adat 24 LPD Kuta 

Sumber: Sekretariat Desa Adat Kuta, 2014  

 

Jumlah aset yang demikian besar kemudian dikelola seluruhnya oleh organisasi Desa 

Adat Kuta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Aset yang dapat dikelola 

secara komersial di antaranya adalah beberapa kontrakan toko yang terletak di sekitar Pura 

Khayangan, pasar seni 1 dan 2, pasar senggol, Pantai Kuta, dan LPD Kuta yang terletak di 

Jalan Bakung Sari. Aset lainnya seperti beberapa bangunan pura dan bale banjar 

merupakan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan oleh krama desa untuk kegiatan adat 

dan keagamaan. Selain itu, fasilitas umum tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Desa 

Dinas atau jajaran pemerintah daerah untuk kegiatan pendidikan serta kegiatan formal 

lainnya. 

Pendapatan organisasi Desa Adat Kuta tidak hanya bersumber pada pengelolaan 

asetnya saja, tetapi juga diperoleh dari berbagai pihak yang peduli terhadap perkembangan 

organisasi ini. Berdasarkan awig-awig Desa Adat Kuta dan Perda Provinsi Bali No.3 

Tahun 2001, maka sumber penghasilan dari desa tersebut di antaranya adalah, 1) urunan 

krama desa; 2) hasil pengelolaan kekayaan desa adat; 3) Hasil usaha lembaga perkreditan 

desa (LPD); 4) bantuan pemerintah daerah; 5) pendapatan lainnya yang sah; 6) sumbangan 

pihak ketiga yang tidak mengikat (Perda Provinsi Bali, Nomor 3/2001, BAB VI, Pasal 10). 

Rincian pendapatan yang tersurat dalam awig-awig Desa Adat Kuta dan Perda 

Provinsi Bali No.3 Tahun 2001, secara otomatis akan memberikan kewenangan dan 

legitimasi bagi organisasi Desa Adat Kuta untuk mengelola sumber-sumber penghasilan 

yang dimilikinya. Hasil dari pengelolaan ini digunakan untuk kepentingan warga 

sepenuhnya seperti pembangunan fasilitas sosial dan umum, peningkatan kesejahteraan 

warga, menjaga kekayaan tradisi adat dan budaya, serta menjaga kelestarian alam dan 

lingkungan sekitarnya dengan tetap bepedoman pada ideologi THK. 

5.2.1 Akuntabilitas Pawongan 

Menciptakan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia juga merupakan 

tujuan utama dari organisasi Desa Adat Kuta. Hal ini sejalan dengan konsep Pawongan 

dalam filosofi THK. Pawongan dalam filosofi THK merupakan wujud dari hubungan 
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antara manusia dengan manusia itu sendiri. Pawongan berasal dari kata wong yang berarti 

orang/manusia atau masyarakat. Manusia sebagai mahluk sosial akan sangat bergantung 

dengan manusia lainnya dalam menjalani kehidupannya. Untuk itu, manusia diharapkan 

dapat menjalin hubungan yang harmonis dengan manusia lainnya, sehingga tercipta 

ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia itu sendiri. 

Dalam menjalankan aktivitasnya, organisasi Desa Adat Kuta sangat dipengaruhi oleh 

interaksi individu di dalam (prajuru) maupun di luar (krama, pemerintah dan pihak 

lainnya) organisasi. Sebagai pengelola organisasi, prajuru desa Adat Kuta diberikan 

kewenangan oleh krama desa untuk menjalankan aktivitas organisasi sesuai dengan awig-

awig dan hasil paruman desa. Terkait dengan hal itu, maka prajuru Desa Adat Kuta 

memiliki kewajiban untuk menyampaikan kegagalan maupun keberhasilan dalam 

menjalankan organisasinya kepada krama desa dan para stakeholdernya sebagai wujud 

akuntabilitasnya. Praktik akuntabilitas inilah yang disebut sebagai akuntabilitas pawongan.    

Akuntabilitas pawongan memberikan gambaran bahwa organisasi Desa Adat Kuta selama 

ini mengunakan informasi akuntansi sebagai media untuk memenuhi kewajiban dalam 

menjelaskan operasi organisasinya. Informasi tersebut dikemas dalam bentuk angka-angka 

akuntansi yang selanjutnya tersaji dalam laporan pertanggungjawaban keuangan (LKPJ). 

Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi secara terperinci kepada 

para stakeholdernya atas segala sumber daya yang telah diperoleh serta digunakannya 

selama ini.  
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Note: Perlu Pendalaman terkait dengan LKPJ, Metode Pencatatan, Prinsip Akuntansi… dll 

 

 

5.2.2 Akuntabilitas Palemahan 

Praktik akuntabilitas selanjutnya adalah akuntabilitas palemahan. Pelemahan memiliki 

arti tanah, pekarangan atau lingkungan sekitarnya. Menurut Surpha (2004), implementasi 

dari palemahan ini adalah adanya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam 

dan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena kehidupan manusia sangat bergantung pada 

alam dan lingkungan sekitarnya, sehingga manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan 

memelihara alam serta lingkungan tersebut.  

Kewajiban dalam memelihara dan menjaga alam serta lingkungannya juga menjadi 

bagian penting dari organisasi Desa Adat Kuta bersama para stakeholdernya. Hal ini 

disebabkan karena eksistensi organisasi Desa Adat Kuta selama ini sangat bergantung pada 

alam dan lingkungannya. Betapa tidak, organisasi ini pada awal perkembangan dan 

kemajuan daerahnya sangat dipicu oleh daya tarik keindahan pantainya. Selain itu, sejarah 

dari organisasi ini juga memperlihatkan bahwa mata percaharian warganya sangat 

bergantung dari alam dan lingkunganya (nelayan dan petani). Bertolak dari realitas 

tersebut, maka organisasi Desa Adat Kuta sampai saat ini masih inten dalam menjaga serta 

memelihara alam dan lingkungannya 
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Note: Perlu Pendalaman Terkait dengan Lingkungan Masyarakat 

 

5.2.3 Akuntabilitas Parahyangan 

Praktik akuntabilitas berikutnya adalah akuntabilitas parahyangan. Parahyangan 

merupakan media yang digunakan oleh manusia dalam mewujudkan hubungan antara 

manusia dengan Tuhannya. Hubungan yang dimaksud adalah adanya harmonisasi antara 

manusia dengan Tuhannya, sehingga hal ini diyakini dapat menciptakan suatu kedamaian 

dan kesejahteran bagi manusia itu sendiri (Surpha, 2004). Harmonisasi dari hubungan ini 

kemudian diyakini oleh organisasi Desa Adat Kuta sebagai spirit dalam menciptakan 

kedamaian dan kesejahteraan bagi warga desa. 

Adanya spirit yang terbentuk pada organisasi Desa Adat Kuta kemudian menjadi jiwa 

bagi organisasi ini dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Jiwa yang 

terbentuk dari spirit tersebut secara otomatis akan mengukir karakter individu di dalam 

organisasi, sehingga setiap tindakanya akan mencerminkan nilai-nilai spiritual. Tindakan 

ini tentunya akan menjadi ekspresi dan bingkai budaya organisasi pada organisasi Desa 

Adat Kuta. 

Salah satu produk dari budaya organisasi yang terbentuk dari filosofi adat, budaya dan 

agama yang selama ini dijalakan oleh organisasi Desa Adat Kuta adalah praktik 

akuntabilitas secara vertikal. 
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Note: Perlu Pendalaman Terkait dengan Spiritual… 
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BAB VI  

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

Penelitian ini adalah studi kasus tentang praktik akuntabilitas pada organisasi 

masyarakat adat di Kuta Bali, yang dikenal dengan nama Desa Adat (Pekraman) Kuta. 

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap, memahami dan memaknai secara 

mendalam konstruksi konsep praktik akuntabilitas yang telah membudaya pada organisasi 

tersebut. Penelitian ini menitikberatkan pada diskursus sosial serta tindakan yang 

dilakukan oleh para prajuru Desa Adat Kuta sebagai representasi dari organisasi yang 

dijalankannya. Kajian tersebut dilakukan secara konsisten dan komprehensif sehingga 

melahirkan thick description (Geertz, 1973) atas realitas sosial yang terjadi selama ini. 

Dengan menggunakan paradigma interpretif dan metode etnografi (Spreadly, 1997) 

sebagai pijakan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan melalui uraian berikut ini. 

6.1 Simpulan 

Realitas sosial tentang konsep akuntabilitas yang terkonstruksi pada organisasi Desa 

Adat Kuta selama ini didasarkan melalui pencermatan pada deskripsi dan perilaku para 

aktor dalam mengelola organisasi tersebut. Desa Adat Kuta sebagai organisasi publik 

secara filosofi terbentuk oleh adanya konfigurasi adat, budaya dan agama yang ada di 

lingkungannya. Kristalisasi yang terbentuk dari konfigurasi semacam ini secara otomatis 

mewujudkan suatu tradisi dan budaya organisasi, sehingga menjadikan organisasi ini 

tanggap terhadap berbagai faktor yang mendukung dan memengaruhi kehidupan 

masyarakatnya. 

Salah satu tradisi dan budaya organisasi yang terbentuk dari konfigurasi nilai-nilai 

filosofi adat, budaya dan agama pada organisasi Desa Adat Kuta adalah praktik 

akuntabilitas THK. Akuntabilitas THK merupakan implementasi dari konsep pawongan, 

palemahan dan parahyangan, yang selama ini dipraktikkan pada organisasi Desa Adat 

Kuta. Praktik akuntabilitas ini tidak lain merupakan bentuk pertangungjawaban organisasi 

terhadap para stakeholdernya, alam dan lingkungannya, serta kepada Sang Maha Pencipta, 

atas segala aktivitas organisasi yang telah dijalankannya. Dalam kehidupan organisasi 

sehari-hari, realitas konsep akuntabilitas THK selanjutnya dijabarkan ke dalam 

akuntabilitas pawongan, akuntabilitas palemahan, dan akuntabilitas parahyangan.  
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Konsep tentang praktik akuntabilitas THK yang selama ini dilakukan oleh para prajuru 

Desa Adat Kuta didasarkan atas pemahaman dan pengetahuan yang mereka miliki. 

Pemahaman terhadap berbagai nilai dari filosofis tersebut selanjutnya akan membentuk 

praktik akuntabilitas secara holistik, seperti yang telihat pada Gambar 6.1 berikut: 

 

Gambar 6.1 

Praktik Akuntabilitas THK Pada Organisasi Desa Adat Kuta 

 

 

 

 

 

 

 

Perwujudan konsep praktik akuntabilitas THK pada Gambar 6.1 merupakan tujuan 

utama organisasi Desa Adat Kuta sebagai upaya harmonisasi antara manusia dengan para 

stakeholdernya, manusia dan manusia lainnya dengan alam serta lingkungannya, dan 

manusia beserta alam serta lingkungannya kepada pada Sang Maha Pencipta. Konsep ini 

dapat berjalan dengan baik apabila hubungan antara manusia dan manusia lainnya berjalan 

harmonis terlebih dahulu. Setelah itu, barulah manusia dan manusia lainnya dapat menjalin 

hubungan yang harmonis dengan alam serta lingkungannya. Selanjutnya, hubungan yang 

harmonis dengan Tuhannya dapat berjalan dengan baik apabila telah tercipta hubungan 

yang harmonis antara manusia dengan alam serta lingkungannya. 

Konsep dari praktik akuntabilitas THK sesungguhnya memiliki kontribusi yang besar 

bagi kesejahteraan masyarakat dan diyakini akan menjadi salah satu komponen utama 

penyusun tatanan masyarakat. Untuk itu, akuntansi yang digunakan sebagai media 

akuntabilitas merupakan jembatan yang dibangun guna meningkatkan kepercayaan dan 

keberterimaan satu sama lain dalam organisasi atau organisasi dengan para 

stakeholdernya. Konsep ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Stewart (1984), Patton 

TUHAN 

Alam dan Lingkungan 
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Desa Adat 
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(1992) dan Stanbury (2003), bahwa akuntabilitas sesungguhnya tidak hanya 

pertanggungjawaban finansial secara formal saja, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu 

kemampuan meningkatkan tanggung jawab kepada lingkungan organisasi. Dengan 

demikian, organisasi Desa Adat Kuta memahami akuntabilitas THK ini adalah sebagai 

bentuk pertanggungjawaban melalui pemberian pelayanan publik atas kepercayaan yang 

telah diamanatkannya selama ini 

Kondisi ini sangat berbeda dengan asumsi dasar teori-teori modern (agensi teori, 

stakeholder theory dan teori legitimasi) yang menjiwai tindakan individu di dalam 

organisasi. Teori-teori modern ini pada umumnya berkerja dengan asumsi bahwa manusia 

adalah mahluk rasional sehingga setiap tindakannya mencerminkan sifat oportunistik dan 

bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Hal ini tentu akan sangat berpengaruh pada 

perkembangan dan eksistensi suatu organisasi.  

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini adalah suatu bentuk pemahaman dan pemaknaan atas konsep 

akuntabilitas pada berbagai realitas sosial di lingkungan Desa Adat Kuta. Dalam 

prosesnya, peneliti menggunakan metode etnografi untuk mencapai tujuan penelitian yang 

diharapkan. Namun, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat dan hanya dalam 

batas waktu minimal dari yang direkomendasikan oleh metode etnografi. Penelitian ini 

dilakukan dalam waktu enam bulan sehingga peneliti tidak dapat hadir pada beberapa 

kegiatan rutin organisasi Desa Adat Kuta yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. 

Kegiatan tersebut di antaranya upacara ngaben masal dan upacara piodalan yang 

diselenggarakan setiap lima tahun sekali.  

 

6.3 Implikasi Penelitian  

Hasil dari bentuk pencarian peneliti untuk memperoleh jawaban atas berbagai realitas 

yang dihadapi diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan. Oleh sebab itu, maka implikasi dari hasil penelitian ini untuk penelitian 

selanjutnya adalah diperlukannya proses penelitian yang lebih panjang dari batas minimal 

yang direkomendasikan oleh metode etnografi. Hal ini dilakukan agar semua momen-

momen penting yang terkait dengan proses akuntabilitas organisasi Desa Adat Kuta dapat 

telusuri secara lebih mendalam. Di samping itu, pentingnya kehadiran dan partisipasi 
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peneliti dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Desa Adat Kuta 

tentunya memberikan pemahaman yang utuh tentang makna di balik praktik akuntabilitas 

organisasi ini. Dengan demikian thick description atas realitas sosial yang terjadi selama 

ini pada organisasi Desa Adat Kuta dapat tersajikan dengan baik.  
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Manuskrip 1 

 

Tempat : Br. Temacun Desa Adat Kuta 

Waktu  : Tanggal 3 Oktober 2011/ Jam 17.20 Wita 

Informan : 1. Bp. Gunawan (Sekretaris/Penyarikan) 

   2. Bp. Dirta (Bendahara/Petengen) 

   3. Bp. Suwendra dan Bp. Putu (Petugas Keamanan Desa/Pecalang) 

Dokumentasi: 

 

 Sore hari sekitar jam 14.30 Wita, saya berkeliling di seputaran wilayah Desa Adat 
Kuta. Maksud dari perjalanan ini adalah untuk menemukan sekretariat Desa Adat Kuta 
tempat para prajuru desa bertugas. Dengan menggunakan sepeda motor, saya berputar-
putar sambil mengamati pentunjuk/papan nama desa.  Ketika melintas di persimpangan 
Pura Desa dan Banjar Temacun, saya melihat beberapa orang sedang berkumpul 
dengan mengunakan pakian adat madya dan pecalang. Selanjutnya saya memarkir 
kendaraan di depan Br. Temacun dan langsung masuk menemui mereka. Kebetulan 
salah satu di antara mereka adalah Bp. Gunawan yang telah saya kenal sewaktu 
menyerahkan mahasiswa PKL di LPD Kuta. Pada saat ini lah dialog mulai berlangsung. 

Saya  : Om Swastiastu,  Bapak-bapak maaf mengganggu. 

Bp. Gunawan : Swastiastu, yee pak arik.. apa kabar? 

Saya : Baik pak, kebetulan tiang lewat jalan-jalan sore sambil cuci mata, Pak 
Gunawan Punapi (bagaimana) kabarnya? 

Bp. Gunawan : ya seperti inilah yang penting sehat. Kenalin niki (kenalkan ini ) Pak 
Dirta, Suwendra dan Pak Putu. 

Saya  : Gde ary pak, Gde ary pak, Gde ary pak.. 

Bp. Dirta  : Dari mana asal pak arik..?? 

Bp. Gunawan : Raja Buleleng ini.. Pak Dosen.. (sambil bercanda) 

Saya : Ah pak Gunawan bisa aja.. tiang (saya) dari buleleng tapi sudah lama di 
Denpasar dari kecil. 
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Bp. Suwendra   : Pantes (pantas) logatnya sudah seperti orang Denpasar. 

Bp. Dirta : Dosen di Unud nggih (ya..) 

Saya  : Inggih (ya) Pak.. 

Bp. Gunawan : ini dah yang ngantar mahasiswa PKL di LPD waktu ini.. 

Bp. Dirta : oo ya.. saya waktu itu ada upacara, jadi tidak ketemu. Berarti kan kenal 
sama Pak Gunarsa, Pak ketut yang ngaudit LPD? 

Saya : Inggih (ya) Pak…, nike (itu) senior saya di kampus. Ampure niki bapak-
bapak (maaf ini bapak-bapak) saya mengganggu.. 

Bp. Dirta, Suwendra, Bp Gunawan, Bp. Putu: oo.. ten (oo.. tidak)  

Bp. Gunawan :  Kami lagi santai, abis dari keliling dan mampir ke Pura Desa untuk acara 
piodalan. 

Saya : oo.. pantes bapak-bapak ganteng-ganteng ngadat (pakai pakaian adat).  
Setiap Tugas terus ngadat nggih (berpakaian adat ya..) padahal mangkin 
ampun modern? 

Bp. Gunawan : Oo.. ya.., Pakaian ini merupakan suatu bentuk identitas kita sebagai 
orang bali. Dengan berpakaian seperti ini saya merasa lebih pantas jika 
berhadapan dengan krama desa 

Saya  : ya.. dan akan lebih berwibawa ya pak Dirta? 

Bp. Dirta  : Beda rasanya lho.., Jika saya menggunakan pakaian ini saya merasa 
sebagai orang bali asli dan ini merupakan tanda bagi kita dalam 
menjalankan tugas oleh krama desa. 

Saya : Tapi yen Pecalang memang harus berseragam Adat. 

Pecalang : Inggih (ya..) pak arik, “Pakaian ini merupakan tanggung jawab kepada 
krama desa, kalau kita bertugas mereka akan lebih mudah memperhatikan 
tingkah laku kita” 

Saya  : Inggih (ya..) betul… Pokok ne..(pokok nya) Top deh… Besok ada di 
kantor? Di mana kantornya nggih (ya..)? 

Bp. Gunawan: ye.. Di LPD mangkin (sekarang) Pak Arik.., Main sana ya.. sambil ngobrol 
sama Pak Gusnya (Bp Sudira-Bendesa) 

Saya  : Ok deh.. besok-besok, Ampure niki (maaf ) saya mau jalan–jalan ke 
pantai lihat sunset sambil cuci mata lihat turis.. 

Bp. Dirta, Suwendra, Bp Gunawan, Bp. Putu: Beh.. bisa aja.. nggih (ya).  pak arik 
silakan.. 
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Struktural 

Mengapa di jaman 
Modern masih 
menggunakan 
Pakaian Adat dalam 
bertugas? 

1. Pakaian ini 

merupakan 

suatu bentuk 

identitas kita 

sebagai orang 

bali. Dengan 

berpakaian 

seperti ini saya 

merasa lebih 

pantas jika 

berhadapan 

dengan krama 

desa. 

2. Jika saya 

menggunakan 

pakaian ini saya 

merasa sebagai 

orang bali asli 

dan ini 

merupakan 

tanda bagi kita 

dalam 

menjalankan 

tugas oleh 

krama desa. 

3. Pakaian ini 

merupakan 

tanggung jawab 

kepada krama 

desa, kalau kita 

bertugas mereka 

akan lebih 

mudah 

memperhatikan 

tingkah laku kita” 

1. Pakaian Adat= 
Identitas 

2. Pakian 
Adat=Lebih 
Pantas, Nuansa 
formal 

3. Pakaian Adat-
Jati diri 

4. Pakaian Adat= 
tanda menjalan 
Tugas 

5. Pakaian 
Adat=Tanggung 
Jawab 

6. Pakaian 
Adat=Pusat 
perhatian, 
bertindak 
semstinya  

Pakian Adat 
merupakan bentuk 
akuntabilitas secara 
horisontal dan 
vertikal. 

 

 

 
 
 

 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


