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KONSTRUKSI PERAN KEARIFAN LOKAL

DALAM PELAKSANAAN CORPORATE GOVERNANCE: STUDI PADA

ORGANISASI NIRLABA BANJAR DI BALI

Abstrak

Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konstruksi peran kearifan lokal pada 
penerapan corporate governance pada organisasi nirlaba yang ada di Denpasar Bali. Penelitian ini 
mengambil objek Banjar yaitu Banjar Kedaton sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba yang 
terletak di Desa Sumerta Kelod Denpasar Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus 
dengan metode kualitatif yaitu melakukan pengamatan dan wawancara dengan para pemangku 
kepentingan di Banjar Kedaton. Banjar Kedaton dipilih sebagai lokasi penelitian karena pertama, 
lokasi banjar Kedaton yang berada dekat pusat kota Denpasar namun tetap dapat mempertahankan 
kearifan budaya lokal masyarakat. Kedua, banjar Kedaton mengembangkan berbagai aspek-aspek 
baik ekonomis, Pendidikan dan budaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Data primer 
diperoleh dengan melakukan pengamatan dan interviu yang mendalam dan data sekunder diperoleh 
dengan melakukan penelusuran buku, jurnal, dokumen-dokumen dan internet. Informan yang dipilih 
adalah mereka yang berperan dalam pengelolaan Banjar Kedaton atau yang mengetahui sejarah 
perkembangan struktur governance Banjar Kedaton. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kearifan 
lokal masyarakat Bali yang disebut Tri Hita Karana menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan 
good corporate governance (GCG) di Banjar Kedaton.
Kata kunci: Tri Hita Karana, Corporate Governance, Banjar

Abstract

The purpose of this study is to find out how is the construction of the local wisdom on the 
implementation of corporate governance in non-profit organizations in Denpasar Bali. This 
research takes a Banjar for the object of the research, namely Banjar Kedaton as one form of 
non-profit organization located in Sumerta Kelod Denpasar Bali Village. This research used a 
case study with qualitative method by conducting observation and interview with the 
stakeholders of Banjar Kedaton. Banjar Kedaton was chosen as the research location because of 
its central location in Denpasar City and its ability to maintain local wisdom in the community. 
Furthermore, Banjar Kedaton able to develops various aspects of both economic, education and 
culture to provide benefits to the community. The primary data were obtained by conducting an 
observation and in-depth interviews. The selected informants are those who hold a 
management role in Banjar Kedaton or those who know the governance structure history of 
Banjar Kedaton. The results of this study indicate that Balinese Local Wisdom, Tri Hita Karana, 
become a strong foundation in the implementation of good corporate governance (GCG) in 
Banjar Kedaton.
Keywords: Tri Hita Karana, Corporate Governance, Banjar



BABI

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejak Sir Adrian Cadbury (1992) mencetuskan tentang pentingnya good corporate 

governance maka konsep ini menjadi sangat berpengaruh di seluruh dunia. Sampai 

saat ini konsep good corporate governance (GCG) masih terus menjadi topik 

penelitian yang menarik.

Penyebutan corporate governance bukan semata-mata ditujukan untuk 

perusahaan yang berorientasi bisnis namun juga perusasahaan yang bergerak di 

bidang nirlaba. Good corporate governance merupakan konsep dan instrumen 

umum sebagai langkah pembaharuan dalam sistem organisasi. Setiap organisasi 

seperti perusahaan milik Negara (BUMN), perusahaan milik Daerah (BUMD), 

perusahaan milik swasta, koperasi, organisasi seperti kantor pemerintah, lembaga 

atau yayasan nirlaba, dan organisasi lain wajib dikelola dengan baik untuk 

meningkatkan akuntabilitasnya kepada stakeholder. GCG adalah suatu struktur, 

proses dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak 

yang berkepentingan {stakeholders) dalam perusahaan (Putri & Ulupui, 2017).

Sebagian besar literatur yang membahas tentang corporate governance 

berkaitan dengan perusahaan bisnis (Claessens, S. dan Fan, J. P. H. (2002); 
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menggunakan teori keagenan untuk membahas hubungan antara perusahaan dengan 

pihak internal perusahaan seperti pemilik, dewan komisaris dan direksi; juga 

hubungan perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan seperti pemegang saham 

publik, pemerintah, regulator, akuntan ektemal, suplier, analis, kreditur, dan 

pelanggan.

Berbeda dengan perusahaan bisnis, perusahaan nirlaba, memiliki tujuan yang 

semata-mata tidak bermotif keuangan tetapi bermotif pelayanan. Pada perusahaan 

nirlaba tidak ada distribusi pendapatan kepada pemilik, karena itu perusahaan 

nirlaba tidak diijinkan untuk membuat atau mencari laba, karena organisasi nirlaba 

didirikan untuk suatu alasan atau tujuan tertentu seperti, philanthropy, sosial, olah 

raga, kebudayaan dan pendidikan. Beberapa penelitian mengenai corporate 

governance dan organisasi nirlaba di Indonesia dilakukan pada koperasi ( Puspitasari 

dan Ludigdo. 2013; Pradnyaswari dan Putri 2016). Teori penatalaksanaan 

(stewardship) dipandang sesuai untuk menjelaskan fenomena corporate governance 

pada organisasi nirlaba, karena tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah 

peningkatan pelayanan kepada stakeholder.

Penekanan corporate governance di Indonesia tidak hanya memperhatikan 

sistem hukum legal (legal system) namun juga memperhatikan interaksi aspek 

hukum legal dengan budaya hukum (legal culture) yang telah hidup dan berkembang 

dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, (Lukviarman, 2016). Corporate 

governance perlu memperhatikan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. 
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Sebagaimana, Letza, Sun and Kirkbride (2004) dalam Lukviarman (2016) 

menyatakan bahwa corporate governance selalu berubah dan bertransformasi 

sehingga tidak ada satupun prinsip-prinsip universal dan permanen yang dapat 

mencakup semua situasi dan budaya masyarakat. Budaya sebagaimana dinyatakan 

oleh Hofstede mencerminkan gabungan sifat manusia dan kepribadian. Mengacu 

pada teori keseimbangan hidup yang menyatakan bahwa masyarakat cenderung 

memandang diri dan lingkungannya sebagai suatu sistem yang dikendalikan oleh 

nilai keseimbangan, dan diwujudkan dalam bentuk perilaku (Gunawan, 2009 dalam 

Mustikayani, 2016).

Untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan, masyarakat 

Bali mengenal konsep Tri Hita Karana (THK) sebagai suatu kearifan budaya lokal 

yang telah diadopsi sebagai budaya organisasi (Windia dan Dewi, 2011). THK 

adalah sebuah filosofi yang sekaligus menjadi konsep kehidupan yang 

mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan, keselarasan, dan keseimbangan antara 

tujuan ekonomi, pelestarian lingkungan dan budaya, estetika dan spiritual. Konsep 

budaya THK merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga 

masyarakat Hindu Bali meliputi : parahyangan (hubungan manusia dengan Tuhan), 

pawongan (hubungan antar-manusia), dan palemahan (hubungan manusia dengan 

lingkungan).

Jenis usaha nirlaba yang tidak bertujuan mencari laba sangat beragam seperti 

sekolah, rumah sakit, yayasan, lembaga-lembaga sosial lainnya. Ruang publik banjar 
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adat dalam sistem budaya bali dijadikan landasan menuju operasionalisasi akuntansi 

sosial (Said dan Junaid, 2016). Penelitian ini menggolongkan banjar sebagai salah 

satu organisasi nirlaba yang ada di Bali. Banjar adat ini memang memiliki fungsi 

penting yaitu selain sebagai tempat pertemuan warga, berfungsi juga untuk lebih 

mengenal satu warga dengan warga lainnya. Sedangkan balai banjarnya dipakai juga 

untuk kegiatan posyandu, sebagai tempat pelestarian seni seperti seni tari ataupun 

gamelan, kegiatan ibu-ibu PKK, kegiatan muda-mudi, utsaha dharmagita, bahkan 

bisa dipinjam untuk kegiatan upacara seperti tempat ngaben ataupun pesta 

pernikahan. Pada saat pemilu bale banjar digunakan sebagai tempat pemungutan 

suara (TPS). Banjar merupakan warisan leluhur yang patut terus dijaga. Dengan 

adanya banjar, ada juga ikatan kepada semua warga yang sewaktu-waktu dijadikan 

tempat pertemuan masyarakat, sehingga menimbulkan kedekatan sesama 

warga. Dalam menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat maka banjar 

Kedaton dalam mengelola organisasinya juga memperhatikan konsep Tri Hita 

Karana.

Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan metode kualitatif pada salah satu 

banjar yang ada di Denpasar adalah Banjar Kedaton yang terletak di Jalan Hayam 

Wuruk Denpasar yang merupakan salah satu dari 14 banjar yang berada di bawah 

Desa Pakraman Sumerta Denpasar Bali. Banjar Kedaton selalu berusaha 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengelola banjar bersama-sama karma 

banjar (warga masyarakat) memiliki inisiatif untuk membangun yayasan sebagai 
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wadah yang dapat menampung segala aktivitas ekonomi yang ada di Banjar Kedaton 

seperti sekolah dan media simpan pinjam, penyewaan tempat parkir dan ruko. 

Sekolah yang didirikan adalah sekolah taman kanak-kanak.

Semakin besar kegiatan usaha yang dilakukan oleh banjar Kedaton maka 

kelian banjar harus mempertanggungjawabkan aktivitas ekonomi tersebut secara 

transparan kepada warga. Salah satu media akuntabilitas yang digunakan adalah 

melalui sistem akuntansi yaitu pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan berfungsi 

sebagai sarana akuntabilitas dan alat untuk meningkatkan nilai perusahaan, dimana 

hal ini sangat terkait dengan mekanisme good corporate governance (GCGj . 

Beberapa penelitian menemukan lemahnya good corporate governance sering 

disebut sebagai penyebab terjadinya beberapa skandal akuntansi yang terungkap 

akhir-akhir ini, hal ini ditengarai berasal dari rendahnya kualitas good corporate 

governance yang dapat berdampak negatif pada nilai perusahaan. Organisasi nirlaba 

juga perlu menerapkan GCG untuk menghindari terjadinya kecurangan di dalam 

perusahaan, dengan demikian maka banjar juga perlu menerapkan GCG.

Begitu pentingnya good corporate governance di dalam menjalankan suatu 

usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka peneliti memilih Banjar 

Kedaton di Desa Sumerta Kelod sebagai obyek penelitian. Alasan pemilihan lokasi 

ini karena banjar merupakan unit terkecil dari desa adat di Bali yang langsung 

bersentuhan dengan masyarakat, karena itu penulis tertarik untuk mengamati 

bagaimana banjar Kedaton dapat mengaitkan unsur kearifan lokal dalam tata kelola 
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organisasi, dalam mengelola kegiatannya dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.

1.2. PERMASALAHAN

Bagaimana kontraksi peran kearifan lokal Tri Hita Karana dalam struktur

Corporate governance di Banjar Kedaton Denpasar?

13. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui konstruksi peran kearifan lokal THK dalam struktur

Corporate governance di Banjar Kedaton Denpasar.
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BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1. BANJAR

Banjar adat merupakan suatu ruang publik (Said dan Junaid, 2016) dengan sistem 

kekerabatan dan budaya gotong royong yang khas kini menjelma menjadi lembaga 

tradisional yang sarat akan nilai-nilai agama, adat, seni dan budaya (Noviasi, 

dkk,2015). Selain itu Surpha dalam Susilawati dkk. (2016) memaknai banjar sebagai 

suatu kesatuan sosial yang didasarkan atas kesatuan wilayah yang diperkuat oleh 

kesatuan adat yang terkandung nilai sistem kesatuan, persaudaraan, dan 

kebersamaan. Dalam banjar, masyarakat hidup dalam suatu ikatan dalam membantu 

mewujudkan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan membantu 

menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Dengan demikian diperlukan 

mekanisme good corporate governance agar dapat menfasilitasi dan 

mengaktualisasikan nilai-nilai yang mendasari terselenggarannya pembangunan yang 

berwawasan budaya sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat secara 

keseluruhan.

Seseorang dinyatakan sebagai warga suatu banjar apabila ia tinggal di suatu 

wilayah banjar dan telah berumah tangga maka akan diwajibkan menjadi anggota 

banjar tersebut. Seseorang yang berasal dari luar banjar adat tersebut yang merantau 
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dan tinggal di banjar tersebut dapat menjadi warga banjar dinas. Warga banjar dinas 

tidak dikenai ketentuan adat yang berlaku.

Guna dan Fungsi Bale Banjar

Bale banjar adat semula hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul dan 

bermusyawarah masyarakat banjar. Lama kelamaan fungsi tersebut bergeser karena 

sejalan dengan perkembangan lahan pada wilayah perkotaan yang memiliki nilai 

ekonomis tinggi serta menimbulkan peluang kegiatan ekonomi baru maka teijadilah 

perubahan fungsi awal bale banjar yang semula sebagai tempat bermusyawarah 

berubah menjadi fungsi budaya dan fungsi ekonomi (Gantini dkk, 2012).

Penelitian ini menggunakan banjar Kedaton yang berada di wilayah Desa 

Adat Sumerta Denpasar sebagai objek pengamatan. Banjar Kedaton sebagai pusat 

kegiatan warga di Banjar Kedaton sangat beragam yaitu memiliki berbagai kegiatan 

(sekehe/juru). Sekehe adalah kegiatan di banjar yang bersifat ekonomis artinya 

sekehe dalam melaksanakan kegiatannya dapat menetapkan tarif dimana pendapatan 

yang diperoleh akan dikembalikan lagi kepada anggota sekehe sebagai bentuk fee, 

misalnya sekehe sroti banten (membuat banten/sesajen untuk persiapan upacara), 

sekehe Janger adalah sekehe yang mewadahi penari Janger. Namun apabila banjar 

tidak mampu membayar fee kepada anggota sekehe maka sekehe tersebut diberi 

nama juru;

1) yang terkait dengan kegiatan adat dan keagamaan adalah juru gurit/kidung, 
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2) yang terkait dengan kesenian, sosial dan ekonomi adalah juru tabuh/Gong, 

juru Gong cilik.

Mengacu pada artikel Gantini dkk. (2012) yang menggunakan pendekatan 

dari almarhum Yusuf Bilyarta Mangunwijaya dalam buku Wastu Citra dipertegas 

perbedaan antara Fungsi dan Guna dalam arsitektur. Sehingga Guna dan Fungsi 

dalam arsitektur Bale banjar di Bali dapat digambarkan sebagai berikut:

Bale banjar 
adat

Kegiatan 
paruman 
banjar 
(musyawarah)

Berfungsi 
sebagai

Kegiatan 
ekonomi, 
sosial, 
kesenian, hobi, 
pendidikan Mengguna 

kan untuk

Krama

Banjar

(masyarakat)

Gambari. Guna dan Fungsi dalam arsitektur Bale Banjar Adat Bali

Gambar 1 di atas dapat dilihat fungsi utama bale banjar adat adalah untuk 

musyawarah (paruman banjar). Selain memiliki Fungsi, bale banjar juga memiliki 
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Guna lainnya yang juga mengambil tempat di bale banjar seperti kegitan sekehe, 

kegiatan adat lainnya, serta kegiatan kedinasan dan ekonomi. (Gantini dkk, 2012).

2.2. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Good Corporate Governance (GCG) merupakan isu sentral dalam beberapa tahun 

ini (Sutaryo, 2011). Corporate governance (CG) merupakan istilah yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992. Surat Keputusan 

Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No. 23/M 

PM/BUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik GCG dalam Perusahaan Perseroan 

(PERSERO), good corporate governance adalah prinsip korporasi yang sehat yang 

perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata 

demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 

perusahaan. Menurut Organization for Economic Corporation and Development 

atau OECD (Arifin, 2005), prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), 

akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas 

(responsibility).

Berbagai pandangan lain tentang GCG antara lain praktik GCG merupakan cara 

bagaimana mengelola perusahaan (Trickers, 1994 dalam Chamber, 2005) dan 

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai perusahaan untuk semua stakeholders (Monks dan Minow, 

2003), meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan 
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oleh pengelola perusahaan dengan keputusan-keputusannya yang menguntungkan 

diri sendiri dan secara umum dapat meningkatkat kepercayaan investor (Newel & 

Wilson, 2002). Good governance principles yang selama ini menjadi acuan berbagai 

literatur yaitu asas kecermatan formal, fairplay, perimbangan, kepastian hukum 

formal, kepastian hukum material, kepercayaan, persamaan, kecermatan dan asas 

keseimbangan, dapat disarikan menjadi tiga hal yaitu akuntabilitas publik, kepastian 

hukum (rule of law) dan transparansi publik (Mahmudi, 2007).

Di Indonesia terdapat Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang 

didirikan tahun 2006 menyatakan GCG berkaitan erat dengan pelaksanaan maupun 

iklim usaha di suatu negara. Ada tiga pilar penting untuk terciptanya GCG di 

Indonesia adalah negara, dunia usaha dan masyarakat. Negara sebagai pihak yang 

mengeluarkan peraturan, melaksanakan perundang-undangan dan penegakan hukum 

secara konsisten. Dunia usaha, menggunakan GCG sebagai pedoman dasar 

pelaksanaan usaha menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud 

iklim usaha yang sehat, efisien, dan transparan. Masyarakat sebagai pengguna 

produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan, serta pihak yang terkena dampak dari 

perusahaan menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial secara objektif 

dan bertanggungjawab.

Good Corporate Governance Pada Sektor Pelayanan Publik

Penerapan praktek good governance dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan 

kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan 
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strategis untuk menerapkan good governance di Indonesia adalah melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik.

Ada beberapa pertimbangan mengapa pelayanan publik menjadi strategis untuk 

memulai menerapkan good governance.

Pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah interaksi dengan 

masyarakat. Ini berarti jika terjadi perubahan yang signifikan pada pelayanan 

publik, dengan sendirinya dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh 

masyarakat luas. Keberhasilan mempraktekkan good governance pada pelayanan 

publik mampu membangkitkan kepercayaan masyarakat luas bahwa menerapkan 

good governance bukan hanya sebuah mitos, tetapi menjadi suatu kenyataan.

Kedua, pelayanan publik adalah ranah dimana berbagai aspek good governance 

dapat diartikulasikan secara lebih mudah. Nilai-nilai yang selama ini mencirikan 

praktek good governance seperti efisien, non diskriminatif, dan berkeadilan, 

berdaya tanggap, dan memiliki akuntabilitas tinggi dapat dengan mudah 

dikembangkan parameternya dalam ranah pelayanan publik.

Ketiga, pelayanan publik melibatkan kepentingan semua pihak, Pemerintah 

mewakili negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar, yang semuanya 

memiliki kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam ranah ini. Keberhasilan 

pemerintah sering dipengaruhi oleh kemampuan dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik yang baik. Dengan memulai perubahan pada bidang yang dapat 

secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sipil dan para pelaku 
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pasar, upaya melaksanakan good governance akan memperoleh dukungan dari 

semua pemangku kepentingan. Dukungan ini sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan karena memasyarakatkan good governance membutuhkan stamina 

dan kemauan yang kuat dari semua pihak.

Manfaat Penerapan Good Corporate Governance

Penerapan good corporate governance tidak hanya melindungi kepentingan para 

investor saja tetapi juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan 

bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan 

langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Jojok, 2010 merangkum 

berbagai manfaat dan keuntungan yang diperoleh dengan penerapan good corporate 

governance dapat disebut antara lain:

1. Penerapan good corporate governance perusahaan dapat meminimalkan 

agency cost, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat dari pendelegasian 

kewenangan kepada manajemen, termasuk biaya penggunaan sumber daya 

perusahaan oleh manajemen untuk kepentingan pribadi maupun dalam 

rangka pengawasan terhadap perilaku manajemen itu sendiri.

2. Perusahaan dapat meminimalkan cost of capital, yaitu biaya modal yang 

harus ditanggung bila perusahaan mengajukan pinjaman kepada kreditur. Hal 

ini sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan secara baik dan sehat yang 

pada gilirannya menciptakan suatu referensi positif bagi para kreditur.
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3. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga 

akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi 

serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan 

sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja 

perusahaan akan mengalami peningkatan.

4. Good Corporate Governance akan meminimalkan tindakan penyalahgunaan 

wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu 

akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak 

berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou et al. 

(2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip corporate governance 

yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa 

kinerja (earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental 

perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

5. Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari 

meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat 

mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan 

akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang 

diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan 

ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002) 

membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar 

lebih (mencapai 26 - 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan 
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corporate governance dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang 

penerapannya meragukan. Karena dalam praktik good corporate governance 

karyawan ditempatkan sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya 

dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan keija 

karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan 

selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa 

memiliki (sense of belonging) terhadap perusahaan.

6. Dengan baiknya pelaksanaan corporate governance, maka tingkat 

kepercayaan para stakeholders kepada perusahaan akan meningkat sehingga 

citra positif perusahaan akan naik. Penerapan corporate governance yang 

konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. 

Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap 

laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan 

dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara 

transparan.

Prinsip Dasar Good Corporate Governance

Menurut pedoman umum GCG KNKG terdapat lima prinsip dasar dalam penerapan 

GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan 

kesetaraan.
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a. Transparansi (Transparency)

Prinsip Dasar

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 

dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif 

untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan sesuai dengan haknya.

2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, 

misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan 

kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh 

anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya 

dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem 

pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta 

tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi 

kondisi perusahaan.
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3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi 

kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan 

kepada pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 

kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang 

diperlukan untuk mencapai kineija yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing- 

masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras 

dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi 

perusahaan.

2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua 

karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan 

perannya dalam pelaksanaan GCG.
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3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang 

efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran 

kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha 

perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and 

punishment system).

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan 

dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman 

perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

c. Responsibilitas {Responsibility)

Prinsip Dasar

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan 

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan 

memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran 

dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).

2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain 

peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan
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3. dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

d. Independensi (Independency)

Prinsip Dasar

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara 

independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi 

dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari teijadinya dominasi 

oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 

benturan kepentingan (conflict of interest) dan dari segala pengaruh atau 

tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya 

sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak 

saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan 

yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip Dasar

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan.
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Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan 

untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan 

perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip 

transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.

2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan 

kepada perusahaan.

3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan 

karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa 

membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

2.3. KONSEP TRI HITA KARANA (THK)

Konsep Tri Hita Karana (THK) adalah suatu kearifan budaya lokal yang 

dilaksanakan masyarakat di Bali. THK jika diungkapkan dengan makna yang lebih 

umum dapat merupakan konsep harmoni dan kebersamaan. Konsep ini sifatnya 

sangat universal dan dapat dipandang sebagai dinamika kehidupan bermasyarakat-Tri 

artinya tiga, Hita artinya kebahagiaan dan Karana artinya penyebab (Windia, 2011). 

Dengan demikian Tri Hita Karana dapat diartikan sebagai tiga penyebab 

kebahagiaan, yaitu:

1. Keharmonisan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa

(Parahyangan)
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2. Keharmonisan antara manusia dengan manusia sesamanya (Pawongan)

3. Keharmonisan antara manusia dengan alam lingkungan (Palemahan)

Parahyangan berasal dari kata Hyang yang berarti Hyang Widhi atau Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Parahyangan merupakan salah satu dimensi THK yang menekankan 

bahwa kesejahteraan dapat dicapai jika terjadi harmoni antara manusia dan Tuhan 

Penciptanya. Kegiatan yang dilakukan adalah bentuk persembahan kepada Tuhan 

yang tidak luput dari kontrolNya (Djayastra, 2012) alam konteks organisasi konsep 

Parahyangan dapat digambarkan sebagai adanya tempat suci di lingkungan 

organisasi. Dengan demikian otomatis yang menjalankan organisasi tersebut berdoa 

mengucapka puji dan syukur akan segala karunia Tuhan Yang Maha Kuasa agar 

selama bekeija dapat memperoleh keselamatan. Di Bali manifestasi dari tempat suci 

berupa pura yang ada di sekitar balai banjar.

Pawongan berasal dari kata wong (orang atau penduduk) dalam masyarakat. 

Implementasi filosofi THK adalah melalui hubungan harmonis antar sesama manusia 

(Djayastra, 2012). Sebagai contoh dalam organisasi bisnis maka konteks pawongan 

adalah hubungan harmonis antara karyawan dan karyawan lain, karyawan dengan 

menejemen perusahaan, karyawan dengan masyarakat,. Sedangkan pawongan di 

Banjar dapat diterapkan dengan adanya kelompok sekehe seperti sekehe kesenian, 

sekehe kidung.

Palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, tanah pekarangan atau 

wilayah pemukiman. Secara umum filosofi THK, pelemahan merupakan dimensi 
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yang berhubungan dengan aspek fisik dari lingkungan di sekitar kita atau 

perusahaan. Di Bali palemahan berkaitan dengan tata letak perusahaan dan 

bangunan yang hendaknya disesuaikan dengan keyakinan agama dan kultur tempat 

perusahaan berada (Djayastra,2012).

Dwirandra (2011) mengutip pernyataan Gordha (1995) yang menganalogikan 

tiga dimensi dair filosofi THK sebagai sumber daya (resourches) untuk 

mewujudkan hidup, yaitu kebahagiaan di bumi (jagaditha) dan kedamaian abadi di 

akhirat (Moksa). Filosofi THK diharapkan dapat membangun keharmonisan 

masyarakat berlandaskan keseimbangan.

Secara garis besar gambaran Tri Hita Karana (THK) dapat dilihat pada 

gambar 2 berikut:

Gambar 2. Pendekatan Kebudayaan Tri Hita Karana

Sumber: Suja (2010:30) dalam Pertiwi dan Ludigdo (2013)
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Menurut pengamatan penulis penelitian yang melihat peranan konsep THK 

sebagai warisan budaya lokal masyarakat Bali pada GCG dengan belum banyak 

dilakukan. Wirajaya dkk (2014) melakukan penelitian tentang akuntabilitas dalam 

dimensi Tri Hita Karana di desa adat Kuta Bali, namun masih belum ada peneliti 

yang menelaah peranan THK dalam CG pada organisasi banjar. Banjar sebagai unit 

terkecil dari desa adat memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga 

harmoni dan keselarasan kehidupan dalam masyarakat Bali.

2.5. FENOMENA PENELITIAN TERKAIT TRI HITA KARANA DAN 

CORPORATE GOVERNANCE

Untuk mengkaji fenomena penelitian peran THK dalam pelaksanaan CG, pertama 

kali penulis menelusuri kumpulan tulisan yang ada dalam Seri Akuntansi 

Multiparadigma Indonesia Volume 2, Nomor 1, April 2016 dari ke 35 artikel yang 

ada hanya satu artikel yang membahas tentang CG yang dikaitkan dengan THK; 

diantaranya yang ditulis oleh Putri (2016) menelaah pengaruhnya terhadap kinerja 

LPD. Kajiannya dilakukan dengan metode deskriptif yang menggunakan data 

kuantitatif serta diolah dengan menggunakan alat analisis SPSS. Hasilnya 

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip CG yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, 

responsibilitas, independensi, dan fairness serta budaya THK berpengaruh pada 

kinerja BPR di Kabupaten Gianyar Bali. Penelitian Putri (2016) masih memandang 

CG dan THK adalah konsep yang berbeda dan melihat pengaruhnya pada kinerja. 

Meskipun dalam halaman 186 sempat dinyatakan bahwa CG saja tidak cukup namun 
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CG dan THK adalah konsep yang berbeda dan melihat pengaruhnya pada kinerja. 

Meskipun dalam halaman 186 sempat dinyatakan bahwa CG saja tidak cukup namun 

perlu menerapkan budaya local yang luhur yaitu THK, namun dalam model yang 

disajikan temnyata kedua konsep tersebut terpisah. Dengan demikian belum ada 

penelitian ini memandang THK merupakan salah satu konsep penting yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam CG. CG sebagaimana mekanisme 

kendali dalam suatu organisasi akan lebih bermakna apabila memasukan konsep 

THK di dalamnya.

Artikel lainnya yang dapat ditelaah terkait dengan penelitian ini adalah ruang 

publik banjar adat dalam sistem budaya bali: suatu eksplorasi makna menuju 

operasionalisasi akuntansi sosial yang ditulis oleh Said dan Junaid (2016) 

menyatakan bahwa dalam ruang publik banjar adat terdapat beberapa nilai dan 

makna-makna simbolik seperti: penyatuan kepentingan dalam wadah banjar adat, 

terbangunnya kohesi sosial, konsep kepemilikan sosial dan sistem pengelolaan 

sumber daya, partisipasi sosial, keija-keija humanis, tanggung jawab sosial dan 

akuntabilitas, yang dapat juga dikatakan bahwa akuntansi sosial merupakan sistem 

akuntansi berbasis nilai-nilai ideologi Pancasila. Banjar adat dapat dijadikan salah 

satu model operasionalisasi akuntansi sosial.

Pada penelusuran lainnya dapat ditemukan artikel pada scientific research 

journal volume II issue VIII, 2014 yang mendukung penelitian ini, yaitu keterkaitan 

akuntabilitas (satu aspek dalam prinsip prinsip CG) dikaitkan dengan THK oleh 
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Wirajaya dkk (2016). Peneliti mengamati fenomena tersebut dengan menggunakan 

paradigm enterpretif melalui metode etnografi Spredley pada desa Kuta Bali dan 

menemukan bahwa praktik akuntabilitas (CG) di desa Kuta Bali mengandung unsur- 

unsur THK seperti pawongan, pelemahan dan parahyangan.

Pada sisi lain Sujana (2016) mengamati akuntabilitas dalam perspektif THK 

pada Lembaga Perkreditan Desa Adat di Kedonganan Bali. Menemukan bahwa 

praktik akuntanbilitas LPD dalam dimensi hubungan manusia dengan Tuhan 

(Parahyangan) dapat dilihat dari refleksi keimanan dan ketakwaan manajemen LPD 

yang tercermin dalam aktivitasnya yang berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma 

yang terdapat dalam ajaran agama, dan spirit keija dipandang sebagai pengorbanan 

dan pengabdian. Praktik akuntabilitas dimensi hubungan manusia dan alam 

lingkungan (akuntabilitas pelemahan) dapat dilihat dari aktivitas dan keterlibatan 

LPD dalam usaha-usaha menjaga pelestarian alam lingkungan. Praktik akuntabilitas 

dimensi hubungan manusia dengan sesama (akuntabilitas pawongan) dapat dilihat 

dari implikasi ekonomi keberadaan LPD terhadap stakeholders nya dan kepedulian 

sosial dan berbagai program pemberdayaan masyarakat melallui kebijakan serta 

konstribusinya.

Konsep THK dalam pelaksanaan CG menyangkut pelaksanaan mekanisme 

check and balances untuk menciptakan manajemen yang efektif dan efisien. 

Organisasi harus dapat mempertanggungjawabkan kineijanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan 
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kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemilik dan 

pemangku kepentingan lain. Mekanisme check and balance menghasilkan 

keseimbangan dalam melaksanakan kegiatan organisasi karena pihak pengelola akan 

mendapat pengawasan dari masyarakat sehingga apa yang dikerjakan menjadi 

terkendali. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan.

Kajian akuntansi dan akuntabilitas pada organisasi non bisnis telah banyak 

memberikan kontribusi terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

organisasi sosial masyarakat seperti, pada organisasi Gereja, Pesantren dan 

organisasi keagamaan lainnya (Wirajaya, dkk, 2014). Maka pada penelitian ini 

kajian penerapan kearifan lokal pada pelaksanaan corporate governance di Banjar 

adat Kedaton diharapkan dapat menambah khasanah penelitian yang telah ada
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. OBJEK DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

Tujuan penelian ini adalah untuk mengetahui peran kearifan lokal pada 

penerapan corporate governance di organisasi sector public yang ada di Denpasar 

Bali. Penelitian ini mengambil objek Banjar sebagai salah satu bentuk organisasi 

sektor public/ nirlaba di Bali. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan etnometodologi agar mendekati setting dalam kehidupan sehari- 

hari, yaitu melakukan pengamatan dan wawancara dengan para pemangku 

kepentingan di Br. Kedaton Desa Sumerta Kelod, yang bertujuan untuk mendapatkan 

pemahaman tentang realitas sosial melalui berpikir induktif. Pemahaman tersebut 

tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap 

realitas sosial yang menjadi fokus penelitian. Banjar adat dipilih sebagai objek 

penelitian dengan alasan sebagai berikut: pertama Banjar sebagai unit terkecil dalam 

desa adat yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, kedua, Banjar 

berusaha mengembangkan aspek-aspek ekonomis yang perlu 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
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3.2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini meggunakan paradigm interpretive dalam pandangan Neuman (2000) 

dalam Paranoan (2015) untuk menyelidiki fenomena secara induktif tentang peran 

kearifan lokal pada penerapan corporate governance.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu 

yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan 

memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa teijadi dan bagaimana terjadinya?

Jadi riset kualitatif adalah berbasis pada konsep "going exploring" yang 

melibatkan irid depth and caseUoriented study atas sejumlah kasus atau kasus 

tunggal (Finlay 2006 dalam Sudarma, 2017). Penelitian kualitatif selalu didasarkan 

pada fenomena yang menarik dan dimulai dengan pertanyaan terbuka (open 

question)-, bukan dimulai dengan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Penelitian 

kualitatif difokuskan pada bagaimana individu memahami dunianya dan bagaimana 

mereka mengalami peristiwa tertentu. Jadi, penelitian ini berusaha 

menginterpretasikan fenomena dari kacamata pelaku berdasarkan pada interpretasi 

mereka terhadap fenomena tersebut

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan 

kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam 

pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana. Penelitian 

kualitatif bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode: 

interview, participant observation, dan telaah catatan organisasi (document records)
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Interviu dalam penelitian ini dilakukan kepada para Prajuru dan Penglingsir 

serta pimpinan lembaga yang ada di Banjar yang berperan dalam pengelolaan Br. 

Kedaton dan yang mengetahui sejarah perkembangan Br. Kedaton. Dalam 

penelitian kualitatif peneliti sendiri juga bertindak sebagai informan. Peneliti 

membawa instrument pertanyaan, tape recorder dan alat-alat tulis dan telephone.

Informan yang dipilih untuk diwawancara adalah mereka yang berperan 

dalam pengelolaan Br. Kedaton atau yang mengetahui sejarah perkembangan 

struktur governance Br. Kedaton, yang terdiri dari Penglisir yaitu diwakili oleh I Gst 

Ngr Wirakusuma, Kelian banjar aktif diwakili oleh ketua Kelian Banjar yaitu I Gst 

Anom Arsana, dan wakil dari organisasi pemuda yang ada di banjar Kedaton 

diwakili oleh I Gst Ngr Sempati. Sedangkan informan yang diminta mengisi butir 

kuesioner ada 40 orang.

Participant observation dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

perilaku individu dan interaksi mereka dalam setting penelitian. Oleh karena itu, 

Peneliti harus terlibat langsung dalam kehidupan sehari□ hari subyek yang dipelajari. 

Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data khusus di luar struktur dan prosedur 

formal organisasi.

Document record adalah Arsip dan catatan organisasi merupakan bukti unik 

dalam studi kasus, yang tidak ditemui dalam interview dan observasi. Sumber ini 

merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi 

dan interview. Selain itu, telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data
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tentang konteks historis setting organisasi yang diteliti. Sumber datanya dapat berupa 

catatan adminsitrasi, surat□ menyurat, memo, agenda dan dokumen lain yang 

relevan.

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas sering dinamakan Kredibilitas.

Penelitian kualitatif memiliki dua kelemahan utama:

(a) Peneliti tidak dapat 100% independen dan netral dari research setting;

(b) Penelitian kualitatif sangat tidak terstruktur (messy) dan sangat interpretive

3.3. INSTRUMEN PENELITIAN

Moleong L.J. (2005). menyatakan, dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau 

dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Pencarian data 

dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yang dijadikan lokasi penelitian. 

Peneliti membawa instrumen pertanyaan, tape recorder dan alat-alat tulis dan 

telephone sebagai instrumen pendukung. Butir-butir pertanyaan mengenai CG dan 

THK diperoleh dari penelitian Putri (2016) yang telah disesuaikan. Data yang 

diperoleh dengan cara interviu kepada penglingsir dan prajuru banjar, pengamatan 

(observation), dan dokumentasi (documentation) melihat awig-awig dan laporan 

keuangn yang disampaikan kepada warga pada saat paruman. Sebagai suatu studi 

kasus maka penelitian pada dasarnya hanya dapat berlaku secara khusus.
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3.4. TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data interaktif oleh Miles dan 

Hubberman. Teknik analisis data interaktif meliputi reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi 

catatan atau data yang didapatkan di lapangan. Penyajian data dilakukan dengan 

menyajikan data dalam bentuk narasi sehingga memungkinkan simpulan data 

dilakukan. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan berdasarkan semua hal 

yang terdapat dalam reduksi data atau penyajian data

Peneliti melakukan penelitian dengan memperhatikan standar etika yaitu: 1. 

Menjelaskan tujuan penelitian kepada informan; 2. Menjaga hak informan untuk 

tetap anonym; 3.tidak mengekploitasi informasi yang diperoleh untuk kepentingan 

pribadi; (Kamayanti, 2015)
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BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. SEJARAH BANJAR KEDATON

Banjar Kedaton merupakan salah satu Banjar adat di desa Sumerta yang berada di 

wilayah Desa Sumerta Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kotamadya Denpasar. 

Pada mulanya sebagian besar warga Banjar Kedaton adalah petani. Seiring dengan 

perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan Kota Denpasar 

pata pencaharian warga Banjar Kedaton menjadi sangat beraneka ragam. Jumlah 

anggota banjar Pengarep juga mengalami peningkatan yang pesat dan tercatat 

sampai saat ini beijumla 152 kepala keluarga. Katagori penduduk yang ada di banjar 

Kedaton adalah penduduk yang merupakan anggota banjar pengarep (telah 

berkeluarga); anggota banjar penumpang (sifatnya sementara); anggota banjar patus 

(warga yang kehilangan istri/suami) dan anggota banjar pengele (warga banjar yang 

telah lanjut usia).

Banjar Kedaton secara terus menerus mengalami pertumbuhan baik dari segi 

sarana fisik maupun kehidupan masyarakatnya, melalui peran aktif seluruh warga 

banjar Kedaton secara swadaya dan swadana. Per Sekaa Janger, Sekaa Gong, Sekaa 

Kidung/ Geguritan, Sekaa-sekaa yang dimiliki oleh Banjar Kedaton antar lain Ikatan 

Pelajar Kedaton (IPK), Persatuan angkatan muda kedaton (Pamuke), sangat besar 

dalam keberhasilan pembangunan di segala bidang di Banjar Kedaton.
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Sejak dahulu banjar Kedaton terkenal dengan keseniannya terutama kesenian 

Janger dan tercatatat sudah ada sejak tahun 1906, Janger Kedaton tidak hanya 

diminati oleh masyarakat setempat saja, tetapi juga oleh wisatawan baik lokal 

maupun mancanegara. Prestasi Janger Kedaton juga membanggakan, disamping 

pernah diundang ke Batavia (sekarang Jakarta) pada tahun 1929 juga pernah menjadi 

juara I Parade Tari Janger se Bali pada tahun 1982.

Banjar Kedaton memiliki beberapa emongan Pura/ Pariangan antara lain Pura 

Luhuran Bingin, Pura Taman, dan Pemerajan Banjar. Banjar Kedaton juga 

mempunyai beberapa sesuhunan antara lain berupa Pratima, Rangda, Hanoman serta 

Gelungan Mantri dan Janger yang seluruhnya diemong oleh banjar Kedaton.

Pada tahun 1975 didirikan TK Dharma Putra sebagai tempat belajar dan 

bermain anak-anak usia taman kanak-kanak membuat kehidupan sosial, 

kemasyarakatan dan utamanya Pendidikan mengalami kemajuan yang pesat. Pada 

tahun 1986 didirikan yayasan Dana Bakti Luhur yang bergerak dibidang usaha 

simpan pinjam, jasa dan Pendidikan.
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Struktur organisasi banjar Kedaton masa bakti 2015-2018:

Pemucuk paruman Penglingsir/ Pembina 1. I Gusti Ngurah Wira Kusuma
2. JMK I Nyoman Loka
3. IWayanSiki
4. Drs. I Wayan Widia
5. I Gede Sukraka, S.Sn.,M.Si

Kelihan I I Gusti Ketut Anom Arsana
Kelihan II I Ketut Wirana
Penyarikan I I Ketut Gatra
Penyarikan II I Made Suparta
Petengen I I Ketut Soma Antara
Petengen II I Made Putra
Kesenian I Ketut Kartika
Kepemudaan/ Pecalang I Made Aryawan Payuse
Pelemahan/ Pawongan I Made Sucita

Tugas dan tanggung jawab Sesepuh Banjar

Yang berhak menjadi sesepuh banjar adalah warga banjar Kedaton yang telah 

berumur (Paos 63, awig-awig 1999). Jika ada pertemuan antar prajuru banjar berhak 

memanggil Sesepuh banjar demikian juga jika sesepuh banjar hendak mengadakan 

pertemuan.

Tugas dan tanggung jawab Pengurus (Prajuru) Banjar

Berdasarkan Awig-awig banjar Kedaton Desa Sumerta kelod kecamatan Denpasar 

timur kota madya Dati II Denpasar tanggal 13 Mei 1999 yang terdiri dari tujuh Sarga 

(Bab), 19 Palet ( pasal) dan dituangkan dalam beberapa Paos (ayat). Pengertian 

Prajuru Banjar adalah: Kelian banjar, penyarikan (sekretaris) memiliki tugas 

dibidang administrasi, patengen-(bendahara) memiliki tanggung jawab untuk 

mencatat dan mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran kas di banjar 
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Kedaton; dan petajuh-petajuh (wakil) dan pasayahan-pasayahan semacam 

seksi/petugas khusus untuk mengerjakan tugas-tugas khusus seperti keamanan, 

perlengkapan, bertugas mewakili banjar ngayah (membantu) ke pura Desa, Dalem, 

dan Puseh sesuai penugasan .

Kelian banjar dipilih berdasarkan sangkep (rapat) krama banjar yang 

diadakan beberapa hari menjelang Galungan yaitu setiap enam bulan sekali dengan 

jumlah pemilih yang hadir % dari jumlah krama. Pemilihan lanjutan dan dapat dipilih 

kembali dengan jumlah krama yang hadir sebanyak setengah dari krama banjar yang 

ada. Mekanisme rapat untuk pemilihan dimulai diawali dengan rapat antara Pembina 

dan kelian banjar (berjumlah 9 orang) untuk menetapkan 18 nama yang akan 

diajukan dalam rapat banjar untuk dipilih sebagai kelian.

Prajuru banjar atau pengurus banjar memiliki kewajiban untuk menjalankan 

awig-awig yang menjadi peraturan banjar kedaton. Hak prajuru banjar yaitu 

dibebaskan dari kewajiban membuat canang, jejahitan, peson-peson Galungaan 

(sesaji upacara keagamaan) juga yang lainnya sesuai dengan peraturan (Paos 56).

Prajuru banjar dalam melaksanakan tugas akan dibantu oleh kesinoman yang 

bertugas bergilir tugasnya selama 6 bulan, dan diberitakan oleh Prajuru saat rapat 

sebelum Galungan, yang jumlahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Kasinoman mulai bekerja sejak Wrespati Umanis Dungulan/ Umanis Galungan. 

Kesinoman biasanya membantu tugas prajuru banjar seperti mengantar surat 

undangan rapat, membantu persiapan upacara dll.
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Palemahan/Pawongan bertugas merupakan bagian yang bertindak untuk 

mengawasi pembangunan dan pemeliharaan bangunan banjar, pura dan sekitarnya. 

Mekanisme Paruman (Rapat)

Mekanisme paruman di Banjar Kedaton diatur dalam awig-awig Banjar Kedaton 

yang diterbitkan tanggal 13 Mei 1999. Prajuru banjar berhak untuk mengadakan 

paruman (rapat). Rapat untuk krama banjar ngarep diadakan sekurang-kurangnya 6 

bulan sekali saat akan nyanggra Galungan. Sebelum paruman berjalan, warga akan 

dikirimi surat undangan paruman seperti lampiran 1.

Paruman akan beijalan apabila rapat dihadiri oleh setengah dari warga banjar (paos 

67), apabila warga berhalangan wajib memberi tahu kepada prajuru banjar. Saat 

rapat warga banjar wajib menggunakan busana adat

Banjar Kedaton melaksanakan dua kali rapat antara pengurus banjar (klian) 

dengan warga (karma) banjar setiap 6 bulan sekali (Paos 66) yang terdiri:

1) rapat sebelum Galungan yaitu berisi pertanggungjawaban kelian atas 

kegiatan yang dilaksanakan selama enam bulan sebelumnya dan 

membicarakan pemilihan kelian yang baru apabila memang masa jabatan 

kelian akan berakhir

2) setelah Galungan, rapat diadakan untuk rencana kerja 6 bulan ke depan 

dengan melibatkan semua krama banjar. Pada saat rapat kedua ini Kelian 

banjar hanya membacakan rencana keija banjar ke depannya yang telah 

dibuat oleh pengurus bersama-sama dengan penglingsir banjar, dan apabila 
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warga sepakat dengan rencana yang dibuat maka rencana tersebut dapat 

dijalankan. Persetujuan warga dinyatakan secara lisan bukan secara voting 

dengan mengatakan setuju atau tidak disebut juga keputusan Bersama 

yang tidak tertulis dalam awig-awig (Perarem).

Isi rencana keija:

1. Rutin misalnya kegiatan keagamaan, gotong royong untuk membersihkan 

lingkungan sebulan sekali.

2. Tidak rutin, pembangunan, pengembangan usaha, koreksi untuk kegiatan 

yang telah dilakukan 6 bulan yang lalu,

Rapat biasanya diselenggarakan hari minggu pagi hari agar warga pengarep dapat 

hadir tanpa mengganggu aktivitas hariannya.

4.2. SUMBER DAYA YANG DIMILIKI

Sumber daya yang dimiliki oleh Banjar Kedaton disebut dalam Palet 6 Duwen 

Banjar (Milik Banjar) Paos 99 dan paos 100 yaitu Bale Banjar dan segala isinya; 

Tanah pekarangan Bale Banjar lan telajakannya; Tanah perkarangan Bale Banjar 

yang sudah diubah menjadi pembangunan toko disebut Ruko-milik pura luhur 

bingin mongan banjar Kedaton ; Tanah pelaba pura sungsungan banjar, Pelaba pura 

luhuran bingin banjar Kedaton; Gambelan Gong; dan Yayasan yang bernama 

yayasan Dana Bakti Luhur Kedaton (DBLK).
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Yayasan DBLK sampai saat ini menjadi penggerak ekonomi banjar Kedaton, 

yang bergerak di bidang simpan pinjam khususnya bagi warga banjar Kedaton dan 

sebagai pengelola dana sekolah taman kanak-kanak TK. Dharma Putra dan dana 

hasil penyewaan tempat untuk Pesta Kesenian Bali (PKB). Yayasan ini didirikan 

untuk melestarikan dan menumbuhkan kemandirian banjar Kedaton dalam 

pengelolaan asetnya yang dipertanggungjawabkan kepada warga sebagai pendiri 

yayasan setiap enam bulan sekali.

4.3. KONSTRUKSI PERAN THK DALAM MEKANISME CORPORATE 

GOVERNANCE DI BANJAR KEDATON

Penelitian ini menggunakan organisasi banjar adat sebagai organisasi sektor 

publik yang dijumpai dalam sistem budaya Bali. Pada organisasi nirlaba ini harmoni 

sosial, pemanfaatan sumber daya secara bersama berlangsung dalam ruang publik 

yang disebut banjar. Banjar adat sebagai salah satu organisasi nirlaba dalam bentuk 

lembaga sosial dengan sistem kekerabatan dan budaya gotong royong yang 

mendasarkan pembagian wilayah kemasyarakatan berdasarkan awig-awig. Objek 

Penlitian ini adalah banjar Kedaton yang terletak di Denpasar Timur.

Pemaknaan corporate governance dalam organisasi bisnis telah mendapat 

perhatian yang cukup besar dari berbagai pihak misalnya di Indonesia telah terbentuk 

Komite Nasional Korporat Governance (KNKG) yang menjadi landasan untuk 

menjalankan suatu usaha yang baik bagi perusahaan publik maupun non publik yang 

ada di Indonesia.
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Dalam organisasi sosial seperti Banjar adat yang ada di Bali secara tidak 

langsung telah menerapkan corporate governance yang tercermin dalam perilaku 

dan adat istiadat masyarakatnya. Penelitian ini berupaya melihat peran THK dalam 

CG di banjar Kedaton. Kemudian akan dilihat apakah konsep CG yang ada telah 

memasukan unsur THK dalam modelnya. Budaya 777K adalah aktualisasi tingkah 

laku seseorang dalam aktivitasnya karena keputusan yang diambil dipengaruhi oleh 

identitas budaya yang merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dijunjung 

tinggi oleh masyarakat.

Penelitian ini tidak mengikutsertakan konsep Independensi mengingat banjar 

adat Kedaton merupakan struktur organisasi sosial yang telah terbentuk di Bali sejak 

dahulu terutama sebagai sarana untuk melakukan kegiatan adat, budaya dan 

kemasyarakatan yang memiliki tata cara pengelolaan masyarakat berdasarkan awig- 

awig banjar. Dapat dikatakan banjar adat memiliki independensi karena tidak 

dipengaruhi oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan yang menguntungkan 

pihak tertentu saja.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang secara mendalam 

yang pernah menjadi Prajuru banjar dan sekarang menjadi penglingsir, Prajuru yang 

masih aktif dan Prajuru yang sudah tidak aktif dan kembali menjadi warga biasa. 

Selain itu peneliti juga membagikan kuesioner kepada 40 orang untuk mendapatkan 

gambaran apakah jawaban yang diberikan oleh responden mendekati satu sama lain 

atau secara rata-rata sama. Wawancara dilaksanakan pada bulan Agustus dan 
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September 2017. Sedangkan kuesioner disebarkan bulan 29 Mei 2017 dan

terkumpul pada minggu ketiga bulan Juni 2017.

Tabel 1.
Hasil rangkuman wawancara dengan Penglingsir yang diwakili oleh I Gst Ngr 
Wirakusuma, Prajuru diwakili oleh ketua Kelian Banjar Kedaton yaitu I Gst 
Anom Arsana dan wakil anggota banjar yang diwakili oleh I Gst Ngr Sempati 
dapat dirangkum sebagai berikut:

Transparansi

1. Apakah Banjar Kedaton (selanjutnya disebut Banjar) selalu memberikan 

informasi atas pergantian pengurus kepada warga?

Jawaban:

Pengurus banjar (prajuru banjar) dipilih setiap 2 tahun sekali. Untuk 

pemilihannya akan diadakan paruman antara pengurus dengan para kelian banjar 

dan masyarakat berdasarkan awig-awig yang ada di banjar Kedaton bahwa prajuru 

banjar terpilih apabila mendapat kehadiran % warga banjar ngarep.

2. Apakah Banjar selalu menerima saran dan kritik dari warga?

Ya. Melalui mekanisme paruman yang diadakan setiap 6 bulan warga bebas 

menyatakan pendapatnya dalam bentuk kritik atau saran.

3. Apakah saran dan kritik disampaikan secara langsung?

Saran dan kritik disampaikan secara tidak langsung melalui ketika ada warga 

bertemu dengan pengurus banjar dalam kegiatan tidak resmi misalnya kegiatan 

pernikahan warga, atau ketika ada upacara keagamaan.

4. Apakah saran dan kritik yang disampaikan dipertimbangkan dan mendapat
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tanggapan yang positif? Mekanisme paruman yang diselenggarakan secara terbuka 

memungkinkan warga dapat langsung mendapat tanggapan oleh prajuru banjar 

dan saran yang diberikan akan dipertimbangkan ketika membuat rencana kerja 

ketika paruman ke dua yaitu setelah hari Raya Galungan (pengepud).

5. Apakah rencana anggaran dan pengeluaran selalu dilaporkan secara berkala 
kepada warga?

Rencana anggaran dibuat setiap 6 bulan sekali dan dilaporkan kepada warga pada 

saat paruman yang dilaksanakan setelah hari raya Galungan (pengepud).

6. Apakah ada keterlibatan warga banjar dalam menyusun anggaran penerimaan dan 

pengeluaran?

Ya. Warga diundang untuk paruman ketika teijadi penyusunan anggaran yaitu 

pada saat paruman yang diadakan setelah periode Galungan.

7. Apakah di dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada warga terdapat 

rincian atas dana yang diperoleh, dana yang digunakan dan harta serta asset yang 

dimiliki oleh Banjar?

Ya, dalam laporan keuangan kepada warga terdapat rincian perolehan dan 

penerimaan berdasarkan pendekatan cash basis. Seperti pada lampiran 2.

8. Apakah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahunan selalu disampaikan 

kepada warga?

Ya. Bahkan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada warga setiap 

setahun dua kali dengan mengundang warga untuk paruman pertanggungjawaban 

“pemargin jinah” (arus kas) selama enam bulan.
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9. Apakah ada Kode Etik atas perilaku pengurus dan sudah disosialisasikan kepada 

warga?
Kode etik atas perilaku pengurus tidak tercantum secara eksplisit dalam awig-awig 

banjar Kedaton. Namun dalam awig-awig Paos 56 dijelaskan kewajiban prajuru 

banjar antara lain:

Nganterang lan ngenterang awig-awig lan pararem Banjar artinya Menjalankan 

awig-awig banjar Kedaton dan kesepakatan warga (pararem),

Midartayang pamargin ngenterang Banjar nganinin indik:

a. Unjuk lungsur krama banjar - menjalankan segala usul dan saran krama 

banjar.

b. Sulur arta branan banjar - berwenang mengelola asset, melakukan 

admistrasi terhadap asset dan diumumkan pada saat rapat. Alokasi 

penggunaan dan pengelolaan asset diatur oleh kelian/prajuru banjar.

c. Pikamkam-pikamkam sane akutsahayang kapungkur-

rencana kerja meskipun tetap digali dari krama banjar dengan cara 

musyawarah dan mufakat namun kelian tetap membuat prioritas atas 

kegiatan tersebut, apakah yang diutamakan kesejahteraan warga, 

pembangungan atau bidang kesenian. Dalam membuat rencana kerja jika 

diperlukan kelian tetap meminta pertimbangan penglisir.

d. Sakancan wicara muang pemutusnya- jika ada laporan kepada kelian dari 

warga banjar maka klian dapat menjajagi masalah apa yang dihadapi 

warga. Dengan menggunakan mekanisme musyawarah dan mufakat. 

Selain itu juga bisa meminta pertimbangan penglisir. Kelian banjar dapat 

ikut serta meluruskan dan mendamaikan pihak-pihak yang bermasalah 

sesuai dengan jalur adat. Apabila jalur adat tidak dapat dilaksanakan maka 

tindakan terakhir dapat dipilih melalui jalur hukum oleh pihak yang 

bermasalah dan kelian banjar tidak berwenang untuk turut serta.

e. Sahanan sane kapidartayang ring ajeng katitenin sarwi kaputus antuk 



pararem-segala sesuatu yg akan diputuskan harus berdasarkan keputusan 

rapat banjar dan mendapat persetujuan karma banjar.

f. Maosang kalih niwakang pamutus marep ring wicaran karma banjar-

Hasil keputusan yang telah disetujui oleh karma banjar wajib 

dikomunikasikan dan dijelaskan kepada krama banjar.

g. Maka dutta banjar matemuang baos ring sapasira ugi-

Kelian bertindak sebagai wakil banjar dalam berhubungan dengan pihak 

eksternal. Misalnya ada kegiatan Pesta Kesenian Bali (PKB) maka kelian 

mewakili banjar untuk membahas perencanaan PKB.

h. Ngetangang druen banjar.

Merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan milik banjar. 

Keputusan tertinggi di tangan warga. Urgensi bisa prajuru banjar

Akuntabilitas

1. Apakah banjar sudah menguraikan tugas dan tanggung jawab secara jelas (tertulis) 

atas pengurus banjar?

Ya. Pengurus Banjar telah menguraikan tugas dan tanggungjawab secara tertulis 

dalam awig-awig Banjar Kedaton yang diterbitkan pada Mei 1999.

2. Apakah pengurus sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 

dengan job descriptionnya?

Ya. Pengurus telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan 

awig-awig banjar Kedaton yang diterbitkan pada Mei 1999.

3. Apakah Laporan Keuangan Tahunan yang disusun oleh pengurus sudah 

disampaikan kepada warga maksimal 1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan? 

Laporan keuangan yang dibuat merupakan rincian penerimaan dan pengeluaran 

selama enam bulan dengan metode cash basis. Laporan keuangan disampaikan
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3. Apakah Banjar juga melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat 

sekitar

Tanggung jawab sosial banjar kepada masyarakat ditunjukkan dengan adanya 

seksi pawongan dalam susunan prajuru banjar Kedaton yaitu yang berhubungan 

dengan Ikatan Pelajar Kedaton, Persatuan Muda Mudi Kedaton, Krama Istri 

(PKK) dan Bidang kesenian.

4. Apakah pengurus secara terus menerus menciptakan lingkungan bermasyarakat 

yang baik?

Organisasi banjar dengan jumlah krama banjar yang ratusan perlu mekanisme 

pengurusan yang selalu melibatkan warga dalam segala keputusan dan kegiatan 

penting yang dijalankan. Misalnya setiap minggu mengadakan gotong royong 

yang bergiliran yang melibatkan warga antara pemuda, krama istri dan krama 

banjar.

5. Apakah pengurus selalu membuat rencana kegiatan untuk tahun mendatang?

Ya. Pengurus selalu membuat rencana kegiatan untuk enam bulan ke depan, 

melalui mekanisme rapat yang diadakan setiap enam bulan sekali setelah perayaan 

hari raya Galungan dengan mengundang penglingsir Banjar.

6. Apakah ketua pengurus Banjar dan pengawas berperan dalam pengambilan 

keputusan.
Ya. Misalnya sebelum rencana kegiatan enam bulan ke depan disampaikan kepada 

warga maka pengurus Banjar dan pengawas/penglingsir melakukan rapat khusus 

untuk membicarakan mengenai rencana kerja yang akan di sampaikan kepada 

warga dalam paruman.
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kepada warga melalui mekanisme paruman yang diselenggarakan dua kali dalam 

setahun yaitu ketika menjelang rahinan Galungan dan setelah rahinan Galungan.

4. Apakah laporan keuangan tahunan sudah diperiksa oleh pemeriksa keuangan 

independen (auditor)?

Tidak. Karena Banjar sebagai unit terkecil di desa Adat di Bali merupakan 

organisasi sosial yang tidak melaksanakan kegiatan usaha.

5. Apakah minimal 2x dalam setahun pengurus mengadakan rapat dengan anggota 

Banjar?

Ya rapat diselenggarakan setiap enam bulan menjelang hari raya Galungan dan 

setelah hari Raya Galungan. Sehingga rapat diadakan empat kali dalam setahun. 

Kecuali ada hal-hal khusus yang perlu dibicarakan maka perlu dibuatkan rapat 

misalnya akan ada acara upacara keagamaan (piodalan).

6. Apakah minimal lx dalam sebulan diadakan rapat antara ketua kelian dengan 

anggota kelian?

Tidak. Karena rapat diadakan dua kali dalam enam bulan atau empat kali dalam 

setahun.

Responsibilitas

1. Apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan rencana yang telah disetujui 

oleh warga?

Ya. Sebagian besar pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana 

kerja yang telah disepakati.

2. Apakah pelaksana kegiatan selalu berusaha mematuhi etika yang berlaku?

Ya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan dasar etika Tri Hita Karana dalam 

menjalankan kegiatannya.
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Fairness

1. Apakah setiap warga mempunyai akses untuk melakukan monitoring pelaksanaan 

kegiatan di Banjar?

Ya. Melalui laporan keuangan yang disampaikan kepada karma banjar setiap enam 

bulan sekali. Metode laporan berbasis kas yang berisi penerimaan dan pengeluaran 

banjar Kedaton.

2. Apakah setiap warga banjar memiliki hak yang sama untuk memberikan suara 

dalam pertemuan?

Awig-awig banjar yang didirikan berdasarkan Pancasila dan UUD 45 sehingga 

azas yang digunakan dalam paruman Banjar Kedaton adalah musyawarah dan 

mufakat.

3. Apakah setiap warga mendapatkan akses kesehatan?

Warga Banjar Kedaton berada di bawah kota Denpasar sehingga setiap warga 

banjar mendapat akses kesehatan yang dikeluarkan oleh kota Denpasar.

4. Apakah setiap warga mendapat akses pendidikan?

Banjar Kedaton memiliki kebiasaan yang sangat baik dalam mendorong pemuda 

pemudi untuk bersekolah. Hal ini dilakukan dengan terbentuknya Ikatan Pelajar 

Kedaton di bawah Persatuan Muda Mudi Kedaton yaitu dengan memberikan 

penghargaan kepada setiap putra dan putri Kedaton yang berhasil lulus baik di 

tingkat SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan Tinggi. Bagi karma banjar yang 

hendak menyekolahkan putra putrinya di TK Dharma Putra mendapat keringanan 

biaya.

5. Apakah setiap warga miskin memperoleh bantuan?
Belum ada mekanisme bantuan bagi warga miskin, karena Astungkara sampai saat
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ini belum ditemukan katagori keluarga miskin di Banjar Kedaton.

6. Memperlakukan semua warga secara adil?

Ya. Terbukti dengan adanya sumbangan kedukaan bagi krma banjar yang 

memiliki kedukaan akan mendapat santunan sebesar Rp. 5.000.000,- tanpa 

memperhatikan kondisi ekonominya.

7. Apakah pengurus Banjar mendapat imbalan finansial?

Tidak. Karena konsep yang digunakan dalam menjalankan tugas sebagai pengurus 

Banjar adalah konsep ngayah. Ngayah artinya menjalankan tugas dan kewajiban 

dengan keiklasan mengabdi kepada masyarakat atas dasar bakti kepada Ide Hyang 

Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa mengharapkan imbalan.

8. Apakah pengurus Banjar mendapat imbalan non finansial?

Ya. Pengurus banjar sesuai awig-awig akan mendapat haknya yaitu dibebaskan 

dari kewajiban membuat canang, jejahitan, peson-peson Galungaan (sesaji upacara 

keagamaan) juga yang lainnya sesuai dengan peraturan (Paos 56).

PERAN PAWONGAN DALAM CORPORATE GOVERNANCE

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, serta obvervasi yang dilakukan 

terhadap informan yang ditetapkan maka dapat dikonstruksikan peran pawongan 

dalam mekanisme CG.

Pawongan berasal dari kata wong (manusia) adalah salah satu bagian dari 

THK dimana Banjar Kedaton mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling 
hormat menghormati antar anggota Banjar dalam melaksanakan kegiatan 
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kemasyarakatan, yang merupakan sikap T at Twam Asi yang yang perlu dijaga karena 

pada hakekatnya bahwa manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang satu dengan yang 

lainnya adalah sama. Menjaga hubungan harmonis atas dasar prinsip kebersamaan 

(menyama braya) antar warga banjar dan antar pengurus banjar.

Sebagaimana dinyatakan oleh penglisir banjar. Banjar kedaton memiliki 

bidang khusus yang menangani pawongan. Aktivitas bagian pawongan dalam 

struktur prajuru banjar Kedaton antara lain membina dan memberikan arahan kepada 

lembaga banjar yang ada di Banjar Kedaton seperti Ikatan Pemuda Kedaton (IPK), 

Persatuan Muda Kedaton (Pemuka), Krama istri atau Pendidikan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK), Pecalang (Keamanan) juga memperhatikan perbaikan sarana dan 

prasana parahyangan . Hal ini menyebabkan dapat teijalin komunikasi yang baik 

antara lembaga yang ada dengan prajuru Banjar Kedaton. Misalnya untuk 

mengadakan festival maka bagian pawongan yang menyelenggarakannya. Sehingga 

pengurus banjar dan jajarannya dalam melaksanakan tugas selalu menjaga hubungan 

yang harmonis dengan warga masyarakat. Partisipasi warga pada setiap kegiatan 

yang melibatkan warga selalu diperhatikan dan ditumbuh kembangkan, misalnya 

dengan melibatkan krma istri dalam menyiapkan upacara di Pura Luhur Bingin 

Kedaton selain melibatkan krma lanang.

Hukum Karma Phala menjadi pegangan dalam kehidupan me-Banjar di 

Banjar Kedaton untuk menjaga harmoni secara internal dan eksternal Banjar. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Kelian banjar, dalam menjalankan tugas para prajuru 

banjar akan patuh pada awig-awig yang menjadi rule of conduct yang mengarahkan 

sikap dan prilaku pada prajuru dalam melaksanakan tugas. Secara tidak langsung 

etika prajuru dan warga banjar dibentuk oleh kepercayaan yang tinggi akan adanya 

hukum karma.
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PERAN PELEMAHAN DALAM CORPORATE GOVERNANCE

Pelemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, tanah pekarangan, atau 

wilayah pemukiman. Secara umum dalam pemahaman konsep THK pelemahan 

merupakan dimensi yang berhubungan dengan aspek fisik dari lingkungan di sekitar 

kita atau lingkungan sekitar banjar. Pelemahan di Bali berhubungan dengan tata letak 

perusahaan dan bangunan yang hendaknya disesuaikan dengan keyakinan agama dan 

kultur tempat banjar adat itu berada. Pada penelitian ini diamati peran konsep 

pelemahan dalam THK pada pelaksanaan CG di banjar Kedaton Denpasar.

Peran pelemahan dalam sistem corporate governance di Banjar Kedaton 

adalah melaksanakan gotong royong sebulan sekali untuk merawat lingkungan 

banjar agar selalu bersih dan asri. Misalnya dengan menanam pohon atau merawat 

tanaman yang dimiliki.

Warga banjar Kedaton berusaha menghindari konflik dengan masyarakat sekitarnya 

berkaitan dengan masalah lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. 

Misalnya dengan melaksanakan pembuangan sampah tidak lagi berserakan di pinggir 

jalan tetapi masyarakat membayar petugas kebersihan yang difasilitasi oleh banjar 

bekeija sama dengan kepala dusun.

Keindahan dan kebersihan lingkungan di perlu dijaga, sehingga 

memancarkan kedamaian yang dapat menunjang hidup bermasyarakat yang bahagia 

untuk mencapai harmoni. Banjar Kedaton awal mulanya memiliki lingkungan yang 

asri yaitu tanah banjar ditanami berbagai pohon kelapa. Namun karena 

perkembangan dan perubahan lingkungan dimana banjar Kedaton memiliki tanah 

kebun yang strategis letaknya yaitu di samping Art centre Ardha Candra Denpasar. 

Setiap bulan Juli setiap tahun Banjar Kedaton selalu mendapat kesempatan 

menyewakan tanahnya untuk pedagang-pedagang yang akan beijualan di Pasar Seni 

Pesta Kesenian Bali. Hal ini menyebabkan beberapa pohon kelapa ditebang. Namun 

banjar berupaya melakukan penanaman pohon kelapa pada areal kosong dekat pura 

Taman meskipun dengan jumlah yang terbatas. Banjar Kedaton memiliki ciri khas 
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yaitu mempunyai pohon beringin besar yang tumbuh di depan Pura Luhur Bingin 

Kedaton dan berada tepat di pelataran bale banjar Kedaton. Mengingat usia pohon 

beringin yang ada sudah sangat tua, maka Banjar telah berinisiatif menanam pohon 

beringin baru sebanyak 2 buah sebagai pohon pengganti.

Banjar selalu meningkatkan peran dan kepeduliannya dalam membangun 

kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan melalui wadah karma istri yang 

tergabung dalam PKK selalu mengadakan senam pagi bagi manula; Banjar juga 

melaksanakan pemeriksaan jentik setiap bulan; banjar bersama kepala dusun selalu 

melaksanakan fogging pada musim pancaroba.

PERAN PARAHYANGAN DALAM CORPORATE GOVERNANCE

Kelian banjar sangat percaya bahwa kesuksesan/keberhasilan melaksanakan tugas 

sebagai kelian banjar bukan semata-mata karena kemampuan sendiri, namun karena 

pemargi Ide Hyang Widhi Wasa. Karena itu Kelian banjar selalu mengadakan 

sembahyang bersama pada bulan Purnama dan acara piodalan.

Kelian Banjar melaksanakan tugas dalam memimpin banjar mempunyai 

tujuan tertentu, yaitu sukses (berhasil) menyelesaikan tugas yang merupakan yadnya 

(pengorbanan tanpa pamerih) berdasarkan prinsip ngayah (bekerja dengan sukacita 

tanpa mengharap imbalan) bagi setiap insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 

Kelian Banjar sangat percaya dalam melaksanakan tugas sebagai pengurus Banjar 

adalah perbuatan yang mendapat kontrol dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu dengan 

percaya akan hukum Karmaphala

Kelian/ Prajuru banjar percaya sebagai insan ciptaan Tuhan, dalam 

melaksanakan tugas sebagai pengurus harus menjunjung tinggi nilai-nilai harmoni 

dan kebersamaan.Pada setiap kegiatan selalu berdoa sesuai dengan kebiasaan pada 

masyarakat Bali setiap akan mulai melaksanakan aktivitas dengan ngaturang canang 

memohon keselamatan dan kelancaran dalam beraktivitas.
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Pada Banjar Kedaton semua warga selalu ikut serta melaksanakan aktivitas rutin 

keagamaan secara bersama-sama yaitu setiap piodalan pada pura yang ada di Banjar 

Kedaton yaitu:

1) puj awali kapat diadakan setahun sekali setiap Purnama Kapat (Keempat) 

dimana karma banjar semua turun ngayah dalam mempersiapkan upacara 

tersebut. Upacara dilaksanakan untuk nyanggra Pura Luhur Bingin Kedaton;

2) nyanggra pujawali 6 bulan sekali yaitu upacara Tumpek Wayang; Tumpek 

Bubuh; Upacara rambut sedana atau Bude Cemeng Kelawu; hari Raya 

Saraswati.

Upacara setiap enam bulan sekali disiapkan oleh tempek. Tempekan adalah 

wilayah pembagian penduduk (cluster) di banjar Kedaton. Hal ini agar memudahkan 

warga untuk bekerja sama dan berkomunikasi ketika mendapat tugas dari Banjar. 

Nama tempekan yang ada di banjar Kedaton sebagai berikut: Tempekan jeroan 

dangin jeroan, Tempekan Dajan margi, Tempekan Dauh tukad, Tempekan dauh 

jeroan sampai kubu. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas harian Kelian banjar 

dibantu oleh Kesinoman yaitu membantu tugas prajuru banjar. Sehingga jumlah 

Kesinoman sesuai dengan jumlah Prajuru banjar. Jika saat ini ada Sembilan orang 

Prajuru banjar maka kesinoman pun beijumlah Sembilan orang.

Banjar melaksanakan ritual keagamaan disebut yadnya baik setiap hari 

maupun sesuai hari-hari suci yang ditetapkan sesuai dengan kepercayaan agama 

Hindu Bali. Pelaksanaan upacara sehari-hari dilaksanakan oleh juru canang dalam 

hal ini yang bertugas adalah tempekan. Untuk mengikuti perkembangan jaman 

dimana saat ini begitu mudahnya masyarakat menerima informasi maka pelaksanaan 

upacara saja tidak cukup. Masyarakat perlu diberikan siraman rohani untuk 

meneduhkan perasaan yang gundah dan gulana karena persoalan kehidupan yang 

penuh tantangan dan cobaan. Sehingga Banjar perlu melaksanakan acara siraman 

rohani/dharma wacana bagi warga secara berkala agar dapat 
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menciptakan/membangkitkan ketenangan jiwa, yang dilaksanakan terutama pada 

hari raya Purnama yang jatuh setiap bulan pada saat bulan Purnama.

DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat konstruksi peran kearifan lokal budaya Bali 

yang disebut Tri Hita karana dalam pelaksanaan Corporate Governance di Banjar 

Kedaton Denpasar Bali. Kegiatan masyarakat di banjar Kedaton sebagai organisasi 

public dikukuhkan oleh adaya kebiasaan yang berlaku, budaya dan agama yang ada 

pada lingkungan banjar. Hal ini sangat mempengaruhi model pengelolaan organisasi 

Banjar. Tri Hita Karana merupakan pemahaman masyarakat yang sangat erat 

mempengaruhi prilaku masyarakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Tri 

Hita Karana yang memiliki konsep pawongan, pelemahan dan parahyangan juga 

digunakan oleh prajuru banjar dalam mengelola kegiatan di Banjar. Pawongan 

adalah konsep bahwa manusia yang satu harus selaras dengan manusia lainnya; 

Pelemahan adalah konsep bahwa manusia juga harus memiliki keselarasan dengan 

alam dan lingkungannya; apabila manusia bisa selaras dengan manusia lainnya dan 

bisa selaras dengan lingkungannya maka manusia juga mudah mendekatkan diri 

pada Penciptanya. Sehingga peran THK pada pelaksanaan Corporate Governance di 

banjar Kedaton sangat memperhatikan stakeholdemya, sangat memperhatikan alam 

dan lingkungannya dan terlebih lagi sangat dekat dengan Sang Penciptanya.

Konsep Tri Hita Karana memberikan konstribusi yang penting bagi 

corporate governance yang ada. Dengan berlandaskan pada THK konsep CG tidak 

semata-mata hanya memperhatikan hubungan dengan stakeholder saja namun juga 

memperhatikan aspek lingkungan dan harmoni hubungan manusia dengan Tuhan 

Sang Pencipta. Sehingga dapat disimpulkan konsep THK membuat model CG 

menjadi lebih lengkap dan lebih kuat (robust), sebagaimana dinyatakan oleh Steward 

(1984), Patton (1992), dan Stanbury (2003) dalam Wirajaya (2013) menyatakan 

bahwa akuntabilitas riil tidak semata-mata merupakan akuntabilitas keuangan formal 
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namun juga kemampuannya untuk meningkatkan tanggungjawab organisasi terhadap 

lingkungannnya.

Peranan THK dalam CG dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 3. Konstruksi peran THK dalam penerapan GCG di Banjar Kedaton

KESIMPULAN

Banjar adat memberikan pembelajaran yaitu adanya partisipasi dan interaksi 

sosial yang memiliki kekuatan dalam membangun kohesi sosial. Dalam pelaksanaan 

Corporate Governance, banjar adat Kedaton Denpasar telah mempraktikan 

hubungan harmonis antar elemen dalam sistem budaya banjar adat dan dalam sistem 

budaya Bali secara keseluruhan yang disebut dengan Tri Hita Karana.
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