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ABSTRAK 

Fakhruddin Asy’ari. Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya, 2018. Akuntabilitas Adol-Atuku, Sanda (Gadai), dan Ahutang-
Apihutang dalam Kitab Kutara Manawa Dharmasastra pada Masa 
Keemasan Majapahit. Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Eko Ganis 
Sukoharsono, SE., M.Com (Hons)., Ph.D,  Anggota: Yeney Widya Prihatiningtias, 
SE., MSA., DBA, Ak., CA. 
 
Penelitian ini bertujuan bertujuan untuk memahami akuntabilitas yang diatur 
dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab Adol-
Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang pada masa keemasan Majapahit. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan etnoarkeologi, dengan objek adalah 
Museum Nasional, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Museum 
Majapahit, Museum Mpu Tantular, dan perpustakaan-perpustakaan terkait. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi 
dan wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan terhadap dua 
orang informan yaitu Purwadi selaku peneliti dan sejarawan  budaya jawi, dan 
Damar Shashangka selaku budayawan pemerhati naskah kuno. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas transaksi Adol-Atuku, Sanda (Gadai), 
Ahutang-Apihutang dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra dibedakan 
menjadi dua yaitu akuntabilitas fisik dan non-fisik. Akuntabilitas fisik pada pada 
transaksi Adol-Atuku sama dengan yang ada pada transaksi Sanda (Gadai) yaitu 
berupa adanya barang yang digadaikan dan diperjualbelikan, serta penggunaan 
uang sebagai alat satuan hitung dan alat tukar. Untuk aturan tentang transaksi 
Ahutang-Apihutang, memiliki akuntabilitas fisik berupa adanya ketentuan barang 
yang dihutang, penggunaan uang sebagai objek hutang, adanya saksi, adanya 
catatan berupa surat bukti hutang-piutang dan adanya pihak penanggung. 
Berikutnya dari segi akuntabilitas non-fisik, ketiga transaksi tersebut memiliki 
kesamaan bentuk akuntabilitas berupa: adanya nilai yang dianut, adanya 
kepercayaan tertentu, adanya sanksi atas pelanggaran transaksi dan adanya 
batasan waktu, sementara itu bentuk akuntabilitas kelima berupa adanya 
ketentuan kondisi force majeure hanya ada dalam transaksi Adol-Atuku dan 
Sanda (Gadai). 
 
Kata kunci: Akuntabilitas, Kutara Manawa Dharmasastra, Etnoarkeologi. 
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ABSTRACT 
 

Asy’ari, Fakhruddin. Master Program in Accounting, Faculty of Economics and 
Business, Brawijaya University. 2018.  The Accountability of Adol-Atuku 
(sales and purchase), Sanda (collateral loan), and Ahutang-Apihutang 
(debts) in the Book of Kutara Manawa Dharmasastra during the Golden Age 
of Majapahit Empire. Supervisor: Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., 
M.Com(Hons)., Ph.D, Co-Supervisor: Yeney Widya Prihatiningtias, SE., MSA., 
DBA, Ak., CA.  
 
This study aims to understand accountability regulated in the book of Kutara 
Manawa Dharmasastra, particularly regarding Adol-Atuku (sales and purchase), 
Sanda (collateral loan), and Ahutang-Apihutang (debts), during the golden age of 
Majapahit Empire. The objects of this ethnoarchaeological study are the National 
Museum of Indonesia, the Archeological Heritage Center of Trowulan, the 
Majapahit Museum, the MpuTantular Museum, and related libraries. The data of 
this study was collected through documentation and interviews with two 
informants; they are Purwadi, a researcher and historian of Javanese culture, 
and Damar Shashangka, an ancient manuscript expert. The results of this study 
indicate that the accountability of adol-atuku, sanda, and ahutang-apihutang in 
the book of Kutara Manawa Dharmasastra is divided into two: physical and non-
physical accountability. The physical accountability of Adol-Atuku is similar to that 
of Sanda, which is the presence of items being traded and pawned and the 
presence of money as an accounting unit and currency. The physical 
accountability of Ahutang-Apihutang is shown by provisions regarding items 
being owed, the use of money as the debt object, the presence of witnesses and 
guarantor, and the existence of records in form of debt contracts. Further, in 
terms of non-physical accountability, the three transactions above are similar in 
their forms of accountability; they contain adopted values, certain trust, sanctions 
for transaction violations, and time limit. However, the fifth form of accountability, 
i.e. provisions regarding force majeure, only exists in Adol-Atuku and Sanda. 
 
Keywords: Accountability, Kutara Manawa Dharmasastra, Ethnoarchaeology 
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“Sejarah membuat manusia menjadi bijak, 
pujangga menjadi arif; matematikawan menjadi jeli; 

filsafat alam menjadi dalam; 
logika dan retorika menjadi mampu bersanding.”  

(Francis Bacon) 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

     Akuntansi dalam perspektif ekonomi akan dipandang sebagai suatu proses 

yang menghasilkan informasi untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan 

di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumberdaya pada suatu 

organisasi (Sugiarto, 2002). Akuntansi yang digunakan sebagai panduan 

akuntabilitas sesungguhnya memiliki berbagai makna, tergantung pada 

bagaimana orang memandangnya dan dimana akuntansi dipraktikkan 

(Hopwood, 1983). Sebagaimana yang tertulis dalam tujuan pelaporan keuangan 

versi Accounting Principles Board Statement N0.4 (APB No. 4) secara umum 

dinyatakan, sebagai berikut: 

The basic purpose of financial accounting and financial statements 
is to provide financial information about individual business 
enterprises that is useful in making economic decisions (prg.2). 

 

     PSAK No. 45 menjelaskan bahwa tujuan utama laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para 

penyumbang, anggota entitas nirlaba, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan 

sumber daya bagi entitas nirlaba. Akuntabilitas sejatinya telah berkembang lama 

sepanjang sejarah peradaban manusia. Bahkan istilah akuntabilitas sudah cukup 

lama diperkenalkan dalam sejarah Mesopotamia pada 4.000 SM dengan 

dikenalnya hukum Hammurabi yang mewajibkan seorang raja mempertanggung-

jawabkan tindakannya kepada pihak yang memberi wewenang (Velayutham & 

Perera, 2004).  
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     Akuntabilitas berakar pada teori keagenan yang menjelaskan bahwa manajer 

(agen) sebagai penerima amanah dari pemilik (prinsipal) harus melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. 

Apa yang dikerjakan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 

pemberi amanah (pemilik). Atas dasar laporan manajer, prinsipal akan menilai 

dan mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kontrak, 

memberi tambahan insentif, dan keputusan lainnya (Rees, 1985; Stiglitz, 1987). 

     Menurut Roberts & Scapens (1985), pengertian dasar akuntabilitas adalah 

suatu hubungan pemberi, penerima dan pihak lain di luar diri mereka tentang 

sesuatu yang dapat diterima secara akal sehat. Pengertian ini di satu sisi 

mengasumsikan bahwa setiap individu atau kelompok harus mempunyai 

kepastian hubungan yang menjadi dasar untuk melakukan suatu aktivitas. 

Pada sisi lain di luar diri mereka terdapat pihak lain yang juga 

berkepentingan dengan individu atau kelompok tersebut. Pihak lain dalam hal 

ini kemudian lebih dikenal sebagai para stakeholder. 

     Konsep akuntabilitas sendiri sesungguhnya lebih luas dari akuntabilitas 

keuangan. Akuntabilitas berperan tidak hanya bertanggung jawab secara 

finansial dan formal, tetapi lebih luas dari itu, yaitu kemampuan 

meningkatkan tanggung jawab kepada masyarakat, pemerintah, dan kepatuhan 

pada peraturan (Patton, 1992). Menurut Gray (1996), akuntabilitas adalah 

kewajiban suatu entitas untuk menggunakan sumber daya yang dipercayakan 

secara efektif, efesien, dan ekonomis dalam batas moral dan legal serta 

menyediakan laporan atas tindakannya (bukan hanya keuangan) tidak hanya 

kepada seseorang tetapi untuk kelompok masyarakat dan masyarakat luas.  

     Mardiasmo (2002), dalam sudut pandang sektor publik, memberikan definisi 

bahwa akuntabilitas adalah:  
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”Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal)  
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut.” 
 

     Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI kurang lebih memberikan definisi 

yang sama bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 

pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan kinerja serta tindakan 

seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang 

memiliki hak atau berwenang untuk meminta keterangan atau pertanggung-

jawaban (LAN dan BPKP,  2004). Berdasarkan sudut pandang filsafat dan religi, 

akuntabilitas dapat dipahami sebagai sebuah amanah. Amanah dalam hal ini 

diartikan sebagai yang dapat dipercaya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-

Qur’an, Surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi: ”Sesungguhnya Allah menyuruh 

kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan 

(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat”. 

     Berbagai definisi akuntabilitas di atas, menunjukkan bahwa akuntabilitas 

sebagai istilah dalam teori dan praktik sudah sering digunakan. Namun, 

sebagai suatu konsep, istilah akuntabilitas membutuhkan penjelasan lebih 

mendalam sehingga tidak mudah mengonsep akuntabilitas karena akuntabilitas 

sulit dipahami, sebagaimana pandangan Patton (1992), bahwa makna dan 

implikasi dari konsep akuntabilitas seringkali kurang jelas, serta konsep 

akuntabilitas dimaknai secara beragam menurut konteksnya. 

     Ilmu akuntansi modern tentunya tidak akan terformulasikan dengan baik 

tanpa adanya perkembangan pemikiran akuntansi dari masa sebelumnya. 
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Akuntansi masa kini pasti merupakan hasil kristalisasi perkembangan praktik 

akuntansi dari masa lalu sampai masa kekinian. Karena itu salah satu 

pendekatan penting untuk mengeksplorasi ilmu akuntansi adalah melalui 

pendekatan sejarah. 

     Apa itu sejarah? Mengapa sejarah penting bagi umat manusia? Kedua 

pertanyaan dasar tersebut seringkali kita dengar dan telah menjadi diskursus 

baik dalam dunia akademik maupun non-akademik. Selain menjadi topik yang 

sangat menarik, sejarah telah mengajarkan hal-hal yang baik maupun hal-hal 

yang buruk tentang perkembangan peradaban dan perkembangan ilmu 

pengetahuan manusia. Majunya sebuah peradaban manusia di masa lampau 

dan juga kehancuran sebuah peradaban dapat kita peroleh melalui sejarah. 

     Sebagaimana pepatah lama dari Bangkalan-Madhura yang penulis 

sampaikan dalam kata pengantar, yaitu: MON TADÂ’ SÊ SEPPO, LO’ KÊRA 

BÂDÂ SÊ NGODÂ, yang artinya: “Jika tidak ada yang Tua (Sepuh), tidak akan 

pernah ada yang Muda”. Sebagai sebuah local genius pepatah ini dimaksudkan 

untuk memberikan pendidikan akan arti pentingnya seorang yang muda untuk 

menghormati yang lebih tua. Namun dalam perspektif yang lain pepatah ini juga 

bisa dimaknai bahwa masa kini tidak akan pernah ada jika tidak ada masa lalu. 

Disitulah letak pentingnya manusia mempelajari Ilmu Sejarah. 

“Hana nguni hana mangke, tan hana nguni tan hana mangke; aya 
ma beuheula aya tu ayeuna, hanteu ma beuheula hanteu tu 
ayeuna” 
“Ada dahulu ada sekarang, tidak ada dahulu tidak akan ada 
sekarang; ada masa lalu ada masa kini, bila tidak ada masa lalu 
tidak akan ada masa kini” (Shashangka, 2018) 

 
     Sejarah dalam bahasa Arab berasal dari kata syajara yang berarti terjadi, 

syajarah berarti pohon, syajarah an-nasab berarti pohon silsilah; bahasa Inggris 

history, bahasa Latin dan Yunani historia, bahasa Yunani histor atau istor yang 

berarti orang pandai (Kuntowijoyo, 2001). Sebagai tambahan selain istilah 
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historia, ditemukan juga dalam bahasa Yunani historeo, yang ditafsirkan 

sebagai: mencari (to search), meneliti atau menanya (to inquire), memeriksa 

(to examine). Semua kata-kata ini berhubungan dengan akar kata bahasa 

Indo-Eropa vid, yang menjadi asal kata video dalam bahasa Latin, voir dan 

savoir dalam bahasa Perancis, wissen dalam bahasa Jerman (Sjamsuddin, 

2007). 

     Peristiwa masa lalu menjadikan pelajaran yang sangat penting bagi umat 

manusia di masa kini. Kita dapat mengambil hikmah atas peristiwa yang telah 

terjadi. Hal ini tentunya bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, karena 

sejarah telah memberikan arti dan manfaat yang sangat besar bagi 

perkembangan kehidupan manusia. Terhadap peristiwa yang buruk kita dapat 

mempelajari dan selanjutnya mencegah agar hal tersebut tidak terjadi kembali. 

Sementara untuk peristiwa yang baik, kita juga akan mengambil pelajaran atau 

hikmah untuk masa yang akan datang dan bahkan dapat meningkatkannya. 

Sejarah telah mampu menjelma menjadi sebuah kekuatan besar yang mampu 

menopang perkembangan peradaban manusia dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. 

     Sejarah akuntansi merupakan peristiwa masa lalu mengenai akuntansi saat 

ini adalah waktu dimana akuntansi itu ada, sedangkan waktu mendatang 

merupakan prediksi (Sukoharsono, 2005). Akuntansi yang dipraktikkan dalam 

suatu wilayah negara tidak terjadi begitu saja secara alami, melainkan hal 

tersebut telah dirancang dan dikembangan dengan sengaja untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dalam perkembangannya praktik akuntansi selalu dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang ada di sekitarnya seperti dimensi sosial, ekonomi, dan 

politik, dimana akuntansi akan dijalankan dan melewati perkembangan yang 

unik mengikuti perkembangan ekonomi, sosial, dan politik suatu negara. 
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     Telaah tentang isu sejarah dalam hubungannya dengan perkembangan ilmu 

akuntansi tentang sejarah kritis dan interpretatif masa lalu akuntansi telah 

mempengaruhi penelitian selanjutnya. Hal ini terutama dalam berbagai tema 

penelitian yang banyak diidentifikasi oleh para peneliti akuntansi. 

Kecenderungan penelitian sejarah ini ternyata memberikan pengaruh pada 

peningkatan dan keterlibatan jumlah sejarawan akuntansi dengan perspektif 

teoritis dan kerangka analisis. Carnegie & Napier (2011) menyatakan secara 

lengkap sebagai berikut: 

“The special issue’s advocacy of critical and interpretive histories 
of accounting’s past has influenced subsequent research, 
particularly within the various research themes identified in the 
issue. The most significant aspect of this influence has been the 
engagement of increasing numbers of accounting historians with 
theoretical perspectives and analytical frameworks”. 

 

     Pada konteks sejarah, akuntansi tidak hanya dipandang sebagai perhitungan 

sederhana, melainkan sebagai bentuk evolusi kronologis, dimana seharusnya 

dilakukan perkembangan perspektif baru dalam riset akuntansinya. Studi sejarah 

akuntansi yang dilakukan oleh para ilmuwan akuntansi yang menggunakan 

pendekatan baru umumnya mengkritisi hasil studi sejarah akuntansi 

sebelumnya yang dianggap menggunakan sudut pandang tradisional. Kritik 

yang diberikan utamanya menyangkut sudut pandang sejarah, akuntansi  

tradisional yang hanya memandang akuntansi sebagai peralatan teknis, yaitu 

sebagai teknik mengumpulkan dan menyajikan data keuangan untuk 

kepentingan pengambilan keputusan (Carmona, 2004). 

     Ditinjau dari sejarah perkembangan akuntansi, konsep-konsep dan catatan 

tertua mengenai akuntansi telah dikenal sejak kira-kira tahun 3.600 sebelum 

masehi. Sebagai contoh, di Babilonia telah ditemukan catatan-catatan 

pembayaran upah yang dituliskan dalam tanah liat (tembikar) berbentuk tablet. 

Contoh lain yaitu arsitektur Romawi pada permulaan era Kristen menetapkan 
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bahwa penilaian sebuah tembok ditentukan tidak atas dasar harga 

perolehannya saja, akan tetapi setelah dikurangi dengan seperdelapan dari nilai 

awal untuk tiap tahunnya sejak tembok tersebut didirikan (Hendriksen, 1991).  

     Perkembangan dari sistem pencatatan berpasangan (double entry 

bookkeeping) yang dipublikasikan pertama kali oleh Luca Pacioli pada tahun 

1494 di Italia telah memberikan suatu pandangan tentang alasan-alasan yang 

terdapat di balik catatan-catatan akuntansi. Luca Pacioli adalah orang Italy 

yang sebagian besar hidupnya dihabiskan sebagai guru ahli matematika dan 

mengajar di beberapa universitas, seperti Universitas Perugia, Naples, Pisa, 

dan Florence. Buku yang ditulis Pacioli tersebut yaitu ‘Summa de Arithmetica, 

Geometria, Proportioni et Proportionalita’, yang sebenarnya merupakan buku  

matematika, tetapi di dalamnya terdapat satu bagian mengenai double entry  

bookkeeping. Walaupun Pacioli sebenarnya bukan merupakan penemu dari 

sistem tersebut, namun bukunya telah banyak berperan dalam 

memperkenalkan sistem double entry bookkeeping ke seluruh Eropa pada 

waktu itu (Alexander, 2002).  

     Penelitian sebelumnya tentang sejarah akuntansi modern di Indonesia, 

dilakukan oleh Sukoharsono & Gaffikin (1993) menjelaskan bahwa kemunculan 

akuntansi di Indonesia telah dimulai semenjak era Kolonialisme Belanda, 

tepatnya pada awal abad ke 17. Masa Kolonial Belanda memegang peranan 

penting dalam perkembangan akuntansi di Indonesia, yang mana berkaitan 

dengan harga, biaya, dan keuntungan yang digunakan oleh Belanda sebagai 

suatu institusi dan teknik disiplin sebagai subyek terhadap pengaruhnya.  

     Sukoharsono (1998) meneliti mengenai perkembangan akuntansi  pada masa 

transisi dari masa Hindu ke masa Islam. Pada masa tersebut, pengaruh 

penyebaran Islam di Nusantara tidak hanya membawa pengaruh dari sisi 

keagamaan, melainkan membawa pengetahuan-pengetahuan baru, seperti 
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memperkenalkan  kertas sebagai  media tulis, huruf latin, angka Arab, dan 

juga yang  tak  kalah  pentingnya  adalah  uang  logam  (coined  money)  yang  

sangat penting bagi kemajuan sistem perdagangan di Nusantara, termasuk 

untuk kepentingan  pemerintah  kerajaan  sebagai  alat melakukan  kegiatan 

akuntansi. Qudsi (2007) melakukan penelitian mengenai  pengembangan  

akuntansi  pada masa kerajaan di Indonesia, dalam hal ini dipilih kerajaan 

Singasari yang menemukan adanya hubungan yang saling mempengaruhi 

antara akuntansi dengan aspek sosial,dan politik. 

     Menurut Sukoharsono (1995) kesadaran tentang pentingnya konteks yang 

lebih luas dalam penelitian akuntansi didasarkan pada ketidakpuasan para 

peneliti akuntansi atas hasil penelitian yang ada. Penelitian akuntansi yang ada 

cenderung menitikberatkan pada aspek teknik akuntansi dan cara pandang 

kalkulatif, seperti: metode pencatatan persediaan, alokasi pembebanan biaya 

standar dan aktual, standar pengakuan pendapatan, metode perhitungan biaya 

seperti biaya historis maupun nilai wajar, serta standar pelaporan untuk masing-

masing industri seperti perbankan, perhotelan, pertambangan, manufaktur, 

perkebunan sampai dengan telekomunikasi. 

     Pada abad ke-13 hingga abad ke-16 di Jawa, transaksi pencatatan keuangan 

seperti perpajakan atau transaksi lain yang ditulis dalam bentuk bahasa Jawa 

lama, baik dalam prasasti maupun kitab-kitab kuno, telah menjadi bukti 

munculnya praktik akuntansi di Jawa (Sukoharsono, 2005). Hal ini tentunya 

memberikan keyakinan besar bahwa perkembangan akuntansi di Indonesia 

saat ini, tidak terlepas kaitannya dengan sejarah akuntansi Indonesia pada 

masa lampau.  

     Thamrin (2012) dan Purwadi (wawancara 2018) mengungkapkan pada masa 

keemasan dalam takhta Hayam Wuruk dengan gelar Rajasanagara yang 

didampingi Mahapatih Gajah Mada, Majapahit telah berhasil dalam 
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menghimpun kerja sama dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Meski 

Sang Mahapatih hanya mendampingi selama 14 tahun, keberhasilan ini tidak 

hanya dalam hal politik atau keamanan regional, tetapi juga dalam 

perdagangan. 

     Sebagai sebuah kerajaan besar di masanya, Majapahit sangat 

berkepentingan mengamankan wilayah kerajaan-kerajaan lain karena kerajaan 

adikuasa itu membutuhkan pasar untuk menjual hasil buminya, sekaligus 

membutuhkan sumberdaya dari kerajaan lain yang berpotensi untuk 

perdagangan. Dengan adanya konsep politik Gajah Mada, maka terjadilah 

hubungan dagang, sehingga masyarakat Majapahit menjadi multikultur 

(Thamrin, 2012).  Majapahit  berkembang menjadi sebuah  metropolitan  tempat  

beragam budaya dan agama bertemu dan membentuk kehidupan kota. 

Nusantara terbentuk salah satunya melalui strategi akuntansi yang dilakukan 

oleh Patih Gajah  Mada  yang berasal  dari Kerajaan  Majapahit.   

     Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293-1546 M, lebih tepatnya didirikan 

oleh Raden Wijaya pada tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya merupakan 

anak dari Lembu Tal yang juga cucu dari Mahisa Campaka yang juga 

merupakan keturunan langsung dari Sang Amurwa Bhumi (Ken Arok) dari 

kerjaaan Singosari. Pusat pemerintahan kerajaan Majapahit terletak di sebelah  

selatan sungai Brantas, tepatnya di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, 

Jawa Timur (Purwadi, wawancara 2018). 

     Alasan dipilihnya kerajaan Majapahit dalam penelitian ini, karena  masyarakat 

pada masa Majapahit, dapat dikatakan sebagai masyarakat yang kompleks 

dengan sistem strata yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan kasta, 

struktur birokrasi dan kekayaan materi (Nastiti, 2003). Kerajaan Majapahit 

mempunyai sistem pemerintahan yang baik, teratur dan cermat. Daerah 
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kekuasaannya meliputi seluruh kepulauan Nusantara, bahkan masih ditambah 

dengan Tumasik (Singapura) sampai ke semenanjung Malaka. 

     Menurut Nagarakretagama pupuh 13 dan pupuh 14, Majapahit mempunyai 

wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan Nusantara maupun di Semenanjung 

Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau Jawa yang paling jauh tersebut 

dalam pupuh 14/5 adalah deretan pulau Ambon atau Maluku, Seram, dan Timor. 

Di Semenanjung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, Kelantan, Tringgano, 

Paka, Muara Dungun, Tumasik, Klang, Kedah, Jerai. Nama-nama ini masih 

dikenal hingg sekarang. Hanya Langkasuka yang tidak diketahui lagi 

keberadaannya.  

     Nama Langkasuka memang pernah terkenal dalam sejarah Sriwijaya, 

karena disebut oleh pendeta I-tsing dalam perjalanannya dari Kanton ke 

Sriwijaya, menyusur pantai. Demikianlah, wilayah kerajaan Majapahit pada  

zaman Hayam Wuruk menurut Nagarakretagama meliputi wilayah yang lebih 

luas daripada Negara Republik Indonesia sekarang. Hanya Irian yang tidak 

tersebut sebagai  batas yang terjauh di sebelah timur. Boleh dikatakan bahwa 

batas sebelah timur kerajaan Majapahit adalah kepulauan Maluku (Muljana, 

2012). 

 
1.2 Kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

     Pada masa kejayaan Majapahit, selain memiliki kitab Nagarakretagama 

sebagai Undang-undang Dasar bagi kerajaan saat itu, Majapahit juga memiliki 

kitab Kutara Manawa Dharmasastra sebagai kitab perundang-undangan 

Majapahit. Kitab ini berasal dari gabungan dua kitab yaitu Kutara 

Dharmasastra dan Manawa Dharmasastra. Kitab ini tidak hanya memuat hal-

hal yang mengatur tentang pidana, tetapi juga mengatur masalah perdata 

(Muljana, 2011 dan Purwadi, wawancara 2018). 
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     Muljana (2011) mengatakan bahwa pada piagam Bendasari yang 

dikeluarkan oleh Sri Rajasanagara, lempengan III baris 5 dan 6 terdapat nama 

kitab perundang-undangan Kutara Manawa Dharmasastra, yang berbunyi: 

“… Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wiwecana tatpara 
kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara 
Manawa …” artinya: “Semua ahli tersebut bertujuan hendak 
menafsirkan kitab undang-undang Kutara Manawa dan lain-
lainnya. Mereka itu cakap menafsirkan makna kitab-kitab 
undang-undang seperti Kutara Manawa.”  
 

      Kitab yang kemudian disebut sebagai Agama atau undang-undang pada 

pasal 23 dan 65 kitab undang-undang itu, disebut Kutara Manawa 

Dharmasastra. Kitab ini terdiri atas 275 pasal, namun ternyata di antaranya 

terdapat pasal-pasal yang sama dan mirip sekali. Dalam terjemahannya, 

hanya disajikan 272 pasal saja, karena satu pasal rusak dan dua lainnya 

merupakan ulangan pasal yang sejenis. 

     Muljana (2011) menulis bahwa kitab Kutara Manawa Dharmasastra setelah 

diterjemahkan dan disusun kembali ternyata terdapat 19 bab, yaitu 

diantaranya: 

Bab I  : Ketentuan Umum mengenai Denda 

Bab II  : Delapan macam pembunuhan, disebut astadusta 

Bab III  : Perlakuan terhadap hamba, disebut kawula 

Bab IV  : Delapan macam pencurian, disebut astacorah 

Bab V  : Paksaan atau sahasa 

Bab VI  : Jual beli atau adol-atuku 

Bab VII : Gadai atau sanda 

Bab VIII : Utang-Piutang atau ahutang-apihutang 

Bab IX  : Titipan 

Bab X  : Mahar atau tukon 

Bab XI  : Perkawinan atau kawarangan 
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Bab XII : Mesum atau paradara 

Bab XIII : Warisan atau drewe kaliliran 

Bab XIV : Caci-maki atau wakparusya 

Bab XV : Menyakiti atau dandaparusya 

Bab XVI : Kelalaian atau kagelehan 

Bab XVII : Perkelahian atau atukaran 

Bab XVIII : Tanah atau bhumi 

Bab XX : Fitnah atau duwilatek 

     Berdasarkan susunan kitab Kutara Manawa Dharmasastra di atas terdapat 

bab-bab yang selain mengatur masalah pidana ternyata juga ada bab-bab 

yang mengatur masalah perdata dan berhubungan dengan praktik akuntansi, 

yaitu Bab VI – Bab VIII tentang Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-

Apihutang. Hal ini tentulah menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 

 
1.3 Motivasi Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang dan gambaran tentang kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra yang telah diuraikan sebelumnya, maka diperoleh motivasi yang 

kuat untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang akuntabilitas 

yang diatur dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai 

bab Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang, pada masa keemasan 

Majapahit. Studi ini memfokuskan terhadap fenomena masa lalu yang terjadi 

pada masa keemasan Majapahit, dimana kitab Kutara Manawa Dharmasastra, 

dijadikan Agama atau perundang-undangan yang berlaku pada masa 

pemerintahan Sri Rajasanagara (Prabu Hayam Wuruk) dengan Mahapatih 

Gajah Mada. 

 
1.4 Pertanyaan Penelitian 

     Melalui penelusuran terhadap jejak akuntansi pada kitab Kutara Manawa 
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Dharmasastra tentang Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang, maka 

pertanyaan penelitian ini yaitu: Bagaimana akuntabilitas yang diatur dalam kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab Adol-Atuku, Sanda 

(Gadai), Ahutang-Apihutang pada masa keemasan Majapahit?  

 
1.5 Tujuan Penelitian 

     Studi ini bertujuan untuk memahami akuntabilitas yang diatur dalam kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab Adol-Atuku, Sanda 

(Gadai), Ahutang-Apihutang pada masa keemasan Majapahit. Selanjutnya 

studi ini juga akan menguak bagaimana Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-

Apihutang dilakukan di masa keemasan Majapahit tersebut. 

 
1.6 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Memberikan sumbangsih pemikiran (kontribusi) terhadap perkembangan 

ilmu akuntansi, khususnya akuntansi lokal di dalam lingkup akuntansi 

itu berada. 

2. Memberikan tambahan referensi pada literatur tentang sejarah akuntansi 

mengenai akuntabilitas yang diatur dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra, khususnya mengenai bab Adol-Atuku, Sanda (Gadai), 

Ahutang-Apihutang, pada masa keemasan Majapahit. 

3.  Memberikan pencerahan baru bagi peneliti selanjutnya untuk lebih 

mengangkat kearifan lokal. Pada akhirnya nanti hasil penelitian ini 

dapat dijadikan bahan referensi untuk memperluas pengetahuan serta 

dapat dikembangkan menjadi topik yang lebih spesifik untuk penelitian 

berikutnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan latar 

belakang dari penelitian termasuk penelitian terdahulu yang terkait 

akuntabilitas, uraian sejarah dan sejarah akuntansi, sepintas 

tentang kitab Kutara Manawa Dharmasastra, motivasi penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II       : PENELITIAN AKUNTANSI BERBASIS SEJARAH 

  Bab ini memberikan pemahaman tentang perkembangan penelitian 

akuntansi multiparadigma, membangun pemahaman riset sejarah 

akuntansi, dan perspektif etnoarkeologi dalam riset akuntansi. 

BAB III       : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian dan tujuan 

penelitian kualitatif, etnoarkeologi sebagai alat analisis, 

penjelasan tentang lokasi penelitian, jenis-jenis data, sumber data, 

metoda pengumpulan data dan rerangka analisis data.  

BAB IV       : NAGARI WILWATIKTA 

  Bab ini berisi pembahasan tentang sejarah kerajaan majapahit, 

tata negara kerajaan Majapahit, pemerintahan prabu hayam 

wuruk, gajah mada patih hamangku bumi, supremasi hukum 

kerajaan majapahit, peran penting kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra, Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang, 

dan mata uang sebagai pendukung aktifitas ekonomi nagari 

Wilwatikta. Bab ini juga berisi tentang uang ma (masa), uang 

kepeng cina, uang kepeng yang beredar di zaman Majapahit, 

uang gobog, dan uang perunggu / tembaga / terakota / gerabah. 
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BAB V    : AKUNTABILITAS ADOL-ATUKU, SANDA DAN AHUTANG-

APIHUTANG DALAM KITAB KUTARA MANAWA 

DHARMASASTRA 

  Bab ini berisi pembahasan tentang aturan umum kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra, menjelajah akuntabilitas dalam kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra, jejak akuntabilitas Adol-Atuku, 

jejak akuntabilitas Sanda (Gadai), jejak akuntabilitas Ahutang-

Apihutang, dan refleksi atas praktik Adol-Atuku, Sanda (Gadai), 

dan Ahutang-Apihutang pada kitab Kutara Manawa Dharmasastra. 

BAB VI    : PENUTUP 

  Bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan dan 

saran penelitian serta implikasi penelitian. 
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“Sejarawan adalah penulis sejarah. T i t i k. 
-Cerpenis adalah penulis cerpen, apapun pekerjaannya- 

Tanggalkan anggapan bahwa hanya mereka 
yang bekerja sebagai dosen universitas dan 

institusi-institusi ilmiah berhak disebut sejarawan.”  
(Kuntowijoyo) 

 

BAB II 

PENELITIAN AKUNTANSI BERBASIS SEJARAH 

 

2.1 Perkembangan Penelitian Akuntansi Multiparadigma 

      Penelitian jika ditinjau dari segi bahasa merupakan padanan kata riset 

yang berasal dari bahasa Inggris research yaitu re (again) berarti lagi atau 

kembali dan search (look for) yang berarti mencari (Hornby, 1987). 

Menurut bahasa, riset berarti tindakan yang dilakukan secara intensif 

untuk mencari atau menemukan data yang benar yang dapat dipakai untuk 

berbagai keperluan. Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian 

merupakan padanan kata study yang berarti mempelajari, yakni aktivitas 

untuk mendapatkan suatu informasi yang benar tentang sesuatu objek 

atau fenomena dengan prosedur tertentu (Djamal, 2015). 

     Pelaksanaan penelitian memerlukan metode yang sesuai dengan pokok-

pokok permasalahan yang diteliti, agar data yang diperoleh menjadi relevan 

dengan permasalahan yang diteliti. Dengan demikian metodologi penelitian 

sangat diperlukan untuk mempermudah penulisan, penyusunan dan pelaporan 

hasil penelitian (Moleong, 2012). 

     Penelitian ilmu akuntansi selama ini dibangun dengan menggunakan 

paradigma positivisme, yaitu dengan tujuan untuk menjelaskan, dan 

memprediksi praktik akuntansi. Tujuan tersebut secara tersirat untuk melakukan 

usaha dalam menemukan hukum universal dalam mempraktikkan akuntansi. 

Artinya akuntansi dapat dipraktikkan oleh siapa saja, dapat melintasi batas 
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wilayah manapun di bumi ini, serta mampu menembus ruang dan waktu 

(Triyuwono, 2006).   

     Pada perjalanannya, teori akuntansi positif mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam penelitian akuntansi, disebut 

juga sebagai aliran arus utama (mainstream). Menurut pandangan ekstrim,  

paham positif (inti ajaran modernitas) mempunyai sifat saling meniadakan 

(mutually exclusive) pada dua hal yang berbeda. Misalnya, paham tersebut 

hanya mengambil sifat objektif dan mengeliminasi sifat subjektif dalam rangka 

mendapatkan ilmu pengetahuan yang objektif (Triyuwono, 2004). Pada konteks 

eksistensi metodologi penelitian multiparadigma dalam akuntansi, kehadiran 

masing-masing paradigma penelitian tidak saling meniadakan, melainkan saling 

melengkapi (complementary) kelemahan dengan kelebihan yang dimiliki 

masing-masing paradigma (Sudarma, 2006). 

     Pada konteks penelitian ilmu-ilmu sosial terdapat dua aliran besar yang 

berbeda kutub, yaitu penelitian kuantitatif (untuk positivisme) dan penelitian 

kualitatif bagi aliran interpretif, kritis, postmodern. Seperti yang dijelaskan diatas 

bahwa masing-masing aliran mempunyai karakter yang begitu kuat sesuai dengan 

prinsip ontologi, epistemologi, aksiologi, dan metodologi yang dianutnya. 

Karakter itu akan terus berkembang atau berevolusi menjadi lebih baik, tetapi tetap 

berada di jalur atau madzhabnya masing-masing.   

     Pola berpikir yang menggunakan berbagai alternatif, bukan dengan satu 

lorong, disebut juga multiparadigma yang nantinya diharapkan dalam 

penelitian akuntansi dapat memecahkan problem akuntansi yang ada dalam  

dunia bisnis. Moleong (2012) mengungkapkan paradigma merupakan pola atau 

model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau 

bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks 

khusus atau dimensi waktu). 
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     Burrel & Morgan (1979) membuat dua mindset asumsi tentang sifat dasar 

ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat. Dua mindset asumsi tersebut 

meliputi dimensi subjektif-objektif yang lebih menekankan pada sifat dasar ilmu 

pengetahuan dan dimensi regulasi-perubahan radikal yang lebih menekankan 

pada sifat dasar masyarakat. Asumsi tentang sifat dasar ilmu pengetahuan sosial 

tersebut berkaitan dengan ontologi, epistemologi, sifat manusia, dan 

metodologinya.    

     Berdasarkan pandangan Belkaoui (1996), penelitian dan teori-teori akuntansi 

selama ini dikembangkan dengan paradigma fungsionalis, tetapi dengan adanya 

empat paradigma yang dikembangkan oleh Burrel & Morgan telah memberi jalan 

keluar untuk pindah ke paradigma interpretif, paradigma humanis radikal, dan 

paradigma strukturalis radikal. Menurut Triyuwono (1996), telah terjadi 

pemitosan pada akuntansi sebagai produk modernitas yaitu pada asumsi-

asumsi ontologi-epistemologi-aksiologi dan praktik akuntansi. Dari sisi 

epistemologi akuntansi sebagaimana yang dikenal masyarakat bisnis. Hal ini 

tidak lain adalah produk modernitas yang mempunyai konsekuensi untuk 

mengikuti ajarannya. Termasuk di dalamnya adalah pengentalan nilai-nilai 

modernisme (Teori Tradisional), terutama modernisme pencerahan yang 

positivistik dengan ciri khas, yaitu netral, objektif dan ahistoris. Nilai-nilai inilah 

yang sekarang mendominasi akuntansi baik secara teori maupun  praktik,  yang  

kemudian  dikenal  dengan Teori  Akuntansi  Positif. 

     Djamhuri (2011) mengungkapkan bahwa memandang sesuatu secara 

konvensional, boleh jadi cara termudah untuk mendapatkan pemahaman atas 

sesuatu yang dianggap mewakili cara pandang paling lazim. Tidak 

mengherankan jika cara pandang konvensional mampu menutupi mata dan 

pikiran kita dari upaya mencari kemungkinan adanya cara pandang alternatif. 

Setidaknya menurut Djamhuri (2011), ada dua hal dalam memandang sesuatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

secara konvensional. Pertama, terjadi miskonsepsi kalangan akademisi di bidang 

akuntansi, sehingga mereka pun bersikap monolithic dalam perilaku ilmiahnya. 

Kedua, karena pemahaman konvensional terlanjur dianggap sebagai sesuatu 

yang taken for granted, maka inovasi-inovasi ilmiah di bidang akuntansi yang 

semestinya bisa berlangsung di dunia akademik, khususnya perguruan tinggi, 

kurang mendapatkan respon yang memadai.  

 
2.2 Membangun Pemahaman Riset Sejarah Akuntansi 

     Sejarah  merupakan  ilmu  yang mempelajari  segala  peristiwa yang telah 

terjadi di masa lampau, dan tidak dapat diubah. Sejarah tidak mudah diungkap 

begitu saja. Harus dilakukan penelitian untuk mengetahui apa yang sebenarnya 

terjadi, bagaimana latar belakang dan situasi yang terjadi serta lingkungan dari 

peristiwa-peristiwa. Selain itu, penting juga untuk mencari tahu mengapa 

masyarakat atau seseorang melakukan perilaku tertentu yang membentuk suatu 

peristiwa.  

     Sejarah dibuat oleh para pemegang peran di dalam peristiwa dan mampu 

mempengaruhi masyarakat atau seseorang yang sebenarnya tidak bersentuhan 

secara langsung, namun memiliki hubungan kuat dengan peristiwa-peristiwa 

yang terjadi di masa lalu. Sejarahwan (historian) tidak boleh menilai, dan harus 

mencoba melukiskan apa adanya dan apa yang terjadi. Sejarawan boleh 

melakukan interpretasi, mencoba menjelaskan mengapa sampai terjadi, dan 

apakah hikmah atau pelajaran yang dapat ditarik daripada sejarah tersebut, 

bagi siapa dan untuk tujuan apa (Atmosudirdjo, 1984). 

     Sejarah akuntansi seringkali dipahami hanya sebagai cerminan  evolusi 

masalah ekonomi dan perkembangan industri. Pemahaman seperti di atas 

menegaskan bahwa analisa  ekonomi  dan  teknik  masih  mendominasi  seluruh 

aspek penelitian akuntansi. Pengaruh sosial dan politik terhadap perkembangan 
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akuntansi bahkan seringkali diabaikan (Qudsi, 2007). Sejarah akuntansi ditujukan 

untuk memahami akuntansi sebagai seperangkat prosedur atau praktik 

(Edwards & Walker, 2009). 

     Meneliti sejarah akuntansi dibutuhkan pendalaman tentang catatan akuntansi asli, 

atau literatur seperti buku dan jurnal yang mendokumentasikan bagaimana akuntansi 

benar-benar dilakukan di masa lalu. Sebagian besar penelitian sejarah akuntansi 

cenderung fokus pada hal-hal teknis. Hal teknis tersebut meliputi: rincian praktek 

akuntansi dan bentuk atau isi dari catatan akuntansi. Penelitian tersebut 

kemungkinan dapat melampaui deskripsi sederhana dalam rangka membangun 

sebuah pemahaman mengenai sejarah akuntansi. 

     Akuntansi  bukan  hanya  merupakan suatu teknik penghitungan angka 

secara rasional saja, namun praktik akuntansi juga mempengaruhi lingkungan 

sosial budaya, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Akuntansi yang dibahas 

dalam penelitian ini bukan hanya kalkulasi angka namun mencakup segala 

aspek kehidupan dan lingkungan pada masa kejayaan kerajaan Majapahit 

pada masa kepemimpinan Sri Rajasanagara (Prabu Hayam Wuruk) dengan 

Maha Patih Gajah Mada periode 1338 – 1364 M. 

     Praktik akuntansi memiliki informasi yang dapat digunakan untuk mengambil 

keputusan di dalam pemerintahan. Informasi yang diberikan dapat berupa 

catatan dan laporan yang diberikan oleh bawahan kepada pemimpin  

pemerintahan. Praktik akuntansi yang diterapkan berhubungan dengan aktivitas  

atau kegiatan akuntansi yang dilakukan dua orang atau lebih dalam konteks 

interaksi dinamis. Praktik akuntansi dengan lingkungan dipandang dari sudut 

sosial, budaya, politik, maupun ekonomi suatu masyarakat (Budiasih, 2012).  

     Bukti sejarah yang diperoleh dari peninggalan kerajaan Majapahit berupa 

prasasti, kitab-kitab sastra, candi, stupa, patung, keramik, nekara perunggu, 

mata uang dan barang-barang lainnya  yang merupakan  peninggalan  kerajaan 
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Majapahit. Data berbentuk buku, kitab dan jurnal juga akan membantu dapat 

digunakan sebagai kajian penelitian. Bahkan di Indonesia terdapat fakta bahwa 

adopsi penggunaan kertas di Indonesia  tidak hanya untuk tujuan menulis, 

tetapi juga sebagai alat perantara penyebaran ilmu pengetahuan, salah satu 

contoh adalah pengembangan pencatatan peristiwa, administrasi, dan lainnya 

(Sukoharsono,  1998b). 

 

2.3. Perspektif Etnoarkeologi dalam Riset Akuntansi 

     Riset sejarah adalah ilmu sejarah yang menjelaskan elemen sejarah. 

Umumnya, kata sejarah digunakan sama dengan kata masa lampau, terkadang, 

merujuk pada konsep masa silam yang telah terjadi jauh sebelumnya. Dalam 

perspektif ilmu sosial, ilmu sejarah merupakan suatu metode untuk mengetahui, 

dari catatan dan laporan, yang terjadi selama beberapa periode lalu. Langkah 

tersebut dilakukan dengan mendiskripsikan suatu kejadian dan kenyataan yang 

berubah-ubah dan bukan menciptakan nostalgia belaka (Marshal & Rossman, 

2004). 

     Riset sejarah mengungkap makna atas suatu kejadian dan memperluas 

kumpulan insiden, kenyataan, dan keberadaan peristiwa tertentu, yang 

berpengaruh terhadap isu masa lalu, dilanjutkan pada masa sekarang dan 

berdampak pada masa yang akan datang. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah etnoarkeologi (etnhoarchaeology approach), yaitu 

pendekatan yang dalam penelitiannya mengkaji tingkah laku (behavior) dan 

benda-benda budaya (material culture) dari masyarakat yang hidup sekarang 

(Bahn, 1992). Studi etnoarkeologi adalah cabang studi arkeologi yang 

memanfaatkan data etnografi sebagai analogi untuk membantu memecahkan 

masalah-masalah arkeologi (Puslit Arkenas, 1999). 

     Hasil dari kajian etnoarkeologi tidak memberikan pembuktian benar atau 
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tidaknya hipotesis, karena bukan merupakan uji penyimpulan induktif. Kajian ini 

hanya perluasan dari proses induksi itu sendiri, sehingga kajian etnografi 

bukannya menjelaskan gejala yang teramati saat ini (data etnografi), tetapi 

memberikan gambaran kemungkinan adanya persamaan antara gejala budaya 

masa lalu dengan budaya masa kini, atau sebagai argumentasi penghubung. 

Diharapkan kajian etnografi memberikan gambaran tentang bagaimana praktik 

akuntabilitas yang diatur dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya 

mengenai bab Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang, pada masa 

kejayaan Majapahit. 

 

2.4. Penelitian Terdahulu Mengenai Akuntabilitas dan Sejarah Akuntansi 

     Pentingnya akuntabilitas dan penelitian akuntansi yang berbasis sejarah 

menjadi faktor pemicu penelitian-penelitian tentang akuntabilitas dan rekam jejak 

praktik-praktik akuntabilitas berdasarkan sejarah, khususnya sejarah kerjaaan 

nusantara. Berikut ini pemaparan penelitian terdahulu yang mengambil tema 

pembahasan tentang akuntabilitas dan pembahasan tentang praktik-praktik 

akuntabilitas berbasis pada sejarah kerajaan di Nusantara. 

     Lutfillah (2011) meneliti sejarah akuntansi Indonesia masa kejayaan kerajaan 

Singosari: perspektif faucouldian. Studi ini meneliti tentang bentuk akuntansi 

pada masa kerajaan Singosari dengan menggunakan pendekatan etnoarkeologi 

sebagai alat dalam mengumpulkan benda sejarah dan perspektif faucouldian 

tentang sejarah ide sebagai alat analisis terciptanya bentuk akuntansi.  

     Hasil studi ini menunjukkan bentuk penelusuran akuntansi di lingkup lokal 

Indonesia khususnya masa kerajaan Singosari. Bahasa, bahan tulisan, angka 

dan kalkulasi sangat penting bagi semua bentuk akuntansi. Salah satu fakta 

perkembangan akuntansi dalam bentuk tulisan selama keberadaan kerajaan 

Singosari adalah berhubungan dengan mekanisme yang digunakan untuk tujuan 
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administrasi dan akuntabilitas dalam pengenaan pajak. 

     Budiasih (2012) dalam disertasinya tentang konstruksi praktik-praktik 

akuntansi pada masa pemerintahan Raja Udayana di Bali: pendekatan 

etnoarkeologi. Penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan konstruksi a t a s  

praktik-praktik akuntansi dalam lingkup interaksi dinamis akuntansi dengan 

lingkungannya pada masa pemerintahan Raja Udayana. Konstruksi praktik-

praktik akuntansi dalam penelitian ini bukanlah akuntansi dari segi perhitungan 

angka-angka saja namun lebih dipandang dari sisi akuntansi yang mencakup 

proses pencatatan serta pelaporan aktivitas keuangan y a n g  berhubungan 

dengan kehidupan sosial masyarakat secara luas.   

     Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis praktik akuntansi terhadap 

faktor kehidupan sosial budayanya dapat diinterpretasikan dalam konstruksi 

akuntansi “air”, mekanisme pasar dan hubungan perdagangan dikonstruksi 

dalam akuntansi “feminin”. Penggunaan huruf, bahasa dan uang dikonstruksi 

dalam akuntansi “spiritualitas”, sedangkan akuntabilitas perpajakannya 

dikonstruksi dengan akuntansi “lokalitas”, serta kehidupan perekonomiannya 

dikonstruksi dalam akuntansi “pertanian”. Berdasarkan hasil interpretasi kelima 

faktor tersebut, maka dapat direfleksikan dalam kristalisasi konstruksi “Akuntansi 

Ibu” yang menggambarkan tentang praktik-praktik akuntansi pada masa itu yang 

sesuai dengan sifat-sifat seorang ibu dalam mengayomi, memelihara dan 

melindungi anak-anaknya. 

     Rosyinadia (2014) dalam penelitiannya tentang strategi akuntansi dan 

akuntabilitas pemerintahan Patih Gajah Mada: analisis kuasa pengetahuan, 

bertujuan untuk memahami peranan akuntansi dalam sejarah penyatuan 

Nusantara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Majapahit telah 

mengenal dan menerapkan akuntansi dalam aktivitas perekonomiannya. Hal ini 

dibuktikan dengan dengan ditemukannya mata uang sebagai alat tukar dalam 
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melakukan aktivitas perekonomian.  

     Bentuk lain dari bukti akuntansi Majapahit adalah penemuan prasasti-prasasti 

yang berisi tentang sistem pemungutan pajak dan surat piutang, yang dibuat 

untuk mencatat kejadian perekonomian. Bahkan Patih Gajah Mada 

menggunakan kekuasaanya untuk menyusun perundang-undangan Majapahit 

yang mengatur tentang pajak dan denda. Kerajaan Majapahit mempunyai 

beberapa jenis pajak, yaitu: (a) pajak perdagangan, (b) pajak orang asing, (c) 

pajak exit-permit, (d) pajak tanah, dan (e) pajak seni. 

    Sementara penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik akuntabilitas yang 

diatur dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab 

Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang pada masa keemasan 

Majapahit. Fokus dari studi ini adalah untuk menguak bagaimana Adol-Atuku, 

Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang dilakukan di masa Majapahit tersebut. 

Dengan demikian diharapkan dapat memahami konstruksi praktik akuntabilitas 

yang diatur dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

     Studi ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Pendekatan etnoarkeologi digunakan dalam menganalisis permasalahan yang 

akan dibahas. Pendekatan etnoarkeologi ini digunakan agar dapat menguak 

akuntabilitas yang diatur dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra, 

khususnya mengenai bab Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang 

pada masa keemasan Majapahit. 

     Bagi para akademisi, riset semestinya dimaknai sebagai ajang perjuangan 

dan penuangan idealisme untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas ilmu 

pengetahuan yang kemudian berdampak pada meningkatnya martabat 

kehidupan (Ludigdo, 2013). Masih menurut Ludigdo (2013), sebuah riset pada 

tataran tertentu seharusnya melahirkan temuan-temuan baru ataupun setidaknya 

menutupi kekurangan bangunan teori sebelumnya yang sekiranya akan 

berdampak lebih positif untuk peningkatan kualitas kehidupan. 

 
3.1 Pengertian dan Tujuan Penelitian Kualitatif 
 
     Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan- 

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik 

atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan 

kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, 

pergerakan sosial, dan hubungan  kekerabatan. Beberapa data dapat diukur 

melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis data kualitatif.  

Sebenarnya, istilah penelitian kualitatif membingungkan karena istilah ini dapat  

berarti  different  things  to different pople (Strauss & Corbin, 1997).  
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     Moleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian 

(misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan) secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus  yang 

alamiah  dan dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian khusus objek yang tidak dapat diteliti  secara  

statistik  atau  cara  kuantifikasi  (Basrowi  &  Suwandi,  2008). Menurut Dimyati 

(1990) penelitian kualitatif biasanya digunakan meneliti peristiwa sosial, gejala 

rohani, dan proses tanda berdasarkan pendekatan non-positivis. Misalnya, 

kehidupan masyarakat, sejarah tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan 

sosial, keagamaan, atau hubungan kekerabatan. 

     Sukoharsono (2006) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

teropong atas fenomena sosial, khususnya akuntansi, dengan berbagai cara 

pandang (teropong), berbagai warna, bentuk, macam, perilaku dan rasa, 

misalnya dengan aliran konstruktivis, interpretif, feminis, postmodernis,   

strukturalis, teori kritis, dekonstruktivis dan masih banyak yang lainnya. Menurut   

Moleong (2012) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lainnya secara holistic dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

      Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, 

menggambarkan dan mengungkap;  kedua, menggambarkan dan menjelaskan. 

Kebanyakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan. Beberapa 

penelitian memberikan deskripsi situasi yang kompleks dan arah penelitian 

selanjutnya. Penelitian lain memberikan penjelasan mengenai hubungan antara 
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peristiwa, dengan makna, terutama menurut persepsi partisipan (Ghony & 

Alamanshur, 2012). 

     Sutopo & Arief (2010), melihat penelitian kualitatif sebagai penelitian yang 

bersifat naturalistis. Penelitian ini bertolak dari paradigma naturalistis bahwa 

kenyataan berdimensi jamak. Peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif, tidak 

bisa dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang terbentuk secara simultan dan 

bertimbal balik, tidak mungkin memisahkan sebab dengan akibat, dan 

melibatkan nilai-nilai. Peneliti kualitatif mencoba memahami bagaimana individu 

menghayati makna dari dunia sekitarnya dan mengalami pengalaman 

mengonstruksi pandangannya tentang dunia sekitarnya. Hal inilah yang 

menentukan bagaimana seorang peneliti kualitatif berbuat. 

 

3.2 Etnoarkeologi Sebagai Alat Analisis 
 
     Etnoarkeologi adalah salah satu cabang ilmu arkeologi yang mempelajari 

budaya dan teknologi primitif kontemporer sebagai suatu cara untuk memberikan 

analogi dan pola untuk menggambarkan budaya prasejarah. Dalam 

etnoarkeologi dilakukan studi ilmiah tentang kelompok masyarakat yang 

ditujukan untuk memahami hubungan perilaku yang mendorong terciptanya 

budaya material (David & Kramer, 2001).  

     Etnoarkeologi jika ditinjau dari akar katanya berasal dari dua buah kata yaitu 

etno dan arkeologi. Etno diartikan sebagai etnik atau budaya suku bangsa, 

sedangkan arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang artefak. Jadi 

etnoarkeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang budaya atau etnik suku 

bangsa di masa lalu berdasarkan data artefak dan jejak budaya masa lalunya di 

masa sekarang. Etnoarkeologi menurut Mundardjito (1981) merupakan  salah 

satu cabang disiplin arkeologi yang menggunakan data etnografi untuk 
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menangani masalah-masalah arkeologi. Etnografi itu sendiri secara harfiah 

berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis atas hasil 

penelitian lapangan (Spradley, 2007) sehingga etnografi dapat dikatakan 

sebagai karya mengenai perilaku berhubungan dengan budaya suatu 

masyarakat. 

     Budaya masyarakat yang dibahas dalam studi ini adalah berhubungan 

dengan budaya masyarakat masa lalu, yaitu masa keemasan Majapahit, pada 

masa pemerintahan Sri Rajasanagara (Prabu Hayam Wuruk) dengan 

Mahapatih Gajah Mada, mengenai penerapan budaya praktik-praktik akuntansi 

yang berhubungan dengan kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya 

mengenai bab Adol-Atuku, Sanda (Gadai), Ahutang-Apihutang. 

     Berdasarkan pengertian etnoarkeologi sebagai salah satu kajian dalam 

disiplin arkeologi yang mempelajari dan menggunakan tambahan data etnografi 

untuk menangani atau membantu memecahkan masalah-masalah arkeologi, 

maka data etnografi sangat dibutuhkan dalam arkeologi. Hal ini bertujuan untuk 

memahami bagaimana suatu benda memiliki makna dan nilai di mata 

masyarakat dan bagaimana sebuah benda itu berfungsi sebagaimana mestinya. 

     Selain data arkeologi historis, karena studi ini menggunakan pendekatan 

etnoarkeologi, maka diperlukan juga data pendukung lainnya yaitu data 

sejarah tidak tertulis berupa benda-benda kuno peninggalan sejarah seperti 

candi, patung dan mata uang, maupun benda-benda kuno lainnya berhubungan 

dengan konstruksi praktik-praktik akuntansi pada masa itu. Seluruh data 

arkeologi berupa artefak (prasasti, kajian tertulis dan benda peninggalan kuno) 

diperoleh dari hasil dokumentasi, observasi berpartisipasi, serta wawancara 

mendalam dengan peneliti dan sejarawan budaya Jawi, dan juga wawancara 

dengan budayawan pemerhati naskah kuno. 
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     Jadi pendekatan etnoarkeologi pada penelitian ini digunakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan berbagai artefak (data arkeologi) dan jejak budaya (data 

etnografi) yang  merupakan bukti-bukti sejarah mengenai data-data akuntansi 

untuk dapat mengkonstruksi kejadian pada masa lalu berhubungan dengan 

praktik-praktik akuntansinya. Bukti-bukti arkeologi yang dapat digunakan baik 

berupa catatan secara tertulis yaitu prasasti-prasasti dan kajian-kajian sejarah 

yang menggambarkan tentang konstruksi praktik-praktik akuntansi pada masa 

itu, maupun bukan dalam bentuk tulisan yaitu berupa benda-benda peninggalan 

sejarah seperti candi, mata uang, patung, dan juga data etnografi berupa jejak 

budaya masa lalu yang masih ada dan terbawa sampai masa sekarang pada 

situs-situs terkait. Pendekatan etnoarkeologi berusaha merumuskan secara 

sistematis hubungan antara tingkah laku budaya hidup dan budaya materi, 

karena budaya materi itulah yang banyak ditemukan arkeolog dan merupakan 

data primer dalam mengkonstruksi sejarah kebudayaan (Mundardjito: 1981). 

     Ada dua model yang dijadikan dasar dalam pendekatan etnoarkeologi, yaitu 

(Mundardjito, 1981): 

1) Pendekatan historis, didasarkan atas gagasan bahwa budaya yang ada pada 

saat ini merupakan kelanjutan dari perkembangan budaya masa lalu. Hal ini 

berarti bahwa karakteristik dari budaya hari ini adalah mencerminkan 

pengembangan dari warisan budaya sebelumnya. Jadi penelitian yang 

menggunakan pendekatan historis, haruslah melakukan suatu pengamatan 

terhadap masyarakat yang memiliki riwayat secara langsung di wilayah sama 

antara data arkeologi (objek penelitian) dan data etnografinya (objek 

perbandingannya). 

2) Pendekatan komparatif atau analogi, didasarkan pada perspektif bahwa 

hubungan antara budaya arkeologi yang telah kehilangan pendukung dan 

budaya pada  saat ini adalah sebagai bentuk  hubungan. Oleh karena itu 
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pendekatan komparatif ini tidak mengharuskan adanya kelanjutan sejarah di 

daerah yang sama. Namun demikian dalam pendekatan ini menuntut adanya 

suatu kesamaan bentuk budaya dan latar belakang dari lingkungannya. 

     Etnoarkeologi pada penelitian ini mencakup pendekatan antara arkeologi 

dan etnografi dalam mengkonstruksi perilaku masyarakat masa keemasan 

Majapahit, pada masa pemerintahan Sri Rajasanagara (Prabu Hayam Wuruk) 

dengan Mahapatih Gajah Mada, berhubungan dengan praktik-praktik 

akuntansinya.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 
 
     Untuk mempermudah proses pengumpulan data yang berhubungan dengan 

Kerajaan Majapahit di masa lampau, maka diputuskan untuk melakukan 

kunjungan ke Museum Nasional, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 

Trowulan, Museum Majapahit, Museum Mpu Tantular, dan perpustakaan-

perpustakaan yang mendukung dalam riset ini. 

 

3.4 Jenis-Jenis Data 
 
     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dalam kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab Adol-Atuku, Sanda (Gadai) 

dan Ahutang-Apihutang, pada masa pemerintahan Sri Rajasanagara (Prabu 

Hayam Wuruk) dengan Mahapatih Gajah Mada. Data tersebut sebagian besar 

berhubungan dengan ilmu sosial, yaitu berasal dari artefak kitab sastra, laporan, 

rekaman, majalah, foto, jurnal dan literatur yang mendukung. Data tersebut 

dikategorikan sebagai data arkeologi, karena berbentuk artefak dan dokumen. 

Data jenis kedua adalah data etnografi yang diperoleh melalui wawancara 

dengan informan dan observasi secara langsung ke lokasi penelitian, yaitu di 

beberapa museum dan perpustakaan. 
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3.5 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 
 
     Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fakta-fakta obyektif suatu 

keadaan dan menawarkan ide untuk pengujian atau penelitian selanjutnya 

(Indriantoro & Supomo, 1982). Peneliti  merupakan  instrumen  utama  dalam  

penelitian  kualitatif. Untuk dapat menggambarkan akuntabilitas yang diatur 

dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab Adol-

Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang, peneliti tidak mungkin hadir di 

masa tersebut,  tetapi melalui kunjungan ke situs-situs peninggalan masa lalu 

seperti museum dan candi, serta didukung oleh literatur-literatur yang ada, 

sehingga membawa peneliti untuk merasakan, mendeskripsikan dan mencoba 

memahami secara utuh terhadap kejadian di masa pemerintahan Sri 

Rajasanagara (Prabu Hayam Wuruk) dengan Mahapatih Gajah Mada. 

     Metode  pengumpulan data adalah metode yang memegang peranan penting 

dalam kegiatan penelitian. Menurut Moleong (2012), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, sedangkan data lain seperti 

dokumen pribadi, dokumen resmi, buku, arsip, dan majalah ilmiah hanya 

merupakan data tambahan. Adapun metode pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah wawancara dan observasi langsung untuk mendapatkan 

data yang masuk dalam kategori etnografi. Untuk data-data yang masuk dalam 

kategori arkeologi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen naskah kuno, 

prasasti, patung, buku-buku sejarah, dan jurnal yang terkait dengan masalah 

penelitian.  

     Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data 

secara langsung tanpa melalui perantara seperti: (1) peristiwa atau 

kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti; (2) keterangan informan 
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tentang dirinya, sikap dan pandangannya, yang diperoleh melalui 

wawancara; (3) budaya kelompok masyarakat tertentu yang diperoleh 

melalui wawancara dan pengamatan (Djamal, 2015). 

1. Data Primer 

     Sumber data primer dalam kajian arkeologi diperoleh dari proses wawancara, 

diskusi dan observasi langsung ke lokasi penelitian. Wawancara dilakukan 

terhadap dua orang informan. Adapun pihak-pihak yang menjadi informan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Nama Lengkap Status 
1 Dr. Purwadi., M.Hum.  Peneliti dan Sejarawan Budaya Jawi 
2 Dhamar Shashangka Budayawan Pemerhati Naskah Kuno 

  

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan 
 
     Kedua informan tersebut dipilih karena peneliti menganggap mereka berdua 

sangat laik untuk memberikan informasi yang dapat membantu mecapai tujuan 

penelitian. Dhamar Shasangka merupakan, sosok yang sudah lama (puluhan 

tahun) bertindak sebagai pemerhati naskah-naskah kuno, termasuk salah 

satunya adalah kitab Kutara Manawa Dharmasastra. Purwadi sangat laik dipilih 

sebagai informan, karena selain meraih gelar doktor di bidang budaya dan sastra 

Jawa, beliau juga merupakan dosen tetap di Fakultas Ilmu Bahasa Jawa 

Universitas Gajah Mada. Selain itu, Purwadi sebagai peneliti dan sejarawan 

budaya Jawi, telah melahirkan banyak buku yang berkaitan dengan budaya dan 

sejarah Jawa. Babat Majapahit, Patih Gajah Mada dan Sejarah Prabu Hayam 

Wuruk, merupakan tiga dari sekian banyak buku yang telah beliau tulis.  

     Wawancara terhadap kedua informan dilakukan secara langsung dan semi 

terstruktur. Peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar permasalahan pokok yang 

akan ditanyakan kepada para informan saat wawancara. Peneliti juga 

menyiapkan pulpen, buku catatan dan alat perekam suara yang akan digunakan 

saat wawancara berlangsung. Sebelum wawancara dimulai, peneliti memohon 
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ijin terlebih dahulu kepada informan agar diijinkan untuk merekam proses 

wawancara. Hal ini menjadi penting, karena proses perekaman merupakan hak 

privasi dari informan yang harus dihormati oleh peneliti.  

     Pada akhirnya, melalui wawancara yang dilakukan sesuai dengan prosedur 

yang benar, akan dapat menghasilkan data yang benar pula, sehingga 

interpretasi tehadap kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya dalam bab 

Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang dapat dilakukan secara 

tepat pula. Selain melalui wawancara, proses pengumpulan data primer juga 

dilakukan dengan observasi langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap berkaitan 

dengan permasalahan penelitian seperti: Museum Nasional, Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala Trowulan, Museum Majapahit, Museum Mpu Tantular, 

dan perpustakaan-perpustakaan yang mendukung dalam riset ini. 

 

2. Data Sekunder 

     Disamping data primer di atas, peneliti juga menggunakan data sekunder 

yang diperoleh dari kajian pustaka. Menurut Djamal (2015) sumber data 

sekunder merupakan sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu 

melalui orang lain atau melalui dokumen. Data sekunder menurut Indriantoro & 

Supomo (1999) dipahami sebagai sumber data penelitian yang diperoleh secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data 

sekunder ini didapatkan oleh peneliti ketika melakukan kunjungan ke Museum 

Nasional, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan, Museum 

Majapahit dan Museum Mpu Tantular. Juga diperoleh dari berbagai buku 

maupun literatur yang berkaitan dengan Majapahit dan Kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra.  
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     Data sekunder yang dimaksud disnini adalah data-data yang berbentuk 

dokumen dan artefak. Data dalam bentuk dokumen, berupa buku-buku 

sejarah, foto, buku nasakah kuno Kutara Manawa Dharmasastra (salah satu 

sumber data utama). Data dalam bentuk artefak berupa prasasti, patung, uang 

koin kuno dan relief kuno tentang kerajaan Majapahit. Relief tersebut berisi 

gambar-gambar yang menjukkan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan 

di masa itu, sehingga peneliti dapat menerawang jauh melewati dimensi waktu  

untuk dapat membayangkan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan pada 

zaman Kerajaan Majapahit. Hal inilah yang menjadikan data artefak menjadi 

sangat penting, sehingga keberadaan data artefak sangat vital bagi 

kesuksesan penelitian ini. Data-data artefak tersebut akan semakin komplit jika 

ditambahkan dengan data yang bersifat dokumentasi. 

 

3.6. Rerangka Analisis Data 

     Peneliti menggunakan data dalam penelitian ini berupa data etnografi dan 

data arkeologi. Kedua data tersebut diperoleh dari berbagai sumber dan metode 

pengumpulan data dengan yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun proses 

analisis data dalam penelitian ini diadopsi dari penelitian Rosyianida (2014), 

dengan tambahan modifikasi yang murni dari pemikiran penelti. Menurut 

Rosyanida (2014), secara ringkas tahapan analisis data dapat disusun sebagai 

berikut: 

1. Tahap Penelitian: yaitu peneliti melakukan usaha untuk menyingkap tabir 

sejarah dengan cara mencari informasi sejarah dan pengumpulan sumber 

sejarah. 

2. Tahap Heuristik: yaitu peneliti melakukan upaya mendalam untuk 

menghimpun jejak-jejak dan mengumpulkan dokumen sejarah. 

3. Tahap Verifikasi: yaitu peneliti melakukan pemeriksaan terhadap 
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kebenaran laporan tentang suatu peristiwa sejarah.  

4. Tahap Interpretasi: yaitu peneliti melakukan penafsiran terhadap suatu 

peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa 

sejarah. 

      Studi tentang etnoarkeologi ini akan melalui dua pendekatan yaitu: arkeologi 

dan etnografi. Studi arkeologi akan melibatkan arkeolog dalam memberikan 

interprestasi, sementara dalam tinjauan etnografi akan melibatkan budayawan 

pemerhati naskah kuno dalam memberikan interprestasinya juga tehadap kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra khususnya mengenai bab Adol-Atuku, Sanda 

(Gadai) dan Ahutang-Apihutang. Selanjutnya, interpretasi arkeologi dan 

etnografi inilah yang akan menjadi refleksi dalam memberikan gambaran tentang 

bagaimana akuntabilitas Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang 

dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra pada masa kejayaan Majapahit. 

Proses tersebut secara ringkas dapat digambarkan dalam sebual alur penelitian 

berikut: (halaman selanjutnya) 
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Gambar 3.1 Alur Penelitian berdasarkan adopsi dari Rosyinadia (2014) 
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BAB IV 

NAGARI  WILWATIKTA 

 

     Cerita mula tentang istilah Wilwatikta atau Majapahit, berawal dari 

perlambang berupa buah Wilwa atau buah Maja. Secara lengkap uraiannya 

terdapat dalam Kidung Panji Wijayakrama IV/86-87 (Muljana, 2012), yang 

menyebutkan: 

“Orang-orang dari Madura datang di tanah tandus Tarik. Mereka 
datang untuk menebangi hutan dan lalang. Ketika mereka lapar, 
mereka masuk ke dalam hutan untuk mencari buah-buahan. 
Dalam hutan mereka bertemu dengan banyak pohon yang 
sedang berbuah. Segera buah dipetik, lalu dimakan. Namun 
rasanya pahit sekali. Yang tidak suka, melepehnya keluar; yang 
makan, karenanya mabuk. Buah itu adalah buah Maja atau 
buah Wilwa. Oleh karena itu, daerah hutan yang dibuka itu 
kemudian diberi nama Wilwatikta atau Majapahit.”  
 

     Wardoyo (2014) dalam naskah film kolosal Majapahit yang ditulisnya dan 

dibukukan, menuliskan: 

“Mahamantri Sagara Winotan!” 

Pakaian kebesarannya menarik perhatian di antara orang-orang yang 

menyambutnya di belakang Raden Wijaya. 

”Selamat datang di Desa Majapahit!” 

”Majapahit? Desa Majapahit? Bukankan daerah ini bernama Tarik,   

Raden?” 

”Benar, tapi itu dahulu, Paman. Sekarang kami menamakannya 

Majapahit!” 
 

Desa Tarik telah berubah namanya sejak peristiwa beberapa waktu lalu. 
Seorang pekerja asal Madura yang merasa haus pergi memetik sebutir buah 
dari pohon Maja. Pohon jenis itu banyak sekali tumbuh di Desa Tarik. Mirip 
pohon bintoro. Bentuknya mirip jeruk bali tetapi pemukaan kulitnya lebih halus. 
Buru-buru buah maja itu dibelah dan digigitnya.  

”Hah..... buah apa ini?” Lidahnya serasa dibakar karena pahitnya rasa 
daging buah itu. 
“Iya benar! Buah maja memang pahit. Itulah sebabnya walaupun 
banyak sekali tumbuh di daerah ini tapi tak seorangpun mau 
memetiknya”. 

Suasana siang menjadi ramai. Sekelompok pekerja menjadi riuh, bahkan 
puluhan pemuda yang lain menghentikan pekerjaannya. Nimbrung bersama 
orang-orang yang bergerombol. Keriuhan meraja ditengah-tengah pedukuhan. 

”Maja rasanya pahit ..... maja ..... pahit ..... maja ..... pahit ..... 

Majapahit!”. Sejak itu Desa Tarik lebih dikenal dengan nama Desa Majapahit. 
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     Kitab Pujasastra Nagarakretagama karya Mpu Prapanca yang terdiri dari 

98 pupuh, yang menceritakan tentang kondisi keemasan kerajaan Majapahit 

dengan detail selengkapnya dimulai dari pupuh 1 sampai 7 menguraikan raja 

dan keluarganya. Pupuh 7 sampai 16 menguraikan kota dan wilayah 

Majapahit. Pupuh 17 sampai 39 menguraikan perjalanan keliling ke Lumajang. 

Pupuh 40 sampai 49 menguraikan tentang silsilah Raja Hayam Wuruk. Pupuh 

50 sampai 54 menguraikan raja berburu di Hutan Nandawa. Pupuh 55 sampai 

59 menguraikan perjalanan pulang ke Majapahit.  

      Pupuh 60 menguraikan oleh-oleh yang dibawa pulang dari berbagai 

daerah yang dikunjungi. Pupuh 61 sampai 70 menguraikan perhatian Raja 

Hayam Wuruk kepada leluhurnya berupa ziarah ke makam dan pesta srada. 

Bagian itu disambung dengan 2 pupuh tentang kematian Patih Gajah Mada, 

yakni pupuh 71 dan 72. Mulai pupuh 73 sampai pupuh 82 menguraikan 

bagunan-bangunan suci yang terdapat di Jawa dan Bali. Pupuh 83 sampai 91 

terdapat uraian tentang upacara berkala yang berulang kembali setiap tahun, 

yakni musyawarah, kirap, pesta tahunan. Pupuh 92 sampai 98 merupakan 

pupuh pujangga yang memuji keluhuran baginda (Muljana, 2012). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.1  Kakawin Nagarakrtagama (Muljana, 2012) 
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4.1 Berdirinya Kerajaan Majapahit 

     Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan besar Hindu-Buddha 

yang pernah ada di Nusantara dan mempengaruhi jalannya sejarah serta 

peradaban di kawasan Asia Tenggara pada abad ke13-16 M (Soedarso, 2014). 

Wilwatikta (Majapahit) berdiri sebagai sebuah kerajaan awal abad ke-13 seiring 

dengan runtuhnya kerajaan Singosari yang dipimpin Prabu Kertanegara akibat 

serangan Prabu Jayakatwang dari Kadhiri (Sanjaya, 2012). Pada saat 

penyerangan terjadi, Raden Wijaya yang juga menantu dari Prabu Kertanegara 

meloloskan diri dan melakukan pengembaraan dari daerah ke daerah lainnya 

sampai akhirnya mendapatkan perlindungan di desa Kudadu. Kemudian para 

pengikut Raden Wijaya yang sedang membuka hutan, mereka memakan Buah 

Maja yang rasanya sangatlah pahit dan sejak itulah desa itu diberikan nama 

Desa Majapahit (Thamrin, 2012) 

     Raden Wijaya melakukan perjalanan ke Songeneb (Madura) untuk meminta 

bantuan kepada Arya Wiraraja. Wiraraja dan Wijaya bekerjasama membangun 

siasat untuk memperdaya pasukan Mongol karena sebelumnya utusan Khubilai 

Khan yang bernama Meng Khi pernah datang ke Singhasari dan telinganya 

dipotong oleh Prabu Kertanegara. Pada tahun 1293 M Khubilai Khan 

mengirimkan utusannya kembali ke Kadhiri untuk menuntut balas (Samin, 2015). 

Kesempatan ini digunakan oleh Raden Wijaya sehingga pasukan Mongol yang 

buta peta politik Jawa mengikuti saran Raden Wijaya untuk mengalahkan 

Kadhiri. Berkat bantuan dan siasat Wiraraja dari Madura dengan ditunjang 

pasukan Mongol, akhirnya Raden Wijaya dapat mengalahkan Kadhiri (Purwadi, 

2004).  
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Gambar 4.2  Relief Penobatan Raden Wijaya 
Sumber: Pendopo Majapahit – Trowulan (Foto Koleksi Pribadi) 

 

      Tepat pada tahun 1293 Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dengan 

mengambil gelar abhiseka Kertarajasa Jayawardhana (Achadiati, 1988). Sejarah 

Majapahit dari Kertarajasa Jayawardhana sampai Sri Rajasanagara termuat 

dalam pupuh 45 sampai pupuh 49 Kitab Negarakertagama, secara singkat pada 

hakikatnya mulai dengan pengungsian Nararya Sanggramawijaya ke Madura, 

setelah kerajaan Singhasari runtuh dan Prabu Kertanegara terbunuh (Samin, 

2015). Kisah pengungsian ke Madura dan pembangunan negara Wilwatikta 

banyak diuraikan di Pararaton, Kidung Panji Wijayakrama dan Harsa Wijaya, 

namun sumber sejarah yang terutama ialah prasasti Kudadu, dikeluarkan oleh 

Nararya Sanggramawijaya pada bulan Bhadra pada tahun Saka 1216 (Muljana, 

2005).  

Secara detail prasasti Kudadu (Situs Budaya, 2018), tertulis: 

Swasti śakawaṛṣātîta, 1216, bhadrapādamāṣa, tithi pañcami  
k ṣ apakṣa, ha, u, śa, wāra, maḍangkungan, bayabyastha  
grahacāra, rohi inakṣatra, prajāpatidewatā, mahendrama ala, 
siddhiyoga, weajyamuhūrtta, yamaparwweśa, tetilakara a, 
kanyaraśi irika diwasanyājñā śrî mahāwîratameśwarānindita 
parakramottunggadewa 
mahābalaāsapatnādhipawināśakarana, 
śîlāsāragu arūpawinayottamānuyukta, 
samastayawadwipeśwara, 
sakalasujanadharmmasangrakṣana, 
narasinghanagaradharmmawiśeṣasantana, 
narasinghamūrttisutātmaja, k tanagara 
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     Prasasti ini ditemukan dilereng gunung Butak yang masuk jajaran 

pengunungan Putri Tidur, di wilayah perbatasan Kabupaten Blitar dan Kabupaten 

Malang (Rosyinadia, 2014). Saat memimpin kerajaan Majapahit, Raden Wijaya 

atau Nararya Sanggramawijaya atau Prabu Kertarajasa Jayawardhana 

didampingi oleh keempat putri Prabu Kertanegara yang dijadikan permaisurinya, 

yaitu: Sri Parameswari Dyah Dewi Tribhuwaneswari, Sri Mahadewi Dyah Dewi 

Narendraduhita, Sri Jayendradewi Dyah Dewi Prajnaparamita dan Sri 

Rajendradewi Dyah Dewi Gayatri (Samin, 2015). 

 

4.2 Tata Nagara Kerajaan Majapahit 

     Muljana (2012) menjelaskan bahwa menurut Nagarakretagama pupuh 13 dan 

pupuh 14, Majapahit mempunyai wilayah yang luas sekali, baik di kepulauan 

Nusantara maupun di Semenanjung Melayu. Pulau-pulau di sebelah timur pulau 

Jawa yang paling jauh tersebut adalah deretan pulau Ambon atau Maluku, 

Seram, dan Timor; di Semenanjung Melayu disebut nama-nama Langkasuka, 

Kelantan, Tringgano, Paka, Muara Dungun, Tumasik, Klang, Kedah dan Jerai 

(Samin, 2015). Nama-nama yang disebutkan ini masih dikenal hingga sekarang. 

Berikut ini terjemahan kitab pujasastra Nagarakretagama pupuh 13, pupuh 14 

dan pupuh 15 (Nugraha, 2011): 

Pupuh 13: 
1. Terperinci pulau Negara bawahan, paling dulu Melayu, Jambi, 

Palembang, Toba dan Darmasraya pun ikut juga disebut 
Daerah Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, Rokan, Kampar 
dan Pane. 

2. Lwas dengan Samudra serta Lamuri, Batan. Lampung dan 
juga Barus. Itulah terutama Negara-negara melayu yang telah 
tunduk. Negara-negara di Pulau Tanjungnegara; Kapuas 
Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai 
ikut tersebut. 

 

Pupuh 14: 
1. Kandandangan, Landa, Samadang dan Tirem tak terlupakan. 

Sedu, Barune (ng), Kalka, Saludung, Solor dan juga Pasir. 
Barito, Sawaku, Tabalung, ikut juga Tanjung Kutei. Malano 
tetap yang terpenting di pulau Tanjungpura 
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2. Di Hujung Medini Pahang yang disebut paling dahulu. Berikut 
Langkasuka, Saimwang, Kelantan, serta Trengganu Johor, 
Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang serta Kedah. Jerai, 
Kanjapiniran,semua sudah lama terhimpun 

3. Disebelah timur Jawa, seperti yang berikut: Bali dengan 
Negara yang penting Badahulu dan Lo Gajah. Gurun serta 
Sukun, Taliwang, Pulau Sapi, dan Dompo. Sang Hyang Api, 
Bima, Seran, Hutan Kendali sekaligus. 

4. Pulau Gurun, juga yang biasa disebut Lombok Merah. Dengan 
daerah makmur Sasak diperintah seluruhnya. Bantalayan di 
wilayah Bantayan beserta Kota Luwuk. Sampai Udamaktraya 
dan pulau-pulau lainnya tunduk. 

5. Tersebut pula pulau-pulau Makasar, Buton, Bangawi Kunir, 
Galian, serta Salayar, Sumba, Solot, Muar. Lagi pula, Wanda 
(n), Ambon atau pulau Maluku, Wanin, Seran, Timor, dan 
beberapa lagi pulau-pulau lain 

 

Pupuh 15: 

1. Inilah nama Negara asing yang mempunyai hubungan. Siam 
dengan Ayudyapura, begitupun Darmanagari Marutma, 
Rajapura, begitu juga Singanagari. Campa, Kamboja, dan 
Yawana ialah Negara sahabat. 

2. Tentang pulau Madura, tidak dipandang Negara asing. Karena 
sejak dahulu dengan Jawa menjadi satu. Konon tahun Saka 
lautan menantang bumi, itu saat Jawa dan Madura terpisah 
meskipun tidak sangat jauh 

3. Semenjak Nusantara menadah perintah Sri Baginda. Tiap 
musim tertentu mempersembahkan pajak upeti. Terdorong 
keinginan akan menambah kebahagiaan. Pujangga dan 
pegawai diperintah menarik upeti. 

 

     Berdasarkan ketiga pupuh di atas, daerah-daerah di luar Jawa yang dikuasai 

Majapahit pada pertengahan abad 14 seperti diberitakan oleh Nagarakretagama 

(Muljana, 2012) seperti berikut ini: 

1. Di Sumatera: Jambi, Palembang, Dharmasraya, Kandis, Kahwas, Siak, 

Rokan, Mandailing, Panai, Kampe, Haru, Temiang, Parlak, Samudra, 

Lamuri, Barus, Batan, Lampung. 

2. Di Kalimantan (Tanjung Pura): Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, 

Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, Singkawang, Tirem, Landa, 

Sedu, Barune, Sukadana, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, 

Tabalung, Tanjung Kutei, Malano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

3. Di Semenanjung Tanah Melayu (Hujung Medini): Pahang, Langkasuka, 

Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, 

Jerai. 

4. Sebelah Timur Jawa: Bali, Badahulu, Lo Gajah, Gurun, Sukun, Taliwang, 

Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, 

Makasar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar 

(Saparua), Solor, Bima, Wandan (Banda), Ambon atau Maluku, Wanin, 

Seran, Timor. 

Sementara itu wilayah yang disebut sebagai Negara Tetangga Majapahit, yaitu: 

1. Sim (Syanka), Thai    5. Singanegari 

2. Darmanegara     6. Campa 

3. Martaban (Birma)     7. Kamboja 

4. Kalingga (Rajapura)    8. Anam (Jawana) 

 

     Menurut Purwadi (2006), pemerintahan Majapahit warisan Prabu Kertarajasa 

merupakan susunan pemerintahan yang sangat kuat, yang terbagi atas struktur 

pemerintahan bawah, pemerintahan tengah dan pemerintahan atas (pusat). 

Pemerintahan bagian bawah dijalankan oleh susunan persekutuan adat seluruh 

wilayah kekuasaan Majapahit di seluruh Nusantara. Desa-desa di seluruh 

Nusantara diatur sesuai adat yang berlaku di daerah itu. Pemerintahan bagian 

bawah bertanggung jawab kepada pemerintahan bagian tengah, sedangkan 

pemerintahan bagian tengah dikepalai oleh bupati dan patih, baik di wilayah 

daratan maupun wilayah pesisir. Para bupati diberi kekuasaan yang otonom 

untuk mengurusi rumah tangganya masing-masing. Mereka diberi kekuasaan 

membuat pasukan dengan jumlah yang ditentukan untuk menjaga kedaulatan 

kadipatennya dari serangan yang tidak diinginkan. Jika terjadi gangguan 

keamanan yang membahayakan, mereka berhak mengajukan bantuan pasukan 
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keamanan kepada pemerintah pusat. 

     Pemerintah pusat adalah bagian dari pemerintahan atas yang berkedudukan 

di ibukota kerajaan. Susunannya sangat memadai dan memegang peranan yang 

telah terbagi-bagi dengan sangat jelas. Pada puncak pemerintahan, duduklah 

seorang Raja atau Prabu di singgasana kerajaan. Sang Prabu menjadi ketua 

dalam sidang mahkota, yang diberi nama Dewan Sapta Prabu (Ratu Yang 

Tujuh). Sidang ini semula diduduki oleh tujuh orang anggota keluarga Sang 

Prabu dan Permaisuri. Pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, ditambah 

dengan dua anggota lagi sehingga menjadi sembilan orang. Dewan ini mengatur 

urusan keraton, keluarga raja, perpindahan mahkota, kedudukan mahkota, dan 

ketrentraman kerajaan.  

     Terdapat pula empat badan pemerintahan di sekeliling Sang Prabu yang 

terdiri dari: 

1. Mahamenteri Katrini, yakni Menteri Hino, Menteri Sirikan, dan Menteri 

Halu. 

2. Panca Ring Wilwatikta, yakni empat orang rakryan dan seorang patih. Lima 

serangkai Majapahit ini adalah kemetrian negara yang berada di bawah 

kendali Mahapatih Gajah Mada. 

3. Dwi Dharma Jaksa, yakni Dharma Jaksa Kasogatan urusan agama Budha, 

dan Dharma Jaksa Kasaiwan urusan agama Siwa.  

4. Sapta Pepati, adalah tujuh orang pepati, yakni lima orang pameget agama 

Siwa (tirwan, kandamuhi, manghuri, jambi dan panwatan) dan dua orang 

pegawai agama Budha. Sapta Pepati mengurusi urusan yang berkaitan 

dengan candi, perdikan desa dan segala urusan kerohanian. 

 

     Sebagian besar urusan politik kerajaan dimainkan oleh Sang Panca Ring 

Wilwatikta dan Mahamenteri Katrini. Mahapatih Gajah Mada sebagai seorang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Perdana Menteri membuat berbagai jawatan yang mengurus masalah bea cukai, 

pemeliharaan jalan dan keamanan sungai, kesehatan umum, pendidikan rakyat, 

tata persawahan rakyat, hubungan dengan kadipaten bawahan dan sebagainya. 

Keraton, candi dan gedung-gedung pemerintahan dipelihara oleh jawatan umum. 

Patih di kadipaten-kadipaten dibawah kendali para adipati dan dikoordinasi oleh 

Mahapatih Gajah Mada sebagai Patih Hamangkubumi. 

     Untuk urusan peperangan, Mahapatih Gajah Mada sebagai panglima perang 

di bawah Raja. Majapahit memiliki angkatan perang baik darat maupun laut yang 

sangat kuat. Mahapatih Gajah Mada memimpin langsung pasukan perang 

Majapahit, terutama saat ekspansi dalam misi penyatuan seluruh kepulauan di 

Nusantara. Mahapatih Gajah Mada memiliki pengaruh yang sangat besar untuk 

memutuskan penambahan jumlah pasukan, anggaran belanja militer dan 

mengatur kenaikan pangkat tiap prajurit Majapahit (Rosyinadia, 2014) 

     Tata cara persidangan Majapahit diatur dengan tertib. Permusyawaratan 

dilakukan dengan menghadirkan semua wakil pemerintahan dari berbagai 

wilayah di nusantara yang tunduk dan taat kepada Majapahit. Urusan dalam 

negeri juga dikendalikan sepenuhnya oleh Mahapatih Gajah Mada dengan 

sangat teliti (Rosyinadia, 2014). Hal ini untuk menjamin segala urusan di 

Majapahit ditangani dengan jujur dan teliti, agar tercapai kehidupan masyarakat 

yang adil dan makmur. 

 
4.3 Pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 

     Pencapaian peradaban Majapahit mulai dapat diidentifikasi keberadaannya 

pada zaman kejayaan Prabu Hayam Wuruk (Munandar, 2008). Prabu Hayam 

Wuruk yang saat kelahirannya ditandai dengan meletusnya Gunung Kampud 

(Gunung Kelud) dan peristiwa gempa bumi di Pabanyu Pindah, dikenal sebagai 

sosok raja yang mampu membawa kejayaan Majapahit. 
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     Majapahit tidak hanya dikenal sebagai kerajaan yang memiliki wilayah kuat 

sebagai daerah agraris, namun juga dikenal memiliki wilayah maritim dengan 

hubungan yang kuat dengan wilayah luar Jawa. Majapahit memang memiliki 

bukti-bukti sebagai sebuah kerajaan agraris yang maritim, dimana Majapahit 

meluaskan cakrawala kekuasaan tidak semata-mata di dalam pulau Jawa, 

namun juga keluar pulau Jawa (Muljana, 2012). 

     Selain di pedalaman, pada masa Majapahit terdapat negara yang berada di 

daerah pantai utara Jawa bagian timur. Hal itu menunjukkan bahwa hubungan 

Majapahit dengan daerah-daerah lain dil uar Jawa semakin berkembang. 

Perhatian Majapahit pada daerah luar Jawa meningkat karena berbagai argumen 

internal dan eksternal. Perhatian ke luar Jawa tersebut tentu merupakan aktivitas 

maritim dengan berbagai sistemnya (Munandar, 2008). 

     Prabu Hayam Wuruk memiliki kebiasaan melakukan perjalanan ke daerah-

daerah wilayah kerajaan Majapahit. Setelah panen menjelang musin kemarau, 

Sang Prabu mengadakan perjalanan ke arah Jawa Timur yang menjadi inti 

wilayah Majapahit pada tahun-tahun tertentu masa pemerintahannya. Menurut 

uraian Negarakretagama, pada tahun 1353 Hayam Wuruk dan rombongannya 

mengadakan perjalanan ke daerah Pajang, tahun 1354 perjalanan ke pantai 

Lasem dan 1357 perjalanan menuju pantai selatan. 

     Pada tahun 1359 Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke Lamajang yang 

merupakan rute paling panjang (Munandar, 2008). Perjalanan ke Lamajang inilah 

yang diuraikan secara panjang lebar dalam Negarakretagama. Tahun 1360 Sang 

Prabu juga melakukan perjalanan ke Tarib dan Sampur, tahun 1361 ke Rabut 

Palah (kompleks candi Penataran) yang merupakan candi kerajaan Majapahit, 

dan tahun 1362 memenuhi titah ibunya untuk mengadakan upacara Sraddha 

bagi neneknya, Rajapatni Gayatri, yang merupakan upacara meriah dan diakhiri 
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dengan peletakan Arca Prajnaparamitha di candi Prajnaparamithapuri di 

Bhayanglango.  

 
4.4 Gajah Mada Patih Hamangku Bumi 

      Sejak zaman Singhasari (periode sebelum Majapahit), ketika dipimpin oleh 

Prabu Kertanegara, telah muncul gagasan penyatuan wilayah-wilayah di 

Nusantara. Secara geopolitik pulau-pulau dan wilayah di Nusantara dipersatukan 

dalam suatu kekuatan politik dan ekonomi di bawah kekuasaan kerajaan 

Singhasari oleh Prabu Kertanegara. Pengiriman bala tentara Singhasari ke 

Melayu dan Bali yang kemudian dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu pada tahun 

Masehi 1275 dan ekspedisi Pabali pada tahun Masehi 1284 adalah gagasan 

Nusantara yang pertama (Muljana, 2012). 

     Beberapa tahun kemudian, tepatnya 59 tahun pasca Nusantara pertama, 

Majapahit kembali meneruskan gagasan Nusantara (kedua) dengan Sumpah 

Palapa dari Patih Hamangkubumi Gajah Mada (Soedarso, 2014). Sumpah ini 

merupakan momentum politik pemerintahan yang diucapkan pada tahun Saka 

1256 atau tahun Masehi 1334 (Muljana, 2012).  

     Gajah Mada dilantik menjadi Mahapatih Amangkubhumi dalam sebuah 

pertemuan di Paseban Agung dihadapan Sang Rani dan disaksikan oleh 

segenap pembesar kerajaan, seperti Kembar, Banyak Wiwe, Jabung Trewes, 

dan Lembu Peteng (Rosyianadia, 2014). Seusai pelantikan, Gajah Mada berdiri 

dan berikar untuk mengucapkan sumpah. Berikut Sumpah Palapa Mahapatih 

Gajah Mada: 

“Lamun huwus kalah nusantara ingsun amukti palapa, lamun 
kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjungpura, ring Haru, ring 
Pahang, Dompu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana 
ingsun amukti palapa”  
“Bila telah mengalahkan (menguasai) Nusantara, saya (baru 
akan) melepaskan puasa, bila telah mengalahkan Gurun, Seram, 
Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, 
Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa.” 
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Gambar 4.3  Relief Sumpah Palapa Mahapatih Gajah Mada 
Sumber: Pendopo Majapahit – Trowulan (Foto Koleksi Pribadi) 

 

      Keberhasilan Gajah Mada sebagai Mahapatih Hamangku Bhumi tidak 

terlepas dari visi kepemimpinan Gajah Mada (Soedarso, 2015). Asta Dasa 

Kotamaning Prabu merupakan delapan belas ilmu kepemimpinan yang 

diterapkan oleh Gajah Mada pada zaman keemasan Majapahit, dengan uraian 

sebagai berikut (Purwadi, 2004): 

1. Wijaya, artinya seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang tenang, sabar 

dan bijaksana penuh hikmah, serta tidak lekas panik dalam menghadapi 

berbagai macam persoalan karena hanya dengan jiwa yang tenang masalah 

akan dapat dipecahkan.  

2. Mantriwira, artinya seorang pemimpin harus berani membela dan 

menegakkan kebenaran dan keadilan tanpa terpengaruh tekanan dari pihak 

manapun.  

3. Natangguan, artinya seorang pemimpin harus mendapat kepercayaan dari 

masyarakat dan berusaha menjaga kepercayaan yang diberikan tersebut 

sebagai tanggung jawab dan kehormatan.  

4. Satya Bakti Prabu, artinya seorang pemimpin harus memiliki loyalitas kepada 

kepentingan yang lebih tinggi dan bertindak dengan penuh kesetiaan demi 

nusa dan bangsa.  
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5. Wagmiwak, artinya seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk 

mengutarakan pendapatnya, pandai berbicara dengan tutur kata yang tertib 

dan sopan, serta mampu menggugah semangat masyarakatnya.  

6. Wicaksaneng Naya, artinya seorang pemimpin harus pandai berdiplomasi 

dan pandai mengatur strategi dan siasat.  

7. Sarjawa Upasama, artinya seorang pemimpin harus rendah hati, tidak boleh 

sombong, congkak, mentang-mentang jadi pemimpin dan tidak sok berkuasa. 

8. Dirosaha, artinya seorang pemimpin harus rajin dan tekun bekerja, pemimpin 

harus memusatkan rasa, cipta, karsa dan karyanya untuk mengabdi kepada 

kepentingan umum. 

9. Tan Satresna, maksudnya seorang pemimpin tidak boleh memihak dan pilih 

kasih terhadap salah satu golongan atau memihak saudaranya, tetapi harus 

mampu mengatasi segala paham golongan, sehingga dengan demikian akan 

mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakatnya untuk 

mensukseskan cita-cita bersama. 

10. Masihi Samasta Buwana, maksudnya seorang pemimpin mencintai alam 

semesta dengan melestarikan lingkungan hidup sebagai karunia dari Tuhan / 

Hyang Widi dan mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya demi 

kesejahteraan rakyat. 

11. Sih Samasta Buwana, maksudnya seorang pemimpin dicintai oleh segenap 

lapisan masyarakat dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya. 

12. Negara Gineng Pratijna, maksudnya seorang pemimpin senantiasa 

mengutamakan kepentingan Negara dari pada kepentingan pribadi ataupun 

golongan, maupun keluarganya. 

13. Dibyacita, maksudnya seorang pemimpin harus lapang dada dan bersedia 

menerima pendapat orang lain atau bawahannya (akomodatif dan aspiratif). 
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14. Sumantri, maksudnya seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih dan 

berwibawa.  

15. Nayaken Musuh, maksudnya seorang pemimpin harus dapat menguasai 

musuh-musuh, baik yang datang dari dalam maupun luar, termasuk juga 

yang ada di dalam dirinya sendiri (nafsu / sadripu). 

16. Ambeg Parama Arta, maksudnya seorang pemimpin harus pandai 

menentukan prioritas atau mengutamakan hal-hal yang lebih penting bagi 

kesejahteraan dan kepentingan umum. 

17. Waspada Purwa Arta, maksudnya seorang pemimpin harus selalu waspada 

dan mau melakukan mawas diri (introspeksi) untuk melakukan perbaikan. 

18. Prasaja, artinya seorang pemimpin supaya berpola hidup sederhana 

(aparigraha), tidak berfoya-foya atau serba gemerlap. 

 

     Visi kenegarawanan Gajah Mada disimbolkan dengan sifat-sifat mulia dari 

alam semesta yang patut dijadikan pedoman (Purwadi, 2004), yang disebut Laku 

Hambeging Bathara, sebagai berikut:  

a. Laku Hambeging Bathara Indra : seorang pemimpin hendaknya seperti 

hujan yaitu senantiasa mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya dan 

dalam setiap tindakannya dapat membawa kesejukan dan penuh 

kewibawaan. 

b. Laku Hambeging Bathara Yama: pemimpin hendaknya meneladani sifat-

sifat Dewa Yama, yaitu berani menegakkan keadilan menurut hukum atau 

peraturan yang berlaku demi mengayomi masyarakat. 

c. Laku Hambeging Bathara Surya: pemimpin hendaknya memiliki sifat-sifat 

seperti Matahari (Surya) yang mampu memberikan semangat dan 

kekuatan pada kehidupan yang penuh dinamika dan sebagai sumber 

energi. 
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d. Laku Hambeging Bathara Candra: pemimpin hendaknya memiliki sifat-

sifat seperti bulan yaitu mampu memberikan penerangan bagi rakyatnya 

yang berada dalam kegelapan/kebodohan dengan menampilkan wajah 

yang penuh kesejukan dan penuh simpati sehingga masyarakatnya 

merasa tentram dan hidup nyaman.  

e. Laku Hambeging Bathara Bayu: pemimpin hendaknya ibarat angin, 

senantiasa berada ditengah-tengah masyarakatnya, memberikan 

kesegaran dan selalu turun ke bawah untuk mengenal denyut kehidupan 

masyarakat yang dipimpinnya. 

f. Laku Hambeging Bathara Danada: pemimpin hendaknya memiliki sifat-

sifat utama dari bumi yang teguh, menjadi landasan berpijak dan 

memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya. 

g. Laku Hambeging Bathara Baruna: pemimpin hendaknya bersifat seperti 

samudra yaitu memiliki wawasan yang luas, mampu mengatasi setiap 

gejolak (riak) dengan baik, penuh kearifan dan kebijaksanaan. 

h. Laku Hambeging Bathara Agni: pemimpin hendaknya memiliki sifat mulia 

dari api yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

pembangunan, tetap teguh dan tegak dalam prinsip dan 

menindak/menghanguskan yang bersalah tanpa pilih kasih. 

 

     Begitulah tekad baja seorang Gajah Mada dalam merangkai persatuan 

Nusantara dibawah panji Majapahit. Seorang Mahapatih yang memulai karirnya 

sebagai Bekel (koordinator pasukan) kemudian menjadi Kepala Bhayangkara 

dan selanjutnya karirnya menanjak menjadi Patih di Kahuripan dan Patih di Daha 

(Samin, 2015). Beberapa kali pemberontakan yang terjadi di Majapahit pun 

berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada sampai pada akhirnya diangkat sebagai 

Mapapatih Hamangku Bhumi.  
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4.5 Supremasi Hukum Kerajaan Majapahit 

     Kejayaan Majapahit selain ditopang oleh tata pemerintahan yang baik juga 

memiliki kitab Kutara Manawa Dharmasastra sebagai kitab perundang-

undangan negara. Gajah Mada yang lahir di Desa Modo, kecamatam 

Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur (Daery, 2013), merupakan Mahapatih 

Hamangku Bhumi yang mengkompilasi dua kitab ebelumnya yang juga dipakai 

oleh para raja sejak zaman Kadhiri (Purwadi, 2004). Kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra ini berasal dari gabungan dua kitab yaitu Kutarasastra dan 

Manawasastra, sebagai salinan kitab Dharmasastra karya Mpu Manu. Di 

tanah Jawa, ada beberapa kitab hukum lain, yakni kitab Siwasasana karya 

Prabu Dharmawangsa Teguh, dan kitab Adigama karya Patih Mangkubumi 

Kanaka yang hidup pada masa tahun 1413-1430 (Purwadi, 2004).  

     Penelitian-penelitian yang dilakukan pada prasasti peninggalan zaman 

Majapahit, setidaknya menunjukkan terdapat dua prasasti yang mencatat nama 

kitab undang-undang Kutara Manawa ini, yaitu Prasasti Bendasari tidak bertarikh 

dan Prasasti Trawulan berangka tahun 1358 (Muljana, 2012). Selanjutnya Nana 

(2017), menyatakan bahwa pada Prasasti Bendasari yang jelas dikeluarkan oleh 

Sri Rajasanagara (Hayam Wuruk) yang termuat dalam O.J.O LXXXV pada 

lempengan 6a, terdapat nama perundang-undangan tersebut dalam kalimat 

seperti berikut ini: 

"Makatanggwan rasagama ri sang hyang Kutara Manawa adi, 
manganukara prawettyacara sang pandita wyawaharawiccheda 
ka ring malama"  yang artinya : 
"Dengan berpedoman kepada isi kitab yang mulia Kutara Manawa 
dan lainnya, menurut teladan kebijaksanaan para pendeta dalam 
memutuskan pertikaian zaman dahulu. 
 

     Kemudian pada Prasasti Trawulan 1358 (Muljana, 2011), lempengan III baris 

5 dan 6 terdapat juga nama kitab perundang-undangan Kutara Manawa, yang 

bunyinya seperti berikut ini: 
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" .... Ika ta kabeh Kutara Manawa adisastra wicecana tatpara 
kapwa sama-sama sakte kawiwek saning sastra makadi Kutara 
Manawa ...."  
 
artinya : "Semua ahli tersebut bertujuan hendak menafsirkan kitab 
undang-undang Kutara Manawa dan lain-lainnya. Mereka itu 
cakap menafsirkan kitab-kitab undang-undang seperti Kutara 
Manawa". 
 

      Pada zaman kerajaan Majapahit, pengaruh India meresap dalam segala 

bidang kehidupan, pengaruh India tersebut juga terasa sekali dalam bidang 

perundang-undangan. Nama Agama dan Kutara Manawa Dharmasastra telah 

jelas menunjukkan adanya pengaruh India dalam bidang perundang-undangan 

Majapahit. Kitab perundang-undangan India Manawadharmasastra dijadikan pola 

dasar perundang-undangan pada masa Majapahit yang disebut dengan Agama 

atau Kutara Manawa Dharmasastra isinya adalah saduran dari kitab perundang-

undangan India tersebut yang telah disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

pada waktu itu. 

      Atas jasa Gajah Mada yang memerintahkan agar kitab-kitab tersebut 

digubah ulang, maka lembaran-lembaran kitab tua tersebut dikumpulkan dan 

diperbaharui kembali dan dijadikan kitab undang-undang (Rosyinadia, 2014). 

Selain itu, Mahapatih Gajah Mada juga memperbaharui tata cara pengadilan 

agar lebih adil dan tertib (Rosyinadia, 2014). Seseorang hanya dihukum 

menurut kesalahannya, dan siapa saja boleh dihukum dengan tidak pandang 

bulu. Tidak ada kawula Majapahit yang kebal hukum. 

     Kitab Kutara Manawa Dharmasastra ini mengatur pasal-pasal hukum pidana 

dan juga pasal-pasal hukum perdata. Kitab yang kemudian disebut sebagai 

Agama (Agomo: Jawa) atau undang-undang terdiri atas 275 pasal, tetapi 

dalam terjemahannya hanya disajikan 272 pasal saja, karena satu pasal rusak 

dan dua lainnya merupakan ulangan pasal yang sejenis. Kitab ini ditulis dalam 

bahasa jawa kuno dan ditemukan pertama kali di Bali. Kitab perundang-
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undangan Agama telah diterbitkan oleh sarjana Belanda J.C.G. Jonker 

sebagai bahan disertasi untuk mencapai gelar doktor pada Universitas Leiden 

pada tahun 1885 (Muljana, 2011). 

     Prabu Hayam Wuruk Sri Rajasa Nagara dalam hal pengadilan tidak 

bertindak serampangan, tetapi patuh mengikuti undang-undang, sehingga 

keputusannya dianggap adil dan memuaskan semua pihak (Rosyinadia, 

2014). Beliau memerintah nagari Wilwatikta dengan bersandarkan pada kitab 

perundang-undangan atau Agomo yaitu kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

(Pramudito, 2006). Kidung Sorandaka yang menjelaskan masa pemerintahan 

Majapahit sebelum masa Prabu Hayam Wuruk menjelaskan bagaimana 

Lembu Sora dikenakan tuntutan hukum mati berdasarkan kitab Kutara 

Manawa akibat pembunuhan terhadap Mahisa Anabrang pada saat 

pemberontakan Rangga Lawe. 

     Beberapa contoh di bawah ini dikutip dari kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra dari bab II tantang Astadusta (Delapan Macam Pembunuhan) 

pada pasal 3 dan pasal 4 yaitu :  

1. Membunuh orang yang tidak berdosa, 

2. Meyuruh bunuh orang yang tidak berdosa, 

3. Melukai orang yang tidak berdosa, 

4. Makan bersama dengan pembunuh, 

5. Mengikuti jejak pembunuh, 

6. Bersahabat dengan pembunuh, 

7. Memberi tempat kepada pembunuh, 

8. Memberi pertolongan kepada pembunuh. 

 
     Dari delapan hal tersebut, tiga yang pertama tebusannya pati (pasal 3), 

sementara yang lima lainnya tebusannya uang atau denda (Pramudito, 2006). 
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Dengan demikian perundang-undangan Majapahit sangat dijalankan oleh Raja 

yang memimpinnya. Hal ini membuktikan bahwa supremasi hukum di zaman 

Majapahit benar-benar ditegakkan. 

     Bab IV dari kitab Kutara Manawa Dharmasastra tentang Astacorah atau 

delapan macam pencurian terbaca pada pasal 52 yaitu :  

1. Mereka yang menjalankan pencurian 

2. Mereka yang mengasut supaya mencuri 

3. Mereka yang memberi makanan kepada seorang pencuri 

4. Mereka yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri 

5. Mereka yang bersahabat dengan seorang pencuri  

6. Mereka yang memberi petunjuk kepada seorang pencuri hingga 

mendapat kesempatan untuk mencuri 

7. Mereka yang menolong seorang pencuri  

8. Mereka yang menyembunyikan seorang pencuri. 

 
Selanjutnya dalam pasal 52 kitab ini dikatakan bahwa, perbuatan-perbuatan 

tersebut layak didenda oleh raja yang berkuasa. Bapak dari pencuri, ibunya, 

anaknya, saudara-saudaranya, semuanya itu jika tidak ikut mencuri tidak layak 

didenda oleh raja yang berkuasa.  

     Hal yang menarik juga pada pasal pidana dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra adalah pasal yang mengatur tentang hukum santet atau tenung 

atau guna-guna, yang pada zaman sekarang ramai diperdebatkan dan 

diperbincangkan. Pasal pengaturan santet ini tertulis dalam pasal 13 bab 

Astadusta yaitu : 

“Barangsiapa menulis nama orang lain di atas kain orang mati atau 

di atas peti mati, atau diatas dodot yang berbentuk boneka, atau 

barangsiapa menanam boneka tepung yang bertulisakan nama di 

kuburan, meletakkannya di atas pohon, di tempat sangar (angker) 
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atau di jalan simpang, orang yang demikian sedang menjalankan 

tenung yang sangat berbahaya”. 

 

Selanjutnya dalam pasal 13 dikatakan bahwa apabila perbuatan itu terbukti, anak 

cucu, ibu bapak, semuanya yang masih tinggal tidak akan dibiarkan hidup, demi 

keselamatan negara. 

     Penegakan supremasi hukum kerajaan Majapahit sebagaimana yang diatur 

dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra,  selain karena peran serta Prabu 

Hayam Wuruk juga atas tindakan tegas Mahapatih Gajah Mada yang juga 

merangkap sebagai raja jaksa. Beliau yang mengawasi pelaksanaan undang-

undang raja atau stiti narendra. Sebagai astapada, Gajah Mada bertugas 

menyusun soal-soal sengketa yang penting-penting. Sehingga tugas 

Mahapatih Hamangkubumi bukan saja menjalankan undang-undang negara, 

tetapi juga menjaga supaya aturan tersebut berjalan dengan baik (Purwadi, 

2004).  

 
4.6 Peran Penting Kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

      Secara terperinci kitab Kutara Manawa Dharmasastra terbagi menjadi 13 

Bab Pidana di antaranya: Bab I tentang ketentuan umum mengenai denda, 

bab II tentang delapan macam pembunuhan disebut Astadusta, bab III tentang 

perlakuan terhadap hamba disebut Kawula, Bab IV tentang delapan macam 

pencurian disebut Astacorah, bab V tentang paksaan atau Sahasa, bab IX 

tentang titipan, bab XII tentang mesum atau Paradara, bab XIV tentang caci-

maki atau Wakparusya, bab XV tentang menyakiti atau Dandaparusya, bab 

XVI tentang kelalaian atau Kagelehan, bab XVII tentang perkelahian atau 

Atukaran, bab XVIII tentang tanah atau Bhumi, dan bab XX tentang fitnah atau 

Duwilatek. Sementara bab yang berhubungan dengan Perdata ada 6 bab 

yaitu: Bab VI tentang jual beli atau Adol-Atuku, bab VII tentang gadai atau 
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Sanda, bab VIII tentang utang-piutang atau Ahutang-apihutang, bab X tentang 

mahar atau Tukon, bab XI tentang perkawinan atau Kawarangan, dan bab XIII 

tentang warisan atau Drewe Kaliliran (Muljana, 2011). Pada kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra (Muljana, 1967) terdapat beberapa sanksi hukum, yaitu 

berupa: 

a.  Pidana pokok: 

1. Pidana mati 

2. Pidana potong anggota yang bersalah 

3. Denda 

4. Ganti rugi atau panglicawa atau patukucawa 

b.  Pidana Tambahan: 

1. Tebusan 

2. Penyitaan 

3. Patibajampi (uang pembeli obat) 

 
     Kitab perundang-undangan Majapahit, sama sekali tidak mengenal pidana 

penjara dan pidana kurungan. Pakunjaran atau penjara tidak dikenal pada 

zaman Majapahit. Setiap orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan 

ganjaran empat pidana pokok diatas dan tiga pidana tambahan tersebut 

(Mulyana-1967, Shasangka-wawancara-2018). Dengan demikian, pidana mati 

dan denda banyak sekali dijatuhkan, hal ini sangat berbeda dengan kondisi masa 

sekarang. Apabila ditinjau dari sudut keuangan negara pidana mati dan denda 

memang lebih menguntungkan daripada pidana penjara dan kurungan. Bagi 

orang yang bersalah, pidana mati dan denda memberikan kesan menakutkan 

dan mengerikan daripada pidana penjara dan kurungan. Barangsiapa yang tidak 

mampu membayar denda, maka yang bersangkutan dianggap berhutang pada 

raja dan harus sanggup menebusnya sebagai hamba atau budak. Hamba atau 
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budak sebagai akibat tidak mampu membayar denda itu disebut Dandadasa 

(Mulyana-1967, Shasangka-wawancara-2018). 

     Pasal 2 dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra memuat tentang aturan 

dasar dan besarnya denda (Muljana, 1967).  Besar kecilnya denda diatur mulai 

kecil sampai dengan besar sebagai berikut: 

samas = 400 , domas = 800, rongtali = 2000 , patang tali = 

4000, salaksa = 10.000 , patang laksa = 40.000, saketi nem 

laksa = 160.000 

Besar kecilnya denda juga sangat bergantung pada besar kecilnya kesalahan 

dan dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kasta orang yang berbuat salah, dan kepada siapa kesalahan itu 

diperbuat, 

2. Berdasarkan akibat yang diderita oleh orang atau binatang yang terkena, 

3. Berdasarkan perincian anggota yang terkena, 

4. Berdasarkan waktu berlakunya perbuatan, 

5. Berdasarkan niat orang yang berbuat salah, 

6. Berdasarkan jenis barang/binatang yang menjadi obyek perbuatan. 

 

 
 

Gambar 4.4 Kitab Kutara Manawa Dharmasastra 
Sumber: https://pramestya.wordpress.com/kutara-manawa-dharmasastra/  
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4.7 Adol-Atuku, Sanda, Ahutang-Apihutang 

     Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, ada tiga bab yang mengatur 

masalah perdata dan berhubungan dengan akuntabilitas berdasarkan kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra, yaitu Bab VI, Bab VII dan Bab VIII tentang 

Adol-Atuku (Jual-Beli), Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang (Hutang-

Pihutang). Secara detail terjemahan pasal demi pasal dalam perundang-

undangan Majapahit kitab Kutara Manawa Dharmasastra (Muljana, 1967), 

adalah sebagaimana yang dilampirkan dalam laporan penelitian ini.  

      Kitab Perundang-undangan Agama atau Kutara Manawa Dharmasastra 

adalah kitab undang-undang hukum pidana (jenayah), namun disamping 

undang-undang hukum pidana terdapat juga undang-undang hukum perdata. 

Bab-bab seperti jual beli, pembagian warisan, perkawinan, dan perceraian 

adalah undang-undang hukum perdata. Demikianlah pada zaman Majapahit 

belum ada perincian tegas antara undang-undang hukum pidana dan hukum 

perdata (Muljana, 2011). 

     Berdasarkan terjemahan tentang Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-

Apihutang yang ada dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra tersusun 

secara berturut-turut yaitu Bab VI, Bab VII dan Bab VIII. Adapun bab VI 

tentang Adol-Atuku terdiri dari 4 pasal mulai dari pasal 94 sampai dengan 

pasal 97. Bab VII Sanda (Gadai) terdiri dari 19 pasal mulai dari pasal 98 

sampai dengan pasal 116. Bab VIII Ahutang-Apihutang terdiri dari 37 pasal 

mulai dari pasal 117 sampai dengan pasal 153. 

 

4.8 Mata Uang Sebagai Pendukung Aktifitas Ekonomi Nagari Wilwatikta 

     Pasar selain sebagai tempat bertemunya penjual dengan pembeli, juga 

merupakan suatu tempat yang menopang terjadinya kegiatan ekonomi. Berbagai 

macam kebutuhan dan berbagai macam komoditas tersedia di pasar. Majapahit 
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sebagai sebuah kerajaan besar tentunya juga tidak terlepas dari aktifitas yang 

melibatkan pasar dalam menopang kehidupan perekonomian kerajaan saat itu. 

Beralihnya sistem barter menjadi sistem jual beli dengan menggunakan alat tukar 

berupa uang telah mempengaruhi juga transaski perdagangan di pasar pada era 

kejayaan Majapahit. Relief suasana pasar pada dinding Candi Penataran telah 

membuktikan hal tersebut. Gambaran situasi pasar pada masa kerajaan 

Majapahit tercantum dalam Negarakretagama pupuh 12 (3): 

Di sebelah utara pasar: rumah besar bagus lagi tinggi. Di sutu 
menetap patih Daha, adinda baginda di Wengker. Bhatara Narapati, 
termasyur sebagai tulang punggung praja. Cinta taat kepada raja, 
perwira, sangat tangkas dan bijak. 

 
     Bedasarkan Negarakretagama pupuh 12 (3) disebutkan bahwa letak pasar di 

sebelah utara keraton, berdekatan dengan tempat pemukiman. Pasar tersebut 

merupakan peken ageng (pasar besar) yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari daerah sekitarnya (Muljana, 2012).  

 

 

Gambar 4.5  Relief Suasana Pasar Abad XIII-XIV M 
Sumber: Candi Penataran Blitar (Foto Koleksi Pribadi) 

 
     Kelemahan sistem barter pada akhirnya menjadikan uang sebagai media 

pertukaran (Boediono, 1999) atau alat tukar (Pigou, 1949). Selanjutnya 

Robertson (1922), mengungkapkan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa 

diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Rahardja 
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(1997), menyatakan bahwa ada beberapa kriteria uang diantaranya: (1) 

Acceptability, artinya bisa diterima secara umum, (2) Stability of Value, artinya 

nilai mata uang ini perlu dijaga agar tetap stabil, (3) Elasticity of Supply, artinya 

jumlah uang yang beredar haruslah mencukupi kebutuhan perekonomian, (4) 

Portability, artinya uang haruslah mudah dibawa untuk urusan setiap hari, (5) 

Durability, artinya uang selalu berpindah dari satu tangan ke tangan lain tiap 

harinya dan frekuensi perpindahannya adalah sering, (6) Divisibility, artinya uang 

dipergunakan untuk memperlancar berbagai transaksi baik kecil maupun besar.  

     Pada dasarnya uang memiliki beberapa fungsi dan memainkan peran dalam 

kegiatan perekenomian (Rahardja, 1997; Darmawan, 1999) diantaranya: sebagai 

alat kesatuan hitung, sebagai alat penukar, penyimpan kekayaan dan sebagai 

standar (ukuran) pembayaran masa depan. Berikutnya Darmawan (1999) juga 

membagi uang sebagai fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama 

sebagai alat perantara dalam pertukaran (medium of exchange) dan fungsi uang 

sebagai kesatuan hitung (unit of value). Sementara fungsi tambahan uang 

mencakup fungsi uang sebagai alat penyimpan (store of value) dan fungsi uang 

sebagai alat pembayaran yang ditangguhkan (standard of deffered payment). 

     Uang harus mempunyai nilai yang tidak berubah dari masa ke masa, mudah 

dibawa, mudah disimpan, tahan lama dan mempunyai mutu yang sama. Karena 

itu maka pemerintah Majapahit menggunakan logam berupa emas dan perak 

sebagai bahan alat tukar atau uang. Selain itu juga digunakan bahan logam lain 

seperti tembaga dan perunggu atau campuran keduanya. Selain itu untuk 

transaksi yang nilainya rendah juga digunakan uang dari bahan tembikar 

(terakota). 

     Satuan mata uang emas disebut dengan istilah kati, suwarna, masa, kupang, 

dan saga yang disingkat ka, su, ma, ku, sa, dan untuk mata uang perak disebut 

dengan istilah kati, dharana, masa, kupang, dan saga yang disingkat ka, dha, 
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ma, ku dan sa (Munandar, 2010). Disamping itu, untuk mata uang perak dikenal 

istilah atak. Satuan mata uang emas dan perak secara lebih rinci adalah sebagai 

berikut: 

1 kati = 20 suwarna / 20 dharana / 20 tahlil 
1 suwarna / 1 dharana 1 tahlil = 16 masa 
1 masa = 4 kupang , 1 kupang = 6 saga 
1 atak = 4 kupang / ½ masa 
 
 

     Ditemukannya mata uang logam Cina pada situs Trowulan yang diduga 

sebagai bekas Ibukota Majapahit menjadi bukti bahwa terdapat kegiatan 

ekonomi pada masa itu. Juga penemuan uang emas, uang perak, uang gobog 

dan uang dari bahan tembikar. Masyarakat Majapahit telah menggunakan alat 

tukar berupa uang dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan perdagangannya. 

 

Gambar 4.6  Temuan Uang Kepeng di daerah Trowulan 
(Foto Koleksi Pribadi) 

 

Gambar 4.7a dan 4.7b Mata Uang Koin Majapahit (Foto Koleksi Pribadi) 

Keterangan: 
Gambar 4.7a : 

• Mata Uang Ma (5 keping),  

• Mata Uang Kepeng (8 keping),  

• Mata Uang Gobog Besar (2 keping) 
Gambar 4.7b : Koin Gobog Majapahit 

4.7a 
 4.7b 
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4.8.1 Uang Ma (Masa) 

     Mata uang Ma (Masa) berbentuk bulat dengan ukuran yang bervariasi sesuai 

dengan nilainya. Satu sisi bergambar empat kelopak bunga, dengan pola bunga 

cendana, dan sisi lainnya bertuliskan ma atau ku yang ditulis dalam aksara 

Dewanagari. Bentuk mata uang kupang lebih cekung daripada masa.  

2 kupang = 1 atak = ½ masa 

     Selama ini, transaksi dengan mata uang ma adalah transaksi jual beli atau 

gadai tanah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa jenis mata uang ma 

mempunyai nilai yang tinggi, sehingga tidak mungkin digunakan sebagai alat 

tukar dalam jual beli keperluan sehari-hari. 

 

Gambar 4.8  Uang Ma (Masa) Era Majapahit  
(Foto Koleksi Pribadi) 

 
 

4.8.2 Uang Kepeng Cina 

     Cina merupakan negara pertama yang mencetak, mengeluarkan dan 

memakai mata uang logam. Mata uang logam tersebut menjadi bukti dari berdiri 

dan runtuhnya dinasti-dinasti di Cina (Cresswell, 1971; Lianzhou, 1982).  

 

Gambar 4.9 Rancang Bangun Uang Kepeng (Cresswell, 1971; Lianzhou, 1982) 

Keterangan: 
1. Bidang Mata Uang Logam  
2. Lubang 
3. Tepian disekeliling lubang 
4. Tepian disekeliling mata 

uang logam 
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Gambar 4.10 Model Dasar Uang Kepeng (Cresswell, 1971; Lianzhou, 1982) 
 

 

      Mata uang logam bulat dengan lubang di bagian tengah diduga berkembang 

dari bentuk lingkaran pemintal benang yang mempunyai lubang di tengah. 

Lubang ini semua berbentuk lingkaran, kemudian berkembang menjadi segi 

empat (Cresswell, 1971; Lianzhou, 1982). Uang logam Cina secara keseluruhan 

dikeluarkan oleh Dinasti Kekaisaran Cina yang berkuasa saat itu mulai dari 

Dinasti Tang (618-907M), Dinasti Song (960-1279M), Dinasti Yuan (1279-

1367M), Dinasti Ming (1368-1644M), dan Dinasti Qing (1644-1911M). Desain 

uang logam tersebut dibuat sesuai dengan legenda yang berkembang saat 

kaisar yang berkuasa masa itu. Masing-masing dinasti terdiri dari beberapa 

kaisar yang memerintah dan tetapi tidak semua kaisar mengeluarkan uang 

logam. 

     Dinasti Tang terdiri dari 23 orang kaisar yang memerintah, namun mata uang 

yang dicetak hanya dalam beberapa legenda saja, yaitu : 

1. Mata uang logam dengan legenda Kai-yuan tong-bao, dikeluarkan oleh 

kaisar pertama Gao Zu (618-626M). 

2. Mata uang logam dengan legenda Qian-feng chuan-bao, dikeluarkan oleh 

kaisar Gao Zong (649-683M). 

3. Mata uang logam dengan legenda Qian-yuan zhong-bao, dikeluarkan oleh 

kaisar Su Zong (756-762M). 

Keterangan: 
1. Garis Tengah 
2. Luas Lubang 
3. Tebal mata uang logam 
4. Tebal tepian dalam 
5. Tebal tepian luar 
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4. Mata uang logam dengan legenda Da-li yuan-bao, dikeluarkan oleh kaisar Tai 

Zong (762-779M). 

5. Mata uang logam dengan legenda Jian-zhong tong-bao dan Kai-yuan tong-

bao, dikeluarkan oleh kaisar De Zong (779-805M). 

6. Mata uang logam dengan legenda Chang-qing tong-bao, dikeluarkan oleh 

kaisar Mu Zong (820-824M). 

7. Mata uang logam dengan legenda Bao-li tong-bao, dikeluarkan oleh kaisar 

pertama Jing Zong (824-827M). 

8. Mata uang logam dengan legenda Xiang-tong li-bao, dikeluarkan oleh kaisar 

pertama I Zong (859-873). 

 
     Sementara itu Dinasti Song terdiri dari 18 orang kaisar yang memerintah, dan 

16 kaisar diantaranya mengeluarkan mata uang logam. Pada masa ini dicetak 

137 jenis mata uang logam dari 48 gelar masa pemerintahan. Setiap masa 

pemerintahan baru dicetak mata uang baru dengan gaya tulisan legenda yang 

baru. Berikutnya adalah Dinasti Yuan dipimpin oleh kaisar pertamanya yaitu 

kaisar Kublai Khan dengan gelar Shi Zu yang memerintah tahun 1280 M dan 

merupakan cucu dari Jengis Khan. Dinasti Yuan adalah suku bangsa Mongol 

yang berhasil mengalahkan dinasti Song dan berkuasa di Cina. Pada masa ini 

memerintah 10 orang kaisar Mongol. Diantara kesepuluh kaisar tersebut, hanya 

delapan orang kaisar yang mengeluarkan mata uang logam. 

      Dinasti selanjutnya yang berkuasa adalah dinasti Ming dengan kaisar 

pertama Tai Zu, seorang penganut Budha yang taat, yang kemudian memimpin 

perlawanan terhadap bangsa Mongol yang berkuasa di Cina. Setelah dinasti 

Yuan dapat dikalahkan, maka Cina berada pada kekuasan bangsa Cina kembali. 

Pada masa ini berkuasa kurang lebih 16 orang kaisar dan telah dikeluarkan 5 

macam satuan yaitu 1 , 2 , 3 , 5 , dan 10. Tidak diketahui secara jelas berapa 
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jenis mata uang logam yang dikeluarkan. Hanya tercatat masa kaisar Tai Zu 

mengeluarkan legenda Da Zong dan masa kaisar Ying Zong mengeluarkan mata 

uang dengan legenda Zheng tong dan Tian shun. 

     Dinasti terakhir di Cina adalah Dinasti Qing yaitu suku bangsa Man yang 

berkuasa lebih dari 3 abad lamanya. Pada masa ini perdagangan dengan dunia 

barat mulai berkembang, sehingga kebutuhan akan uang bertambah. Maka 

sejumlah besar tempat pembuatan mata uang logam dipersiapkan. Selama 

dinasti Qing berkuasa, terdapat 13 orang kaisar yang memerintah dan dua orang 

pimpinan pertamanya masih sebagai kepala suku. 

 
 

4.8.3 Uang Kepeng yang beredar di zaman Majapahit 

     Dari lima dinasti yang pernah berkuasa di Cina di atas, hanya empat dinasti 

saja yang berhasil ditemukan jenis mata uang logam yang beredar pada masa 

kerajaan Majapahit. Keempat mata uang dinasti Cina tersebut adalah: mata uang 

Dinasti Tang (618-907 M), mata uang Dinasti Song (960-1279 M), mata uang 

Dinasti Ming (1368-1644 M), dan mata uang Dinasti Qing (1644-1911 M). 

Sementara mata uang Dinasti Yuan (1279-1367 M) tidak diketemukan 

(Cresswell, 1971; Lianzhou, 1982). 

 

Gambar 4.11  Temuan Lapangan Uang Kepeng 
(Foto Koleksi Pribadi) 
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Satuan uang pisis secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 
1 kupang = 100 pisis , 1 atak = 200 pisis 
1 masa = 400 pisis , 2 masa = 800 pisis 
1 tali = 1000 pisis , 1 laksa / 1 keti = 10.000 pisis 
1 tahil emas = 60 kepeng , 32 kepeng = ½ tahil emas 

Bentuk uang kepeng yang terbuat dari perunggu berbentuk bulat dengan 

lubang persegi empat di bagian tengahnya. Umumnya di satu sisi terdapat 

legenda Raja yang berkuasa pada waktu pembuatan dan sisi satunya dibiarkan 

kosong atau ditulisi dengan aksara Cina. Lingkaran yang berada di tengah uang 

kepeng berfungsi agar uang dapat diikat menjadi satu dalam beberapa satuan. 

Mata uang Cina pada masa Majapahit disebut pisis (Munandar, 2010), yang 

merupakan mata uang bernilai rendah, seperti kepeng (Casparis, 1986).  

 

4.8.4 Uang Gobog 

     Keberadaan mata uang kepeng Cina di Majapahit sangat membantu 

masyarakat dalam bidang perekonomian. Akan tetapi, bagi pemerintah Majapahit 

bentuk uang kepeng dianggap kurang menarik, maka mereka berinisiatif 

menciptakan uang jenis baru yaitu uang gobog. Bentuk uang gobog dipengaruhi 

bentuk uang kepeng Cina. Selain berhiaskan relief manusia, flora dan fauna, 

salah satu sisi uang gobog juga ada yang berhiaskan inskripsi dalam huruf dan 

bahasa Arab, diantaranya kalimat syahadat. Inskripsi dalam huruf dan bahasa 

Arab menjadi bukti adanya toleransi beragama pada masa itu. Pengaruh 

kerajaan Samudra Pasai membuat sebagian masyarakat Majapahit sudah 

mengenal dan menganut agama Islam.  

     Uang gobog mempunyai satuan yang sangat rendah dibandingkan dengan 

uang emas dan perak, tetapi sedikit lebih tinggi daripada uang timah, dengan 

rincian: 

1 gobog = 5 keteng , 1 derham perak = 400 gobog 
1 derham emas = 4000 gobog 
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Gambar 4.12  Mata Uang Gobog (Foto Koleksi Pribadi) 

Keterangan: 

1. Bagian Depan bergambar dua figur manusia dan seekor kuda dalam kandang 
(istal). 

2. Bagian Belakang bergambar dua figur manusia berdiri berhadapan di bawah 
lingkaran bersinar seperti matahari, sedang di bawah terdapat tempat duduk 
angka berbentuk huruf X. Di belakang orang berdiri di sebelah kiri terdapat 
gambar payung bersusun empat.  

 

 
Gambar 4.13  Mata Uang Gobog (Foto Koleksi Pribadi) 

 

Keterangan: 

1. Bagian Depan bergambar dua orang berdiri berhadapan, merupakan tokoh 
perwayangan Semar dan Kresna. Di bagian bawah terdapat gambar gajah 
dan ular. 

2. Bagian Belakang bergambar tulisan “La Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah” 
yang merupakan dua kalimat syahadat yang berarti “Tiada Tuhan Selain Allah, 
Muhamad Rasul Allah”. Kemudian, di sekitar lubang terdapat gambar 
semacam Surya Matahari, yang merupakan lambang kerajaan Majapahit.  

 
 

4.8.5 Uang Perunggu / Tembaga / Terakota / Gerabah 

     Selain keberadaan uang emas, uang perak, uang Kepeng Cina dan uang 

Gobog, masyarakat Majapahit juga menggunakan pecahan uang terkecil untuk 

pembelian barang-barang keperluan sehari-hari yang nominalnya sangat kecil 

seperti untuk membeli bumbu masak, sayuran, kerupuk, dan sebagainya. Mata 

uang tersebut berhasil peneliti temukan saat melakukan kunjungan lapangan. 

Namun demikian peneliti tidak mampu melakukan identifikasi lebih jauh tentang 
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temuan lapangan ini. Peneliti hanya dapat menyebut uang tersebut sebagai uang 

Perunggu / uang Tembaga / uang Terakota / uang Gerabah Majapahit.   

 

            
 

Gambar 4.14  Mata Uang Tembaga, Perunggu, Terakota dan Gerabah  
(Foto Koleksi Pribadi) 
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BAB V 

AKUNTABILITAS ADOL-ATUKU, SANDA DAN AHUTANG-APIHUTANG  

DALAM KITAB KUTARA MANAWA  DHARMASASTRA 

 

     Studi ini difokuskan untuk menelisik rekam jejak akuntabilitas tentang Adol-

Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang berdasarkan kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra yaitu pada Bab VI, Bab VII dan Bab VIII. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bab Adol-Atuku terdiri dari 4 pasal, 

bab Sanda (Gadai) terdiri dari 19 pasal dan bab Ahutang-Apihutang terdiri dari 

37 pasal (Muljana, 1967). Secara detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini: 

No Bab Nama Bab Jumlah Pasal 

1 VI Adol-Atuku (Jual-Beli) 4 pasal 

2 VII Sanda (Gadai) 19 pasal 

3 VIII Ahutang-Apihutang (Hutang-Piutang) 37 pasal 

Tabel 5.1 Jumlah pasal Bab VI, VII dan VIII Kutara Manawa Dharmasastra 

 
5.1 Aturan Umum Kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

     Kutara Manawa Dharmasastra sebagian besar berisi tentang pasal-pasal 

hukum   pidana. Selain mengatur hukum pidana, kitab ini juga memuat perihal 

hukum perdata seperti mengatur tentang perkawinan, perceraian, warisan, 

kegiatan ekonomi (jual-beli, gadai, utang-piutang, dan titipan). Jadi dapat 

dikatakan bahwa segala kasus pidana dan persengketaan dalam perkara 

perdata yang terjadi di kerajaan Majapahit, proses penyelesaiannya (dari proses 

mengadili hingga memutuskan) berpedoman pada kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra (Muljana, 1967). Hal ini senada dengan pernyataan Shashangka 

yang berbunyi:  

“Menurut keterangan buku ini, Kutara Manawa Dharmasastra itu disebut 
kitab agama atau agomo yang artinya kurang lebih adalah undang-
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undang. Kitab ini berbeda dengan kitab Negara Kertagama. Secara 
sederhana, saya bisa katakan  kalau Negara Kertagama adalah karya 
sastra Majapahit yang boleh dibilang sebagai Undang-Undang Dasar-nya 
Majapahit. Nah, kalau Kutara Manawa ini adalah KUHP atau KUHAP nya 
Majapahit. Kitab ini lebih mengatur pada urusan perdata dan pidana pada 
zaman itu” 
 

     Berdasarkan penyataan Shashangka di atas, memperlihatkan secara jelas 

bagaimana posisi Kitab Kutara Manawa Dharmasastra di masa itu. Tentunya 

sebagai orang yang hidup di zaman modern seperti sekarang ini, peneliti 

merasa takjub bahwa di zaman itu, telah ada sebuah aturan lengkap yang 

mengatur tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang masih relevan jika ditarik 

ke masa kini. Kitab Kutara Manawa Dharmasastra ini berlaku di kerajaan 

Majapahit dan tujuh kerajaan di bawah kerajaan Majapahit serta berbagai 

kadipaten yang dinaunginya. Ketegasan peraturan dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra berlaku untuk semua kalangan, tanpa memandang derajat, 

jabatan, maupun trah (keturunan). Apabila seseorang melakukan kejahatan atau 

pelanggaran meskipun dia adalah seorang yang tinggi jabatan atau kerabat dari 

petinggi kerajaan dan bahkan anak dari raja sekalipun akan tetap dijatuhi 

hukuman sesuai peraturan yang tertera dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra (Mulyana-1967, Shasangka-wawancara-2018). Penerapan aturan 

dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra membutuhkan dukungan dari 

seorang raja yang bijaksana, karena menurut Boechari (1983), sifat-sifat yang 

dimiliki oleh raja itu sebagai bentuk perwujudan status raja sebagai titisan Dewa 

yang harus mempunyai kelebihan dalam kebaikan. 

     Bab I kitab Kutara Manawa Dharmasastra terdiri dari dua pasal yang pada 

dasarnya mengatur tentang denda. Pasal 1 dan 2 yang mengatur masalah umum 

menyatakan secara tegas bahwa raja yang berkuasa (Sang Amawa Bhumi) 

harus teguh hatinya dalam menerapkan besar kecilnya denda, jangan sampai 
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salah dalam penetapannya. Jangan sampai orang yang bertingkah salah, luput 

dari tindakan. Itulah kewajiban raja yang berkuasa jika sungguh-sungguh 

mengharapkan kerahayuan negaranya. Hal tersebut termaktub dalam 

mukadimah kitab Kutara Manawa Dharmasastra (Mulyana, 1967; Shasangka-

wawancara-2018). 

 

5.2 Menjelajah Akuntabilitas dalam Kutara Manawa Dharmasastra 

 
      Akuntansi pada dasarnya merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran 

dan pelaporan informasi ekonomi, yang berguna untuk pengambilan keputusan 

yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan informasi keuangan 

tersebut (Alam, 2004). Secara sederhana, dapat dipahami bahwa tujuan dari 

akuntansi sebenarnya bermuara pada akuntabilitas. Akuntabilitas ditinjau dari segi 

hubungannya terdiri dari tiga unsur yang saling terkait satu sama lain, yaitu 

steward sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dan harus menyajikan 

penjelasan pelaksanaannya, principal sebagai pihak yang mempercayakan 

tanggung jawab kepada steward, dan aturan akuntabilitas. Unsur ketiga (aturan 

akuntabilitas) inilah yang merupakan dasar dari sebuah batasan sifat 

akuntabilitas dan penyajian akun serta harapan principal terhadap steward 

(Gray & Jenkins, 1993). Akuntabilitas merupakan dua tanggung jawab yaitu: (1) 

tanggung jawab untuk menjalankan tindakan (tidak melakukan tindakan) dan 

(2) tanggung jawab untuk melaporkan tindakan itu (Gray et al. 1996).   

      Menurut Kovach, Caroline & Simone (2003), terdapat dua pendekatan 

akuntabilitas, yaitu akuntabilitas pendekatan tradisional dan akuntabilitas 

pendekatan stakeholders. Akuntabilitas pendekatan stakeholders merupakan 

perluasan dari pendekatan tradisional yang memiliki pemikiran terbatas pada 

kekuasaan formal individu atau organisasi kepada yang berhak menerima laporan 
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(account) sebagai pertanggungjawaban, sedangkan akuntabilitas pendekatan 

stakeholders secara konsepsi lebih terbuka dan partisipatif. Freeman (1984) 

menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jaw ab individu atau 

organisasi kepada yang berhak (kelompok atau individu) dan dapat 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sebuah organisasi. 

      Akuntabilitas merupakan syarat utama sebuah organisasi, kelompok sosial 

ataupun negara untuk mendapatkan pengakuan. Pada konteks kehidupan sosial 

ekonomi di masa Kerajaan Majapahit, kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

merupakan pengejawantahan dari akuntabilitas yang bersumber dari legitimasi 

negara dan rakyat di masa itu. Argumentasi tersebut senada dengan Patton 

(1992) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas sesungguhnya berkaitan erat 

dengan legitimasi atau keabsahan keberadaan organisasi, akuntabilitas muncul 

karena: keterkaitan (relational), individu, group, company, government, 

organization, etc harus bertanggung jawab kepada pihak lain. Secara sederhana 

Gray et al., (1996) menggambarkan hubungan antara akuntabilitas dan konteks 

sosial melalui skema berikut: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar  5.1   A generalised accountability model 
Sumber: Gray, et al. (1996: 39) 
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     Menurut pandangan Gray et al. (1996), akuntabilitas merupakan usaha 

legitimasi, mempertinggi transparansi organisasi, dan demokrasi di masyarakat 

(society). Tidak hanya itu, akuntabilitas juga dianggap dapat mempengaruhi 

konteks kehidupan sosial. Model ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

berbagai situasi yang kompleks dalam konteks sosial. Hubungan akuntabilitas 

menunjukkan hubungan dua arah antara dua pihak yang disebut accountee 

atau principal dan accountor atau agent. Dalam akuntansi keuangan 

konvensional, principal adalah share- holder dan agent adalah seorang 

manajer perusahaan. Kontrak tersebut, dikatakan sebagai kondisi yang 

mengatur hubungan antara dua pihak (prinsipal dan agen). 

     Akuntabilitas (accountability) secara harfiah diartikan sebagai ”keadaan untuk 

dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut accountable yang 

diartikan sebagai ”tanggung jawab”. Istilah tersebut dalam kosa kata Perancis 

lama disebut ”comptes a render” yang berarti memberikan laporan (Raba, 2006). 

Berdasarkan berbagai pemahaman tersebut,  maka dalam sudut pandang 

semiotika akuntabilitas mampu memenuhi tiga peran berbeda. Pertama, 

sebagai simbol, yaitu menandai adanya kualitas menjadi bertanggung jawab, 

kewajiban memberi penjelasan, melaksanakan kewajiban atau tindakan, 

tanggung jawab, dan pertanggung-jawaban. Kedua,  sebagai indikator yang 

sangat bergantung pada faktor budaya dan kontekstual serta sinonim kata,   

bahwa   akuntabilitas dipandang  sebagai  indikator pertanggungjawaban. Ketiga, 

sebagai ikon, juga bergantung pada budaya karena kekuatan kesan kata ini 

hampir sepenuhnya bergantung pada perspektif audien sasaran (Dubnick, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

     Berdasarkan sudut pandang Gray et al. (1996), akuntabilitas meliputi dua 

pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban untuk menjalankan tindakan 

(atau mengendalikan dari tindakan itu) dan pertanggungjawaban menyediakan 

laporan dari tindakan yang dilakukan. Dilihat dari esensi akuntabilitas, menurut 

Gray et al. (1997) adalah pemberian informasi antara dua pihak. Pihak pertama 

adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  dan  memberikan  penjelasan  atau 

justifikasi dan pihak yang berhak menerima penjelasan. 

     Akuntabilitas menurut Schacter (2000) didefinisikan sebagai aktivitas untuk 

memberikan penjelasan tentang alasan dibenarkannya suatu tindakan yang 

dilakukan dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil tindakan korektif 

ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman secara tegas 

bahwa akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar mencakup aktivitas 

untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga 

mencakup kegiatan koreksi terhadap tindakan yang dianggap salah.  

     Penjelasan dari Schacter (2000) menjadi dasar bagi peneliti untuk menilai 

bahwa Kutara Manawa Dharmasastra merupakan bukti nyata bahwa praktik 

akuntabilitas telah lama diterapkan di bumi nusantara, bahkan sejak zaman 

Kerajaan Majapahit. Berbagai aturan tentang Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan 

Ahutang-Apihutang, merupakan bukti nyata bahwa kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi di masa 

itu.  

      Secara umum, peneliti membagi akuntabilitas dalam praktik Adol-Atuku, 

Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang ke dalam dua jenis yaitu akuntabilitas 

fisik dan non-fisik. Akuntabilitas fisik lebih fokus pada hal-hal yang dapat dilihat 

dan diraba, sebagai piranti pertanggungjawaban sebuah transaksi. Sementara 
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akuntabilitas non-fisik lebih berfokus pada hal-hal yang tidak kasat mata dan tidak 

dapat diraba, namun dapat dirasakan. Adapun penjelasan lebih lanjut tentang 

akuntabilitas dari masing-masing transaksi tersebut (Adol-Atuku, Sanda (Gadai) 

dan Ahutang-Apihutang) akan dijelaskan pada sub bab berikut. 

 
5.2.1 Jejak Akuntabilitas Adol-Atuku  

     Praktik jual beli merupakan kegiatan yang tidak lepas dari kehidupan manusia 

dari zaman dahulu (meskipun bentuknya berbeda-beda dari masa ke masa), 

begitu juga di era kerajaan Majapahit. Menurut Sondakh (2000), sejak abad 14 

kerajaan Majapahit telah menguasai lima jaringan perdagangan (commercial 

zones). Pertama, jaringan Teluk Bengal, yang meliputi pesisir Koromandel di 

India Selatan, Sri Lanka, Burma (Myanmar), serta pesisir utara dan barat 

Sumatera. Kedua, jaringan perdagangan Selat Malaka. Ketiga, jaringan 

perdagangan yang meliputi pesisir timur Semenanjung Malaka, Thailand, dan 

Vietnam Selatan. Jaringan ini juga dikenal sebagai jaringan perdagangan Laut 

Cina Selatan. Keempat, jaringan perdagangan Laut Sulu, yang meliputi pesisir 

barat Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pesisir utara Kalimantan (Brunei 

Darussalam). Kelima, jaringan Laut Jawa, yang meliputi kepulauan Nusa 

Tenggara, kepulauan Maluku, pesisir barat Kalimantan, Jawa, dan bagian 

selatan Sumatera. 

     Berdasarkan fakta di atas, maka dapat dapat dikatakan bahwa jauh sebelum 

abad ke-14, praktik jual-beli telah lama diterapkan di Kerajaan Majapahit 

(Rosyinadia, 2014). Praktik jual beli inilah yang disebut dengan istilah Adol-

Atuku. Adol dalam istilah jawa diartikan sebaga “jual”, sedangkan Atuku diartikan 

sebagai ‘beli’. Adol-Atuku dalam era kerajaan Majapahit diatur secara jelas dalam 

kitab Kutara Manawa Dharmasastra khususnya pada Bab VI yang terdiri dari 4 
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pasal, yaitu dari pasal 94-97. Masih menurut Rosyinadia (2014), kegiatan 

pencatatan atas transaksi jual beli dan transaksi lainnya telah dilakukan sejak 

abad ke-13. Hal ini semakin menguatkan bahwa akuntabilitas memang telah 

dijunjung tinggi pada masa itu. 

     Pada era ekonomi modern, jual-beli memiliki definisi peristiwa yang 

melibatkan dua belah pihak, pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu benda, sementara pihak yang lain membayar harga yang 

telah dijanjikan. Syaifullah (2014) menuliskan bahwa berdasarkan perspektif 

Islam, Abu Qudamah mendefinisikan jual-beli sebagai kegiatan saling tukar 

menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Jauh sebelum itu, 

Muljana (1967) telah mendefinisikan jual-beli atau Adol-Atuku berdasarkan hasil 

terjemahan dari kitab Kutara Manawa Dharmasastra sebagai suatu persetujuan 

dari kedua pihak, yaitu pihak yang mengikatkan dirinya untuk menyerahkan 

menyerahkan sesuatu dan pihak lain yang sanggup membayar harga yang telah 

disepakati. Beberapa pengertian jual-beli tersebut memang secara redaksi 

berbeda, namun secara substansi tidak memiliki perbedaan yang signifikan, 

sehingga secara umum, transaksi Adol-Atuku dalam Kutara Manawa 

Dharmasastra dapat digambarkan dalam skema berikut: 
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Gambar 5.2 Skema Adol-Atuku dalam Kutara Manawa Dharmasastra 

 
 

      Berdasarkan gambar di atas, jual-beli dianggap berakhir jika kedua belah 

pihak telah menyepakati hak dan kewajiban masing-masing yang berkaitan 

dengan jual-beli yang dilakukan. Penjual menyerahkan barangnya dan 

menerima pembayaran, serta pembeli melakukan pembayaran dan menerima 

barang. Praktik jual-beli tersebut sebenarnya sama dengan praktik jual-beli 

biasa, yang jika dilihat dari sisi prinsip jual-beli tidak ada masalah, karena 

barang riil diserahkan kepada pembeli (Usanti, 2013). Pada transaksi normal, 

umumnya tidak terdapat permasalahan. Jika dikemudian hari ternyata 

ditemukan permasalahan, maka diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada 

dalam Kutara Manawa Dharmasastra. 

     Pada kondisi transaksi yang tidak normal, seperti transaksi jual-beli (Adol-

Atuku) yang telah dilakukan pembayaran oleh si pembeli, namun barang yang 
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dibeli tersebut tidak segera diambil atas keinginan pembeli (bukan karena 

penjual belum bisa menyerahkan barang tersebut). Jika dengan berjalannya 

waktu, kemudian terjadi sesuatu pada barang tersebut  (hilang, rusak, bahkan 

mati jika barang berupa hewan), maka penjual tidak perlu atau tidak wajib 

bertanggung jawab. Pada kondisi seperti ini, pembeli tidak berhak meminta 

kembali pembayaran yang telah diserahkan kepada penjual. Kondisi inilah 

dalam istilah modern disebut force majeure (Hayati, 2004). 

     Hidayat & Khomarudin (2017) menyatakan bahwa karakterisitik force majeure 

merupakan suatu bencana atau sebuah keadaan darurat yang secara hukum 

akan berimplikasi kepada munculnya berbagai aturan untuk menghilangkan 

ataupun setidaknya mengurangi kondisi darurat tersebut. Pada konteks Adol-

Atuku, kondisi force majeure tersebut tercantum dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra Pasal 94 yang berbunyi:   

“Barangsiapa membeli barang misalnya kerbau, sapi atau 
binatang apapun, setelah dibayar oleh pembeli, tetapi belum 
diambil, jadi masih ada pada penjual. (karena tidak segera diambil 
oleh pembelinya), jika kemudian binatang itu mati atau hilang, 
pembeli tidak berhak minta kembali uang pembeliannya. Peristiwa 
itu disebut dalam undang-undang kematian barang belian. Jika 
pembeli itu memaksa penjualnya (untuk membayar kembali), dan 
kemudian timbul sengketa, pembeli itu akan disalahkan. Ia harus 
mengembalikan uang dua lipat nilai binatang kepada penjual.” 

 

     Pasal di atas menganjurkan agar masyarakat tidak menyepelekan transaksi 

Adol-Atuku yang telah disepakati. Ketika dalam Adol-Atuku penjual sudah siap 

dengan barangnya dan pembeli sudah siap dengan pembayarannya, maka 

sebaiknya Adol-Atuku tersebut segera diselesaikan dengan pembeli 

menyerahkan pembayarannya kepada penjual dan pembeli tidak menunda-

nunda untuk mengambil barang yang menjadi haknya. Jika pembeli tidak segera 

mengambil barang tersebut padahal penjual sudah siap untuk menyerahkannya, 
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lalu terjadi sengketa maka pasal 94 dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

tersebut bisa digunakan. 

     Berbeda jika yang dibeli bukan binatang ternak tetapi berupa barang dan 

sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait harga dan pembeli 

sudah melakukan pembayaran, namun barang tersebut belum diambil oleh 

pembeli kemudian barang tersebut hilang karena dicuri atau diambil oleh raja, 

maka pembeli yang seharusnya memiliki hak atas barang tersebut tidak 

diperbolehkan menuntut ganti rugi kepada penjual. Hal ini dikarenakan penjual 

bukan dengan sengaja menghilangkan barang tersebut, dan kedua belah pihak 

sama-sama mengalami kerugian. Hal tersebut dijabarkan dalam pasal 95 kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika barang telah terjual, namun barang tersebut masih ada 
pada penjual, belum diterima oleh pembeli, kemudian hilang 
tercuri pencuri atau diambil oleh raja, pembeli tidak boleh minta 
ganti kepada penjual. Kenyataannya kedua belah pihak merasa 
kehilangan. Separo harga barang tersebut dikembalikan kepada 
pembeli. Jika keduanya baik pembeli maupun penjual segan 
mematuhi undang-undang itu, atau salah satu tidak mau tunduk, 
dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, sedangkan 
uang pembelian itu disita.” 

 
     Hal tersebut diatur dengan tujuan agar pihak yang dirugikan (baik penjual 

maupun pembeli) tidak semakin dirugikan. Penjual dianggap dalam keadaan 

rugi karena meskipun sudah menerima pembayaran dari pembeli namun 

diasumsikan barang yang dicuri maupun diambil oleh raja tidak hanya barang 

yang sudah dibeli oleh pembeli. Pada alain pihak, pembeli dalam keadaan rugi 

karena sudah melakukan pembayaran namun tidak bisa memiliki barang yang 

menjadi haknya. Jadi jika mereka saling menuntut, yang terjadi adalah sudah 

rugi akan semakin rugi lagi. Selain itu, barang yang diambil oleh raja harus 

diikhlaskan karena merupakan bentuk bakti masyarakat (kawula) kepada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

rajanya atau diasumsikan barang yang diambil dipergunakan untuk kepentingan 

kerajaan. 

     Transaksi jual-beli juga mengenal adanya tanda jadi atau uang panjar atau 

pembayaran sebagian dari harga yang telah disepakati antara penjual dan 

pembeli. Uang panjar yang dalam istilah modern disebut uang muka atau down 

payment (DP), menurut Kusmiyati (2007) merupakan bukti keseriusan dari 

pembeli yang juga menjanjikan waktu pelunasannya. Model transaksi ini 

menyebabkan barang yang diperjual-belikan belum bisa dimiliki oleh pembeli 

hingga terjadinya pelunasan. Apabila pembayaran sisa harga tidak dibayarkan 

pada waktu yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, maka menurut 

kitab Kutara Manawa Dharmasastra, jual-beli itu batal sedangkan uang panjar 

yang telah dibayar oleh pembeli dianggap hilang. Uang panjar itu tidak perlu 

dikembalikan dan barang tidak perlu diserahkan oleh penjual serta tidak dapat 

diminta oleh pembeli. Hal di atas ditegaskan dalam pasal 96 kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika pembeli telah membayar panjar tetapi tidak datang pada 
waktu yang telah ditetapkan, penjual berhak untuk membatalkan 
pembelian itu; uang panjar itu hilang. Jika pada barang yang dijual 
terdapat cacat, namun tidak dikatakan oleh penjualnya, barang 
yang telah dibeli itu dikembalikan dan uang pembelian dibayar 
dua lipat oleh penjual.” 
 

      Pasal di atas tidak hanya menuntut pembeli untuk berkomitmen terhadap 

janji yang telah diucapkannya untuk membayar sisa uang panjar. Pasal di atas 

juga menuntut penjual agar bersikap jujur dalam menjual barang yang hendak 

dijualnya. Artinya, penjual harus menjelaskan barang yang akan dijualnya 

kepada pembelinya, jika terdapat cacat pada barang tersebut, maka penjual 

wajib menyampaikan letak-letak cacatnya barang yang akan dijualnya itu. Jika 

hal itu tidak dilakukan, maka pembeli berhak mengembalikan barang yang telah 
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dibelinya dan meminta uangnya kembali dua kali lipat dari harga yang telah 

disepakati. Kejujuran serta keterbukaan antara penjual dan pembeli memang 

sangat diharapkan dalam transaksi jual-beli agar tercapai hasil yang memuaskan 

bagi penjual begitu juga bagi pembeli dikemudian harinya. Selain itu, 

keterbukaan merupakan jalan tengah untuk menghindari persengketaan maupun 

pertikaian antara penjual dan pembeli. 

     Pada masa kerajaan Majapahit juga diatur mengenai seorang perempuan 

(yang sudah bersuami) menjual dirinya atau dijual oleh suaminya. Jika 

perempuan yang sudah bersuami menjual dirinya sendiri tanpa sepengetahuan 

atau seizin atau atas keinginan suaminya, maka pembeli perempuan tersebut 

patut dipersalahkan dan perempuan tadi boleh diambil lagi oleh suaminya tanpa 

adanya ganti rugi apapun kepada pembeli tadi. Berbeda jika perempuan yang 

bersuami tersebut memang dijual oleh suaminya, lalu dinikahi oleh pembeli tadi, 

maka pembeli tidak dapat dipersalahkan. Perihal tersebut diatur dalam Pasal 97 

kitab  Kutara Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika ada orang perempuan menjual dirinya sendiri, tidak dijual 
oleh suaminya, kemudian dijadikan hamba oleh pembelinya, 
pembeli itu dikenakan denda empat laksa, sedangkan perempuan 
itu boleh diambil kembali (begitu saja). Peristiwa itu disebut maling 
istri yakni pencurian isteri. Jika ada lelaki menjual isterinya, 
kemudian isteri itu dinikah oleh pembelinya, pembeli itu tidak 
bersalah.” 

 
     Peraturan tersebut menunjukkan bahwa sebagai seorang pembeli (dalam hal 

ini pembeli perempuan) harus berhati-hati dan memastikan dulu perihal apa yang 

akan dibeli. Jika pembeli tersebut tidak teliti dan melakukan kesalahan, maka 

akan dikenakan denda sehingga akan mengalami kerugian yang berlipat (sudah 

membayar atas perempuan, namun tidak bisa memilikinya, bahkan mendapatkan 

denda atas tindakannya). Selain itu, dalam peraturan tersebut menunjukkan 
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bahwa seorang wanita yang telah menikah, secara otomatis dia menjadi hak 

sepenuhnya dari sang suami, sehingga apapun yang dilakukan harus dengan 

seijin dari suaminya. 

     Berdasarkan berbagai analisa dan argumentasi di atas, peneliti dapat 

menunjukkan bukti akuntabilitas, baik secara fisik maupun non-fisik yang ada 

dalam praktik Adol-Atuku pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Adapun 

akuntabilitas fisik tersebut dapat dibuktikan dengan dua hal yaitu:  

1. Adanya Barang yang Diperjualbelikan 

Pada kitab Kutara Manawa Dharmasastra telah tertulis secara eksplisit 

bahwa barang yang diperjualbelikan dapat berupa hewan ternak seperti 

kerbau, sapi dan binatang ternak lainnya seperti yang tertuang dalam pasal 

94. Bahkan, pada pasal 97 disebutkan pula barang dagangan berupa istri. 

Menganggap istri sebagai objek yang dapat diperdagangkan, tentunya 

bukanlah hal yang pantas dilakukan, terutama di zaman modern seperti 

sekarang ini, namun itulah realita yang terjadi pada masa itu. Pada intinya 

peneliti ingin menegaskan bahwa dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra telah tertuliskan secara jelas terkait adanya barang dan jasa 

secara riil saat dilakukannya transaksi Adol-Atuku. 

2. Penggunaan Uang Sebagai Alat Pembayaran 

Uang merupakan alat tukar yang telah lazim digunakan untuk kegiatan 

transaksi Adol-Atuku pada masa Kerajaan Majapahit. Uang dianggap 

sebagai alat yang paling efektif untuk memudahkan masyarakat dalam 

transaksi jual beli. Melalui penggunaan uang inilah, rakyat di masa itu 

dapat meninggalkan transaksi tukar menukar barang (barter) yang 

dianggap sangat menyulitkan. Adapun uang yang banyak digunakan 
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pada zaman Kerajaan Majapahit adalah uang kepeng dan uang gobog 

(Rosyinadia, 2014). 

     Selain akuntabilitas fisik, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya 

bahwa akuntabilitas non-fisik juga dapat ditemukan dalam transaksi Adol-Atuku 

pada masa kejayaan Majapahit. Adapun bentuk akuntabilitas non-fisik tersebut 

yaitu: 

1. Adanya Nilai yang Dianut 

Transaksi Adol-Atuku yang diterapkan pada masa Kerajaan Majapahit 

berdasarkan kitab Kutara Manawa Dharmasastra, bukanlah sekedar 

transaksi jual beli yang bebas nilai. Ada aturan-aturan mengikat yang 

harus dipatuhi oleh para pelaku Adol-Atuku itu sendiri. Jika dipahami 

secara seksama, maka nilai keadilan sangat jelas tergambar dalam aturan 

Adol-Atuku di masa itu. Hal ini salah satunya tergambar dalam pasal 95 

yang berbunyi: 

“Jika barang telah terjual, namun barang tersebut masih ada pada 
penjual, belum diterima oleh pembeli, kemudian hilang tercuri 
pencuri atau diambil oleh raja , pembeli tidak boleh meminta ganti 
kepada penjual. Kenyataannya kedua belah pihak merasa 
kehilangan. Separo harga barang tersebut dikembalikan kepada 
pembeli.” 
 

Selain nilai keadilan, terdapat pula nilai kejujuran dan rasa saling percaya 

yang dipraktikkan dalam transaksi Adol-Atuku di masa itu. Nilai kejujuran 

dan rasa saling percaya itu muncul secara alami, karena konsekuensi bagi 

penjual ataupun pembeli yang tidak berlaku jujur adalah sanksi berupa 

denda yang berat. Hal ini tergambar dalam pasal 96 kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra yang berbunyi:  

“Jika pada barang yang dijual terdapat cacat, namun tidak dikatakan 
oleh penjualnya, barang yang telah dibeli itu dikembalikan dan uang 
pembelian dibayar dua kali lipat oleh penjual.” 
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2. Adanya Kepercayaan Tertentu 

Praktik Adol-Atuku pada masa Kerajaan Majapahit juga menggambarkan 

sebuah kepercayaan yang menganggap bahwa ketika seorang perempuan 

menikah, maka perempuan (istri) tersebut sepenuhnya menjadi hak miliki 

suami. Kepercayaan tersebut manyebabkan munculnya anggapan bahwa 

suami boleh menjual istrinya dan hal itu dibenarkan dalam kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra pasal 97.  

3. Adanya Sanksi untuk Pelanggaran  

Untuk mengatur transaksi Adol-Atuku dalam masyarakat, agar lebih teratur 

dan terhindar dari sengketa yang berujung pertikaian, maka kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra juga mengatur tentang sanksi berupa denda dan 

bahkan sampai berujung pada penyitaan barang dagangan. Hal ini salah 

satunya tertuang dalam pasal 95 yang berbunyi: 

“....Jika keduanya baik pembeli maupun penjual segan mematuhi 
undang-undang itu, atau salah satu tidak mau tunduk, dikenakan 
denda dua laksa oleh raja yang berkuasa, sedangkan uang 
pembelian itu disita.” 

 
4. Ketepatan Waktu 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra juga mengatur secara tegas tentang 

ketepatan waktu daam transaksi Adol-Atuku. Ketentuan ini tergambar 

secara jelas dalam pasal 96 yang berbunyi: 

“Jika pembeli telah membayar uang panjar tetapi tidak datang pada 
waktu yang telah ditetapkan, penjual berhak membatalkan 
pembelian itu; uang panjar itu hilang....” 

 
5. Adanya Ketentuan Kondisi Force Majeure 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra bab adol-atuku juga mengatur 

tentang kondisi dimana terdapat beberapa pengecualian yang disebabkan 
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oleh situasi tidak terduga (force majeure). Kondisi force majeure yang 

dimaksud disini adalah saat barang yang telah terjual dan masih ada pada 

penjual, kemudian barang tersebut dicuri atau diambil oleh raja maka, 

penjual tidak harus menanggung semuanya. Hal ini dituliskan secara jelas 

dalam Kitab Kutara Manawa Dharmasastra  pasal 95. 

 
5.2.2 Jejak Akuntabilitas Sanda (Gadai) 

     Secara umum, pengertian gadai pada zaman kerajaan Majapahit adalah 

sama dengan pengertian gadai pada saat ini. Menurut Haris (2007), gadai 

merupakan transaksi dengan cara menahan salah satu harta peminjam sebagai 

jaminan atas pinzaman yang diterimanya. Berbagai mekanisme, proses, dan 

pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan praktik gadai pada saat ini, yaitu 

pemberi gadai berhak mendapat uang setelah penerima gadai menerima barang 

gadaian yang diberikan oleh pemberi gadai. Penerima gadai mempunyai hak 

untuk menerima barang yang digadaikan dan berkewajiban menyimpannya baik-

baik selama barang yang bersangkutan dalam masa gadai. Praktik gadai pun 

hingga saat ini terus mengalami perkembangan dan modifikasi. Hal ini sejalan 

dengan mazhab sejarah hukum, yang menyatakan bahwa hukum tidak 

diciptakan, tetapi ditemukan (Putro, 2017:14) 
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Gambar 5.3 Skema Sanda (Gadai) dalam Kutara Manawa Dharmasastra 

 
      Pembayaran uang gadai dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada 

surat gadai oleh pemberi gadai kepada penerima gadai disebut penebusan 

gadai. Melalui pembayaran ini, penerima gadai wajib mengeluarkan barang 

gadaian dari tempat penyimpanan dan menyerahkannya kembali kepada si 

pemberi gadai (Prasetyawati dan Hanoraga, 2015). Penerima gadai tidak 

mempunyai hak untuk menolak ataupun menunda pembayaran uang gadai dari 

pemberi gadai untuk menebus barangnya (Dzaman, 2013). Jika telah sampai 

pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak maka 

pemberi gadai wajib membayar dan penerima gadai wajib menyerahkan barang 

gadaiannya. Jika salah satu pihak enggan memenuhi kewajibannya, maka 

upaya hukum dapat dilakukan untuk daya paksa (Isnaeni, 1996: 51).  

     Praktik gadai pada zaman kerajaan Majapahit ini telah berlaku pembayaran 

bunga berkala, hal ini ditegaskan dalam Pasal 107 kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra yang berbunyi: 
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“Barang siapa mengambil kembali barang gadaiannya tanpa 
membayar bunga berkala, tanpa membayar modal gadai, jadi 
tanpa menebus gadai, dikenakan denda: uang modal gadai 
dikembalikan dua lipat kepada penggadai ditambah perhitungan 
atas dasar nilai gadai beserta bunganya. Itu semuanya dihitung 
dalam bentuk uang sebagai denda yang dikenakan oleh raja 
yang berkuasa kepada orang yang mencabut barang gadaian. 
Demikian pula halnya dengan penggadai, jika ia segan 
mengeluarkan barang gadaian setelah dibayar tebusannya. 
Dendanya sebesar nilai barang yang digadaikan ditambah modal 
gadai beserta bunga berkala. Modal gadai dua lipat dikembalikan 
kepada orang yang menggadaikan. Kesalahannya sama dengan 
kesalahan orang yang mencabut gadai. Keduanya tidak mau 
membayar utang. Kesalahan penggadai ialah: sudah menerima 
kembali jumlah piutang beserta bunganya berkal, namun segan 
mengeluarkan barang gadaian. Keduanya berbuat salah 
terhadap raja yang berkuasa.” 

 

Pasal di atas menegaskan bagi para pemberi gadai untuk membayar bunga 

berkala kepada penerima gadai. Selain itu, penerima gadai pun juga wajib 

menyerahkan kembali barang gadaian si pemberi gadai apabila si pemberi gadai 

telah menebus barang gadaiannya serta telah membayar bunga berkalanya 

kepada penerima gadai (Dzaman, 2013). Jika penerima gadai tidak 

mengembalikan barang gadaian setelah ditebus oleh pemberi gadai atau 

sebaliknya pemberi gadai tidak membayar bunga berkala dan tebusan uang 

modal gadai, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam pasal 

di atas (Dzaman, 2013). Para pelanggar perjanjian diwajibkan membayar denda 

dua kali lipat jika salah satu pihak melakukan pelanggaran sebagaimana 

termaktub dalam pasal di atas. Praktik seperti ini sebenarnya juga masih 

dilakukan pada zaman modern dengan bentuk yang bervariasi, namun 

kebanyakan jika pihak peminjam tidak dapat melunasi pinzamannya maka, 

perusahaan pegadaian akan memberikan denda atas keterlambatan 

pembayaran (Soeprapti, 2016). Jika peminjam dinyatakan tidak mampu 

mengembalikan uang yang dipinjam, maka akan dilakukan pelelangan barang 
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yang digadai tersebut. 

  
Gambar 5.4 Skema Hubungan dalam Sanda (Gadai) 

 

     Penting diketahui bahwa pada zaman kerajaan Majapahit terdapat sebuah 

kebiasaan yang ditaati oleh penduduk kerajaan sebagai hukum (Pradhani, 2017). 

Kebiasaan ini seringkali terjadi pada barang milik warga yang kadang disukai 

oleh raja. Masih menurut Pradhani (2007), apabila raja yang berkuasa 

berkehendak untuk mengambil barang milik warga yang disukainya, maka raja 

berhak mengambilnya dan itu harus ditaati serta harus diberikan oleh pemilik 

barang kepada raja, tak peduli bahwa barang itu barang gadaian, barang titipan, 

maupun barang yang telah dibeli orang dengan uang panjar. Barang yang 

demikian ini biasanya disebut dengan Kapanasadharana atau Kapancabhaya, 

yaitu tertimpa oleh salah satu dari lima bencana. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 

155 kitab Kutara Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika titipan diambil oleh raja yang berkuasa, hilang tercuri 
pencuri, kena bakar, hanyut di air, atau hilang akibat peperangan, 
penitip tidak berhak menuntut ganti. Titipan itu kena 
Pancasadharana (kena lima rintangan).” 
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     Berdasarkan pasal di atas dapat dikatakan bahwa barang gadaian yang 

tertimpa oleh salah satu dari lima bencana sebagaimana disebut dalam pasal di 

atas, yaitu lima bencana yang disebut dengan Pancasadharana dan Pancabhaya 

yaitu diambil oleh raja yang berkuasa, hilang karena dicuri, musnah kena bakar, 

tertimpa bencana air, dan hilang akibat peperangan, maka sesungguhnya 

pemberi gadai dan penerima gadai sedang dalam kerugian. Kondisi tersebut 

menurut Hayati (2004) dianggap memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai 

force majeure.  Senada dengan Hayati (2014), kemudian Hidayat & Khomarudi 

(2017) mempertegas bahwa yang dinamakan force majeure adalah sebuah 

keadaan darurat yang secara hukum akan berimplikasi kepada munculnya 

berbagai aturan untuk menghilangkan ataupun setidaknya mengurangi kondisi 

darurat tersebut. 

     Pada kondisi sebagaimana disebutkan di atas, pemberi gadai tidak berhak 

menuntut barang gadaiannya kembali meskipun pemberi gadai bermaksud untuk 

menebusnya. Begitu juga dengan penerima gadai tidak berhak untuk meminta 

kembali uang gadai seluruhnya atau sebagian dari pemberi gadai. Hal ini lebih 

memenuhi prinsip keadilan menurut Rawls (1973), yang salah satunya 

menyatakan bahwa segala sesuatu dinyatakan adil jika memiliki tingkat 

kebebasan yang merata. Lebih lanjut, Fatah (2013), telah menuliskan secara 

lengkap tentang prinsip keadilan menurut Rawls (1973) yang salah satunya 

adalah tentang persamaan yang adil atas kesempatan, termasuk juga perlakuan 

di depan hukum tentunya. 

     Mengenai barang gadaian, menurut kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

segala macam harta benda dapat digadaikan, terutama barang, binatang, tanah, 

dan orang (Muljana, 1967). Khusus binatang, ada beberapa hal yang patut 
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diketahui. Diantaranya, binatang yang digadaikan tidak diserahkan kepada 

penerima gadai, namun yang diserahkan kepada penerima gadai adalah hak 

gadai yang mengikat pemberi gadai. Penerima gadai berhak atas tenaga kerja 

binatang yang bersangkutan. Binatang yang telah digadaikan tidak boleh 

digadaikan kepada orang lain lagi oleh penerima gadai. Hal ini sesuai dengan 

yang dinyatakan Sardjito dan Sumantri (1990), yang menyatakan bahwa barang 

yang digadaikan tidak boleh digadaikan kembali tanpa seizin pemilik barang 

gadai. Senada dengan Sumantri (1990), lebih lanjut Pristiwati (2014) 

menegaskan bahwa pihak pemegang gadai dilarang menggunakan barang gadai 

untuk kepentingan sendiri dengan jalan menggadaikan ke pihak lain. Hal ini juga 

diperkuat oleh Salim (2012), yang menyatakan bahwa apapun yang dihasilkan 

oleh barang gadai akan menjadi hak dari pemilk barang.  

     Pada gadai ternak, jika binatang yang digadaikan itu beranak, maka penerima 

gadai tidak berhak atas anak binatang itu, anak binatang itu menjadi hak pemberi 

gadai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 98 kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

yang berbunyi: 

“Barang siapa menggadaikan kerbau atau sapi, dan binatang itu 
dalam gadaian mengandung, anak kerbau atau sapi itu menjadi 
milik yang menggadaikan. Penggadai tidak berkuasa mengambil 
isi barang gadaian. Oleh karena itu anak binatang gadaian tidak 
boleh diambil oleh penggadai. Penggadai hanya berhak atas 
tenaga kerjanya. Demikian itu ketetapan gadai menurut undang-
undang itu dipatuhi di negara ini.” 

 
     Pasal di atas menegaskan bahwa hak milik atas anak binatang yang lahir 

disaat binatang itu sedang dalam gadaian adalah hak orang yang menggadaikan, 

karena si penerima gadai hanya dapat mengambil manfaat dari binatang gadaian 

yang dia terima. Menurut Salim (2012), manfaat dari barang gadai tersebut dapat 

digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari si pemiliki barang gadai dalam 
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hal ini adalah binatang ternak. Saat anak binatang yang lahir ketika dalam masa 

gadai itu tidak lagi menjadi hak orang yang menggadaikan melainkan anak 

binatang itu serta binatang gadaiannya menjadi hak penerima gadai. Hal ini 

dapat terjadi apabila binatang yang digadaikan itu kadaluwarsa, yaitu ketika 

binatang yang digadaikan itu telah lewat dari tiga tahun.  

     Kitab Kutara Manawa Dharmasastra menjelaskan, jika kerbau atau sapi yang 

digadaikan setelah lewat dari tiga tahun sifatnya menjadi kadaluwarsa dan 

binatang gadaian itu secara otomatis menjadi hak milik penerima gadai, barang 

gadaian itu sifatnya menjadi barang yang telah terjual. Artinya, penebusan 

barang gadaian harus dilakukan dalam waktu tiga tahun setelah akad gadai 

dilakukan. Uniknya lagi, praktik gadai tersebuti, hingga saat ini juga masih 

dipertahankan di kalangan masyarakat tradisional Jawa (Salim, 2012). 

     Paparan di atas juga berlaku untuk anak binatang yang lahir dalam gadaian. 

Jika telah jatuh tempo penebusan binatang gadai yaitu setelah tiga tahun dan 

pihak penggadai masih belum juga menebus binatang yang digadaikannya, 

maka binatang yang digadaikan tersebut secara otomatis menjadi hak milik 

penuh penerima gadai. Hal ini juga berlaku untuk anak binatang jika dalam waktu 

gadai binatang itu melahirkan. Hal ini dipaparkan dalam pasal 101 kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

Barang siapa menggadai kerbau atau sapi, jika kerbau atau sapi 
itu beranak dalam gadaian, anaknya menjadi hak milik orang yang 
menggadaikan, asal belum lewat tiga tahun. 

 
     Berbeda dengan pasal di atas, dijelaskan pula dalam pasal 116 kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra tentang barang gadaian yang tidak akan pernah menjadi 

kadaluwarsa sekalipun penebusannya lebih dari tiga tahun (Muljana, 1967). 

Barang-barang itu diantaranya adalah tanah, barang milik seorang gadis, milik 
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orang perempuan yang dititipkan, barang milik raja, dan barang milik pendeta 

(Muljana, 1967). Barang-barang sebagaimana disebutkan di atas tidak akan 

hilang selamanya dan tidak akan kadaluwarsa sekalipun penebusannya lebih 

dari tiga tahun. 

     Sempat disinggung sebelumnya bahwa penerima gadai dari orang yang 

menggadaikan binatang berhak atas tenaga kerja dari binatang yang digadaikan 

tersebut, namun jika binatang yang digadaikan itu belum dapat dimanfaatkan 

tenaga kerjanya karena masih tergolong kecil, maka orang yang menggadaikan 

binatang itu harus membayar bunga berkala sebesar bunga utangan uang. Hal 

ini juga berlaku terhadap orang yang menggadaikan hamba (orang) yang masih 

kecil dan tidak dapat dimanfaatkan tenaganya untuk bekerja, maka orang yang 

menggadaikan hamba ini harus membayar uang makan seperempat tahil dalam 

setahun. Gadai yang seperti ini biasa disebut dengan gadai titipan, fakta ini 

dijelaskan dalam pasal 99 kitab Kutara Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika orang menggadaikan orang seperti kuda atau binatang 
apapun yang berkaki empat atau binatang yang berkaki dua 
misalnya angsa, waktu masih kecil belum dapat dipungut tenaga 
kerjanya, yang menggadaikan supaya memberi uang bunga berkala 
sebesar bunga utangan uang. Jika menggadaikan hamba laki-laki 
atau perempuan yang belum dapat bekerja, supaya orang yang 
menggadaikan itu membayar seperempat tahil setahun. 
Peribahasanya kena leler yakni gadai titipan.” 
 

      Sifat gadai orang (hamba) tidak jauh berbeda dengan sifat gadai binatang, 

yaitu tenaga kerja dari barang gadaian itu menjadi hak penerima gadai selama 

barang itu dalam gadaian (Muljana, 1967). Namun adakalanya seorang hamba 

yang digadaikan itu mempunyai akhlak yang tercela, misalnya suka mencuri atau 

suka berbuat onar. Orang yang menggadaikan hamba semacam ini juga turut 

menanggung akibat dari perbuatan hamba yang digadaikannya itu. Orang 

tersebut dapat dikatakan menggadaikan pencuri. Jika hal ini terjadi, maka si 
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penggadai akan dikenakan denda sesuai ketentuan pasal 104 kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra berikut: 

“Jika ada hamba laki-laki atau perempuan digadaikan oleh 
tuannya, kemudian mencuri harta milik penggadai karena lapar, 
apabila nilai barang curiannya itu lebih dari seratrus, penggadai 
berhak untuk membunuh hamba yang digadaikan itu. Orang yang 
menggadaikan itu dianggap melakukan pencurian. Ia harus 
membayar utangnya sebanyak uang gadai kepada penggadai. 
Jika ia tidak senang akan kematian hamba laki-laki/perempuan itu 
dan kemudian timbul perkara, sehingga penggadai itu dituntut 
dalam pengadilan, orang itu akan dikenakan pidana mati oleh raja 
yang berkuasa, karena ia menggadaikan pencuri. Apalagi jika 
pencurian barang milik penggadai itu terjadi pada waktu malang, 
layak dikenakan pidana mati, jika ia kalah dalam perkara. 
Demikianlah undang-undangnya. 
 

     Pasal di atas tidak hanya menegaskan beratnya sanksi yang akan diterima 

oleh hamba yang digadaikan jika melakukan perbuatan tercela, namun juga 

sebagai bentuk peringatan terhadap orang yang akan menggadaikan hambanya. 

Jika hamba yang dia gadaikan melakukan perbuatan yang tercela misalnya saja 

mencuri, maka bukan hanya hamba tersebut yang menerima sanksinya, 

melainkan orang yang menggadaikan hamba juga akan menerima akibat dari 

apa yang dilakukan hambanya itu. Masyarakat Majapahit sangat berhati-hati 

dalam menggadaikan seorang hamba, karena perbuatan dari hamba yang akan 

digadaikan itu juga memiliki dampak terhadap pemberi gadai itu sendiri. 

     Berdasarkan berbagai analisis dan argumentasi di atas, peneliti dapat 

menunjukkan secara lebih rinci tentang bukti akuntabilitas, baik secara fisik 

maupun non-fisik yang ada dalam praktik Sanda (Gadai) pada masa kejayaan 

Kerajaan Majapahit. Adapun akuntabilitas fisik tersebut dapat dibuktikan dengan 

2 (dua) hal yaitu: 

1. Barang yang Dapat Digadaikan 

Berkaitan dengan praktik transaksi Sanda (Gadai) ini, Kitab Kutara 
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Manawa Dharmasastra telah menjelaskan secara lugas tentang berbagai 

contoh barang yang dapai dijadikan sebagai barang gadai. Adapun 

barang-barang tersebut diantaranya: binatang ternak (sapi, kerbau, kuda, 

ayam), harta milik (emas, intan dan lain-lain), sawah, tanah (bukan 

sawah), budak (hamba), pakaian dan wadah tembaga. Berbagai contoh 

tersebut tertulis secara eksplisit dalam pasal 98-101, pasal 103-104, pasal 

108-116.  

2. Penggunaan Uang Sebagai Pengukur Nilai Sanda (Gadai) 

Uang merupakan alat yang telah lazim digunakan untuk kegiatan transaksi 

sanda pada masa Kerajaan Majapahit. Uang dianggap sebagai alat yang 

paling efektif untuk memudahkan masyarakat menilai berapa sebuah 

barang gadai laik dihargai. Uang inilah yang dibutuhkan oleh para pemilik 

barang. Untuk mendapatkannya, mereka sampai rela menggadaikan 

barang-barang yang mereka miliki. Adapun uang yang banyak digunakan 

pada zaman Kerajaan Majapahit adalah uang kepeng dan uang gobog 

(Rosyinadia, 2014). 

     Selain dua bukti akuntabilitas fisik di atas, di dalam aturan tentang transaksi 

Sanda yang ada dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra juga terdapat 

akuntabilitas non-fisik yang meliputi:  

1. Adanya Nilai yang Dianut 

Transaksi sanda yang diterapkan pada masa Kerajaan Majapahit 

berdasarkan kitab Kutara Manawa Dharmasastra, bukanlah sekedar 

transaksi gadai yang bebas nilai. Ada aturan-aturan mengikat yang harus 

dipatuhi oleh para pelaku Sanda (Gadai) itu sendiri. Jika dipahami secara 

saksama, maka nilai-nilai seperti amanah, kejujuran dan keadilan sangat 
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tergambar aturan tersebut. Adapun nilai-nilai amanah dapat ditemui pada 

pasal 98, nilai kejujuran ada pada pasal 102 dan 103 dan nilai keadilan 

terdapat pada pasal 98 -103 dan 105 -112. 

2. Adanya Kepercayaan Tertentu 

Aturan tentang transaksi Sanda (Gadai) dalam Kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra menggambarkan beberapa kepercayaan tertentu. 

Kepercayaan tersebut salah satunya adalah keyakinan yang menyatakan 

bahwa tanah merupakan barang gadai yang tidak akan pernah 

kadaluwarsa. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 115. Ketentuan tersebut 

dianggap logis karena hingga saat ini tanah diyakini sebagai aset yang 

nilainya terus mengalami kenaikan dan tidak akan pernah menurun. Selain 

itu terdapat pula keyakinan yang menyatakan bahwa selain tanah, barang 

yang tidak dapat hilang ialah barang gadai milik seorang gadis, milik 

perempuan yang dititipkan, milik raja dan pendeta. Ketentuan tersebut 

tertulis secara eksplisit dalam pasal 116 kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra. 

3. Adanya Sanksi untuk Pelanggaran Transaksi Sanda (Gadai) 

Untuk mengatur transaksi Sanda (Gadai) dalam masyarakat, agar lebih 

teratur dan terhindar dari sengketa yang berujung pertikaian, maka Kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra juga mengatur tentang sanksi berupa 

denda dan bahkan sampai berujung sanksi yang paling berat yaitu 

hukuman mati. Untuk denda berupa uang, salah satunya tertuang dalam 

pasal 101 yang berbunyi: 

“Jika satu digadaikan kepada dua orang, maka penggadai yang 
pertama berhak mengambil barang gadaian itu. Orang yang 
menggadaikan dikenakan denda dua laksa oleh raja yang berkuasa.” 
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Adapun sanksi paling berat berupa hukuman mati, tertuang secara jelas 

dalam pasal 104 yang berbunyi: 

“Jika ada hamba laki-laki/perempuan digadaikan oleh tuannya, 
kemudian mencuri harta milik penggadai karena lapar, apabila nilai 
barang curiannya itu lebih dari seratus, penggadai berhak 
membunuh hamba yang digadaikan itu. Orang yang menggadaikan 
itu dianggap melakukan pencurian. Ia harus membayar utangnya 
sebanyak uang gadai kepada penggadai.Jika ia tidak senang dengan 
kematian hamba laki-laki/perempuan itu dan kemudian timbul 
perkara, sehingga penggadai itu dituntut dalam pengadilan, orang itu 
akan dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa, karena ia 
menggadaikan pencuri. Apalagi jika pencurian barang milik 
penggadai itu terjadi pada waktu malam; layak dikenakan pidana 
mati, jika ia kalah dalam perkaranya. Demikianlah undang-
undangnya.” 
 

4. Batasan Waktu 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra juga mengatur secara tegas tentang 

batasan waktu daam transaksi Sanda (Gadai). Ketentuan ini tergambar 

secara jelas dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang batasan 

waktu tertentu untuk setiap transaksi gadai. Misalnya dalam pasal 101 

disebutkan bahwa kerbau atau sapi yang digadaikan, jika beranak di 

pegadaian, maka anak sapi atau kerbau tersebut menjadi hak milik orang 

yang menggadai, asal belum lewat tiga tahun. Selain itu, aturan tentang 

batasan waktu ini juga terdapat dalam pasal 109-112 yang intinya setiap 

jenis barang gadai diberikan batasan waktu kadaluwarsa mulai dari dua 

hingga sepuluh tahun, kecuali tanah dan milik seorang gadis, milik orang 

perempuan yang dititipkan, miliki raja dan pendeta yang semua itu tidak 

akan kadaluwarsa. 

5. Adanya Ketentuan Kondisi Force Majeure 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra bab Sanda (Gadai) juga mengatur 

tentang kondisi dimana terdapat beberapa pengecualian yang disebabkan 
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oleh situasi tidak terduga (force majeure). Kondisi force majeure yang 

dimaksud disini sama dengan yang ada pada bab Adol-Atuku yaitu kondisi 

dimana barang gadai dicuri atau diambil oleh raja, hilang akibat kebakaran, 

hanyut karena air, terampas pencuri atau penjahat, maka barang gadaian 

tersebut tidak perlu diganti. Hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra  pasal 106 

 
5.2.3 Jejak Akuntabilitas Ahutang-Apihutang 

     Praktik utang-piutang merupakan sebuah praktik yang menimbulkan suatu 

peristiwa penting dan harus dilakukan seketat mungkin cara pelaksanaanya. 

Tidak kalah pentingnya dalam kerajaan Majapahit, praktik utang-piutang juga 

diatur dengan sangat ketat. Dalam kerajaan Majapahit sebagaimana ditetapkan 

dalam undang-undang bahwa hanya ada dua hari yang disahkan untuk 

melakukan utang-piutang, yaitu pada hari senin dan hari kamis. Selain dari dua 

hari sebagaimana dimaksud, tidak diperbolehkan melakukan praktik utang-

piutang. Saking pentingnya peristiwa dalam praktik ini, sampai dianjurkan bagi 

setiap orang yang akan berutang harus membersihkan badannya terlebih dahulu 

serta mencuci muka, agar dia sadar atas perbuatan yang akan dilakukannya. 

Tidak hanya itu, pikiran dan penglihatannya juga harus benar-benar siap untuk 

melakukan praktik utang-piutang. 
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Gambar 5.5 Skema Ahutang-Apihutang dalam Kutara Manawa Dharmasastra 

 

     Pada peristiwa ini, penghutang wajib mencatat nama orang yang berutang, 

tempat tinggalnya, tanggal memberikan piutang, minggunya, hari pasarannya, 

bulannya, tahunnya, nama saksi dan ciri-ciri orang yang berutang serta 

perjanjian bunga bulanan atau tahunan di depan orang yang berhutang. Kegiatan 

pencatatan kegiatan transaksi ditujukan untuk menghindari pertentangan di 

kemudian hari. Kegiatan pendokumentasian transaksi, menurut Nuraeni, 

Suhartati & Rahman (2012), merupakan bagian bukti akuntabilitas. Tahapan 

pencatatan merupakan bagian yang terpenting dalam praktik utang-piutang, 

karena sangat membantu si pemilik modal (Febrianto & Saputra, 2012).  Sebuah 

catatan yang memuat seluruh data dari pihak berutang dan pengutang serta 

saksi dan waktu terjadinya peristiwa utang-piutang itu akan menjadi sebuah 

dokumen penting dan sebuah senjata bagi pengutang untuk menagih orang yang 
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berhutang kepadanya (Rahmani, 2018). Catatan piutang sebagaimana dimaksud 

di atas disebut dengan pawitan. 

     Surat piutang sebagaimana dimaksud di atas harus disimpan dengan baik, 

karena surat piutang, saksi, dan tanda pembayaran bunga adalah tiga macam 

bukti piutang, ketiga macam bukti di atas harus dimiliki dan harus disimpan 

dengan baik oleh pengutang. Jiika bukti piutang tersebut tidak ada, maka pihak 

yang berhutang dapat saja memenangkan gugatan di pengadilan dan piutang 

dapat dinyatakan hilang menurut undang-undang (Tobing, 2012). Artinya, tanpa 

ketiga bukti di atas, pengutang tidak berkuasa untuk menagih utangnya. Hal 

inilah yang oleh Rahmani (2018) dianggap sebagai titik krusial dari bukti 

transaksi. Jika ketiga macam bukti piutang itu disimpan dengan baik oleh 

penghutang dan tetap dimiliki oleh penghutang, maka penghutang itu berhak 

menagih orang yang berhutang walaupun sampai kepada anak cucunya (Sari, 

2017). 

     Hal terkait dengan utang-piutang, dalam kerajaan Majapahit diatur juga 

pembayaran bunga berkala bagi mereka yang berhutang kepada penghutang. 

Pengaturan bunga dalam kerajaan Majapahit serendah-rendahnya adalah dua 

puluh dan setinggi-tingginya adalah lima puluh untuk pinzaman seribu setiap 

bulannya. Jumlah bunga yang melebihi sebagaimana dimaksud di atas, tidak 

diperbolehkan oleh undang-undang (Muljana, 1967). Hal ini ditegaskan dalam 

pasal 119 kitab Kutara Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika pengutang mengambil bunga berlebih-lebihan, atau menagih 
sebelum janji pembayaran itu tiba, pengutang yang demikian 
dinamakan serakah. Jika pengutang tidak mematuhi undang- 
undang, tidak sabar menjalankan penagihan, terlalu banyak 
memungut bunga, akan buruk kesudahannya. Jika tidak mematuhi 
kewajiban pengutang, pasti ia akan mendapat hukuman dewa. 
Apapun yang diperbuat, berbuatlah menurut jalan yang benar.” 
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     Pasal di atas tidak hanya menjelaskan tentang larangan memungut bunga 

yang terlalu berlebihan, namun juga menuntut penghutang agar selalu bersikap 

profesional terhadap orang yang berutang dalam penagihan utangnya. Artinya, 

pengutang hanya berkuasa untuk menagih utang ketika telah jatuh tempo. 

Pengutang tidak dibolehkan menagih utangnya sebelum waktu pembayaran 

yang telah disepakati dan telah dicatat dalam surat piutang (Cholidi, 2015). 

Perbuatan menagih hutang tatkala belum jatuh tempo, dianggap sebagai 

perbuatan yang serakah dan dilarang oleh undang-undang. Bahkan menurut Sari 

(2017), jika dipandang dari hukum Islam, maka sang pemberi hutang dianjurkan 

untuk memberikan waktu penundaan.  

     Pembahasan tentang bunga berkala dalam utang-piutang, pada masa 

kerajaan Majapahit sebagaimana diatur dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra, terdapat empat macam bunga (Muljana, 1967). Pertama, bunga 

yang dibayar dengan kerja, bunga semacam ini disebut Karyawreddhi. Kedua, 

bunga yang dibayar dengan uang tiap bulan atau tiap tahun menurut perjanjian, 

bunga yang seperti ini disebut Kalawreddhi. Ketiga, bunga yang dibayar dengan 

kerja seperti yang diserahkan oleh penghutang kepada orang yang berhutang, 

disebut Karitawreddhi. Keempat, bunga yang berubah menjadi modal akibat 

kelambatan pembayaran, disebut Cakrawreddhi. 

     Jika dilihat secara saksama, bunga yang pertama yaitu Karyawreddhi sekilas 

tampak sama dengan bunga yang ketiga yaitu Karitawreddhi, yaitu sama-sama 

membayar bunga dengan bekerja. Namun antara kedua macam bunga ini 

terletak sebuah perbedaannya. Menurut pasal 121 Kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra dijelaskan letak perbedaan antara kedua macam bunga 

sebagaimana dimaksud di atas adalah pada proses orang yang berhutang itu 
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mendapatkan pekerjaan yang dijadikan bunga berkala (Muljana, 1967). Artinya, 

bunga yang disebut dengan Karyawreddhi atau jenis bunga yang pertama, 

pembayaran bunga dengan bekerja itu dilakukan atas kehendak orang yang 

berhutang. Sementara pada jenis bunga yang ketiga atau Karitawreddhi, 

pembayaran bunga dengan bekerja itu dilakukan atas kehendak pengutan 

(Muljana, 1967). Jadi, pada Karyawreddhi orang yang berhutang ingin membayar 

bunga dengan bekerja, sedangkan pada Karitawreddhi orang yang berhutang 

diserahi pekerjaan oleh penghutang. 

     Selain dari empat macam bunga sebagaimana dimaksud di atas, dijelaskan 

pula dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra bahwa masih terdapat dua 

macam bunga lagi, yaitu Cikhawreddhi dan Bhogawreddhi (Muljana, 1967). 

Kedua macam bunga ini lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 123 kitab “Kutara 

Manawa” yang berbunyi: 

“Selanjutnya dikatakan bahwa kecuali Karyawreddhi, Kalawreddhi, 
Karitawreddhi, dan Cakrawreddhi, masih ada lagi Cikhawreddhi 
yakni bunga yang terus menerus tumbuh (seperti rambut), sedikit 
demi sedikit, dan Bhogawreddhi yakni bunga yang berupa 
makanan. Orang yang berutang mencari mana yang enak; segala 
bunga dibayar ditempat kediaman orang yang berutang, tanpa 
mengurangi modal.” 

 
     Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa bunga yang disebut dengan 

Cikhawreddhi adalah bunga yang tumbuh secara terus-menerus layaknya 

rambut yang tumbuh sedikit demi sedikit. Sedangkan bunga yang disebut 

dengan Bhogawreddhi adalah bunga yang dibayar dengan makanan, yakni 

orang yang berhutang mencari makanan yang enak untuk dijadikannya sebagai 

alat membayar bunga pada hutangnya. 

     Pasal 123 kitab Kutara Manawa Dharmasastra menjelaskan bahwa 

pembayaran bunga dilakukan di tempat kediaman orang yang berhutang tanpa 
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mengurangi modal, dari sini dapat dipahami bahwa pembayaran bunga berkala 

pada hutang uang dilakukan seringan mungkin. Artinya, sebisa mungkin 

pembayaran bunga berkala itu dilakukan tanpa memberatkan pihak yang 

berhutang. Jadi apabila pembayaran bunga itu dilakukan di kediaman orang 

yang berhutang, akan meminimalisir biaya orang yang berhutang itu untuk 

membayar bunga. Kebijakan ini tentunya sangat sesuai dengan prinsip ekonomi 

yaitu efisiensi biaya, khususnya biaya transportasi yang dianggap sangat 

membebani masyarakat (Rudi, 2017). 

     Perlu diketahui bahwa pembayaran bunga berkala dalam hutang uang tidak 

wajib hukumnya dalam undang-undang. Artinya, pembayaran bunga hutang 

uang hanya dilakukan bagi para penghutang yang berkehendak, dan tidak ada 

hukuman bagi penghutang yang tidak berkehendak memungut bunga hutang 

uang. Bahkan penghutang juga harus melihat kondisi dan kedudukan orang yang 

berhutang. Apabila orang yang berutang adalah orang yang tergolong sangat 

tidak mampu, maka penghutang tidak boleh memungut bunga dari hutangnya. 

Hal ini terbukti dalam penjelasan pasal 122 kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

yang berbunyi: 

“Bunga utang uang. Bunga utang uang yang tertinggi setiap bulan 
dari utangan seribu ialah dua puluh, empat puluh, lima puluh. Itulah 
bunga utang uang seribu setiap bulannya oleh pengutang yang 
membungakan uangnya, dan memperhatikan kedudukan orang 
yang berutang.” 

 
    Berdasarkan pasal di atas dapat ditarik benang merah bahwa pengutang yang 

membungakan uangnya tidak boleh lebih dari lima puluh untuk utang uang seribu 

setiap bulannya. Pasal di atas menjelaskan pula bahwa nominal bunga 

sebagaimana dimaksud di atas adalah aturan yang harus dipatuhi bagi 

penghutang yang membungakan uangnya. Berdasarkan kalimat tersebut, dapat 
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dipahami bahwa terdapat pula penghutang yang tidak membungakan uangnya. 

Bagi pemberi hutang yang akan membungakan uangnya, dapat menggunakan 

yang pasal 122 di atas sebagai pedoman terkait nominal bunga yang boleh 

diambil. 

     Bersikap ramah dalam menagih hutang kepada orang yang berhutang adalah 

sikap yang dimuliakan. Penghutang tidak diperkenankan jika segera mengambil 

tidakan kasar terhadap orang yang berutang, sekalipun orang yang berutang itu 

tampak sengaja untuk tidak membayar utangnya. Jika pengutang hendak 

menagihnya, diharapkan penghutang menegur dengan kata-kata yang ramah, 

jika yang demikian tidak berhasil, maka peghutang dianjurkan mencari cara lain 

untuk mendapatkan uangnya kembali.  Hal demikian harus dilakukan demi 

menghindari pertengkaran. Penghutang dapat melaporkannya kepada raja yang 

berwenang untuk mengadili orang yang berhutang dalam pengadilan. Hal ini 

karena menurut Boechari (1983), raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan 

tertinggi yang sifat-sifat kemuliaannya merupakan bentuk perwujudan status 

sebagai titisan Dewa yang penuh dengan kelebihan dan kebaikan. 

      Cara tersebut dianggap lebih aman dan lebih menguntungkan pihak 

penghutang, karena uangnya dijamin kembali oleh raja. Apabila penghutang 

segera bertindak kasar kepada orang yang berhutang dengan menawan oang 

yang berhutang atau merusak kehormatan anak perempuannya, maka si 

pemberi hutang akan dikenakan pidana sesuai dengan pelanggaran yang telah 

dilakukannya. 

     Saat hutang telah dibayar lunas oleh orang yang berhutang, maka surat 

piutang yang ada pada pemberi hutang wajib hukumnya untuk disobek di 

hadapan orang yang berhutang disaksikan oleh saksi, agar hutang dapat 
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dinyatakan lunas. Apabila surat utang-piutang itu tidak disobek oleh si pemberi 

hutang di hadapan orang yang berhutang, maka pemberi hutang akan disanksi 

oleh raja dengan mengambil uang piutangnya dan dikembalikan kembali kepada 

orang yang berhutang, hal ini ditegaskan dalam pasal 130 kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika setelah utang dilunasi surat piutang tidak disobek oleh 
pengutang dimuka orang yang berutang, setelah pelunasan itu, 
raja yang berkuasa berwenang mengambil jumlah piutang yang 
bersangkutan, mencabut surat piutang dan menyerahkan kembali 
kepada yang berutang. Kesalahan pengutang ialah, karena ia tidak 
mematuhi undang-undang utang-piutang.” 

 
     Pasal di atas menegaskan betapa pentingnya peristiwa utang-piutang. Tujuan 

dari kewajiban bagi pemberi hutang untuk segera merobek surat utang-piutang 

yang dimilikinya setelah hutangnya telah dibayar lunas oleh orang yang 

berutang, tiada lain agar surat utang-piutang itu tidak disalahgunakan oleh 

penghutang ataupun oleh orang lain yang nantinya menemukan surat utang-

piutang tersebut. Apabila si pemberi hutang tidak segera menyobek surat utang-

piutang tersebut, maka sesuai dengan pasal 130, raja yang berkuasa akan 

mengambil uang piutangnya dan mencabut surat utang-piutangnya. Tidak hanya 

itu, sang raja juga akan menyerahkan uang piutang tersebut kepada orang yang 

berhutang. Pada pengambilan kebijakan, menurut Buchori (1983) kebijaksanaan 

dan ketegasan dari seorang sangat raja diperlukan. Demikianlah kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra mengatur praktik utang-piutang untuk dipatuhi bagi 

setiap penduduk dalam berhutang dan dalam memberi hutang. 

        Berdasarkan analisa dan argumentasi tentang transaksi Ahutang-Apihutang 

di atas, peneliti dapat menunjukkan secara lebih rinci tentang bukti akuntabilitas, 

baik secara fisik maupun non-fisik yang ada dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra tentang bab Ahutang-Apihutang Adapun akuntabilitas fisik 
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tersebut dapat dibuktikan dengan empat hal yaitu: 

1. Barang yang Dapat Dihutang 

Berkaitan dengan praktik transaksi Ahutang-Apihutang ini, kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra telah menjelaskan secara lugas tentang berbagai 

contoh barang yang dapai dijadikan objek transaksi Ahutang-Apihutang.  

Adapun barang-barang tersebut diantaranya: binatang ternak sapi betina, 

kerbau betina, kuda betina, padi, pakaian, kain, kendaraan dan guci . 

Berbagai contoh tersebut tertulis secara eksplisit dalam pasal 124 dan 

125. 

2. Penggunaan Uang Sebagai Objek Ahutang-Apihutang 

Uang merupakan alat yang telah lazim digunakan untuk kegiatan transaksi  

Ahutang-Apihutang pada masa Kerajaan Majapahit. Uang dianggap 

sebagai alat yang paling efektif untuk memudahkan masyarakat dalam 

mendapatkan barang yang diinginkan, sehingga tidak jarang masyarakat 

rela berhutang untuk mendapatkannya. Orang yang tidak memiliki uang, 

namun terdesak oleh kebutuhan hidup, biasanya akan berhutang kepada 

orang yang lainnya. Adapun uang yang banyak digunakan pada zaman 

Kerajaan Majapahit adalah uang kepeng dan uang gobog (Rosyinadia, 

2014). 

3. Bukti Catatan (Surat) Piutang 

Berdasarkan kitab Kutara Manawa Dharmasastra, dapat diketahui bahwa 

pada masa Kerajaan Majapahit, transaksi Ahutang-Apihutang yang 

dilakukan terbilang sangat akuntabel dan modern, mengingat saat itu telah 

dikenal istilah surat piutang. Setiap terjadi transaksi Ahutang-Apihutang, 

maka juru hutang wajib mencatat hal-hal sebagai berikut: nama yang 
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berhutang, desa tempat tinggalnya, besarnya hutang, titimasa tanggal 

bulannya, minggunya, pasarannya, tahunnya, terutama jumlah hutang 

beserta bunganya, saksi dan ciri orang yang berhutang yakni tanda-

tandanya, dihadapan orang yang berhutang. Semua hal berkaitan dengan 

catatan tersebut tertuang secara lengkap dalam pasal 117. Apabila di 

kemudian hari, orang yang berhutang telah melunasi semua hutangnya, 

maka sang pemberi hutang diwajibkan menyobek surat utang-piutang 

dihadapan orang yang berhutang. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 129 

yang berbunyi: 

“Jika hutang telah dilunasi, supaya surat utang-piutang disobek di 
muka orang yang berhutang oleh pengutang, lebih baik jika ada 
saksinya. Dengan jalan demikian, maka telah habislah riwayat utang-
piutang itu.” 
 

4. Anjuran Adanya Saksi 

Selain diwajibkannya melakukan pencatatan utang-piutang, demi 

menjamin akuntabilitas transaksi Ahutang-Apihutang, maka terdapat 

anjuran pula untuk menggunakan saksi pada saat transaksi dilaksanakan. 

Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari pertikaian tatkala bukti catatan 

surat utang-piutang hilang atau rusak. Adapun anjuran untuk 

digunakannya saksi dalam transaksi Ahutang-Apihutang secara eksplisit 

tercantum dalam pasal 129 dan secara implisi pada pasal 118. 

5. Adanya Pihak Penjamin 

Salah satu bukti bahwa akuntabilitas aturan Ahutang-Apihutang dalam 

kitab Kutara Manawa Dharmasastra adalah adanya pihak yang menjamin 

hutang piutang. Konsep tentang pihak ketiga yang menjamin proses 

utang-piutang ini ternyata masih diterapkan hingga kini. Bahkan perbankan 

di Indonesia pun telah menggunakan sistem penjaminan melalui 
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kerjasama dengan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Ketentuan 

tentang penjaminan transaksi Ahutang-Apihutang tercantum  secara 

eksplisit dalam pasal 135 yang berbunyi: 

“Barang siapa menjamin bahwa orang yang berhutang tidak akan 
lari, jika yang berhutang itu lari, penanggung (penjamin) itu harus 
membayar hutangnya. Penagih tidak dilipatkan dua. Jika 
penanggung itu mati, utang itu tidak diwariskan oleh cucunya. 
Barang siapa menanggung pembayaran hutang uang, jika yang 
berhutang mati atau lari, penanggung itu wajib membayar segala 
hutangnya bersama bunganya. Jika ia lama tidak membayar, hutang 
itu akan dilipat dua dan hutang itu diwariskan oleh anak penanggung 
utang itu.” 
 

     Selain  bukti akuntabilitas fisik di atas, di dalam aturan tentang transaksi 

Ahutang-Apihutang yang ada dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra juga 

terdapat akuntabilitas non-fisik yang meliputi:  

1. Adanya Nilai yang Dianut 

Transaksi Ahutang-Apihutang yang diterapkan pada masa Kerajaan 

Majapahit berdasarkan kitab Kutara Manawa Dharmasastra, sama dengan 

transaksi-transaksi yang dibahas sebelumnya yang barang tentu tidak 

bebas nilai. Jika dipahami secara saksama, maka terdapat nilai-nilai yang 

terkandung dalam aturan ahutang-apihutang yang tertulis dalam kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra tersebut. Adapun nilai-nilai tersebut salah 

satunya adalah nilai religius yang dibuktikan dengan beberapa fakta yaitu: 

a. Larangan memungut bunga secara berlebihan dan  memungut bunga 

berlebihan dan menagih hutang sebelum waktunya, karena hanyalah 

orang serakah yang tega menagih hutang sebelum datang waktu jatuh 

tempo. Orang yang demikian dipercayai akan mendapat hukuman dari 

Dewa. Larangan ini secara tegas tertulis dalam pasal 119 
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b. Keyakinan bahwa jika seseorang mematuhi aturan utang-piutang, maka 

hartanya akan terus ditambah oleh Sang Pencipta. Hal ini secara 

eksplist tertulis dalam pasal 120. 

2. Adanya Kepercayaan Tertentu 

Aturan tentang transaksi Ahutang-Apihutang dalam kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra menggambarkan beberapa keyakinan tertentu. Keyakinan 

salah satunya adalah keyakinan yang menyatakan bahwa larangan pergi 

berhutang sebelum berlangir dan mencuci muka agar badan bersih. 

Secara logis, hal ini diperuntukkan agar kondisi yang bersih, menarik dan 

tidak berbau busuk, sehingga menimbulkan kesan baik bagi calon pemberi 

hutang. Dapat dibayangkan jika seseorang pergi berhutang dengan badan 

kumal, kotor dan bau menyengat, pastinya orang akan malas menemui 

dan cenderung under estimate. Ketentuan tersebut secara jelas tercantum 

dalam Kutara Manawa Dharmasastra pasal 117. Selain itu, terdapat pula 

kepercayaan bahwa pada masa itu, transaksi Ahutang-Apihutang hanya 

boleh dilakukan pada hari Senin dan Kamis, tanpa ada penjelasan lebih 

lanjut tentang alasan dibalik pemilihan hari tersebut.  

3. Adanya Sanksi untuk Pelanggaran Transaksi Ahutang-Apihutang 

Untuk mengatur transaksi Ahutang-Apihutang dalam masyarakat, agar 

lebih teratur dan terhindar dari sengketa yang berujung pertikaian, maka 

kitab Kutara Manawa Dharmasastra juga mengatur tentang sanksi berupa 

denda berat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 133 berikut:  

“Barang siapa mengingkari hutang, harus membayarnya lipat dua. 
Ada lagi undang-undang yang menyatakan: seratus pokok menjadi 
empat ratus; seribu menjadi empat ribu, demikian selanjutnya. 
Pelipatan empat itu diperuntukkan sebagai denda. Jika ada orang 
menagih tetapi tidak mengutangkan, penagihan itu akan lipat dua, 
apabila ia kalah dalam perkaranya. Ditambah denda seperti orang 
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mengingkari hutang. Jika menagih seratus, harus membayar empat 
ratus, jika seribu harus membayar empat ribu. Jumlah penagihan itu 
akan dilipatkan empat oleh raja yang berkuasa. Itulah denda orang 
yang menagih tanpa mengutangkan.” 

 
     Denda yang berat memang menjadi hukuman yang lumrah 

dilaksanakan pada zaman itu, karena dena dianggap memberikan efek 

jera bagi para pelaku kejahatan dan pelanggar aturan. Hal ini mengingat 

kondisi masyarakat saat itu masih serba kesulitan secara ekonomi. Bagi 

mereka yang tidak dapat membayar denda maka mereka harus menjalani 

hukuman sebagai budak sampai hutangnya lunas. Pada zaman itu, 

hukuman penjara hanya diterapkan untuk tepidana hukuman mati. 

Penjara hanya dijadikan sebagai transit sebelum hukuman mati 

dilaksanakan. Fakta ini sesuai dengan yang diuangkapkan oleh 

Shashangka di bawah ini: 

“Saat zaman Majapahit, kondisi peradilan dan penegakan hukum  
berbeda. Maksud saya di zaman itu, pakunjara atau penjara itu sepi. 
Penjara hanya dijadikan tempat tempat transit sementara bagi 
tepidana hukuman mati. Artinya kalau ada orang yang dijatuhi 
hukuman mati, maka akan dipenjara dulu sampai siap dieksekusi. 
Nah, untuk tindak pidana dan pelanggaran perdata lainnya lebih 
banyak sang prabu menerapkan denda, sebagaimana terdapat 
dalam kitab Kutara Manawa. Hukuman denda ini rupanya membuat 
jera para pelaku kejahatan, karena denda sangat berat sekali. 
Bahkan jika tidak mampu membayar denda yang ditetapkan oleh 
Sang Prabu, maka yang bersangkutan harus menjalani hukuman 
fisik menjadi hamba atau budak sampai hutangnya dinyatakan 
lunas.”  

 
 

4. Batasan Waktu 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra juga mengatur secara tegas tentang 

batasan waktu dalam transaksi Ahutang-Apihutang. Ketentuan ini 

tergambar secara jelas dalam beberapa pasal yang menjelaskan tentang 

batasan waktu tertentu untuk setiap transaksi Ahutang-Apihutang. 
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Misalnya dalam pasal 134 disebutkan bahwa:   

“Barang siapa yang berhutang kerbau atau sapi, setelah tiga tahun 
harus mengembalikan dua lipat. Jika hutang kerbau atau sapi itu 
telah ditaksir harganya dan dinyatakan pada surat utang-piutang, 
sama dengan hutang uang. Pembayaran lipat dua daripada harganya 
setelah empat tahun.” 

 

Selain pasal 134, ketentuan yang menyinggung tentang pembatasan 

waktu juga terdapat pada pasal-pasal lain seperti pasal 125-127. 

 

Beberapa analisis mengenai akuntabilitas Adol-Atuku, Sanda dan Ahutang-

Apihutang di atas menunjukkan betapa detail dan komplitnya kitab Kutara 

Manawa Dharmasastra dalam mengatur itu semua, maka sangatlah laik jika 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra disebut juga sebagai kitab undang-undang 

hukum pidana dan perdatanya Majapahit. Atas dasar inilah, Shashangka 

mengungkapkan statement Prof. Djokosutono, sebagai berikut: 

“Bahkan saya pernah baca sebuah tulisan yang mengatakan Prof. 
Djokosutono seorang sarjana hukum adat pada Universitas Indonesia 
yang diserahi tugas memimpin Lembaga Hukum Nasional (meninggal 
tahun 1965) pernah menyesalkan demikian: “Seandainya peraturan pada 
zaman Majapahit yang diterapkan oleh Gaja Mada tercatat dan catatan itu 
sampai kepada kita, maka kita sudah mempunyai dasar hukum nasional. 
Tidak seperti sekarang ini !”. 

 
Pernyataan di atas menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh 

pemerintahan pada masa Kerajaan Majapahit, sebenarnya masih sangat 

bermanfaat dan dapat diadopsi pada zaman modern seperti sekarang ini, 

tentunya setelah melalui proses penyesuaian dengan kebutuhan dan perilaku 

masyarakat modern.  

 

5.3 Refleksi Atas Praktik Adol-Atuku, Sanda dan Ahutang-Apihutang pada 

Kitab Kutara Manawa Dharmasastra 

 

     Pada sub bab ini, peneliti meminjam sebuah definisi akuntabilitas dari 

Schacter (2000). Menurutnya, akuntabilitas merupakan aktivitas untuk 
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memberikan penjelasan tentang alasan dibenarkannya suatu tindakan yang 

dilakukan dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil tindakan korektif 

ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman secara tegas 

bahwa akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar mencakup aktivitas 

untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga 

mencakup kegiatan koreksi terhadap tindakan yang dianggap salah. Definisi 

akuntabilitas tersebut juga menjadi dasar bagi peneliti untuk menilai bahwa Kutara 

Manawa Dharmasastra merupakan bukti nyata bahwa praktik akuntabilitas telah 

lama diterapkan di bumi Nusantara, bahkan sejak zaman kerajaan Majapahit. 

Berbagai aturan tentang Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang, 

merupakan bukti nyata bahwa kitab Kutara Manawa Dharmasastra telah menjadi 

bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi di masa itu.  

    Berdasarkan definisi akuntabilitas di atas, setidaknya terdapat dua poin penting 

yang menjadi tujuan dari sebuah akuntabilitas Kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra dalam kaitannya dengan transaksi Adol-Atuku, Sanda (Gadai) 

dan Ahutang-Apihutang. Adapun kedua tujuan tersebut yaitu (1) 

Mempertanggungjelaskan aktivitas Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-

Apihutang dalam masyarakat pada masa itu, dan (2) Membangun tata kelola 

yang baik mendukung dan mengatur praktik Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan 

Ahutang-Apihutang di masyarakat pada masa itu. Dua poin tersebut yang 

membuat peneliti lebih memiliih istilah akuntabilitas daripada responsibilitas, 

karena akuntabilitas sifatnya lebih ke luar sedangkan responsibilitas sifatnya lebih 

ke dalam (internal) dan lebih sempit. Sebagaimana kerajaan Majapahit yang 

menerapkan aturan-aturan dalam Kitab Kutara Manawa Dharmasastra secara 

konsisten merupakan bentuk akuntabilitas dalam hal pengelolaan negara, 
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sedangkan memastikan aturan-aturan tersebut dapat diterapkan dan mengadili 

para pelanggarnya secara adil merupakan bentuk responsibilitas Sang Prabu. 

      Akuntabilitas yang dijalankan oleh pemerintahan kerajaan Majapahit secara 

tegas dan adil pada masa itu, tentunya memberikan dampak positif bagi 

masyarakat pada masa itu. Sistem tata kelola yang dijalankan secara tegas dan 

adil, telah menumbuhkan kepercayaan masyarakat Majapahit terhadap rajanya. 

Pada masa itu, Kerajaan Majapahit telah mampu membangun tata kelola 

pemerintahan yang kuat. Bahkan Kerajaan Majapahit telah mampu membangun 

akuntabilitas publik (terhadap rakyatnya) melalui penerapan aturan yang ada 

dalam Kitab Kutara Manawa Dharmasastra dengan tanpa tedeng aling-aling 

(tanpa pandang bulu). 

     Berbicara tentang akuntabilitas sebuah pemerintahan, Yusuf (2017) telah 

menjelaskan secara lugas tentang ciri-ciri sebuah pemerintahan yang akuntabel. 

Menurutnya, pemerintahan yang akuntabel memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara 

terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. 

2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik. 

3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan 

publik secara proporsional. 

4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses 

pembangunan dan pemerintahan. 

5. Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah, melalui 

pertanggungjawaban publik.  

      Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa kerajaan 

Majapahit pada masa keemasannya telah mampu menjalankan pemerintahan 
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yang akuntabel. Hal ini dikarenakan segala aturan yang menyangkut hukum 

pidana dan perdata sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Kutara Manawa 

Dharmasastra telah dijalankan secara menyeluruh, tegas dan adil, sehingga 

masyarakat merasa aman dalam menjalankan hubungan sosial kemasyarakatan 

pada masa itu. Masyarakat tidak perlu merasa khawatir dalam setiap transaksi 

ekonomi yang dilakukan, karena semuanya telah diatur secar detail dalam Kitab 

Kutara Manawa Dharmasastra. Bahkan jika yang melakukan pelanggaran adalah 

pejabat tinggi kerajaan sekalipun, maka hukumannya akan sama. 

    Untuk melihat lebih jauh tentang akuntabilitas yang diterapkan pada masa 

kerajaan Majapahit, maka kita dapat melihatnya dari berbagai dimensi seperti 

yang dijelaskan oleh Hopwood dan Tomkins (1984). Menurut mereka, 

akuntabilitas sebuah pemerintahan dapat dilihat dari empat dimensi yaitu: (1) 

Akuntabilitas hukum dan kejujuran; (2) Akuntabilitas proses; (3) Akuntabilitas 

program ; (4) Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, lebih 

menitikberatkan pada apakah sistem tata kelola telah diterapkan berdasarkan 

aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi kejujuran, sementara akuntabilitas 

proses lebih pada tahapan demi tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

transparan. Akuntabilitas program menekankan pada manfaat program bagi 

masyarakat dan akuntabilitas kebijakan lebih pada bagaimana kebijakan tersebut 

memberikan rasa aman, adil dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi 

masyarakat. Hasil analisis akuntabilitas Kitab Kutara Manawa Dharmasastra, 

khususnya dalam praktik Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang, 

menujukkan bahwa keempat dimensi akuntabilitas di atas telah terlihat pada masa 

keemasan kerajaan Majapahit.  
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     Hukum dan kejujuran pada masa keemasan kerajaan Majapahit memang 

sangat dijunjung tinggi. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya kepada segenap 

lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Prinsip kejujuran merupakan prinsip 

yang utama dalam proses penegakan sistem hubungan sosial kemasyarakatan 

pada masa itu. Terbukti misalnya dalam transaksi Ahutang-Apihutang, apabila 

seseorang yang berhutang telah melunasi hutangnya, maka pihak si pemberi 

hutang wajib merobek surat hutang dihadapan orang yang berhutang. Hal ini 

ditujukan untuk mencegah agar si pemberi hutang tidak melakukan kecurangan 

dengan tetap menagih hutang di kemudian hari. Apabila surat utang-piutang itu 

tidak disobek oleh si pemberi hutang di hadapan orang yang berhutang, maka 

pemberi hutang akan disanksi oleh raja dengan mengambil uang piutangnya dan 

dikembalikan kembali kepada orang yang berhutang, hal ini ditegaskan dalam 

pasal 130 kitab Kutara Manawa Dharmasastra yang berbunyi: 

“Jika setelah utang dilunasi surat piutang tidak disobek oleh pengutang 
dimuka orang yang berutang, setelah pelunasan itu, raja yang berkuasa 
berwenang mengambil jumlah piutang yang bersangkutan, mencabut surat 
piutang dan menyerahkan kembali kepada yang berutang. Kesalahan 
pengutang ialah, karena ia tidak mematuhi undang-undang utang-piutang.” 

 
     Aturan di atas menggambarkan sebuah ketegasan dan keadilan. Tegas, 

karena aturan tersebut memberikan sanksi yang jelas bagi siapapun orang yang 

melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. 

Bagaimanapun juga, menepati janji adalah salah satu ciri seseorang yang 

berjiwa ksatria dan jiwa ksatria sangat dijunjung tinggi pada masa itu. Sementara, 

aturan tersebut menunjukkan keadilan karena apa yang dilakukan oleh raja 

memanglah sepatutnya untuk dilakukan dan aturan tersebut berlaku untuk 

semua, baik rakyat jelata, prajurit, perwira maupun pejabat tinggi dan bahkan raja 

sekalipun.  
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     Saat menentukan sebuah sanksi untuk para pelanggar aturan, Sang Prabu 

tidak serta merta memutuskan secara otoriter dengan menggunakan wewenang 

dan kekuasaannya. Pada proses pengambilan keputusan sanksi tersebut, Sang 

Prabu tetap menggelar proses peradilan yang transparan dan adil. Pada proses 

tersebut, Sang Prabu dibantu oleh para hakim dan jaksa. Hal ini sesuai dengan 

penuturan Shashangka yang mengatakan: 

“Saat itu, hukum berdasarkan Kutara Manawa diterapkan dengan tegas 
dan adil. Sang Prabu sangat tegas dalam menerapkan aturannya. Bahkan 
hukum ini diterapkan tidak pandang bulu. Semua Kasta akan terkena 
hukum jika melakukan pelanggaran. Ada proses peradilannya, Sang Prabu 
dibantu oleh para hakim dan Jaksa dalam melakukan proses peradilan. 
Dan ketika bukti-bukti yang ada sudah cukup, maka Sang Prabu akan 
menjatuhkan hukumannya.”   

 
     Pernyataan di atas menggambarkan betapa besar jaminan rasa aman yang 

dirasakan oleh masyarakat. Keadilan yang merata dan kepastian hukum bagi 

semua lapisan masyarakat tanpa memandang kasta adalah sesuatu yang luar 

biasa, karena dengan kepastian hukum tersebut, masyarakat menjadi sama hak 

dan kewajibannya di mata hukum, sehingga tidak ada pihak tertentu yang 

merasa kebal hukum dan melakukan tindakan semena-mena kepada pihak yang 

lainnya. Pihak yang kuat tidak bisa menindas yang lemah dan pihak yang kaya 

tidak bisa merendahkan yang miskin, karena jika itu terjadi, maka keadilan Sang 

Prabu akan memberikan ganjaran yang setimpal bagi para pelaku penindasan 

tersebut. 

     Penerapan hukum yang adil, jujur dan tegas pada masa keemasan kerajaan 

Majapahit menunjukkan ketinggian dan keluhuran nilai-nilai yang diterapkan pada 

masanya. Selain itu, kondisi tersebut juga menunjukkan keluhuran budi pekerti 

para pejabat kerajaan dan tentunya Sang Prabu sebagai pemimpin tertinggi 

kerajaan. Fakta sejarah tersebut seharusnya dapat menjadi cerminan dan 
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inspirasi bagi pejabat-pejabat pemerintahan di negeri ini dalam mengelola negara 

secara adil dan jujur. Jika ditarik sebuah alur dari sejarah kejayaan Majapahit 

hingga pemerintahan Indonesia kini, maka terdapat sebuah ironi yang sangat 

menyedihkan. Hal ini dikarenakan dengan segala keterbatasan sarana dan 

prasarana yang ada, namun pemerintah kerajaan Majapahit di masa itu sudah 

dapat menyelenggarakan pemerintahan yang adil, tegas dan transparan. Tidak 

hanya itu, hukum pun juga ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. 

     Ironisnya, pada masa kini dengan segala sarana prasarana yang memadai, 

teknologi canggih, uang melimpah, pendidikan tinggi dan alat kelengkapan 

negara memadai, namun belum juga mampu menciptakan keadilan, 

kemakmuran,  rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Hal ini terbukti dengan semakin tingginya harga bahan-bahan pokok yang 

semakin tidak terjangkau oleh rakyat kecil, sementara harga BBM (Bahan Bakar 

Minyak) dan listrik harganya juga terus meroket. Rakyat semakin menjerit, 

namun tidak tahu lagi kemana mereka harus menjerit dan mengadu, karena 

pemerintah yang diharapkan menjadi pembela nasibnya justru tidak pernah 

mendengar dan terlalu sibuk pencitraan.  

     Negeri ini menjadi semakin kapitalis dan bahkan lebih kapitalis dibandingkan 

dengan negara asal kapitalis itu sendiri. Subsidi listrik dan BBM dicabut, 

menjadikan rakyat semakin merintih kelaparan. Padahal pemerintahan negara itu 

ada, tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk melayani dan 

melindungi rakyat. Segala yang ada di bumi Indonesia dan segala yang dimiliki 

oleh negara pada hakikatnya adlah milik rakyat dan sudah seharusnya 

digunakan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan UUD 

1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: 
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“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Pada kenyataannya, pasal 33 ayat 1 UUD 1945 tersebut, kini hanya dijadikan 

teks pemanis bibir semata. Rakyat semakin dibuat tidak berdaya oleh kebijakan 

pemerintah yang tidak pro kepada nasib mereka. Sungguh ironis, di tengah 

kemajuan zaman dan melimpahnya kekayaan alam, peradaban yang semakin 

tinggi dan seluruh fasilitas yang ada, pemerintah (presiden) belum mampu 

mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Padahal, rakyat pada masa kerajaan 

Majapahit yang hidup di zaman penuh keterbatasan, belum ada listrik, internet, 

komputer dan fasilitas lainnya, telah mampu hidup dalam suasana adil dan 

makmur. 

     Tidak hanya kemakmuran untuk segenap rakyat Indonesia, pemerintahan 

saat ini juga belum mampu menghadirkan pemerintahan yang bersih, jujur dan 

transparan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya kasus korupsi yang 

menimpa para pejabat baik ditingkat pusat dan daerah. Kondisi tersebut semakin 

diperparah dengan tidak adanya keadilan hukum bagi semua pihak. Hukum 

cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya, hukum hanya tegas 

kepada rakyat kecil dan rapuh melemah jika yang dihadapi adalah pejabat tinggi 

dan para konglomerat berduit. Bahkan akhir-akhir ini semakin terlihat jelas bahwa 

hukum hanya tegas kepada pihak-pihak yang dianggap berseberangan dan 

menjadi pengkritik pemerintah. Sementara terhadap para pendukung pemerintah, 

hukum di negeri ini cenderung melunak. Hal ini semakin memperkuat 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal di dalam UUD 1945 

pasal 27 ayat 1 berbunyi: 

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
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pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak kecualinya.” 

     Fakta yang terjadi hari ini sungguh sangat memperihatinkan jika dibandingkan 

dengan masa keemasan kerajaan Majapahit. Sekali lagi peneliti menyampaikan 

bahwa dengan segala ketebatasan peradaban, fasilitas dan teknologi, pada 

masa itu berhasil menjalankan pemerintahan yang adil dan memberikan 

kepastian hukum bagi rakyatnya. Sementara hari ini, pemerintah yang 

bergelimang fasilitas, teknologi, anggaran, pemberitaan dan segala kemewahan 

yang melekat padanya, tidak juga mampu menjamin kepastian dan keadilan 

hukum bagi warga negaranya.  

     Akuntabilitas yang telah diterapkan pada masa keemasan kerajaan Majapahit, 

jika ditarik ke masa sekarang sebenarnya masih sangat relevan. Bahkan peneliti 

menduga bahwa beberapa praktik sosial ekonomi yang ada saat ini, berasal dari 

inspirasi pada zaman keemasan kerajaan Majapahit tersebut. Sebagai contoh di 

era modern ini, sistem perbankan menggunakan Lembaga Penjamin Simpanan 

(LPS) sebagai institusi resmi yang menjamin simpanan para nasabah bank. 

Sistem penjaminan sebenarnya sejak dulu juga sudah dipraktikkan dalam 

transaksi Ahutang-Apihutang. Bedanya, pada masa lalu, si penjamin bukanlah 

institusi resmi melainkan orang yang dipercaya oleh peminjam untuk menjadi 

jaminan atas uang pinzamannya. Praktik ini rupanya secara masih ada sampai 

sekarang ini, walaupun bentuk dan prosesnya sedikit berbeda, namun secara 

esensi tetap memiliki kesamaan.  

     Tidak hanya sistem penjaminan Ahutang-Apihutang, penerapan sistem denda 

untuk bagi pelanggar aturan atau  bagi siapapun yang melakukan pelanggaran 

terhadap perjanjian dalam setiap transaksi ekonomi yang ada dalam Kitab Kutara 
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Manawa Dharmasastra juga menunjukkan bukti akuntabilitas di masa itu. 

Penerapan sistem denda ini pun juga masih relevan diterapkan hingga saat ini. 

Denda untuk ketelambatan pembayaran PDAM, denda untuk keterlambatan 

pembayaran angsuran KPR rumah, mobil dan praktik denda lainnya merupakan 

beberapa contoh praktik yang bisa saja terinspirasi dari zaman kejayaan 

Majapahit.  

     Adanya bukti surat hutang piutang pada masa keemasan kerajaan Majapahit 

yang tertuang dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra pada bab Ahutang-

Apihutang juga menunjukkan akuntabilitas transaksi ekonomi telah dijalankan 

pada masa itu. Sungguh sulit dibayangkan, pada masa dimana zaman kerajaan, 

orang sudah terfikirkan untuk membuat surat bukti utang-piutang. Hal ini tentu 

saja membuktikan betapa sistem tata kelola hubungan sosial ekonomi kerajaan 

Majapahit pada masa itu telah begitu maju. Bahkan, konsep bukti surat utang-

piutang pun juga masih relevan diterapkan hingga saat ini. Tentunya dengan 

berbagai bentuk modifikasi dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. 

Obligasi, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) 

merupakan beberapa contoh bukti surat utang-piutang yang secara esensi 

memiliki kemiripan dengan surat utang-piutang sebagaimana yang termaktub 

dalam Kitab Kutara Manawa Dharmasastra bab Ahutang-Apihutang. 

     Berbicara tentang akuntabilitas pada transaksi Adol-Atuku, Sanda (Gadai) 

dan Ahutang-Apihutang, tidak akan terpisahkan dengan adanya batas waktu 

perjanjian. Misalnya pada transaksi Ahutang-Apihutang, tentunya orang yang 

meminjamkan uang memberikan batas waktu pengembalian hutang dan pihak 

yang berhutang juga telah menyetujuinya. Transaksi Sanda pun demikian, pihak 

pemilik barang menggadaikan barangnya dengan perjanjian akan menebus 
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barang tersebut dengan tenggat waktu tertentu. Adanya batas waktu dalam 

perjanjian tersebut menunjukkan akuntabilitas waktu. Setiap pihak dituntut untuk 

konsekuen menjunjung tinggi akuntabilitas waktu tesebut dan wajib menepati 

perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu melanggar atau tidak menepati 

perjanjian waktu tersebut, maka Sang Prabu, sebagai pihak penengah akan 

menjatuhkan hukuman yang sesuai kepada si pelanggar. Hukuman tersebut 

dapat berupa denda, bunga dan hukuman lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

dalam Kitab Kutara Manawa Dharma Sastra.  

     Penerapan batas waktu dalam setiap perjanjian yang bernilai ekonomi, 

tentunya masih sangat relevan diterapkan hingga saat ini. Alangkah kacaunya 

jika perjanjian utang-piutang dan sistem gadai tidak dilengkapi dengan 

kesepakatan batas waktu, maka jika dikemudian hari terdapat permasalahan 

atau salah satu dari kedua belah pihak bermasalah, tentu saja proses 

penyelesaian transaksi tersebut akan sulit. Penerapan batas waktu merupakan 

bentuk akuntabilitas yang dapat menjadi solusi agar publik dapat memiliki 

kesimpulan yang sama tentang sebuah kebenaran dalam setiap transaksi 

ekonomi. Akuntabilitas dari segi waktu, menunjukkan bahwa sejak zaman 

Majapahit pun telah menerapkan profesionalitas dan kedisiplinan waktu yang 

seharusnya menjadi inspirasi positif bagi kehidupan di era modern seperti 

sekarang ini. 

     Bentuk akuntabilitas lainnya yang masih relevan dengan konsep akuntabilitas 

saat ini adalah pengakuan tentang kondisi force majeure dalam setiap perjanjian 

yang bernilai ekonomi, khususnya pada transaksi Adol-Atuku dan Sanda. Kondisi 

force majeure ini merupakan kondisi dimana kedua belah pihak tidak memiliki 

kuasa untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi, sehingga menyebabkan 
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ketentuan yang ada dalam perjanjian tidak berlaku lagi. Contoh kondisi force 

majeure yang dimaksud adalah kondisi dimana barang gadai dicuri atau diambil 

oleh raja, hilang akibat kebakaran, hanyut karena air, terampas pencuri atau 

penjahat, maka barang gadaian tersebut tidak perlu diganti. Hal ini sesuai 

dengan aturan yang ada dalam Kitab Kutara Manawa Dharmasastra  pasal 106. 

Konsep tentang adanya pemberlakuan force majeure dalam transaksi Adol-Atuku 

dan Sanda pada masa kejayaan kerajaan Majapahit ini masih relevan dan masih 

banyak kita temui di zaman sekarang ini. Misalnya pada perjanjian ekspor-impor, 

sistem garansi untuk alat elektronik, jual beli mobil dan lain sebagainya. Jika 

dianalisis secara saksama, ternyata banyak juga akuntabilitas sistem ekonomi 

yang diterapkan pada masa kerajaan Majapahit, masih dipraktikkan dalam dunia 

bisnis saat ini dengan segala modifikasinya. 

     Pada akhirnya peneliti hanya ingin menunjukkan kepada semua pihak, bahwa 

praktik Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang yang tertuang dalam 

kitab kutara mambuktikan akuntabilitas dari pemerintahan kerajaan Majapahit di 

masa itu. Praktik Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang dijalankan 

dengan sangat profesional dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

setiap pihak yang merasa dirugikan atas setiap transaksi. Jaminan kepastian 

hukum itu semakin terbukti karena Sang Prabu sendiri yang akan menjadi 

pengadil atas berbagai persengketaan yang  timbul  karena perjanjian / transaksi 

ekonomi, khususnya Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang.  

     Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa praktik akuntansi telah jauh-jauh 

hari ada di bumi Nusantara ini. Bahkan jauh sebelum konsep akuntansi “doble 

entry system” oleh Luca Pacioli itu terlahir. Fakta ini membuktikan bahwa 

peradaban di bumi Majapahit saat itu telah jauh lebih maju, sehingga mampu 
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melahirkan praktik ekonomi yang juga menggunakan praktik akuntansi secara 

sederhana. Hal ini seharusnya menjadi kebanggaan dan semangat bagi para 

peneliti akuntansi untuk dapat lebih menggali dan mengembangkan ilmu 

akuntansi yang berbasis local wisdom pada sejarah kerajaan-kerajaan dan adat 

istiadat di bumi Nusantara.  

     Terlalu menonjolnya akuntansi barat sebenarnya adalah kesalahan dari 

peneliti akuntansi di Indonesia yang kurang menghargai kearifan lokal dan 

sejarah besar bangsa ini. Menurut Sukoharsono (1995) kesadaran tentang 

pentingnya konteks yang lebih luas dalam penelitian akuntansi didasarkan pada 

ketidakpuasan para peneliti akuntansi atas hasil penelitian yang ada. Penelitian 

akuntansi yang ada cenderung menitikberatkan pada aspek teknik akuntansi dan 

cara pandang kalkulatif, seperti: metode pencatatan persediaan, alokasi 

pembebanan biaya standar dan aktual, standar pengakuan pendapatan, metode 

perhitungan biaya seperti biaya historis maupun nilai wajar, serta standar 

pelaporan untuk masing-masing industri seperti perbankan, perhotelan, 

pertambangan, manufaktur, perkebunan sampai dengan telekomunikasi. 

Penelitian ini berusaha mendobrak kebiasaan lama tentang mindset akuntansi 

yang cenderung berkiblat pada akuntansi barat, menjadi lebih terbuka dan 

mengunggulkan ilmu akuntansi dengan berwawasan sejarah Nusantara. Hal ini 

tentunya dapat memberikan kontribusi sangat signifikan bagi perkembangan ilmu 

akuntansi di Indonesia, khususnya pengembangan akuntansi yang berbasis pada 

sejarah kerajaan Nusantara yang kaya akan nilai-nilai luhur. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

      Aktivitas ekonomi dalam konstitusi Majapahit sebagaimana diatur dalam 

kitab Kutara Manawa Dharmasastra meliputi Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan 

Ahutang-Apihutang. Perihal jual-beli diatur pada Bab VI, perihal gadai diatur 

pada Bab VII, dan perihal utang-piutang diatur pada Bab VIII. Penerapan aturan 

dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra diperuntukkan bagi semua kalangan 

di lingkungan kerajaan Majapahit tidak memandang jabatan, derajat, maupun 

strata. Isi dari kitab tersebut juga bertujuan untuk menjaga hak dan kewajiban 

setiap pihak agar sesuai dengan porsinya masing-masing tanpa membuat salah 

satu pihak merasa dirugikan. 

     Akuntabilitas menurut Schacter (2000) didefinisikan sebagai aktivitas untuk 

memberikan penjelasan tentang alasan dibenarkannya suatu tindakan yang 

dilakukan dalam menggunakan kekuasaan dan mengambil tindakan korektif 

ketika terjadi kesalahan. Pengertian ini memberikan pemahaman secara tegas 

bahwa akuntabilitas yang dimaksud tidak hanya sekedar mencakup aktivitas 

untuk memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan, namun juga 

mencakup kegiatan koreksi terhadap tindakan yang dianggap salah. Definisi 

akuntabilitas tersebut juga menjadi dasar bagi peneliti untuk menilai bahwa Kutara 

Manawa Dharmasastra merupakan bukti nyata bahwa praktik akuntabilitas telah 

lama diterapkan di bumi nusantara, bahkan sejak zaman Kerajaan Majapahit. 

Berbagai aturan tentang Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang, 

merupakan bukti nyata bahwa kitab Kutara Manawa Dharmasastra telah menjadi 

bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi di masa itu.  
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     Akuntabilitas transaksi Adol-Atuku, Sanda (Gadai) dan Ahutang-Apihutang 

dalam kitab Kutara Manawa Dharmasastra dibedakan menjadi dua yaitu 

akuntabilitas fisik dan non-fisik. Akuntabilitas fisik pada pada transaksi Adol-

Atuku sama dengan yang ada pada transaksi Sanda (Gadai) yaitu berupa 

adanya barang yang digadaikan dan diperjualbelikan, serta penggunaan uang 

sebagai alat satuan hitung dan alat tukar. Untuk aturan tentang transaksi 

Ahutang-Apihutang, memiliki akuntabilitas fisik berupa adanya ketentuan barang 

yang dihutang, penggunaan uang sebagai objek hutang, adanya saksi, adanya 

catatan berupa surat bukti utang-piutang dan adanya pihak penanggung. 

Berikutnya dari segi akuntabilitas non-fisik, ketiga transaksi tersebut memiliki 

kesamaan bentuk akuntabilitas berupa: adanya nilai yang dianut, adanya 

kepercayaan tertentu, adanya sanksi atas pelanggaran transaksi dan adanya 

batasan waktu, sementara itu bentuk akuntabilitas kelima berupa adanya 

ketentuan kondisi force majeure hanya ada dalam transaksi Adol-Atuku dan 

Sanda (Ganda). 

 

6.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

     Keterbatasan dari penelitian ini adalah terbatasnya literatur penunjang yang 

berkaitan. Banyak literatur yang asli justru tidak berada di Jawa, sehingga 

menyulitkan peneliti yang memiliki keterbatasan waktu untuk dapat menggali 

lebih dalam lagi. Selain itu, literatur yang ada juga masih menjadi bahan 

perdebatan terkait keabsahannya karena banyak pihak yang mengklaim memiliki 

yang asli atau banyak pihak yang saling meragukan atas setiap literatur yang 

ada. 

     Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk memperkaya 

sekaligus memperdalam literatur yang digunakan (bisa menggunakan literatur 

yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri), sehingga pembahasan yang 
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diberikan dapat memberikan gambaran tentang kehidupan ekonomi di era 

kerajaan Majapahit dengan lebih komprehensif. Untuk penelitian selanjutnya 

dapat membandingkan secara langsung beberapa hal yang mungkin berkaitan 

dengan kondisi standar atau peraturan pada era kerajaan Majapahit dan dengan 

kondisi yang ada saat ini. 

 
6.3 Implikasi Penelitian 

     Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memberikan dampak 

positif  bagi banyak pihak. Peneliti meyakini bahwa apa yang telah menjadi 

bahan temuan dari penelitian ini dapat memberikan implikasi positif baik secara 

teoritis, praktis maupun kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini dapat 

menjadikan justifikasi bahwa praktik akuntabilitas memang telah dilakukan sejak 

era Kerajaan Majapahit. Hal ini semakin menguatkan penelitian-penelitian 

terdahulu yang membahas tentang adanya praktik akuntansi pada zaman 

kerajaan-kerajaan Nusantara, khususnya Kerajaan Majapahit. Fakta ini jika terus 

digali dan disosialisasikan, tentunya akan sangat menarik dan memiliki dampak 

yang besar bagi sejarah dan pengembangan ilmu akuntansi ke depan. Bahkan 

bukan tidak mungkin, fakta-fakta tersebut lambat laun akan mampu menggeser 

doktrin bahwa ilmu akuntansi lahir dari barat. Selain itu, penelitian ini dapat 

mengispirasi bagi para peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi 

akuntansi berdasarkan sejarah dan kearifan lokal yang tentunya lebih sesuai 

dengan nilai-nilai ke-Indonesia-an. 

     Pada tataran praktis, penelitian ini diyakini dapat memberikan pemahaman 

tentang akuntabilitas dengan nilai-nilai positif yang bersumber dari sejarah. Nilai-

nilai positif tersebut jika dipahami dan dipraktikkan oleh para pendidik dan 

praktisi di bidang akuntansi, tentunya dapat menciptakan dampak yang positif 

pula. Penelitian ini juga diyakini dapat menjadi inspirasi bagi pelaku di bidang 
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ilmu akuntansi masa kini untuk lebih menerapkan akuntabilitas secara totalitas 

dan profesional, jika tidak alangkah malunya mereka, mengingat akuntabilitas 

telah diterapkan oleh masyarakat yang hidup pada zaman Majapahit. Padahal 

secara kecanggihan fasilitas dan peradaban, mereka sangat jauh tertinggal, 

ibarat langit dengan bumi. 

    Tidak hanya pada tataran teoritis dan praktis, penelitian ini juga memiliki 

implikasi positif pada tataran kebijakan. Munculnya penelitian ini dan penelitian 

lainnya yang berbasis sejarah dan kearifan lokal, tentunya lambat laun akan 

menjadi isu yang menarik dan dapat mendorong para pemangku kebijakan 

untuk mengembangkan penelitian di bidang ini, dan selanjutnya menyusun 

mampu menginspirasi mereka untuk menyusun kebijakan akuntansi berbasis 

sejarah dan kearifan lokal. 
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