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ABSTRAK 

 
 

Purweni Widhianningrum: Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya Malang, 09 Februari 2016. Sosio Spiritualitas Akuntansi Pada Situs 
Candi Borobudur Di Jaman Ke-Emasan Dinasti Sailendra 782 – 812 M. Ketua 
Komisi Pembimbing: Eko Ganis Sukoharsono, Anggota Komisi Pembimbing: 
Rosidi.  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran sosio spiritualitas 
akuntansi pada situs candi Borobudur di jaman ke-Emasan Dinasti Sailendra. 
Peran akuntansi pada masa itu dianggap penting, karena kemakmuran dan 
kejayaan Dinasti Sailendra yang diperoleh dari hasil bumi yang melimpah mampu 
mendorong terciptanya perdagangan internasional bahkan berkembang maju 
dalam skala besar. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 
interpretif dengan pendekatan studi etnoarkeologi yang merupakan 
penggabungan data arkeologi dan etnografi untuk memahami budaya masa lalu 
dan masa kini. Relief karmawibhangga dan prasasti digunakan untuk memahami 

tata cara hidup masyarakat Jawa kuno. Sedangkan identifikasi realitas perilaku 
masyarakat pada masa itu digunakan data etnografi yang berupa naskah kuno. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sosio spiritualitas akuntansi 
dimaknai sebagai sebuah praktik moral yang didasarkan pada ajaran agama 
Buddha, yaitu hukum karma. Raja Samaratungga sebagai pendiri Borobudur dari 
Dinasti Sailendra telah memiliki “pemikiran” serupa dengan sosio spiritualitas 
akuntansi pada masa kini. Pemikiran tersebut diilhami dari nilai-nilai kebenaran 
(spiritual) agama Buddha yang terbagi dalam tiga aspek kehidupan, yaitu 
ekonomi (memaksimalkan kekayaan dengan cara yang benar), sosial (mencintai 
sesama manusia dengan tulus) dan lingkungan (menghargai semesta alam 
beserta seluruh makhluk yang hidup didalamnya). Hal ini dilakukan agar setiap 
individu mampu mengendalikan dirinya sendiri mulai dari pikiran, ucapan, dan 
perbuatan sehingga terhindar dari keterikatan duniawi (mencari keuntungan 
pribadi). Sikap bijak inilah yang kemudian dimaknai sebagai peran nyata sosio 
spiritualitas akuntansi pada situs candi Borobudur. 

 
Kata kunci: sosio spiritualitas akuntansi, etnoarkeologi, Borobudur, dan 

karmawibhangga. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ABSTRACT 
 

 
 Purweni Widhianningrum: Postgraduate Economics and Business Faculty 
of Brawijaya University Malang, February 09th 2016. Socio Spirituality 
Accounting At The Borobudur Temple Site In The Golden Age Of Sailendra 
Dynasty In 782-812 AD. Supervisor: Eko Ganis Sukoharsono, co-supervisor: 
Rosidi. 

This study aims to understanding the role of socio-spirituality accounting 
at Borobudur temple site in the golden age of Sailendra dynasty. The role of 
accounting at the time was considered very essential. Because the prosperity 
and glory of the Sailendra dynasty obtained from abundant crops, could 
encourage the creation of international trade and even progressed on a large 
scale. 

This study uses ethnoarchaeology study which is the incorporation of data 
archeology and ethnography to understand the culture of the past and the 
present. Karmawibhangga reliefs and inscriptions used to understand the way of 
life the ancient Javanese community. While the identification of the reality of 
community behavior at that time used ethnographic data that is ancient 
manuscripts. 

The findings show that the socio-spirituality accounting has been 
interpreted as a moral practice based on the teachings of Buddhism, that is the 
law of karma. King Samaratungga as Borobudur founder of the Sailendra dynasty 
already have "thought" is similar to the socio-spiritual accounting. These thoughts 
inspired from the true values of (spiritually) Buddhism, which is divided into three 
aspects of life, that is economic (maximizing wealth in the right way), social (love 
of fellow man sincerely) and the environment (respect the universe and all living 
creatures other). This is done to organize and control the behavior of members of 
the community in harmony with the moral teachings of religion. 

 
 

 
Keywords: socio spirituality accounting, ethnoarchaeology, Borobudur, 

karmawibhangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Manusia telah lupa bahwa ia memiliki hati. 
Ia lupa bahwa jika ia memperlakukan dunia dengan baik,  
maka dunia akan memperlakukannya dengan baik juga. 

  -Dhammananda- 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Akuntansi memiliki kekuatan besar yang berperan penting dalam pembangunan 

masyarakat modern. Informasi yang diperoleh dari angka-angka akuntansi (accounting 

numbers) mempunyai kekuatan (power) untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan 

keputusan, serta tindakan yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat 

(Sukoharsono, 1995; Jones dan Dugdale, 2001; Farag, 2009; Triyuwono, 2009). 

Akuntansi menghasilkan pengetahuan bagi orang-orang yang terlibat dalam setiap 

transaksi dan kejadian ekonomi lainnya yang memiliki implikasi atas hubungan social. 

Dan pandangan terhadap akuntansi sebagai suatu ilmu sosial telah meresap dan dikenal 

luas saat ini (Belkaoui, 2011:53). Sebagai seperangkat pengetahuan, akuntansi tentunya 

akan membahas berbagai konsep dan alternatif serta implikasinya dalam berbagai 

kondisi lingkungan. Konsep yang dipilih dan diaplikasi dalam lingkungan tertentu akan 

menjadi suatu model akuntansi untuk mencapai tujuan sosial tertentu dengan 

mempertimbangkan faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, 

karakteristik informasi yang dihasilkan oleh akuntansi akan sangat bergantung pada 

lingkungan tempat akuntansi akan diterapkan (Suwardjono, 2014:10).  

Perkembangan industrialisasi dan teknologi turut berperan merubah bentuk 

akuntansi sederhana menjadi akuntansi modern yang didominasi oleh pandangan-

pandangan Barat yang sarat dengan nilai-nilai kapitalis, sekuler dan egois (Anggoro, 

2010: 259). Paham kapitalisme meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan 



usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Sehingga industri bertumbuh 

pesat di masyarakat, dengan tidak hanya memproduksi komoditas untuk memenuhi 

kebutuhan dasar masyarakat saja, namun juga menghasilkan berbagai jenis komoditas 

yang memiliki makna simbolis dan membedakannya dengan orang lain yang tidak 

mengkonsumsinya (Suyanto, 2014:85). Praktik kapitalis telah mengubah satuan uang 

menjadi suatu alat perhitungan (angka) sejumlah biaya dan keuntungan (Belkoui, 2011). 

Sebagai ukuran kinerja atas tercapainya keuntungan (angka) pada suatu periode 

tertentu, prosedur serta laporan akuntansi modern dibuat berdasarkan nilai (angka). 

Seolah-olah nilai (angka akuntansi) merupakan satu-satunya ukuran yang paling baik 

untuk mencerminkan segala aspek kehidupan tanpa memperdulikan nilai-nilai etika dan 

moral dalam praktik akuntansi (Lehman, 2004). Dalam dunia bisnis, nilai etika dan moral 

dapat membantu para pelaku usaha bersikap secara tepat dan bertanggung jawab 

kepada semua pihak yang berkepentingan ketika menghadapi transformasi ekonomi, 

social, dan budaya (Yosephus, 2010:128).  

Akar kelemahan akuntansi modern yang terletak pada egoisme dan hanya 

merefleksikan dunia materi serta mengabaikan dunia non-materi (spiritual) tentu tidak 

kondusif untuk mendukung terciptanya sebuah sistem akuntansi yang mampu 

menstimulasikan perilaku manusia ke arah atau ke kondisi kesadaran ke-Tuhanan (God 

consciousness). Kesadaran ke-Tuhanan merupakan kesadaran yang menyebabkan 

seseorang menyadari kehadiran Tuhan setiap saat termasuk dalam melakukan praktek 

akuntansi, yang mampu mendorong manusia berperilaku lebih beragama, bernilai 

spiritualitas dan beretika (Triyuwono, 2009). Dengan demikian, egoisme bukanlah 

panduan yang tepat bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang baik (Graham, 

2015:253). Pemikiran akuntansi dari sudut pandang spiritualitas merupakan dasar 

fundamental untuk menuntun manusia ke arah “hidup benar” dan berperan dalam 

perkembangan praktik akuntansi dan akuntabilitas yang mencerahkan dan tercerahkan 

(Molisa, 2011).  



Perjalanan perkembangan akuntansi hingga bentuknya seperti saat ini (akuntansi 

modern) tidak lepas dari sejarah akuntansi di masa lalu. Pada masa lalu, akuntansi 

dipandang tidak hanya sebagai alat teknis semata, namun juga sebagai arsitektur 

kekuasaan dalam masyarakat. Dimana akuntansi dipandang bukan sebagai aspek 

dimensi tunggal saja, namun juga pada kompleksitas dari fenomena sosial, politik, dan 

ekonomi di masyarakat (Sukoharsono, 2002). Sebagai sebuah karya manusia, ilmu 

akuntansi tentu harus dikembangkan terus-menerus seiring perkembangan bisnis dan 

budaya masyarakat (Triyuwono, Djamuri, Mulawarman, dan Prawironegoro, 2016:97). 

Sehinga dengan mempelajari sejarah akuntansi, diharapkan dapat memberikan 

penilaian yang lebih baik atas praktik yang berlaku sekarang dan di masa depan dengan 

melakukan perbandingan terhadap metode-metode yang pernah digunakan di masa lalu 

(Belkaoui, 2011). Oleh karenanya, perilaku akuntan juga harus mengikuti sejarah 

akuntansi, baik masa dulu, kini, dan mendatang sebagai satu kesatuan proses yang 

berkesinambungan (Triyuwono et al., 2016:82). 

Studi terdahulu dari hasil kajian arkeologi membuktikan bahwa akuntansi telah 

menjadi bagian integral dari sejarah peradaban manusia pada periode awal dikenalnya 

sistem pencatatan (Baker, 2004). Seperti halnya temuan arkeologis pada masa Persia, 

Mezopotamia, Mesir dan Yunani yang membuktikan bahwa akuntasi berperan sebagai 

alat menghitung, identifikasi dan mencatat atas barang yang dimiliki, timbulnya utang 

piutang, dan transaksi keluar masuknya barang (Mattessich, 1994). Sementara pada 

masa Kekaisaran di China, praktek dan perilaku akuntansi dipengaruhi oleh budaya 

Konfusianisme, Feng Shui, Buddhisme, dan Yinyang. Hingga kini budaya-budaya 

tersebut masih memiliki peran penting dalam sistem akuntansi yang diterapkan di China 

(Zhao, 1987 dalam Solas dan Ayhan, 2007). Demikian juga dengan Sri Lanka kuno 

(815-1017 M), praktik akuntansi yang diterapkan pada masa itu dipengaruhi oleh latar 

belakang agama yang dianut sebagian besar masyarakat, yaitu agama Budha. Hal ini 

mengakibatkan keberadaan sistem pencatatan akuntansi pada masa itu dimaknai 

sebagai bentuk pertanggungjawaban para pengelola biara kepada stakeholders, yaitu 



para Biksu Buddha, penguasa, dan rakyat (Liyanarachchi, 2009). Sedangkan praktik 

akuntansi di Indonesia, khususnya masa ke-emasan Sriwijaya dan Majapahit lebih 

banyak dipengaruhi oleh unsur keagamaan yang menjadi latar belakang berdirinya 

sebuah Kerajaan. Agama, baik Budha maupun Hindhu memiliki peran yang beragam 

dalam tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pada masa lampau seperti 

transaksi ekonomi di pasar-pasar tradisional, sistem perpajakan, dan penggunaan mata 

uang di berbagai acara-acara sosial-keagamaan (Sukoharsono, 1995:96). 

Sejak periode dikenalnya alat hitung dan sistem pencatatan sederhana, 

akuntansi sederhana terus berkembang. Hingga abad ke-15, muncul sistem 

pencatatan berpasangan (double entry book keeping) yang dianggap memberikan 

kontribusi besar dalam membangun peradaban manusia (Kurrohman dan Maradonna, 

2015:47). Sistem pembukuan dengan pencatatan berpasangan (doble entry 

bookkeeping) merupakan refleksi aturan serta praktik akuntansi yang telah lama 

berkembang di Italia, terutama Venesia (pusat perdagangan terkemuka pada masa itu) 

melalui perdagangan internasional. Selanjutnya, penjelasan pembukuan pencatatan 

berpasangan (doble entry bookkeeping) ini diterbitkan untuk pertama kalinya oleh 

Lucca Pacioli (1494) melalui sebuah buku yang berjudul Summa de Aritmatica 

Geometrica, Proportioni et Proportionalita hingga akhirnya diidentifikasi sebagai dasar 

akuntansi modern (Lauwers dan Willekens, 1994; Fogo, 1905 dalam Mc Carty, 

Sangster dan Stoner, 2008). Sejak periode tersebut, akuntansi terus berkembang 

sejalan dengan perkembangan ekonomi serta pemisahan antara pemilik perusahaan 

dan manajemen melalui saham gabungan. Revolusi industri tahun 1776 juga 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan metode-metode akuntansi serta 

berbagai isu akuntansi yang kompleks  mulai dari perhitungan laba per lembar saham, 

akuntansi bisnis, inflansi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah 

penting yaitu rekayasa keuangan (Belkaoui, 2011:7; Harahap, 2013:42).  

Selanjutnya, perkembangan akuntansi bergeser ke wilayah Amerika yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi sangat pesat. Salah satunya adalah munculnya 



pemikiran akuntansi social dan lingkungan oleh Howard Bowen (1953) yang kemudian 

menjadi landasan awal konsep tanggung jawab social perusahaan (Sukoharsono, 

2010:7). Akuntansi tanggung jawab social perusahaan merupakan paradigma baru 

dalam bidang akuntansi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, 

karena dunia bisnis dituntut tidak hanya bernafsu meraup laba setinggi mungkin 

namun juga harus lebih peduli dan responsif pada isu-isu sosial dan lingkungan (Lako, 

2011:138). Konsep tersebut mewajibkan para pelaku bisnis untuk mengupayakan 

suatu kebijakan serta membuat keputusan atau melaksanakan berbagai tindakan yang 

sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai masyarakat (Solihin, 2011:1). 

Selama periode tahun 1953, pemikiran Howard Bowen terus mengalami 

perkembangan hingga tahun 1997 John Elkington memperkenalkan  istilah triple 

bottom line sebagai metode akuntansi untuk mengukur keberlangsungan usaha 

dengan menyelaraskan pencapaian kinerja laba (profit) dengan kinerja sosial (people) 

dan kinerja lingkungan (planet) secara berkesinambungan (Jackson, Boswell, dan 

Davis, 2011). Pada periode ini pula Global Reporting Initiative (GRI), sebuah 

organisasi independen didirikan oleh berbagai organisasi nirlaba (NGO) yang 

tergabung dalam CERES (Coalition For Environmentally Responsible Economies) dan 

The United Nations Environment Programs (UNEP) berupaya memberikan 

pemahaman serta penjelasan tanggung jawab perusahaan atas dampak operasional 

usahanya terutama isu-isu kritis seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, korupsi 

dan sebagainya. Selanjutnya, pada tahun 2000, Global Reporting Initiative (GRI) 

menerbitkan pedoman standar penyusunan sustainability report (G.1) untuk pertama 

kalinya bagi perusahaan-perusahaan dengan berpijak pada tiga aspek kehidupan, 

yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengungkapan aspek sosial pada pedoman ini 

dibagi lagi kedalam empat aspek, yaitu: ketenagakerjaan, kemasyarakatan, hak asasi 

manusia, dan tanggung jawab produk (GRI, 2015) Tujuannya agar para stakeholder 

memperoleh informasi yang lebih relevan, reliable dan komprehensif tentang nilai, 

kinerja, resiko dan prospek suatu perusahaan (Lako, 2011:138). 



Pada periode yang sama dengan diterbitkannya pedoman standar penyusunan 

sustainability report, para akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universtas 

Brawijaya (2000) memperkenalkan pemahaman akuntansi tidak hanya terbatas pada 

angka moneter dan tabel jurnal transaksi ekonomi, tetapi juga memperkenalkan relasi 

spiritualitas dan metafisika. Sistem pelaporan sosio spiritualitas akuntansi berpijak 

tidak hanya pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial saja, namun juga 

menghadirkan dimensi spiritual pada peristiwa-peristiwa ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Kehadiran spiritualitas ini dipahami sebagai penyeimbang terhadap makna 

kehidupan bisnis secara ekonomi, sosial dan lingkungan dengan merealisasikanya 

pada lima unsur holly spirit, yaitu kasih yang tulus, cinta yang tulus, kesadaran 

transcendental, kontemplasi diri dan kejujuran (Sukoharsono, 2010).   

Berdasarkan paparan di atas, akuntansi telah mengalami banyak perubahan dan 

memiliki peran penting dalam pembangunan peradaban manusia dari masa ke masa 

di berbagai Negara. Berikut gambaran keberadaan akuntansi sebagai tonggak sejarah 

perkembangan manusia yang dibagi ke dalam tiga babak sejarah, yaitu: akuntansi 

zaman prasejarah, akuntansi masa klasik dan akuntansi modern, seperti yang terlihat 

pada gambar berikut ini: 

Gambar 1.1 

Tonggak Sejarah Perkembangan Akuntansi 

Sumber: penelitian terdahulu (diolah) 
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Penelitian ini memusatkan perhatian pada praktik sosio spiritualitas akuntansi 

dari sudut pandang studi etnoarkeologi, khususnya pada situs candi Borobudur. Pilihan 

ini didasarkan beberapa alasan. Pertama, situs candi Borobudur memiliki kesamaan 

dengan topik bahasan yang akan dikaji secara mendalam dalam penelitian ini, yaitu 

sosio spiritualitas akuntansi. Struktur fisik bangunan Borobudur yang berbentuk 

bujursangkar yang semakin ke atas semakin kecil (punden berundak) dan diakhiri oleh 

stupa induk yang besar dibagian puncaknya mengandung makna filosofis Buddhis, yaitu 

mengambarkan perjalanan pengalaman spiritual manusia mencari kebenaran tertinggi 

dengan membebaskan diri dari lingkaran samsara (penderitaan). Perjalanan 

pengalaman spiritual dalam filosofis Buddhis dibagi secara vertical kedalam tiga 

tingkatan alam semesta, yaitu kamadhatu, rupadhatu dan arupadhatu. Kamadhatu (alam 

bawah tempat manusia biasa) menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat 

oleh nafsu duniawi, rupadhatu (alam antara) menggambarkan perilaku manusia yang 

sudah meninggalkan keinginan duniawi namun masih terikat oleh dunia nyata, dan yang 

terakhir adalah arupadhatu (alam atas tempat para dewa) menggambarkan tingkatan 

manusia yang telah meninggalkan nafsu duniawi. Arah perkembangan spiritual tersebut 

memperlihatkan kemiripan dengan tujuan sosio spiritualitas akuntansi yang pada 

dasarnya ingin mendisiplinkan setiap individu untuk melepaskan diri dari jaring samsara 

kapitalistik dan mewujudkan praktik akuntansi yang mencerahkan dan tercerahkan 

dengan menghadirkan unsur holy spirit ke dalam setiap aktivitas ekonomi, social dan 

lingkungan.  

Kedua, letak geografis candi Borobudur yang didirikan di atas bukit dataran Kedu 

dan dikelilingi oleh gunung berapi serta diapit di antara sungai Progo dan Elo 

(Suhartono, 2014; BKB, 2014) membuat kawasan Borobudur beriklim sedang dengan 

kondisi tanah yang subur, sehingga memberi sumber penghidupan masyarakat sekitar 

melalui hasil bumi yang melipah, seperti padi, bambu, serta berbagai macam buah tropis 

(Raffles, 2014:71). Hasil bumi yang melimpah serta ketergantungan manusia terhadap 

alam semesta inilah yang kemudian turut berperan membentuk perilaku masyarakat 



pendiri Borobudur untuk senantiasa menghormati dan menjaga keseimbangan alam 

semesta.  

Ketiga, data utama yang digunakan untuk menentukan karakter masyarakat 

pendiri Borobudur adalah data arkeologis. Data tersebut yang akan lebih banyak 

digunakan untuk menetapkan karakter-karakter lain sebagai pendukung perilaku 

kehidupan masyarakat pada masa itu seperti pranata sosial, ekonomi dan politik.  

Keempat, metode yang digunakan dalam menganalisis peran sosio spiritualitas 

akuntansi pada situs candi Borobudur adalah studi etnoarkeologi. Studi etnoarkeologi 

merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami tata cara 

kehidupan sekelompok manusia di masa lalu dan masa kini melalui tinggalan sejarah 

(arkeologi). Dengan demikian data yang dibutuhkan tidak hanya data arkeologi saja 

namun juga data etnografi yang berupa dokumen atau naskah kuno.  

Berdasarkan alasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan situs 

candi Borobudur memiliki dasar yang kuat, mengingat kondisi masyarakat pendiri 

Borobudur yang sangat bergantung pada alam melalui hasil bumi (agraris) serta 

penerapan nilai-nilai keagamaan yang pada masa itu dianggap berperan penting 

membentuk karakter setiap individu dalam masyarakat pendiri Borobudur. Perjalan batin 

atau spiritual manusia mencari kebenaran tertinggi tercermin dalam relief-relief cerita 

yang terpahat pada dinding maupun pagar langkan candi Borobudur. Setiap adegan-

adegan yang digambarkan diambil dari beberapa kitab sutra, yaitu 

mahakarmawibhangga, jatakamala, lalitavistara, avadana, gandhavyuha dan bhadracari. 

Mahakarmawibhangga mengungkapkan ajaran tentang hukum karma, dimana akibat 

dari suatu perbuatan (tercela atau terpuji) manusia akan senantiasa  berdampak 

terhadap pelakunya. Jatakamala, Lalitavistara, dan Avadana mengungkapkan berbagai 

perbuatan yang berguna bagi orang atau makhluk lain yang dilakukan oleh Sudhana 

selama pengembaran sebagai Bodhisattva. Gandhavyuha dan Bhadracari 

mengungkapkan pengembaraan Sudhana mencapai pengalaman yoga dan kebenaran 

tertinggi (ke-Budhaan).  



Pusat kajian penelitian ini dalam mengungkap peran sosio spiritualitas akuntansi 

pada situs candi Borobudur adalah relief Karmawibhangga. Menurut Bernet Kempers 

(1976) seorang ahli arkeologi Indonesia, adegan-adegan dalam relief karmawibhangga 

menceritakan kisah kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno (Rangkuti, 1989:81). 

Relief tersebut mampu membuka tirai peradaban yang menunjukkan bahwa pada masa 

lalu terdapat gambaran alam kehidupan yang lapang, penuh keselarasan alami, angan-

angan, kebahagiaan, ketentraman serta keyakinan diri yang surgawi (With, 1989: 125). 

Berbagai aktivitas kehidupan masyarakat pada masa itu, seperti sosial, keagamaan, 

ekonomi dan politik masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat lokal Jawa saat 

ini. Contohnya, penyebutan istilah “pasar” sebagai tempat pertukaran barang dan jasa 

dengan lima hari pasaran (legi, paing, pon, wage, dan kliwon) dan hingga kini masih aktif 

dilakukan oleh masyarakat desa yang memegang nilai-nilai kearifan lokal (Santiko, 1989; 

Wahyuningsih dan Kasiyati, 2009). 

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri sehingga 

menarik untuk dikaji lebih dalam diantaranya: (1) penelitian ini menggunakan objek 

penelitian berupa situs peninggalan sejarah Candi Borobudur dari Dinasti Sailendra 782 

- 812 M yang mengandung pesan moral kearifan lokal budaya bangsa yang wajib untuk 

dijaga dan dilestarikan; (2) Candi Borobudur merupakan candi Budha terbesar di dunia 

yang masuk dalam World Heritage List dari UNESCO sebagai sarana pendidikan 

peradaban generasi sekarang dan masa yang akan datang; (3) penelitian ini 

menggunakan dua pendekatan disiplin ilmu, yaitu disiplin ilmu akuntansi dan sejarah, 

sebagai bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi, khususnya sosio 

spiritualitas akuntansi pada perdaban Borobudur; (4) pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan studi etnoarkeologi yang sepengetahuan peneliti, pendekatan ini belum 

banyak digunakan dalam  bidang ilmu akuntansi. Studi etnoarkeologi ini dilakukan guna 

memperoleh sumber data dari kajian kebudayaan manusia masa lampau.     

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini terinspirasi dari kekaguman peneliti akan ke-Agungan dan kemegahan 

bangunan suci umat Budhha yang sarat dengan pesan moral yaitu Candi Borobudur serta 

studi empiris Sukoharsono (2010) tentang metamorphosis akuntansi sosial dan lingkungan 

yang berdimensi spiritualitas. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menjawab 

pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana peran sosio spiritualitas akuntansi pada situs candi 

Borobudur di jaman ke-Emasan Dinasti Sailendra?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami peran sosio spiritualitas 

akuntansi pada situs candi Borobudur di jaman ke-Emasan Dinasti Sailendra.  

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi dunia praktis dan ilmu 

pengetahuan. Kontribusi praktis dari penelitian ini, diharapkan dapat:  

1. Mengubah cara pandang pelaku ekonomi agar lebih bijak, toleran dan peduli 

lingkungan dalam menjalankan usahanya. 

2.  Memberikan pengetahuan tambahan mengenai dimensi spiritualitas pada praktek 

akuntansi sehingga mampu menyadarkan setiap individu (pelaku ekonomi) untuk 

berperilaku etis dalam setiap pengambilan keputusan (bisnis).  

3. Memberi masukan yang relevan kepada pemerintah bahwa aspek spiritualitas 

dalam akuntansi perlu menjadi pertimbangkan dalam perumusan kebijakan 

ekonomi, utamanya pengembangan standar akuntansi.  

 

 

 



Sedangkan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat:  

1. Memberi perspektif yang berbeda dari studi sejarah akuntansi di Indonesia yang 

belum banyak dilakukan sehingga dapat memberikan inspirasi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya. 

2. Memberikan sumbangan terhadap perkembangan disiplin ilmu akuntansi, 

utamanya pada akuntansi keperilakuan dalam menghadapi tantangan dunia usaha 

pada masa kini dan masa mendatang. 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah pincang,  
ilmu pengetahuan tanpa agama adalah buta.  

Tanpa latar belakang spiritual,  
orang tidak punya tanggungjawab moral; 

Orang tanpa tanggungjawab moral  
berbahaya bagi masyarakat. 

-Dhamamananda- 

 
 
 
2.1 Paradigma dalam Penelitian 

Paradigma merupakan pandangan dunia atau cara pandang yang digunakan 

oleh seseorang untuk melihat atau memahami sesuatu (Triyuwono, 2009:214). 

Paradigma merupakan perspektif riset yang digunakan peneliti yang berisi bagaimana 

peneliti melihat realita (world views), bagaimana mempelajari fenomena, cara‐cara yang 

digunakan dalam penelitian dan cara‐cara yang digunakan dalam menginterpretasikan 

temuan. Dalam konteks desain penelitian, pemilihan paradigma penelitian 

menggambarkan pilihan suatu kepercayaan yang akan mendasari dan memberi 

pedoman seluruh proses penelitian (Guba, 1990 dalam Chariri, 2009). 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif. 

Paradigma interpretif lebih menekankan pada realitas sosial yang secara sadar dan 

secara aktif dibangun sendiri oleh individu-individu (Soetriono dan Hanafie, 2007). Teori 

interpretif ditujukan memahami pengalaman hidup manusia, atau menginterprestasikan 

makna-makna. Semua teori yang termasuk kategori teori-teori intrepretif mempunyai 

asumsi dasar, yaitu manusia bertindak, dan tindakannya memiliki arti (Gunawan, 

2013:56). Sedangkan menurut Chariri (2009), tujuan dari pengembangan teori dalam 

paradigma ini adalah untuk menghasilkan deskripsi, pandangan-pandangan dan 

penjelasan tentang peristiwa sosial tertentu sehingga peneliti mampu mengungkap 

sistem interpretasi dan pemahaman (makna) yang ada dalam lingkungan sosial. 



2.2 Studi Etnoarkeologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi etnorakeologi. Studi etnoarkeologi 

merupakan sebuah pendekatan yang menggabungkan antara disiplin ilmu arkeologi dan 

antropologi untuk memahami budaya masa lalu dan masa kini (Shrotriya, 2007), dimana 

studi arkeologi merupakan sebuah studi menjelaskan peristiwa dan kelompok manusia 

pada masa lampau, sedangkan antropologi bertujuan untuk memahami peristiwa dan 

kelompok manusia di masa lalu (Lerner, 1994). Etnoarkeologi merupakan sebuah 

pendekatan etnografi yang mempelajari tata cara kehidupan manusia masa lalu dengan 

melihat dan  mengidentifikasi realitas perilaku tersebut melalui catatan arkeologi (Gould, 

1989). Sebagai salah satu cabang studi arkeologi, etnoarkeologi memanfaatkan data 

etnografi sebagai analogi untuk membantu memecahkan masalah-masalah arkeologi 

(Sukendar, 1999: 188). Menurut Watson, teori dasar etnoarkeologi adalah analogi yang 

didapat dari pengamatan masa sekarang untuk membantu interprestasi masa lampau 

dan proses-prosesnya (Kramer, 1979:277). Oleh karenanya, studi ini menggunakan 

data arkeologi dan etnografi untuk menjembatani kesenjangan antara data arkeologi 

yang merupakan hasil dari perilaku masa lalu dan sudah tidak dapat diamati lagi 

sehingga perlu ditafsirkan dengan menggunakan data etnografi (Tanudirjo, 1987). Data 

etnografi tersebut dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu etnohistori dan eksperimental. 

Etnohistori didasarkan pada catatan-catatan lama yang memuat tentang perilaku 

manusia atau sekelompok manusia pada suatu saat tertentu. Sedangkan data 

eksperimental merupakan data bandingan yang diperoleh dengan cara melakukan 

suatu perilaku tiruan yang mengacu pada masalah yang akan dipecahkan (Charlton, 

1981; Orme, 1981 dalam Tanudirjo, 1987). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

etnografi arkeologi adalah upaya menggambarkan segala aktivitas dan gagasan 

arkeologi yang berupaya menghadirkan masa lampau (arkeologi) dalam konteks 

kehidupan masyarakat masa kini (etnografi) (Tanudirjo, 2009).  

Menurut Sukendar (1999:188-190), kajian etnoarkeologi didasari penalaran 

induktif sehingga kedudukannya hanya bersifat memberikan contoh (sampel) untuk 



interprestasi, menyajikan kemungkinan awal atau menilai kelayakan hipotesis. Hasil 

kajian etnoarkeologi tidak memberikan pembuktian benar atau tidaknya hipotesisnya, 

karena bukan merupakan uji penyimpulan induktif. Jadi, kajian etnoarkeologi bukan 

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

memberi gambaran kemungkinan adanya persamaan antara gejala budaya masa 

lampau dengan budaya masa kini atau sebagai argumentasi penghubung dalam rangka 

uji hipotesis, model, dan teori. Cakupan etnoarkeologi meliputi: 

1. Peralatan: arsitek, kayu, anyaman, tekstil, batu, logam, keramika, dan tulang. 

2. Aktivitas kelompok: berburu, mengumpulkan makanan, kasta, struktur sosial, 

perdagangan, seni, upacara agama,dan penguburan. 

3. Permukiman: tipe pemukiman, lokasi situs, topografi dan kronologi. 

4. Mata pencaharian dan ekologi: jenis makanan, musim, domestikasi, studi flora dan 

fauna. 

Sedangkan Tanudirjo (2009:5) membagi kajian etnoarkeologi menjadi tiga 

kelompok, yaitu: pertama, kajian etnografi yang secara informal memberikan informasi 

kepada ahli arkeologi. Disebut etnoarkeologi informal kalau pengamatan etnografi 

dilakukan hanya sekilas saja tetapi dimaksudkan untuk kepentingan arkeologi. Kedua, 

etnoarkeologi yang mengkaji secara khusus salah satu aspek tertentu dari budaya yang 

masih hidup, misalnya matapencaharian, teknologi, atau religi. Ketiga, etnoarkeologi 

yang menelaah secara mendalam seluruh budaya masyarakat yang masih hidup 

sebagai konteks penciptaan budaya bendawi. 

Di Indonesia, studi etnoarkeologi mendapat tempat yang penting, karena di 

Indonesia masih terdapat cukup banyak kelompok-kelompok masyarakat yang hidup 

dengan pola kehidupan tradisional (Dwiyanto et al., 1992). Tanudirjo (1987:36-38) 

mengungkapkan bahwa pembahasan hasil-hasil studi etnoarkeologi dapat dilakukan 

dengan menggunakan suatu kerangka tolak ukur sebagai berikut: 

1. Berdasarkan lingkup Penelitiannya. 



a. Lingkup rekonstruktif, bertujuan menemukan pola tingkah laku, berarti masih 

dalam sistem budaya, yang berada dibelakang gejala arkeologis tertentu, 

misalnya tata cara pembuatan, penggunaan suatu benda tertentu, latarbelakang 

pengetahuannya, pola matapencaharian atau adaptasi lingkungan tertentu. 

b. Lingkup taphonomis, bertujuan menemukan pola kejadian yang melatarbelakangi 

atau menyebabkan terbentuknya data arkeologis tertentu, misalnya proses 

pengendapannya, distribusi alamiahnya, proses kehancuran data arkeologis 

hingga kondisinya ditemukan oleh para ahli arkeologi. Jadi merupakan proses 

alamiah terbentuknya data arkeologi. 

c. Lingkup strategis, bertujuan menemukan model sebagai kerangka acuan untuk 

proses penelitian arkeologi, misalnya untuk merancang sampling, tipologi, 

menentukan luas penelitian, dan sebagainya. 

2. Berdasarkan peran dalam penalarannya. 

a. Interpretasi-eksplanasi, peran ini berkaitan erat dengan lingkup rekonstruktif 

karena data etnografi digunakan sebagai bahan penjelasan dan rekonstruksi pola 

tingkah laku yang menjadi latar belakang data arkeologi. 

b. Pembentuk atau penyaran hipotesis, data etnografi akan dapat menyumbangkan 

hipotesis saja dan hipotesis tersebut harus diuji kembali pada data bebas, baik 

data etnografi yang lain maupun data arkeologi. 

c. Penilai hipotesis, hasil penelitian etnoarkeologi dapat dipakai untuk mengevaluasi 

hipotesis-hipotesis yang dihasilkan dari interpretasi data arkeologi, sehingga 

dapat membenarkan atau menggugurkan hipotesis tersebut. 

 

 

3. Berdasarkan syarat-syarat yang harus diberlakukan dalam model pendekatan.  

a. Model Kesinambungan Budaya, yaitu model yang didasari dengan adanya kaitan 

sejarah atau perkembangan budaya antara data arkeologi dan data etnografi 

yang digunakan sebagai bandingan. Dalam model ini berlaku ketentuan bahwa 



semakin dekat jarak waktunya, semakin kuat hasil analoginya atau semakin 

konservatif sifat masyarakat pembanding, maka semakin kuat hasil analoginya. 

Dengan dasar tersebut maka dalam penelitian harus ditunjukkan adanya 

kesinambungan tersebut antara lain dengan menunjukkan perjalan sejarah 

masyarakat etnografis yang digunakan sebagai pembanding. 

b. Model Perbandingan Umum, yaitu model yang digunakan apabila tidak terdapat 

kesinambungan budaya antara data arkeologi dengan data etnografi. Untuk 

menarik analogi dari dua jenis data ini harus ditunjukkan kesamaan dalam hal 

lingkungan alam termasuk sumber-sumber alam yang tersedia maupun bentuk 

budaya yang merupakan pengejawantahan dari kesamaan adaptasi serta dapat 

diukur dari kesamaan mata pencaharian atau sistem ekonomi, sistem teknologi, 

dan pola tingkah laku lainnya. 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perhatian utama dari studi etnoarkeologi 

pada penelitian ini adalah kehidupan serta perilaku sosial masyarakat pendiri candi 

Borobudur yang memang sudah tidak dapat diamati lagi. Melalui catatan-catatan lama 

yang memuat tentang perilaku manusia pada waktu tertentu (etnohistori) diharapkan 

mampu memberikan gambaran kemungkinan adanya kesamaan perilaku kehidupan 

yang menghubungkan masyarakat jawa pada masa kini dengan benda arkeologi 

peninggalan masa lampau yang masih berlangsung hingga saat ini (Charlton, 1981; 

Orme, 1981 dalam Tanudirjo, 1987; Sukendar, 1999). Sehingga model pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kesinambungan budaya. Benda 

arkeologi yang memuat perilaku masyarakat pendiri candi Borobudur berupa relief 

karmawibhangga yang berjumlah 160 panil, kesemuanya terpahat di bagian kaki candi 

Borobudur yang kini tertutup batu tambahan dan hanya menyisakan beberapa panil di 

bagian tenggara candi. Namun, gambaran relief karmawibhangga tersebut masih dapat 

diamati melalui dokumentasi foto yang diabadikan oleh Kasian Cephas pada tahun 

1890 atas perintah Ir. J.W. Ijzerman, seorang arkeolog berkebangsaan Belanda yang 

pertama kali menemukan relief di kaki candi Borobudur. Data etnografi berupa catatan-



catatan lama (etnohistori) yang diperoleh dari referensi pustaka seperti buku-buku 

sejarah, publikasi ilmiah, gambar atau foto yang berhubungan dengan candi Borobudur 

dan relevan untuk dijadikan sebagai pembanding dalam memperkuat argumentasi 

peneliti. 

 

2.3 Telaah Karya Penelitian Akuntansi dengan Studi Etnoarkeologi 

Studi empiris tentang keberadaan akuntansi serta perannya di masa lalu dengan 

menggunakan pendekatan etnoarkeologi, telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

diantaranya Sukoharsono dan Qudsi (2008) dalam studi empirisnya tentang sejarah 

akuntansi di Jaman Keemasan Kerajaan Singosari, berhasil membuktikan bahwa 

akuntansi memiliki peran yang signifikan pada masa itu, yaitu sebagai sarana 

pendukung pengembangan kerajaan Singosari. Akuntansi tidak hanya menyediakan 

perhitungan teknis, tetapi juga peran yang beragam dalam kehidupan sosial, ekonomi, 

dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi etnoarkeologi. Data arkeologi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah inkripsi Mula Manurung, sedangkan data 

etnohistori yang digunakan adalah naskah kuno Pararaton dan Negarakertagama.    

Budiasih dan Sukoharsono (2012) dalam studi empirisnya tentang praktek 

akuntansi dan peran mata uang pada regim Raja Udayana di Bali, berhasil  

membuktikan akuntansi pada masa itu dipahami dalam berbagai bentuk, termasuk dari 

transaksi ekonomi di pasar-pasar tradisional dan penggunaan mata uang di berbagai 

acara-acara sosial, model sederhana pencatatan. Raja Udayana menggunakan nilai-nilai 

agama sebagai dasar seseorang melakukan transaksi sosial dan ekonomi.  Sedangkan 

simbol koin menggambarkan dua pola yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan pada 

koin emas, hal ini menggambarkan bahwa kehidupan harus seimbang antara luar dan 

dalam atau material dan konsep spiritual. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi 

etnoarkeologi. Data arkeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah situs 

peninggalan sejarah Raja Udayana, yakni Pura Samuan Tiga, prasati Bebetin A II, 

prasasti Serai A II, prasasti Bwahan A, prasasti Sading, prasasti Batur Pura Abang A, 



dan prasasti Tamblingan Pura Endek II. Sedangkan data etnohistori yang digunakan 

adalah catatan-catatan sejarah kuno.    

 

2.4 Tahapanan Penelitian 

Tahapan penelitian arkeologi memerlukan berbagai tahapan yang mutlak harus 

diikuti, dimulai dari proses pengumpulan data arkeologi melalui survey dan eskavasi 

serta diakhiri dengan publikasi sebagai upaya sosialisasi hasil penelitian baik untuk 

lingkup ilmiah maupun masyarakat pada umumnya (Sukendar, 1999:13-14). Tahap 

penelitian arkeologi tersebut tersaji dalam bagan berikut ini:  

Gambar 2.1  

Tahap Penelitian Arkeologi 

 

Tanudirjo (2009:5) memiliki pendapat lain tentang tiga langkah ilmiah yang 

diharuskan dalam studi etnoarkeologi, yaitu: 

1. Merumuskan masalah yang muncul dari pengamatan data arkeologi. 

2. Melakukan pengamatan etnografi yang sesuai dengan masalah.  

3. Menerapkan hasil pengamatan etnografi ke data arkeologi untuk mendapatkan 

pemahaman lebih baik. 

PENGUMPULAN DATA 

a. Survei 
b. Eskavasi dengan 

data yang berupa: 

1. Artefak 
2. Fitur 
3. Ekofak  

PENGOLAHAN DATA 

a. Pembersihan & 
Konservasi 

b. Katalogisasi 

c. Klasifikasi awal & 
lanjutan 
berdasarkan: 

1. Stilistik (gaya) 
2. Bentuk 
3. Teknologi  

ANALISIS 

Klasifikasi analitis: 
sosiofak, teknofak, 
ideofak yang 

diproyeksikan ke 
dalam:  
1. Dimensi ruang 

2. Dimensi waktu 
3. Dimensi budaya  

Rekonstruksi 
Kebudayaan & Sejarah 

Indonesia Kuno 

Sumber: Sukendar (1999:17) 



Sedangkan Dwiyanto et al. (1992) dalam studi etnoarkeologinya menerapkan tiga 

tahap penelitian, yaitu tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan tahap 

analisis hasil serta penyelesaian. Adapun teknik yang digunakan dalam studi 

etnoarkeologi yang disarankan oleh Sukendar (1999: 189-190) antara lain: 

1. Teknik Komunikasi 

Teknik ini terdiri dari dua, yaitu berupa komunikasi langsung atau kontak langsung 

dengan pemberi data atau sering disebut dengan wawancara, sedangkan 

komunikasi tidak langsung umumnya dilakukan dengan sejumlah pertanyaan tertulis 

untuk dijawab oleh pemberi data atau sering disebut sebagai teknik kuesioner. 

2. Teknik Observasi 

Teknik ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu observasi perilaku berupa 

pengamatan pada aktivitas kelompok etnis tertentu, sedangkan observasi partisipasi 

berupa pelibatan diri secara aktif dalam suatu kegiatan masyarakat yang diteliti. 

3. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini disebut juga dengan studi kepustakaan dengan memanfaatkan baik 

bahan-bahan tertulis maupun visual seperti dokumen, film, buku yang memuat 

tentang perilaku manusia atau kelompok manusia tertentu untuk membantu 

memecahkan masalah penelitian. Sumber dokumentasi dibedakan menjadi primer 

dan sekunder. 

 

 

4. Teknik Eksperimental 

Merupakan data banding yang diperoleh dengan cara melakukan suatu perilaku 

tiruan yang mengacu pada masalah yang akan dipecahkan.   

Tahapan penelitian ini mengacu pada studi etnoarkeologi yang dilakukan oleh 

Dwiyanto et al. (1992) terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, dan 

tahap analisis hasil serta penyelesaian. 

 



2.4.1 Pengumpulan data  

Pengumpulan data pada studi etnoarkeologi dilakukan dengan dua cara 

yaitu mengumpulkan data arkeologi dan data etnografi. Data arkeologi meliputi 

artefak, ekofak dan fitur. Artefak adalah benda alam yang diubah oleh tangan 

manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Ekofak adalah benda alam yang 

diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Fitur adalah artefak yang tidak dapat 

diangkat dari tempat kedudukannya (matrix) tanpa merusak (Sukendar 

1999:14). Data arkeologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah artefak 

berupa relief karmawibhangga yang terpahat pada bagian kaki Candi 

Borobudur. Menurut Sukendar (1999:109), relief merupakan suatu bentuk dari 

hiasan yang terdapat dalam karya arsitektur berupa bagunan candi, petirtaan, 

gua-gua, punden berundak, pintu gerbang dan lainnya. Ditinjau dari pesan 

penggambarannya yang dipahatkan, relief dibagi menjadi relief cerita (naratif) 

dan relief hiasan tanpa cerita. Relief cerita (naratif) merupakan relief yang 

menggambarkan suatu cerita keagamaan ataupun cerita yang bersifat 

pendidikan. Relief hiasan tanpa cerita merupakan relief yang fungsinya sebagai 

hiasan dan biasanya dapat berarti suatu simbol dari konsep keagamaan 

tertentu, seperti kalpataru, kepala kala, makhluk-makhluk kahyangan, bunga 

teratai, dan lain-lain. 

Data etnografi dalam studi etnoarkeologi terdiri dari beberapa jenis, 

diantaranya hasil pengamatan terhadap perilaku yang masih berlangsung 

sekarang, catatan-catatan lama yang memuat tentang perilaku manusia atau 

sekelompok manusia pada suatu saat tertentu (etnohistori), dan data bandingan 

yang diperoleh dengan cara melakukan suatu perilaku tiruan yang mengacu 

pada masalah yang akan dipecahkan (eksperimental) (Charlton, 1981; Orme, 

1981 dalam Tanudirjo, 1987:4). Penelitian ini menggunakan data etnohistori. 

Sesuai dengan teknik dalam studi etnoarkeologi yang disarankan oleh Sukendar 

(1999: 189-190), maka teknik pengumpulan data dalam peneliti dilakukan 



melalui kegiatan observasi, wawancara, dan kajian dokumen. Berikut penjelasan 

lebih rinci mengenai teknik pengumpulan data: 

2.4.1.1 Observasi  

Observasi adalah proses keterlibatan peneliti dalam situasi sosial, 

kemudian dia mengungkapkan seluruh apa yang dilihat, dialami dan 

dirasakan langsung oleh peneliti. Bagi peneliti sosial dan budaya yang 

professional, dirinya sendiri adalah instrumen atau alat observasi 

secara langsung, karena seluruh inderawi peneliti pada hakikatnya 

adalah instrumen observasi (Mukhtar, 2013). Observasi merupakan 

pengamatan tinggalan arkeologi disertai dengan analisis mendalam 

atau dapat juga dilakukan dengan mencari informasi dari penduduk. 

Teknik yang dapat dilakukan dalam observasi adalah: observasi 

perilaku berupa pengamatan pada aktivitas kelompok etnis tertentu, 

sedangkan observasi partisipasi berupa pelibatan diri secara aktif 

dalam suatu kegiatan masyarakat yang diteliti (Sukendar, 1999:177). 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan topik penelitian melalui pengamatan secara 

langsung terhadap situs candi Borobudur, terutama relief-relief yang 

terpahat pada dinding candi, baik itu relief yang masih terdapat di 

situs maupun yang ada di museum karmawibhangga. Hasil kegiatan 

pengumpulan data ini kemudian direkam dengan menggunakan alat 

berupa foto, video dan catatan penelitian. 

2.4.1.2 Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan 

subjek dalam situasi social untuk mendapatkan sejumlah informasi 

atau data yang dibutuhkan (Mukhtar, 2013). Penelitian ini 

menggunakan teknik wancara mendalam (indepth interview). 

Gunawan (2013) menegaskan bahwa dalam pelaksanaan wawancara 



mendalam, pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada 

informan tidak dapat dirumuskan secara pasti sebelumnya, melainkan 

pertanyaan-pertanyaan tersebut akan banyak bergantung dari 

kemampuan dan pengalaman peneliti untuk mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan lanjutan sesuai dengan jawaban informan.   

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 

tanya jawab terhadap 4 (empat) informan yang memiliki kepakaran 

ilmu dalam bidang tertentu dari kajian arkeologi dan sejarah Mataram 

Kuno. Para informan yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah para 

arkeolog dari Balai Konservasi Borobudur dan Balai Arkeologi 

Yogyakarta. Adapun para informan yang berprofesi sebagai arkeolog 

dari Balai Konservasi Borobudur adalah Prof. Timbul Haryono, Bapak 

Yudi Suhartono, dan Bapak Hari Setyawan. Sedangkan arkeolog dari 

Balai Arkeologi Yogyakarta yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah 

Bapak T.M Hari Lelono yang memiliki kepakaran studi etnoarkeologi. 

Dari beberapa informan tersebut, peneliti kemudian menentukan satu 

informan sebagai informan kunci dengan pertimbangan bahwa 

informan kunci tersebut memiliki kepakaran kajian arkeologi sejarah 

masyarakat pendiri Borobudur, khususnya aktivitas perekonomian 

masa itu. Informan kunci tersebut adalah Prof. Timbul Haryono, 

seorang Professor bidang Arkeologi yang aktif mengajar di Program 

Pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada. Selain itu, 

beliau juga aktif menulis buku serta artikel yang dipublikasikan dalam 

berbagai jurnal ilmiah. 

Hasil kegiatan wawancara dengan ke-empat informan tersebut 

kemudian direkam dengan menggunakan alat berupa alat perekam, 

foto, video dan catatan penelitian. 

 



2.4.1.3  Dokumentasi 

Dokumentasi adalah data-data tertulis atau gambar yang ada 

pada satu situasi social yang dibutuhkan peneliti, sebagai pendukung 

datanya dalam mengkemas laporan penelitian (Mukhtar, 2013). 

Dokumentasi atau studi kepustakaan merupakan data tertulis yang 

berhubungan dengan situs yang akan diteliti, baik dari publikasi 

arkeologis maupun sumber-sumber sejarah atau etnosejarah. Data 

kepustakaan dapat berupa gambar, foto dan peta, baik peta rupa 

bumi maupun peta tematik (geologi, geomorfologi, fisiografi, etnis, 

bahasa, dan sebagainya) (Sukendar, 1999:21). Dokumen yang telah 

diperoleh kemudian dianalisis (diuraikan), dibandingkan dan 

dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, 

padu dan utuh (Gunawan, 2013).  

Kajian dokumen dalam penelitian ini diperoleh dari referensi 

pustaka seperti buku-buku sejarah, naskah kuno, publikasi ilmiah, 

gambar atau foto yang berhubungan dengan perilaku kehidupan 

sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama masyarakat pendiri candi 

Borobudur. Kumpulan data-data studi kasus yang mirip dan relevan 

untuk dijadikan sebagai pembanding kemungkinan adanya kesamaan 

perilaku masyarakat yang masih berlangsung hingga sekarang 

sebagai kelanjutan budaya masa lampau juga turut dikaji dan sangat 

diperlukan dalam memperkuat argumentasi peneliti. 

2.4.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dalam penelitian ini didahului dengan kegiatan 

mereduksi data yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Reduksi data 

merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan 



cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi 

(Sangadji dan Sopiah, 2010). 

Setelah semua data dari berbagai sumber terkumpul, maka tahap 

selanjutnya adalah memilih data berdasarkan kategori. Menurut Sukendar (1999: 

15-16), hal ini dilakukan untuk menemukan dan menyajikan data dalam 

kelompok yang sama (sintagmatis) maupun yang berbeda (paradigmatis) yang 

akan memunculkan pola dan konteksnya. Dasar pengelompokkan dalam 

klasifikasi adalah atribut yang terdapat pada suatu artefak. Atribut sering diartikan 

sebagai unit terkecil dari artefak yang terdiri atas dua atau lebih cirri tertentu dan 

berlaku sebagai variabel bebas. Atribut dikelompokkan ke dalam tiga unsur, 

yaitu: 

1. Atribut bentuk, yang menjadi ciri multidimensi suatu artefak (bulat, lonjong, 

persegi dan sebagainya) serta bermakna pula pada dimensi ukuran (tinggi, 

lebar, panjang dan sebagainya). 

2. Atribut gaya (stilistik), yang menjadi ciri suatu artefak dalam hal hiasan, 

motif hiasan, komposisi hiasan, warna dan sebagainya. 

3. Atribut teknologi sebagai ciri artefak yang berkaitan dengan pembuatan 

(bahan baku, teknik penggarapan dan sebagainya).  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memilih adegan-adegan dalam relief 

karmawibhangga yang telah teridentifikasi berdasarkan klasifikasi atribut bentuk, 

gaya dan teknologi. Hasil pengolahan data ini kemudian menjadi bahan acuan 

dalam proses analisis hasil. 

2.4.3 Analisis dan Interprestasi Hasil 

Menurut Tanudirjo (1987:36-38), pembahasan hasil-hasil studi etnoarkeologi 

dapat dilakukan dengan menggunakan suatu kerangka tolak ukur, salah satunya 

memenuhi syarat model kesinambungan budaya. Model ini didasari adanya kaitan 

sejarah atau perkembangan budaya antara data arkeologi dan data etnografi yang 

digunakan sebagai bandingan. Dalam model ini berlaku ketentuan bahwa semakin 



dekat jarak waktunya, semakin kuat hasil analoginya atau semakin konservatif sifat 

masyarakat pembanding, maka semakin kuat hasil analoginya. Dengan dasar tersebut 

maka dalam penelitian harus ditunjukkan adanya kesinambungan tersebut antara lain 

dengan menunjukkan perjalan sejarah masyarakat etnografis yang digunakan sebagai 

pembanding. Sedangkan interprestasi berupa makna yang berasal dari perbandingan 

antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literature atau teori yang 

membahas topik yang sama (Creswell, 2012:284). 

Studi etnoarkeologi dalam penelitian ini menghubungkan perilaku masyarakat 

Jawa masa kini dengan situs candi Borobudur yang merupakan peninggalan sejarah 

dan budaya masa lampau, namun masih dimaknai oleh masyarakat Jawa dalam 

menjalankan kehidupan hingga saat ini. Analisis dilakukan pada relief karmawibhangga, 

dimana perilaku masyarakat pada masa lampau diklasifikasikan berdasarkan golongan 

masyarakat, kemudian dibandingkan dengan sumber data etnohistori atas kajian 

prasasti1 pada abad IV hingga XV Masehi untuk mengungkapkan aspek kehidupan 

social-ekonomi. Hasil pengungkapan tersebut dikaji dengan ajaran agama Buddha 

untuk mengidentifikasi pembentuk perilaku masyarakat pada masa itu dan selanjutnya 

dikaji kembali secara mendalam dengan teori akuntansi sosial dan lingkungan untuk 

mengungkapkan peran sosio spiritualitas akuntansi pada masa lampau yang pada 

masa kini dipandang sebagai kesinambungan budaya masa lalu.  

2.5 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tahapan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini guna menjawab 

permasalahan penelitian, seperti yang disajikan dalam gambar 2.1 berikut ini: 

 

 

                                                
1
  Prasasti merupakan maklumat yang berisi tentang perintah, pernyataan, pujian atau putusan yang dikeluarkan oleh 

seorang raja atau pejabat tinggi suatu Negara, sehingga ragam bahsanya resmi. Prasasti dari masa klasik terutama 
yang berasal dari seorang raja dapat dikatakan memiliki struktur yang konsisten dan informasi di dalamnya akurat 
dan dapat dipercaya misalnya system pemerintahan, peradilan, social, ekonomi, keagamaan dan kesenian 
(Sukendar, 1999: 193). 



 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

Sosio Spiritualitas Akuntansi Pada Situs Candi Borobudur  

Di Jaman Ke-Emasan Dinasti Sailendra 782 – 812 M 

Sumber Data 

Data Arkeologi: 
- Relief  
- Prasasti 
 

Data Etnografi: 
- Catatan-catatan 

Lama 
(etnohistori)  

Pengumpulan Data: 
- Observasi 
- Wawancara 
- Dokumentasi 

Pengolahan Data 

Kesimpulan 

 

Analisis dan Interprestasi Hasil 
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BAB III 

MERAJUT NILAI SPIRITUAL DALAM KEAGUNGAN BOROBUDUR 

 
 

Tidak berbuat jahat, banyak berbuat kebajikan,  
menyucikan hati dan pikiran,  

inilah ajaran para Buddha  
-Dhammapada 183-  

 

 

3.1 Nama Borobudur 

Kitab Nagarakrtagama karya Empu Prapanca 1365 M menyebutkan adanya 

bangunan suci agama Buddha dari aliran Wajrahara dengan sebutan budur. Kata budur 

tersebut diperkirakan sebagai candi Borobudur. Nama Borobudur ini berasal dari dua 

kata bara dan beduhur. Kata bara konon berasal dari kata vihara, sementara ada pula 

penjelasan lain di mana bara berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya kompleks 

candi atau biara dan beduhur artinya “tinggi”, atau mengingatkan dalam bahasa Bali 

yang berarti “di atas”. Oleh karena itu dapat dimaknai sebagai sebuah candi yang 

berada di tanah tinggi (Soekmono, 1976). Keberadaan candi Borobudur juga disebutkan 

dalam beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Karang Tengah tahun 824 M yang 

dikeluarkan oleh Raja Samaratungga. Isi prasasti tersebut menyebutkan nama 

Samaratungga dan Pramodawardhani yang telah mendirikan Cridmadmenuwana serta 

terdapat kata bhumisambharabudhara yang diidentifikasi sebagai candi Borobudur. 

Prasasti Shri Kahuluhan tahun 842 M yang dikeluarkan oleh Pramodawardhani sebagai  

Shri Kahuluhan (Yang Mulia Permaisuri) Raja Pikatan untuk mentahbiskan desa Teru di 

Tepusan miliknya menjadi desa perdikan untuk suatu bangunan suci “Kamulan 

Bhumisambhara” yang kemudian diinterprestasikan sebagai candi Borobudur (Kasiyati, 

2004; Taufik, 2005 dalam Wahyuningsih dan Kasiyati, 2009:13). 

 

 



3.2 Simbol Spiritual dalam Kosmologi Borobudur  

Candi Borobudur merupakan warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO 

dan dibangun di atas bukit yang telah dimodifikasi dengan ketinggian 265 di atas 

permukaan air laut. Struktur bangunannya terdiri atas sembilan teras berundak (BKB, 

2014) dan memiliki 504 patung Buddha, 72 buah stupa di lantai teras dan 1 buah stupa 

induk. Dinding candi terpahat 2.672 panil relief yang terdiri dari 1.460 relief cerita dan 

1.212 panil relief dekoratif (Ekarini dan Sularsih, 2013:109). Menurut filsafat agama 

Buddha, candi Borobudur merupakan tiruan alam semesta yang terbagi menjadi tiga 

tingkatan secara vertical, yaitu: dasar candi, badan candi dan bagian atas candi 

(UNESCO, 2013). Ketiga konsep rancangan tersebut memiliki tiga makna simbolis, 

yaitu: sebagai gunung yang melambangkan sepuluh tingkatan menuju ke-Buddha-an, 

lambang legitimasi kekuasaan politik dinasti Sailendra, dan stupa yang melambangkan 

kematian dan kelahiran kembali (Miksic, 2010).  

Konsepsi kosmologis menekankan bahwa jagat ini terdiri atas jagat besar dan 

jagat kecil atau mikro dan makro kosmos atau alam semesta dan dunia manusia. 

Antara kedua jenis alam ini terdapat hubungan yang terus menerus, tetapi kedudukan 

alam manusia tidak setara dengan kedudukan jagat raya. Makro kosmos mempunyai 

pengaruh yang sangat besar terhadap mikrokosmos. Pengaruh dari makro kosmos 

dapat bersifat menguntungkan bagi dunia manusia atau pengaruh yang merugikan. 

Hal tersebut tergantung pada berhasil atau tidaknya manusia dalam hal ini Negara 

atau kerajaan menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dengan jagat raya 

tersebut (Heine-Geldern, 1956 dalam Gunawan, 2005).  

 

 

 

 

 

 



Gambar 3.1 

Struktur Bangunan Candi Borobudur 

 

                     Sumber: Balai Konservasi Borobudur, 2014 

 

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, bentuk candi yang bertingkat-tingkat 

merupakan perpaduan yang luar biasa dari konsep punden berundak sebagai bentuk 

asli bangunan suci nenek moyang bangsa Indonesia dengan konsep agama Buddha 

dalam mencapai kesempurnaan. Sepuluh teras pada Candi Borobudur 

menggambarkan tingkat-tingkat yang harus dicapai manusia dalam menuju ke-Buddha-

an (Cahyandaru, 2013:157). Struktur bangunan, stupa dan relief pada Candi Borobudur 

mengandung pesan moral agar manusia tidak berkembang menjadi mahluk yang haus 

pada kebendawian atau kefanaan, dan justru mencari pada kesempurnaan pikir yang 

lepas dari hal-hal duniawi (Tanudirjo, 2007). Berikut akan diuraikan tiga tingkatan 

struktur bangunan Candi Borobudur  secara vertical yang terdiri dari: 

a) Kamadhatu, merupakan bagian bawah candi (kaki) yang melambangkan alam 

bawah, menggambarkan perilaku manusia yang masih terikat oleh nafsu duniawi. 



b) Rupadhatu, merupakan bagian tengah candi (tubuh) yang melambangkan alam 

antara, menggambarkan perilaku manusia yang sudah mulai meninggalkan 

keinginan duniawi, akan tetapi masih terikat oleh dunia nyata. 

c) Arupadhatu, merupakan bagian atas candi (puncak) yang melambangkan alam 

atas, tempat para dewa. Simbol dari unsur tak berwujud dan sebagai tanda 

tingkatan yang telah meninggalkan nafsu duniawi (BKB, 2014:5). 

Stupa Candi Borobudur berjumlah 73 buah, dengan rician1 buah stupa induk, 32 

stupa pada teras melingkar I, 24 stupa pada teras melingkar II, 16 stupa pada teras 

melingkar III. Setiap bagian dari stupa tersebut mengandung makna yang mendalam. 

Lubang terawang belah ketupat secara filosofis berarti menuju ke tingkat 

kesempurnaan. Sedangkan bentuk belah ketupat menyimbolkan keadaan yang masih 

belum stabil, sedangkan lubang terawang segi empat berarti lebih sederhana atau 

sempurna daripada bentuk ketupat yang masih belum stabil (BKB, 2014). Sebagaimana 

yang tercermin dalam gambar berikut ini: 

Gambar 3.2 

Stupa Pada Teras Melingkar Berlubang Terawang 

 

 



3.3 Makna dan Pesan Moral dari Pahatan Borobudur 

Kisah-kisah yang dipahatkan di sepanjang dinding utama dan pagar langkan 

candi Borobudur menceritakan tentang kesempurnaan dalam melakukan kebajikan 

(paramita) untuk menciptakan harmoni kehidupan dalam masyarakat (Mahathera, 

2014). Pokok-pokok ajaran moral agama Budha dalam relief candi Borobudur adalah 

agar manusia dapat mencapai sorga dengan melakukan dharma, yaitu perbuatan-

perbuatan mulia mengabdikan diri kepada agama, serta menyayangi makhluk sesama 

hidup dan menjauhi dosa (Istiyarti, 2009).  

Secara berturut-turut relief cerita candi Borobudur dipahatkan mulai dari dinding 

kaki candi yang tertutup hingga dinding pagar langkan di tingkat kelima yang 

menggambarkan kisah-kisah Mahakarmmavibhangga, Jataka-Avadana, Lalitavistara, 

dan Gandavyuha yang juga memuat kisah Bhadracari di bagian akhir cerita. 

(Munandar, 2009:6). Semuanya mengisahkan nilai-nilai kehidupan tentang kearifan, 

keteguhan hati, kejujuran, peduli dan tanpa ragu berkorban untuk semua yang 

menderita, keuletan serta kesabaran.  

1.3.1 Relief Karmawibhangga 

Relief karmawibhangga mengungkapkan tentang perbuatan manusia 

yang mengandung kebajikan maupun kejahatan, serta segala akibat dari 

perbuatan tersebut. Setiap perbuatan manusia yang jahat atau buruk akan 

mendapat pembalasan berupa siksaan di neraka, dan bagi manusia yang 

berbuat baik semasa hidupnya akan mendapat ganjaran di surga (BKB, 

2014:7). 

Karmawibhangga, karma berarti “perbuatan, tingkah laku”, dan 

wibhangga berarti “alur, gelombang”. Karmawibhangga adalah paparan tentang 

alur atau gelombang kehidupan manusia sebagai akibat perilaku kehidupannya 

yang lalu. Jadi, ajaran karmawibhangga meneguhkan bahwa suatu perbuatan 

pasti ada akibatnya (Santiko, 2012). 



Dalam Buddhisme, karma merupakan doktrin dasar yang dirumuskan 

dan diajarkan oleh Sidharta Gautama. Menurut doktrin tersebut, setiap makhluk 

hidup mempunyai karma, baik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri maupun 

yang diwarisi dari leluhurnya. Mereka tak dapat menghindarkan diri dari karma, 

dan karma inilah yang menentukan tinggi-rendahnya martabat dan kualitas 

hidup mereka. Karma mempunyai efek yang tidak hanya dirasakan oleh 

pelakunya, tetapi juga orang-orang di sekitar dan lingkungannya. Karma inilah 

yang telah menyebabkan samsara dan menjadi penghalang untuk mencapai 

Nirwana (Nugrahani, 2012:19).   

1.3.2 Relief Jataka-Avadana 

Relief Jataka-Avadana merupakan kehidupan Buddha sebelumnya di 

masa lalu sebelum dilahirkan sebagai seorang manusia yang bernama 

Siddharta Gautama. Jataka adalah cerita tentang sang Boddhisattva yang 

mengalami kelahiran berulang kali dalam berbagai wujud untuk membantu 

manusia mencapai jalan kebuddhaan. Dalam kisah-kisah itu sang Boddhisattva 

baik sebagai manusia maupun hewan selalu mencontohkan kebenaran dan 

ajaran tentang dharma. Kisah penjelmaan Boddhisattva tersebut antara lain: 

kisah burung puyuh, kisah kelinci, kisah kura-kura, dan kisah burung pelatuk.  

Sedangkan avadana adalah kisah kepahlawanan. Avadana mirip dengan cerita 

jataka, namun tokoh utamanya bukanlah Buddha melainkan tokoh lain atau 

hewan biasa yang bukan jelmaan Boddhisattva. Kisah avadana antara lain: 

Sudhanakumaradhana, yang juga dikenal dengan kisah putri Manohara, kisah 

Rudrayana dan kisah Maitrakanyaka (Munandar, 2009). 

1.3.3    Relief Lalitavistara 

Relief Lalitavistara menggambarkan riwayat hidup Sang Buddha 

Gautama. Dimulai pada saat para dewa di surga Tushita mengabulkan 

permohonan Boddhisattva untuk turun ke dunia menjelma menjadi manusia 



bernama Siddharta Gautama hingga menyampaikan khotbahnya yang pertama 

di Taman Rusa (BKB, 2014). 

1.3.4   Relief Gandavyuha 

Relief Gandavyuha menggambarkan kisah pertemuan seorang 

pedagang bernama Sudhana dengan sahabat-sahabatnya yang baik untuk 

mencari kebijaksanaan. Sudhana mengagumi Bodhisattva Maitreya (calon 

Buddha yang akan datang) karena kasih sayangnya kepada semua binatang 

dan makhluk hidup. Akhirnya Sudhana memperoleh pengetahuan 

kebijaksanaan dari Bodhisattva Maitreya bahwa seluruh makhluk hidup dapat 

menjadi sahabat yang baik dan berguna. Berkat ajaran dari sahabatnya 

Sudhana mendapat pencerahan hidup (BKB, 2014: 7-10).  

Pembacaan relief menggunakan cara pradaksina (mengelilingi candi searah jarum 

jam) dengan relief pertama terletak di sebelah timur (BKB, 2014:6). Perjalanan 

pradaksina melambangkan penghayatan tahapan kehidupan Siddharta Gautama sejak 

Ia dilahirkan hingga meninggal dan memasuki Nirwana. Perjalanan ini dimulai dari pintu 

timur yang melambangkan kelahiran (Buddhajati), pintu selatan melambangkan 

kehidupan Siddharta ketika berupaya mencapai pencerahan (Sambhodi), pintu barat 

melambangkan pengajaran (khotbah) Siddharta yang pertama kali 

(Dharmacakrapravarttana), dan pintu utara melambangkan Nirwana (Parinirvana) 

(Munandar, 2013:46). 

 

3.4   Realitas Dunia yang terkubur di Tanah Jawa 

  Buddha Gotama adalah pendiri ajaran Buddha yang hidup di bagian utara India 

pada abad ke-6 Masehi. Nama pribadi-Nya adalah Siddhatta, yang berarti „tercapailah 

cita-citanya‟, sedangkan Gotama adalah nama keluarga-Nya. Ia terlahir sebagai 

seorang pangeran yang memiliki segalanya  dan dibesarkan dengan kemewahan oleh 

keluarga-Nya yang kedua belah pihak merupakan keturunan ningrat murni. Namun Ia 

menyadari bahwa kepemilikan duniawi tidak dapat membawa kebahagiaan sejati yang 



didambakan orang, sehingga pada usia-Nya yang ke-29, Ia meninggalkan hidup 

keduniawian demi mencari kebenaran. Ia dipanggil “Buddha” setelah Ia menembus 

pencerahan dan menyadari kebenaran sejati (Dhammananda, 2012:15). 

Kebenaran yang ditemukan oleh Buddha Gotama dikenal dengan sebutan 

dhamma (bahasa Pali) atau dharma (bahasa Sansekerta). Dharma dapat diartikan 

sebagai kebenaran sejati atau realitas dunia (Hansen, 2008). Tujuan pelayanan Sang 

Buddha adalah untuk membebaskan makhluk hidup dari penderitaan, dengan cara 

membasmi penyebab penderitaan tersebut, dan untuk mengajarkan setiap orang 

mengakhiri kelahiran dan kematian (Mahäthera, 2013). Sumber pokok dari samsara 

(penderitaan) adalah hasrat dan yang menjadi awal mula penderitaan adalah 

awidya/ketidaktahuan (Joesoef, 2015:27). Berikut ringkasan isi dari ajaran dasar 

agama Buddha: 

3.4.1 Empat Kebenaran Mulia 

Empat kebenaran Mulia merupakan aspek yang sangat penting dari 

ajaran Buddha. Menyadari kebenaran ini berarti menyadari dan menembus ke 

dalam sifat sejati keberadaan, termasuk pengetahuan penuh akan diri sendiri. 

Jika kita mengenali bahwa semua fenomena bersifat fana, tidak memuaskan dan 

tidak mengandung realitas inti apapun, maka kita akan yakin bahwa kebahagiaan 

sejati dan abadi tidak dapat ditemukan dalam kepemilikan materi dan pencapaian 

duniawi. Kebahagiaan sejati harus dicari hanya melalui pemurnian batin dan 

pengembangan kebijaksanaan (Dhammananda, 2003:112). Ke-empat 

Kebenaran Mulia tersebut, yaitu segala bentuknya adalah dukkha (penderitaan, 

ketidakpuasan), karena sebab dari dukkha adalah nafsu keinginan (tanha), 

lenyapnya dukkha dengan tercapainya Nibbana, dan jalan menuju lenyapnya 

dukkha adalah jalan mulia berunsur delapan (Widya, 2012:173). 

 

Hansen (2008) menguraikan secara terperinci tentang makna dari ke-

Empat Kebenaran Mulia, yaitu:  



1. Kebenaran Mulia tentang dukkha. 

Dukkha dalam bahasa Pali (bahasa India kuno) memiliki pemahaman 

yang sangat mendalam, namun secara umum kata dukkha diterjemahkan 

sebagai „penderitaan‟ atau „ketidakpuasan‟. Harus diakui bahwa segala 

sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah dukkha. Selalu 

terdapat ketidakpuasan, ketidaknyamanan, maupun ketidakabadian. Segala 

sesuatu akan terus berubah, bahkan terhadap hal-hal yang kita sebut 

sebagai sukkha (mirip dengan kata „suka‟ dalam bahasa Indonesia) atau 

kesenangan.  

2. Kebenaran Mulia tentang sebab dari dukkha. 

Sumber dari dukkha adalah tanha (nafsu keinginan yang tiada habisnya) 

dan avijja (ketidaktahuan). Oleh karena adanya ketidaktahuan inilah maka 

seseorang akan terus dan terus memupuk (bernafsu) pengalaman yang 

menyenangkan atau tidak, nafsu akan benda-benda material, nafsu akan 

hidup abadi (eksistensi terus menerus), termasuk pula nafsu akan kematian 

abadi (pemusnahan diri). Ketidaktahuan akan menyebabkan seseorang 

menjadi tidak mampu memahami esensi dari hidup itu sendiri. Ketidaktahuan 

akan menutupi celah-celah bagi seseorang untuk bisa melihat realitas hidup 

ini. Oleh karena itu keinginan yang berlebihan atau keserakahan (tanha) dan 

ketidaktahuan (avijja) keduanya akan menyebabkan seseorang terus 

berputar dalam penderitaan hidup. 

3. Kebenaran Mulia tentang berakhirnya dukkha. 

Proses terhentinya dukkha inilah yang dinamakan oleh umat Buddha 

sebagai Nibbana atau Nirwana. Konsep Budhisme meyakini bahwa apa yang 

Buddha Gautama ajarkan adalah hal-hal yang dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari saat ini juga. Sang Buddha tidak mengajar untuk 

kepentingan kehidupan setelah mati, tetapi Beliau mengajarkan untuk 

kepentingan kehidupan saat ini. Untuk itu Sang Buddha sendiri telah 



mengartikan Nirwana sebagai lenyapnya keserakahan (lobha), kebencian 

(dosa), dan kebodohan batin (moha). Dan Beliau menyatakan bahwa 

Nirwana dapat direalisasikan (dialami) pada saat ini juga dalam kehidupan 

sehari-hari. 

4. Kebenaran Mulia tentang jalan menuju lenyapnya dukkha. 

Sebagai solusi dari penderitaan yang dialami manusia, Buddha Gautama 

menawarkan sebuah jalan universal yang dapat digunakan sebagai pedoman 

hidup bagi manusia. Jalan ini disebut sebagai Hasta Ariya Magha atau Jalan 

Mulia Berunsur Delapan. 

 

3.4.2 Jalan Mulia Berunsur Delapan 

Setiap umat Buddha didorong untuk membentuk hidupnya sesuai dengan 

Jalan Mulia Berunsur Delapan seperti yang diajarkan Buddha. Ada tiga aspek 

Jalan Mulia Berunsur Delapan yang harus dikembangkan oleh pemeluknya, 

yaitu: harus mengembangkan sĩla (kesusilaan), samādhi (keheningan), dan 

paññā (kebijaksanaan). Ketiganya harus dikembangkan secara simultan, namun 

intensitas di bagian mana seseorang harus berlatih akan bervariasi sesuai 

dengan perkembangan spiritualitas masing-masing. Saat ia mengembangkan 

moralitasnya, batinnya akan menjadi lebih mudah dikendalikan, 

memungkinkannya untuk mengembangkan kekuatan keheningan. Akhirnya 

dengan pengembangan keheningan, kebijaksanaan akan muncul 

(Dhammananda, 2003:118-119).  

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 3.1 

Jalan Mulia Berunsur Delapan 

Aspek Jalan Mulia Keterangan 

Paññā 

(Kebijaksanaan) 

1. Pandangan Benar Mengerti tentang pandangan hidup yang 

selaras dengan kebenaran sejati 

(relalitas), yakni: empat kebenaran mulia, 

tiga corak kehidupan (tilakkhana), saling 

terkait antar segala sesuatu (paticca-

samuppada), dan hukum sebab-akibat 

(karma). 

2. Pikiran Benar Pikiran yang terbebas dari kemelekatan, 

keserakahan, kebencian, keinginan jahat 

dan kekejaman. 

Sĩla 

(Moralitas) 

3. Perkataan Benar Perkataan yang memenuhi empat syarat, 

yaitu: 

a. Ucapan itu benar (sesuai kenyataan), 

b. Ucapan itu beralasan (ada tujuan), 

c. Ucapan itu bermanfaat, dan 

d. Ucapan itu tepat pada waktunya 

4. Perbuatan Benar Perbuatan yang menghindari diri dari 

pembunuhan, pencurian, dan asusila. 

5. Penghidupan 

Benar 

Terdapat lima sifat mata pencaharian 

yang harus dihindari, yaitu: penipuan, 

ketidaksetiaan, penujuman, kecurangan, 

dan memungut bunga yang tinggi (lintah 

darat). 

Terdapat pula lima macam perdagangan 

yang harus dihindari, yaitu: berdagang 

alat senjata, makhluk hidup, daging, 

minum-minuman yang memabukkan, 

serta berdagang racun. 

Samādhi 

(Melatih Pikiran) 

6. Upaya Benar Terdiri dari empat unsur, yaitu: mencegah 

munculnya unsur-unsur jahat, 

melenyapkan unsur-unsur jahat yang 

sudah ada, membangkitkan unsur-unsur 

baik, dan mengembangkan unsur-unsur 

baik yang sudah ada. 

7. Perhatian Benar Perenungan terhadap tubuh, perasaan, 

kesadaran, dan bentuk-bentuk pikiran. 

8. Konsentrasi Benar Pemusatan pikiran sebagai bentuk latihan 

untuk melatih kesadaran, kontrol pikiran 

dari emosi, pemusatan pikiran untuk 

ketenangan dan pelatihan meditasi. 

      Sumber: Widya (2012) dan Mahäthera (2013).  



1.4.3 Hukum Karma 

Moralitas Buddhis didasarkan pada hukum universal sebab dan akibat 

(karma), dan menilai tindakan baik atau buruk dalam hal pengaruhnya terhadap 

diri sendiri dan orang lain. Suatu tindakan, sekalipun membawa keuntungan bagi 

diri sendiri, tidak dapat dianggap sebagai tindakan baik jika menyebabkan derita 

fisik dan mental pada makhluk lain (Dhammananda, 2003:229).  

Kata karma (berasal dari bahasa Sansekerta karma) memiliki arti sebagai 

perbuatan yang dilandasi oleh kehendak yang diliputi keserakahan, kebencian 

dan kebodohan batin (Mahäthera, 2013). Jadi, kamma adalah kehendak (cetana) 

dalam pikiran kita, kehendak yang berkaitan dengan kesadaran (citta), baik atau 

buruk. Perbuatan apapun yang kita lakukan, dalam pikiran selalu timbul suatu 

jenis kesadaran, baik atau buruk, dan kesadaran tersebut disertai oleh kehendak 

(Silananda, 2003, 32). 

Sesuai dengan hukum karma, kehidupan seseorang tidaklah berakhir 

dengan meninggalnya seseorang. Sesudah meninggal maka seseorang akan 

terlahir kembali di alam lain sesuai dengan perbuatannya. Seseorang yang 

banyak berbuat baik akan terlahir kembali di alam yang menyenangkan, 

seseorang yang berbuat jahat akan terlahir kembali di alam yang menyedihkan. 

Hal ini akan berlangsung terus-menerus tiada henti selama yang bersangkutan 

tidak dapat memutuskan belenggu kehidupan yang membelit dirinya (Widya, 

2012). Pengetahuan dan keyakinan akan hukum kamma adalah persyaratan 

dasar bagi umat Buddha. Dengan pengetahuan dan keyakinan tentang kamma, 

seseorang berbuat kebajikan dan kebajikan ini adalah kebajikan yang terbaik jika 

dilakukan berdasarkan pengetahuan tentang kamma dan akibatnya (Silananda, 

2003). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, umat Buddha harus mengikuti 

aturan-aturan dasar moralnya, yaitu: 

 

 



a. Lima Aturan Buddhis (Pancasila Buddhis) 

 Lima sila merupakan dasar praktik dalam ajaran Buddha. Aturan 

tersebut juga merupakan dasar yang sangat diperlukan bagi orang yang ingin 

mengembangkan batinnya. Tanpa suatu kode moral dasar, kekuatan 

meditasi sering diselewengkan untuk tujuan yang salah dan egois 

(Dhammananda, 2003:233). Lima aturan Buddhis tersebut terdiri dari: 

1. Bertekad menghindari menyakiti makhluk hidup (manusia dan hewan). 

2. Bertekad menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. 

3. Bertekad menghindari perbuatan asusila. 

4. Bertekad menghindari ucapan tidak benar. 

5. Bertekad menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan 

lemahnya kesadaran dan menimbulkan ketagihan (Hansen, 2008). 

b. Sifat Luhur (Brahmavihara) 

Brahmavihara adalah empat sifat luhur tanpa batas. Empat sifat luhur ini 

sangat dianjurkan untuk dikembangkan untuk mendapatkan kedamaian 

sejati, yang meliputi: cinta kasih yang universal (metta), welas asih kepada 

semua makhluk (karuna), rasa empati yang mendalam (mudita), ketenangan 

batin (upekkha) (Hansen, 2008). 

c. Sepuluh Kesempurnaan (Dasa Paramita) 

Sepuluh kesempurnaan dalam kebajikan yang harus dilatih 

oleh seorang umat Buddha, meliputi: kemurahan hati, moralitas, pelepasan 

duniawi, kebijaksanaan, daya upaya, kesabaran, kejujuran, kegigihan, cinta 

kasih, dan keseimbangan batin (Mahäthera, 2013). 
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BAB IV 

MENGUNGKAP RAHASIA PERADABAN DI BALIK KAKI BOROBUDUR 

 

Bumi dapat memuaskan setiap makhluk hidup  
yang hidup di dalamnya, 

namun takkan pernah bisa memuaskan 
keserakahan satu orang 

-Mahatma Gandhi- 

 

 

5.1 Mengenal Karmawibhangga Di Balik Kaki Borobudur 

Candi sebagaimana pula bangunan lainnya dapat disamakan dengan manusia 

(purusa), terdiri dari tiga bagian yaitu kaki (termasuk pondasi), tubuh, dan kepala 

(atap). Candi Borobudur mengikuti konsep ini yang masing-masing bagiannya 

dihubungkan dengan tingkat-tingkat dunia (kosmos) dalam pengertian agama Buddha. 

Demikian pula kaki candi Borobudur yang berisi relief mahakarmawibhangga 

disamakan dengan dunia bawah atau kamadhatu. Tubuh candinya yang terdiri dari 

lima teras bujursangkar yang berisi relief lalitavistara, avadana dan gandavyuha 

disamakan dengan dunia tengah atau rupadhatu. Tingkat atas yang terdiri dari tiga 

teras bundar dimana terdapat 72 stupa kecil dan sebuah stupa besar sebagai 

pusatnya disamakan dengan dunia atas atau arupadhatu (Anom, 2000:25). 

Menariknya, Kaki candi yang berisi 160 panil relief cerita karmawibhangga  yang 

menggambarkan ajaran tentang karma (sebab dan akibat perbuatan manusia dalam 

lingkaran lahir-hidup-mati) tertutup oleh 13.000 m3 batu tambahan yang merupakan 

kaki baru atau undag dan selasar demi mempertahankan konstruksi bangunan dari 

tanda-tanda keruntuhan (Anom, 2000:25; Wahyuningsih dan Kasiyati, 2009; Santiko, 

2012; Munandar, 2013).  

Secara simultan, ketiga bagian candi Borobudur, menggambarkan perjalanan 

spiritual makhluk hidup dalam rangka mendapat pencerahan sempurna agar menjadi 

makhluk suci yang terbebas dari lingkaran kelahiran kembali dan dapat mencapai 



nirvana (Nugrahani, 2012:18). Untuk mencapai nirvana, maka manusia seharusnya 

menempuh kehidupan di dunia dengan menghindari larangan yang disebut delapan 

dosa besar dan delapan neraka. Karmawibhangga bukan sekedar cerita tetapi lebih 

bersifat ajaran (Satrio, 1989:51) dari kitab Maha Karmawibhangga , yaitu kitab suci 

agama Buddha yang membahas tentang karma, yaitu hukum moral yang terkait sebab 

akibat (Nugrahani, 2012). Ajaran tersebut meneguhkan bahwa sesuatu perbuatan 

pasti ada akibatnya karena perbuatan (karma) merupakan penentu segala bentuk 

kehidupan manusia, baik masa sekarang dan masa mendatang (Santiko, 1989:14; 

Satrio, 1989: 51). Karma merupakan perimbangan antara perbuatan yang baik dan 

perbuatan yang buruk (Joesoef, 2015:26). Karma mempunyai efek yang tidak hanya 

dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga orang-orang di sekitar dan lingkungannya. Hal ini 

disebabkan kerena satu karma dapat mendorong karma-karma lain yang dampaknya 

menjangkau ke segala arah. Demikian juga sebaliknya, kita pun dapat terkena efek 

dari karma yang dilakukan individu lain. Karma inilah yang telah menyebabkan 

samsara dan menjadi penghalang untuk mencapai nirvana (Nugrahani, 2012:19). 

Oleh karenanya, relief karmawibhangga menceritakan berbagai perbuatan 

terpuji maupun tercela yang dilakukan manusia, binatang maupun dewa. Derita dalam 

neraka, nikmat dalam surga, juga suka dan duka dalam kehidupan digambarkan dalam 

lingkaran hidup yang berputar tiada akhir. Pahala dari derma, nestapa, semuanya 

terabadikan di permukaan dinding batu kaki candi Borobudur (Adi, 1989:47). Cara 

membaca relief karmawibhangga diatur sedemikian: satu panil terdiri atas dua atau 

tiga adegan, dan adegan paling kiri adalah akibat dari perbuatan yang tergambar pada 

adegan sebelumnya (sebelah kanan). Setiap adegan dibatasi oleh sebatang pohon, 

atau suatu benda yang tegak. Arah putar pradaksina (putaran jarum jam) berawal 

mulai dari sudut tenggara, berputar ke sudut barat daya, barat laut dan berakhir ke 

timur laut (Santiko, 1989:14; 2012). 

 

  



5.2 Jejak Peradaban Dalam Adegan Karmawibhangga 

Pada awal sejarah kuno, kepulauan Indonesia merupakan bagian dari satu 

kesatuan daerah lalu lintas barang yang menghubungkan benua Asia dan Australia.  

Pusat-pusat perdagangan mulai tumbuh di beberapa daerah pesisir, yaitu pulau 

Sumatra dan Jawa. Hubungan laut antara India, Cina dan Indonesia dimulai pada 

abad pertama masehi dimana hubungan yang mula-mula sangat jarang terjadi 

kemudian meningkat pesat yang dipengaruhi oleh factor-faktor kebutuhan di antara 

kedua belah pihak (Suwardono, 2013:1). Hubungan ini mengakibatkan konsep-konsep 

keagamaan dan ketata-masyarakatan dari bangsa lain yang lebih maju diadopsi oleh 

bangsa Indonesia hingga memunculkan kerajaan-kerajaan besar (Sedyawati, 

2000:18), seperti: Kerajaan Kutai abad ke-5 di Kalimantan Timur, Kerajaan Sriwijaya 

abad ke-7 di Palembang, dan Kerajaan Mataram Kuna pada abad ke-7-9 di Jawa 

Tengah (Marsono, 2007). Dari ketiga kerajaan tersebut, Kerajaan Mataram Kuna pada 

masa Dinasti Sailendra mampu berkuasa di dua tempat yaitu Sriwijaya (Sumatra) dan 

Mataram (Jawa), bahkan memiliki pengaruh juga hingga ke luar Jawa, yaitu Thailand 

dan Malaysia. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah pada masa Dinasti 

Sailendra berkuasa (abad ke 8-10 Masehi) berupa prasasti1 dan relief2 bangunan suci, 

yaitu candi (Utomo, 2013).  

Menurut Joesoef (2015:20-21), kerajaan mataram kuno diperintah oleh dua 

wangsa yaitu Wangsa Sailendra yang beragama Buddha dan wangsa Sanjaya yang 

beragama Hindu Siwa. Nama „Sailendra‟ tampil pertama kalinya dalam prasasti batu 

yang ditemukan di desa Sojomerto di dekat kota Pekalongan. Nama ini ternyata 

adalah nama orang. Namun berdasarkan prasasti Kalasan tahun 700 Saka (778M), 

                                                
1
  Prasasti merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan atas perintah Raja atau pejabat lain yang berwenang. Isi 

prasasti dapat merupakan pernyataan pemberian anugerah Raja atau pejabat yang mengeluarkan prasasti, 
ketetapan hukum, mantra atau kutukan, serta pernyataan pernyataan resmi yang lain (Bakker, 1972: 11 dalam 
Dwiyanto et al., 1992) dan prasasti mempunyai kekuatan hukum serta bersifat magis religious karena prasasti 
merupakan pernyataan resmi sebuah institusi (Dwiyanto et al., 1992). 

2
 Relief candi digolongkan dalam dua kategori yaitu relief cerita dan relief lepas. Relief cerita berarti lukisannya 

menggambarkan suatu unsur cerita tertentu sedangkan relief lepas merupakan hiasan dekoratif dan tidak 
mengandung unsur cerita (Istiyarti, 2009:18). Relief cerita merupakan salah satu media yang digunakan seniman 
untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat antara lain berupa cerita yang mengandung nilai-nilai 
keagamaan, kepahlawanan, dan kasih sayang (Kusen 1985 dalam Istiyarti, 2009:18). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Wangsa_Sanjaya


prasasti Kelurak tahun 704 Saka (782 M), prasasti Abhayagiriwihara dari bukit Ratu 

Baka tahun 714 Saka (792 M), Wangsa Sailendra diyakini pada mulanya memuja Siwa 

kemudian beralih keyakinan menjadi penganut Buddha Mahayana. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa Sanjaya dan keturunannya merupakan anggota Sailendra juga 

(wikipedia, 2014). 

Beberapa prasasti bukti kekuasaan Dinasti Sailendra diluar pulau Jawa adalah 

ditemukannya istilah Sailendrawangsa pada prasasti Ligor B dari Ligor (sekarang 

Nakhon Si Thammarat) Thailand selatan tahun 775 M, prasasti Nalanda dari Nalanda, 

Bihar, India tahun 860 M, dan Leiden dari Leiden, Belanda tahun 1005 M (wikipedia, 

2014). Sedangkan bangunan suci (candi) bukti kekuasaan Dinasti Sailendra periode 

750 – 850 M adalah ditemukannya sejumlah besar monumen keagamaan yang 

dibangun dengan tingat kerumitan serta teknologi yang telah maju di lembah maupun 

di lereng gunung bagian tengah pulau Jawa. Monumen keagamaan (candi) tersebut 

adalah candi Borobudur, candi Pawon, candi Mendut, candi Kalasan, candi 

Prambanan, candi Sewu, dan beberapa candi lain di sekitar Jawa tengah. Candi yang 

dibangun di lereng-lereng gunung merupakan bangunan suci dengan latar agama 

Siwa, sedangkan candi yang dibangun di dataran-dataran merupakan bangunan suci 

berlatar belakang agama Siwa dan Budha (Soekmono, 1976:9). Diantara candi-candi 

tersebut yang paling fenomenal dan memiliki relief cerita kehidupan masa silam adalah 

candi Borobudur. 

Berdasarkan Prasasti Sri Kahuluhan (842 M), candi Borobudur dibangun pada 

masa pemerintahan Raja Samaratungga dan diresmikan oleh Pramodawardhani, putri 

Samaratungga setelah menjadi Sri Kahulunan 833 - 856 Masehi (JG De Casparis 

dalam Roesmanto, 2013:69). Secara berturut-turut relief cerita Candi Borobudur 

dipahatkan mulai dari dinding kaki candi yang tertutup hingga dinding pagar langkan di 

tingkat kelima yang menggambarkan kisah-kisah mahakarmmavibhangga, jataka-

avadana, lalitavistara, dan gandavyuha (Munandar, 2009:6). Menurut Bernet Kempers 

(1976) seorang ahli arkeologi-Indonesia, adegan-adegan pada relief karmawibhangga 

https://id.wikipedia.org/wiki/Nakhon_Si_Thammarat
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Nalanda
https://id.wikipedia.org/wiki/Bihar
https://id.wikipedia.org/wiki/India
https://id.wikipedia.org/wiki/Leiden
https://id.wikipedia.org/wiki/Belanda


menceritakan kisah kehidupan sehari-hari masyarakat (Rangkuti, 1989:81) termasuk 

gambaran manusia yang masih terikat oleh keinginan dan nafsu (karma) duniawi 

(Santiko, 2012:13). Jumlah relief ini sebanyak 160 panil dan saat ini dalam kondisi 

tertutup oleh 13.000 m3 batu tambahan yang merupakan kaki baru atau undag dan 

selasar (Wahyuningsih dan Kasiyati, 2009). Hal ini dilakukan untuk mempertahankan 

konstruksi bangunan dari tanda-tanda keruntuhan (Munandar, 2013) karena kaki asli 

candi memiliki pondasi yang sangat curam (Anom, 2000:25).  

Berdasarkan hasil penelitian Bernet Kempers (1976) menunjukkan bahwa dari 

keseluruhan panil karmawibhangga yang berjumlah 160 panil hanya 23 panil saja yang 

mengikuti naskah asli kitab Maha Karmawibhangga (Rangkuti, 1989:81) selebihnya 

menceritakan kehidupan nyata di lingkungan social saat itu (Sedyawati, 2009 dalam 

Sedyawati dan Supardi, 2014:50) seperti pasar, tontonan rakyat, pengamen, 

kehidupan kerajaan dan bangsawan, profesi pendeta, petani, pedagang, dan dukun 

(Azul, 1989:149). Relief-relief tersebut seolah membuka kembali tirai serta 

menunjukkan bahwa di balik pahatan terletak alam kehidupan yang lapang, penuh 

keselarasan alami, angan-angan, kebahagiaan, ketentraman seta keyakinan diri yang 

surgawi (With, 1989: 125). Berikut jejak-jejak peninggalan peradaban masyarakat 

Jawa kuno dalam berbagai aspek kehidupan yang mampu diungkapkan melalui bukti-

bukti arkeologis pada relief karmawibhangga. 

5.2.1 Kehidupan Sosial Masyarakat Pendiri Borobudur 

Kondisi sosial masyarakat pada masa itu digambarkan hidup 

berdampingan rukun dan damai (Wahyuningsih dan Kasiyati, 2009:7-8). 

Gambaran kehidupan masyarakat damai dan tentram di alam pedesaan 

terwakili oleh gambar pepohonan, aktivitas masyarakat menangkap hewan 

buruan, menyalakan api tungku, memasak dikuali, merawat orang sakit, 

mengurus jenazah, hingga sikap duduk santai dengan kedua kaki di atas 

tempat duduk (Santiko, 1989:26; Azul, 1989: 136). 

 



 

Gambar 4.1 

Relief Karmawibhangga Panil No. 02 

   

Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 

Tatanan sosial masyarakat pendiri Borobudur pada relief 

karmawibhangga terbagi ke dalam empat golongan, yaitu: Raja atau 

bangsawan, pengurus bangunan suci atau wihara, rakyat biasa, dan golongan 

yang dibedakan berdasarkan pekerjaan (J.G. de Casparis dalam Azul, 1989: 

131). Setiap golongan masyarakat memiliki tanggungjawab dalam menjalankan 

tugas dan kewajiban di kehidupan sehari-harinya. Golongan rohaniawan 

misalnya, bertugas memberikan pengajaran tentang agama, pengetahuan dari 

kitab, memeberikan wejangan, dan tempat untuk bertukar pikiran. Golongan 

penguasa (bangsawan, kepala desa, cakravatin, dan tuan rumah) merupakan 

golongan yang mempunyai sumber daya, baik sumber daya kekuasaan 

maupun harta benda. Dengan kekuasaan dan harta bendanya, golongan 

penguasa mempunyai kewajiban memberikan penghidupan kepada dua 

golongan lain dengan cara memberikan derma dan sedekah kepada 

rohaniawan dan fakir miskin. Golongan kebanyakan masyarakat berdasarkan 

pekerjaan mempunyai peran sebagai penyedia kebutuhan barang dan jasa 

karena yang dimiliki adalah tenaga untuk menghasilkan barang dan jasa 

(Nugrahani, 2012:21-22). Berdasarkan hasil pengumpulan data, terdapat 



delapan jenis mata pencaharian yang teridentifikasi dalam relief 

karmawibhangga, diantaranya: seniman, guru, pedagang, nelayan, dokter, 

pemburu, peternak dan pelayan. 

5.2.2 Kehidupan Spiritual Masyarakat Pendiri Borobudur 

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, aktivitas keagamaam 

yang paling banyak terekam dari 160 panil relief karmawibhangga adalah 

aktivitas pengajaran agama melalui diskusi isi kitab suci yang dilakukan oleh 

tokoh agama kepada muridnya, yaitu sejumlah 33 panil. Kehidupan 

keagamaan dalam relief karmawibhangga ditampilkan oleh adegan pemujaan, 

pengajaran dan pemberian derma. Adegan pemberian pelajaran agama 

digambarkan dengan cara seorang pendeta atau bhiksu yang duduk bersila 

dengan tangan bersikap memuja, membuka kitab suci dan berdiskusi tenatng 

isi kitab suci dihadapan umatnya. Sedangkan adegan pemujaan digambarkan 

dengan cara sekelompok orang bersimpuh dengan sikap melakukan puja bakti 

di depan bangunan suci (caitya/stupa/prasada).  

Tokoh agamawan pada masa itu merupakan tokoh penting yang sangat 

dihormati oleh seluruh golongan masyarakat. Pada masa itu pula, tokoh 

agamawan tidak hanya terdiri dari para biksu saja, namun juga pendeta non-

Buddha (Siwa) bahkan para pertapa (rsi). Menurut Santiko (1989: 16-25; 

2012:11), tokoh bhiksu dalam relief karmawibhangga digambarkan berkepala 

gundul atau berambut pendek tanpa jenggot dan berjubah panjang dengan 

pundak kanan terbuka, memegang tempurung untuk meminta-minta, kadang 

terlihat memakai tongkat dan membawa tasbih. Sedangkan tokoh pendeta 

Siwa digambarkan memakai jata-makuta (mahkota rambut) dan upawita (tali 

kasta). Para pertapa atau rsi digambarkan berbusana kulit kayu, mengunyah 

cendana, memegang tasbih dan perlengkapan lainnya. Berikut gambaran 

adegan relief karmawibhangga yang menampilkan sikap tekun para murid 

dalam menuntut ilmu pengetahuan dari para pendeta atau biksu: 



 

Gambar 4.2 

Relief Karmawibhangga Panil No. 81 

 

             Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 

Panyadewa (2014:60) mengungkapkan bahwa pada masa lalu 

Nusantara pernah menjadi pusat pembelajaran agama Budha dimana para 

biksu dari Cina datang dan tinggal lama ke Nusantara untuk belajar serius 

bahasa sansekerta dan mempraktikkan ajaran agama Buddha yang mereka 

terima sebelum berangkat ke India. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa 

itu agama tidak hanya sebagai ilmu pengetahuan yang wajib dipelajari, namun 

juga dipraktikkan dan menjadi kebutuhan utama dalam hidup manusia untuk 

berperilaku sesuai ajaran agama. Bahkan Raja Samaratungga, pendiri candi 

Borobudur dari Dinasti Sailendra dikenal sebagai seorang Raja yang pada 

masa pemerintahannya memliki toleransi beragama. Mengingat masyarakatnya 

terdiri dari berbagai latar belakang agama, yaitu Hindu dan Buddha, serta 

didirikanya sejumlah candi Hindu-Buddha dengan jarak berdekatan yang 

tersebar di sekitar Borobudur (candi mendut, candi Pawon dan candi lain), 

namun dalam kesehariannya mereka hidup berdampingan secara damai 

(Nugrahani, 2012:16). 

Selain gambaran kegiatan pengajaran, nampak juga adegan pemberian 

persembahan atau derma dari masyarakat kepada para pendeta atau bhiksu, 

pemberian derma yang dilakukan oleh orang kaya atau bangsawan kepada 



orang-orang miskin (Wahyuningsih dan Kasiyati, 2009:7). Perbuatan tersebut 

didasarkan pada salah satu ajaran Budha yang harus dilakukan oleh setiap 

penganut agama Buddha, yaitu pemberian sedekah (dānā). Pemberian dānā 

kepada pendeta diwujudkan dalam bentuk chattradānā (pemberian payung), 

vastradānā (pemberian pakaian), bhojanadānā (pemberian makanan), 

maladānā (pemberian kalung bunga), puspadānā, ghantadānā (pemberian 

genta), dan patakadānā (pemberian bendera) (Santiko, 2012:9).  

Gambar 4.3 

Relief Karmawibhangga Panil No. 115 

 

Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 
 

5.2.3 Kehidupan Ekonomi Masyarakat Pendiri Borobudur 

Kawasan candi Borobudur yang berlokasi di dataran Kedu, pada titik 

tengah pulau Jawa dan dikelilingi oleh gunung berapi, seperti: gunung 

Sumbing, gunung Sindoro, gunung Telomoyo, gunung Andong, gunung 

Merbabu dan gunung Merapi (Suhartono, 2014:213) serta tidak jauh dari 

pertemuan dua buah sungai, yaitu sungai Elo dan sungai Progo (Santiko, 2014) 

membuat kawasan Borobudur beriklim sedang, subur, air yang melimpah yang 

menjadi sumber penghidupan tamaman padi, bambu, serta berbagai macam 

buah tropis (Raffles, 2014:71). Budidaya tanaman pangan secara teratur 

dilakukan oleh masyarakat pada masa itu untuk jenis tanaman padi, jewawut, 

sukun, nangka, pisang, durian, mangga, dan tanaman obat-obatan. Berbagai 



hasil bumi tersebut mampu dihasilkan dalam jumlah banyak dan berkualitas 

tinggi (Badil dan Rangkuti, 1992 dalam Kasiyati et al., 2000:5). Sehingga 

perekonomian masyarakat Jawa pada masa itu berbasis pertanian (Haryono, 

2013:55). Hasil temuan ini dipertegas lagi dengan temuan prasasti Canggal 

(634 Saka atau 732 M) yang menunjukkan bahwa padi merupakan hasil utama 

dari masyarakat masa lampau. Berikut penggalan isi prasati Canggal (634 

Saka atau 732 M) yang berbunyi: 

“…asid dvipavaram yavakhyam atulam chanyadi-vijadhikam. 
Sampannam kanakakarais tad amarai (s saksa)d ivoparjitam. 
Crimat kunjara-kunja-deca-nihi (tam lin) gadi-tirthavrtam. 
Stanam divyatamam civaya jagatac cambhos tu 
yatradbhutam…”  (Sokowaten, 2016). 

 

Berikut terjemahan dari penggalan isi prasasti Canggal (634 Saka atau 732 M) 

tersebut: 

“…adalah pulau mulia bernama Jawa, yang tidak ada 
bandingannya tentang hasil buminya, terutama hasil padi, 
kaya akan tambang emas yang semata-mata diaku 
kepunyaan olah para dewa, pulau yang penuh dengan tempat-
tempat pemujaan suci, terutama pemujaan lingga, tempat 
yang sangat mulia dan mengherankan, yang didirikan di 
daerah suci Kunjarakunja namanya untuk keselamatan dan 
kemakmuran dunia…” (Suwardono, 2013:65). 

 

Berbagai hasil bumi tersebut mampu dihasilkan dalam jumlah banyak dan 

berkualitas tinggi (Badil dan Rangkuti, 1992 dalam Kasiyati et al., 2000:5) sehingga 

mampu membawa masyarakat Jawa kuno melakukan pertukaran barang 

(perdagangan) dengan bangsa lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertukaran 

barang tersebut biasanya dilakukan di pasar. Menurut Damsar dan Indrayani 

(2015:255-256), pasar akan muncul ketika suatu komunitas masyarakat melakukan 

usaha untuk mencari barang (perdagangan) diluar batas wilayah. Sehingga 

mekanisme sosial untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan pribadi dapat 

terpenuhi melalui keberadaan pasar. Dengan kata lain, pasar merupakan sebuah 

http://www.kemdikbud.go.id/


pranata yang menata jejaring social pertukaran dengan berdasarkan penawaran dan 

permintaan (Suyanto, 2013:83).  

Sebagaimana yang tertulis pada prasasti Muñcang (944 M) dan prasasti 

Waharu (931 M), bahwa istilah pasar yang dikenal dan keberadaannya dari dulu 

hingga kini masih dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk melakukan transaksi 

secara ekonomi. Berikut penggalan isi dari prasasti Muñcang (944 M): 

 (7) ...lmah kiduling pkan ing muñcang... 

 (9) ...loring pkan ing muncang... 

Istilah pasar dalam bahasa Jawa kuno disebut pkan dan dikaitkan 

dengan panca wara yaitu hari lima yang terdiri dari legi (umais), paing, pon, 

wage, dan kliwon (kaliwuan). Masyarakat Jawa menyebutnya dina pasaran. 

Dengan sistem lima hari pasaran tersebut kegiatan pasar di setiap desa 

memusat pada salah satu hari pasaran dan setiap desa satu dengan yang lain 

berbeda-beda. Salah satu bukti adanya pengkhususan pasar berdasarkan 

panca wara adalah prasasti Waharu (931 M) yang menyebut istilah pkĕn 

kaliwwan. Dalam tradisi budaya Jawa, lima hari pasaran dikaitkan juga dengan 

sistem manca pat manca lima yang berhubungan dengan empat arah mata 

angin dan satu di pusat (keblat papat lima pancĕr). Pasaran legi dihubungkan 

dengan mata angin selatan (kidul), pon dengan mata angin barat (kulwan, 

kulon), wage-selatan (kidul), dan kliwon-tengah atau pusat. Sampai sekarang 

penyebutan kegiatan pasar seperti ini masih sering dijumpai. Namun, 

sayangnya data prasasti tidak memberikan gambaran langsung aktivitas 

transaksi di pasar pada masa lampau menggunakan alat tukar atau sistem 

barter (Haryono, 2013:59). 

Kemakmuran diperoleh masyarakat dengan mengelola hasil bumi yang 

subur dan melipah, kemudian dibawa ke pasar untuk ditukar dengan barang 

kebutuhan lainnya. Menurut Raffles (2014:71), melalui aktivitas perdagangan di 

pasar, para petani mampu menjual hasil panennya dan memperoleh 



pendapatan sekitar empat sampai lima kati (satu kati sama dengan atau 

seperempat liter) serta menghasilkan panen sebesar 30 sampai 50 kali lipat.  

Berikut gambaran suasana pasar yang ramai penuh hiruk-pikuk, dimana 

para pedagang terlihat memanggul hewan hasil buruannya (babi hutan) dan 

yang lainnya terlihat membawa bubu yang berisi ikan hasil tangkapannya: 

Gambar 4.4 

Kondisi Pasar Masa Lalu Dalam Relief Karmawibhangga Panil  No. 1  

 

              Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 

Selain kelompok petani yang menjual hasil panennya di pasar, prasasti 

Sangguran (928 M) menyebutkan bahwa terdapat kelompok usaha lainnya 

yang menghasilkan produk-produk berupa kerajinan tangan atau pertukangan 

(pandai besi). Menurut Haryono (2013:57), produk industri yang dimaksud 

adalah seni anyaman berupa keranjang dan bakul, gerabah, serta benda-

benda logam. Berbagai jenis produk tersebut diproduksi untuk memenuhi 

kebutuhan alat-alat rumah tangga. Perkembangan sarana transportasi berupa 

kapal bercandik, memungkinkan berkembangnya pula perdagangan antar 

pulau dan Negara, seperti India dan Cina. Komoditas yang diperdagangan 

dengan India, seperti kayu cendana, cengkeh, dan mrica. Mrica disebut-sebut 

dalam kitab sutra agama Buddha sebagai salah satu kekayaan Raja Shê-yeh 

(Raja Jawa).  



 

 

Gambar 4.5 

Kapal Bercandik Sebagai Alat Transportasi Masyarakat Jawa Kuno 

 

Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 

Berdasarkan temuan-temuan arkeologis yang diuraikan di atas, 

membuktikan bahwa pasar memberi peranan penting dalam kehidupan 

ekonomi pada masa itu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Damsar dan 

Indrayani (2015:259), bahwa melalui pertukaran barang dan jasa, pasar 

mengatur kehidupan social dan ekonomi. Karena melalui suatu pertukaran, 

pencapaian kepentingan pribadi dan kesejahteraan individu akan membawa 

hasil yang sama dengan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.  

Aktivitas jual-beli di pasar mengakibatkan adanya petugas pasar yang 

bertugas mengumpulkan pajak pasar (Haryono, 2012). Karena pada 

hakikatnya, pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara sebagai akibat dari 

aktivitas menggarap tanah Raja dan menyelenggarakan berbagai usaha 

(business) di atas tanah Raja (Darmosoetopo, 1971 dalam Dwiyanto et al., 



1992), aktivitas tersebut secara langsung memberikan dampak ekonomi suatu 

Negara (Dwiyanto et al., 1992).  

Gambaran mekanisme pemungutan pajak sebagai sumber pemasukan 

kerajaan pada masa lampau, melalui beberapa tahap diantaranya hasil 

pemungutan pajak dari rakyat diserahkan kepada petugas lapangan pengawas 

lungguh (békél), kemudian pajak tersebut melalui seorang perantara 

diserahkan kepada patuh sebagai penguasa di atas békél pemegang tanah 

lungguh. Setelah sampai di tangan patuh, pajak diserahkan kepada bendahara 

kerajaan (Sumardjan, 1981 dalam Dwiyanto et al., 1992) yang disebut dengan 

pangkur, tawan, dan tirip. Para pejabat ini dapat diyakini sebagai pejabat 

kerajaan yang menikmati upah dari kerajaan karena tidak mempunyai daerah 

lungguh (Dwiyanto et al., 1992). 

Gambar 4.6 

Mekanisme Pungutan Pajak 

 

Sumber: Dwiyanto et al. (1992). 
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(pekerja tanah lungguh) 



Selain pajak sebagai pemberi pemasukan, kerajaan masih memiliki 

sumber pemasukan lain yang bersumber dari : 

a. Denda adalah iuran yang ditarik apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran, 

misalnya pencurian, penipuan, perkelahian, perselisihan, pembunuhan 

serta denda-denda yang lain akibat tidak membayar pajak atau tidak 

menyerahkan upeti. 

b. Upeti adalah persembahan penguasa daerah kepada Raja atau penguasa 

negara berupa uang, emas atau hasil bumi sebagai tanda pengakuan 

kekuasaan dan tanda setia (Poerwadarminta, 1976 dalam Dwiyanto et al., 

1992:37). 

Menurut Haryono (1999), kondisi perekonomian masyarakat pada masa 

Mataram kuno cukup baik dan kuat, ditinjau dari aspek pertanian maupun 

peternakan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tanah sîma yang ditetapkan 

masa itu, dengan biaya upacara yang tinggi, dan tidak menggoyahkan 

perekonomian masyarakat. Prasasti Sangguran (928 M) menjelaskan jalannya 

upacara penetapan sîma seperti pemberian pasêk – pasêk kepada mereka 

yang hadir didalam upacara sebagai saksi. Pasêk – pasêk adalah semacam 

hadiah atau pisungsung berupa uang, barang, atau binatang. Bagi para saksi 

yang datang dari jauh akan diberi semacam uang jalan (sangunira mulih – 

sangu untuk pulang). Sedangkan pemberian berupa barang, antara lain: kain 

bêbêd dan cincin. Jumlah dan kualitas barang yang dibagikan didasarkan atas 

urutan kepangkatan dan tinggi rendahnya kedudukan mereka. Misalnya, 

pemberian pasêk – pasêk dalam bentuk kain, maka kain untuk pejabat yang 

lebih tinggi jenisnya berbeda dengan yang diberikan kepada pejabat rendah; 

demikian pula, dalam ukurannya. Dengan memperhatikan dan menghitung 

jumlah pasêk – pasêk yang diberikan maka diperoleh gambaran tentang jumlah 

biaya yang dikeluarkan dan besarnya biaya setiap penetapan sîma Beberapa 

prasasti menyebutkan biaya yang dikeluarkan, yaitu: prasasti Kwak I tahun 801 



saka menghabiskan emas seberat 1.201,6 gram, prasasti Supit tahun 800 Saka 

menghabiskan biaya seberat 1.509, 34 gram, dan penetapan sîma di desa Taji 

dengan dihadiri 392 orang menghabiskan beras 57 kadut, menyembelih kerbau 

6 ekor, dan ayam 100 ekor. Begitu pula dengan konversi satuan3 berat emas 

yang menurut beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda, seperti 

pendapat Shutterheim (1940) yang menganggap bahwa 1 su setara dengan 1 

tahil setara dengan 16 masa yang setara dengan 64 kupang dengan berat 1 su 

setara dengan 0,038601kg; 1 ma setara dengan 0,002414 kg; 1 ku setara 

dengan 0,000603 kg. Berdeda dengan Shutterheim, Robert S. Wicks (1992) 

berpendapat bahwa nilai 1 kati setara dengan 16 suwarna; 1 suwarna setara 

dengan 16 masa yang berarti setara dengan 64 kupang; 1 masa setara dengan 

4 kupang dengan rincian berat 1 su setara dengan 38,601 gram; 1 ma setara 

dengan 2,414 gram; dan 1 ku setara dengan 0,603 gram. 

Informasi yang berkaitan dengan masalah pungutan pajak yang tertera 

dalam prasasti biasanya ditemukan pada bagian kalimat yang berisi keterangan 

yang menyertai alasan-alasan ditetapkannya suatu daerah menjadi sîma4. 

Alasan penetapan sîma tersebut dikarenakan rakyat tidak kuat membayar 

pajak sebagai akibat dari seringnya terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti 

perselisihan, perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya, sehingga sering 

terkena denda (Dwiyanto et al., 1992). Selain itu, penetapan sîma memiliki 

maksud-maksud politis tertentu dari pemerintah atau Raja, antara lain agar 

daerah yang ditetapkan sebagai sîma mempunyai ikatan kesetiaan kepada 

Raja. Di samping itu juga agar wilayah-wilayah yang kurang penting menjadi 

lebih menarik bagi para petani, dan dengan demikian dapat memperluas 

                                                
3
 Satuan untuk berat emas dinyatakan dengan “Mâsa” (disingkat dengan “ma”) atau Suwarna (disingkat “su”) 

sedangkan satuan untuk perak dinyatakan dengan kâti, dhârana, mâsa, kupang dan disingkat menjadi “kâ, dhâ, mâ, 
dan ku (Haryono, 2016) 

 
4
 Sîma merupakan daerah perdikan yang ditujukan untuk pembangunan atau pemeliharaan bangunan suci (Boechari, 
1978 dalam Dwiyanto, 2014). 



pemukiman yang sudah mantap menjadi strategis (Christie, 1989 dalam 

Dwiyanto et al., 1992:43).  

Pungutan pajak pada masa itu tebagi lagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu 

pajak tanah, pajak usaha (perdagangan, kerajinan, pemilikan atau usaha 

sarana transportasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pajak lain-lain), pajak 

profesi, dan pajak orang asing (Dwiyanto et al.,1992). Dalam pungutan pajak 

usaha, terdapat kebijakan yang mengatur pajak usaha yang berakitan dengan 

eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan pungutan pajak tersebut dibuat dan 

ditetapkan oleh Raja dalam sebuah prasasti karena dianggap sebagai solusi 

pencegahan kerusakan lingkungan akibat dieksploatasi secara berlebihan. 

Prasasti Tihang (914 M) dan prasasti Sangguran (924 M) merupakan bukti 

nyata bahwa terdapat beberapa jenis usaha yang dikenai pajak eksploitasi 

sumber daya alam sebagaimana yang tertuang pada prasasti Tihang (914 M) 

berikut ini:  

“…kunaŋ ikanaŋ manambul. mamubut. manwri. anlaka. manapua. 
manumbar. manarub. manahab manuk. mamisanduŋ. mamukat. 
wunkudu. mandyun. Mangula. manhapu. ityaiwamadi sakwaih 
nikanaŋ maka karmma. mankana kapua ya tribhagan. saduman 
umara ri saŋ hyaŋ dharma saduman mara ri saŋ 
manilaladrabyahaji nahan parnnah nikanaŋ wanua ri tihaŋ an…” 

(Putudananjaya, 2014). 
 

 
Berikut terjemahan dari penggalan isi prasasti Tihang (914 M) tersebut: 
 

“…adapun (yang termasuk misra): manambul, mamubut, 
mangawari, mangapus, mangumbar, matarub, manahab manuk, 
mamisandung, mamukat, wungkudu, mangdyun, manggula, 
manghapu dan selnjutnya. Pajaknya dibagi tiga bagian, sebagian 
untuk bangunan keagamaan, sebagian untuk pemungut pajak. 
Demikianlah keadaan (aturan) desa Tihang…” (Putudananjaya, 
2014). 

 

Berikut penggalan isi prasasti Sangguran (924 M) yang menyebutkan 

dasar pengenaan pajak usaha: 

 
“…ḍaṇḍa kuḍaṇḍa, bhaṇdihaladi, bhaṭāra i sang hyang prāsāda 
kabhaktyan atah parānani drawya hajinya, kunang ikanang miśra, 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/author/putudananjaya/
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/author/putudananjaya/


mañambul | 
mañangwring manglaka, manguwar, matarub, mangapus, manula 
wungkudu, manggula, mangdyun, manghapu, mamubut, malurung, 
magawai | runggi, payung wlu mo yi, a…jang, magawai kisī 
manganamanam, manawang, mana(ng)kěb, mamisaṇḍung manuk, 
makalakalā | u…u tri…n drawya hajinya, saduman umarā i bhaṭāra, 
sadūman umarā i sang makmitan sīma, sadūman maparaha i sang 
mangilala drawya haji | kapwa ikanang masambyawahāra …. 
 Ngkana… i…hingan kwehanya anung tan knā de sang mangilala 
drawya haji, tlung tuhān ing sasambyawahāra ing sasi…yan 
pangulang kbo 40 , wdus 80 aṇdah sawantayan, mangulangan 
tlung pasang, mangarah tlung lumpang, paṇḍai sobuban, (wuw?), 
padahi tlung tang | kěban …… titih saka…ti, ṇda hawi satuhān, 
mawadar palang pawadaran, parahu 1 ma…uhara…tanpatuṇḍāna, 
yāpwan pinikul dagangnya ka | ddhyangganing ma …manguñjal, 
mangawari, kapas, wungkudu, wsi, tambaga, gangsa,wiṣā, pangat 
parmija, wayang, l’nga, bras, galu | han, kasumba, saprakāra 
ning...t siněmbal kalima wantal ing satuhān pikulpikulananya ing 
sasimang…kanang samangkana tan kuāna de sang mangilala…” 
(Ngalammedia, 2013).  

 
Terjemahan dari penggalan isi prasasti Sangguran (924 M) juga 

menyebutkan aktivitas ekonomi yang tidak kena pajak, sebagaimana yang 

tertuang berikut ini: 

"…adapun untuk para pedagang, ada batas jumlah yang tidak 
dikenai pungutan, (yaitu) tiga tuhaan untuk tiap usaha 
perdagangan dalam satu sîmaa. Bagi pedagang kerbau 40 
(ekor), (pedagang) kambing 80 (ekor), (pedagang) telur satu 
bakul, mangulangan tiga pasang, pembuat perhiasan (dari 
logam) tiga pelandas, perbengkelan logam satu ububan, 
pembuat gendang tiga perangkat...bambu setiap tuhaan, 
pembuat kain cadar empat pacadaran, 1 perahu (dengan) 3 
sunghar tanpa perahu tunda...” (Ngalammedia, 2013). 

 

Prasasti Tihang (914 M) secara jelas menyebutkan tujuan pungutan 

pajak pada masa itu adalah untuk membiayai pembangunan sarana 

keagamaan (bangunan suci), petugas pemungut pajak dan pejabat daerah. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa bangunan suci memiliki peran yang cukup 

penting bagi sebuah kerajaan, karena hasil pungutan pajak diutamakan untuk 

perawatan serta pemeliharaan bangunan suci. Hal ini diperkuat dengan temuan 

arkeologis berupa relief karmawibhangga (panel no. 24 dan 30) yang 

mengilustrasikan aktivitas masyarakat merawat dan memelihara bangunan 

suci. 



Sedangkan objek pajak, wajib pajak5 serta dasar penetapan pajak secara 

terperinci dijelaskan dalam prasasti Sangguran (924 M). Berdasarkan isi 

prasasti Sangguran maka dapat diketahui bahwa pada masa itu, penghasilan6 

rakyat dari usaha yang dilakukan diatas tanah Raja merupakan objek pajak dan 

yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau individu. Selanjutnya, 

penetapan jumlah penghasilan yang dipungut pajak serta penghasilan yang 

tidak dipungut pajak atau dalam istilah perpajakan disebut penghasilan tidak 

kena pajak (PTKP)7 juga diatur secara terperinci dalam prasasti ini.  

Seperti yang disampaikan oleh Hasan Djafar (2015) bahwa jumlah serta 

jenis komoditas barang yang dikenakan pajak adalah pedagang kerbau yang 

hanya memiliki 40 ekor, namun bila memiliki lebih dari 40 ekor, maka akan 

dipungut pajak. Pedagang kambing yang memiliki 80 ekor. Begitu pula 

pedagang telur yang memiliki satu bakul. Mangulangan (penyedia jasa 

transportasi) seperti tukang pedati yang memiliki tiga pasang sapi atau kerbau. 

Pembuat perhiasan dari logam perak, emas atau kuningan yang memiliki tiga 

pelandas (alas untuk menempa logam). Pemilik bengkel logam yang memiliki 

satu ububan (piston atau tabung pompa). Sedangkan pembuat gendang yang 

hanya mampu membuat tiga gendang tidak akan dikenai pungutan. Dan semua 

pedagang pikulan dalam batasan tertentu (www.news.detik.com).  

Pungutan pajak terhadap usaha yang melebihi batasan jumlah yang 

ditentukan oleh pihak kerajaan sebagaimana yang tertera dalam Prasasti 

Sangguran memberi petunjuk bahwa permasahaan eksploitasi alam pada 

masa itu sudah menjadi pertimbangan khusus seorang Raja dalam 

merumuskan kebijakan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan 

                                                
5
 Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif  dan objektif dalam perpajakan 

(Purwono, 2010:88). 
6
 Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat 

dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun (Mardiasmo, 2013:159). 

7
 Konsep PTKP merupakan penghasilan minimal orang pribadi tidak kena pajak. Jika penghasilan seseorang di bawah 
PTKP, maka orang tersebut dianggap tidak wajib memenuhi ketentuan perpajakan (Purwono, 2010:96),  

http://www.news.detik.com/


kedamaian  bagi seluruh makhluk hidup. Kesejahteraan, keadilan dan 

kedamaian tersebut dapat terwujud apabila Raja mampu menjaga 

keseimbangan alam semesta dan menjamin keberlangsungan hidup generasi 

yang akan datang dengan tidak melakukan ekspliotasi secara berlebihan 

terhadap spesies tertentu untuk tujuan konsumtif. Oleh karenanya, fungsi pajak 

pada masa itu tidak hanya sebagai sumber pendapatan kerajaan untuk 

membiayai segala pengeluaran rutin kerajaan saja namun juga untuk mengatur 

perilaku masyarakat dalam segala aspek kehidupan agar sejalan dengan 

ajaran agama yang mereka percayai (agama Budha), terhindar dari dosa, 

mampu melepaskan diri dari belenggu samsara dan menuntun setiap individu 

mencapai tingkat pencerahan. 

Pada dunia usaha modern, istilah pajak didefinisikan sebagai  peralihan 

kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran negara dalam rangka memberikan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Waluyo, 2013). Disisi lain, 

pajak berfungsi juga sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti pajak terhadap minuman 

keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak terhadap barang-

barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, dan sebagainya 

(Mardiasmo, 2013).  

Pengertian pajak pada masa Mataram Kuno berdasarkan tinggalan 

sejarah berupa data arkeologis, yaitu relief karmawibhangga menunjukkan 

bahwa gambaran aktivitas persembahan rakyat kepada penguasa (Raja dan 

Bangsawan) berupa perhiasan, hasil bumi, arsitek maupun produk hasil 

kerajinan tangan, dapat dimaknai sebagai upeti atau biasa dikenal dengan 

istilah pajak. Upeti maupun pajak pada masa itu diberikan tidak dalam bentuk 

mata uang. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci Prof. 

Timbul Haryono yang menyatakan bahwa terdapat dua mekanisme dalam 



sistem perekonomian pada masa berdirinya candi Borobudur yaitu barter dan 

alat tukar berupa potongan emas maupun perak. Menurut beliau, emas dan 

perak hanya dimiliki oleh Raja dan bangsawan saja karena secara simbolis, 

emas merupakan simbol dari semua yang dianggap superior. Sehingga rakyat 

dalam melakukan kegiatan jual-beli di pasar menggunakan sistem barter. 
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BAB V 

BOROBUDUR DALAM PERSPEKTIF SOSIO SPIRITUALITAS AKUNTANSI 

 

Pengetahuan duniawi  
tidak akan mampu menolong seseorang  

untuk menjalani kehidupan suci  
guna memperoleh kedamaian dan keterbebasan. 

-Dhammananda- 

 

 

1.1 MENGUNGKAP REALITAS SOSIAL DALAM AKUNTANSI 

Akuntansi merupakan subsistem dari sistem ekonomi dan sistem bisnis yang 

berperan sebagai lensa bisnis untuk memotret aktivitas bisnis, kinerja dan posisi 

keuangan, kekuatan, dan ketergantungan serta risiko dan prospek bisnis suatu 

perusahaan pada masa lalu, sekarang, dan masa datang (Lako, 2014:106). Sebagai 

bagian dari disiplin ilmu sosial, akuntansi saat ini telah berkembang cukup luas 

(Belkaoui, 2011) dan secara umum dapat pula dimaknai sebagai alat mengukur dan 

melaporkan informasi tentang harta dan kekayaan (Harahap, 2013:18). Laporan tersebut 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam pengambilan keputusan terkait dengan pendanaan, investasi, dan kegiatan 

operasional perusahaan (Lubis, 2014:3). Informasi akuntansi yang diperoleh dari angka-

angka akuntansi (accounting numbers) mempunyai kekuatan (power) untuk 

mempengaruhi pemikiran, pengambilan keputusan, dan tindakan yang dilakukan oleh 

seseorang dan pada gilirannya, juga akan berpengaruh terhadap pembentukan realitas 

sosial (Triyuwono, 2009). 

Dua dekade terakhir, dunia bisnis menghadapi tantangan serius akibat krisis sosial 

dan lingkungan (Lako, 2014:106) yang kemudian membawa manusia pada ancaman 

kepunahan ras manusia dan semua bentuk kehidupan di planet ini (Capra,2014:3). 

Perilaku bisnis yang hanya berorientasi untuk mengejar keuntungan semaksimal 

mungkin dengan cara mengeksploitasi alam dan mengorbankan kepentingan 



masyarakat setempat telah memicu disharmonisasi sosial antara perusahaan dengan 

masyarakat dan lingkungannya seperti meningkatnya angka kemiskinan, kerusakan 

lingkungan yang kian parah dan bencana alam yang kian meluas (Lako, 2011; 

Mardikanto, 2014:82). Akhirnya, perusahaan dihadapkan pada situasi dimana mereka 

dituntut untuk lebih bertanggung jawab, beretika, peduli terhadap lingkungan, dan 

mengutamakan pembangunan secara berkelanjutan (Shah, 2007). Akuntansi mau tidak 

mau harus berperan aktif membantu ekonomi, bisnis, dan korporasi mengatasi krisis 

sosial serta lingkungan dengan menyajikan dan mengungkapkan informasi sosial dan 

lingkungan seutuhnya dalam pelaporan akuntansi (Lako, 2014:106). 

Pengaruh sosial dari praktik akuntansi telah menghadirkan sub disiplin ilmu 

akuntansi baru, yaitu akuntansi sosio-ekonomi (Belkaoui, 2011:149).  Istilah akuntansi 

sosio-ekonomi ini sering ditafsirkan sebagai akuntansi sosial, akuntansi lingkungan, 

corporate social reporting, corporate social responsibility reporting, non-financial 

reporting, atau sustainability reporting (Sukoharsono, 2010:4; Harahap, 2013:397).    

Akuntansi sosial merupakan penyusunan, pengukuran dan analisis terhadap 

konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku pemerintah dan pelaku 

usaha (Mobley, 1970 dalam Kaya dan Yayla, 2007). Akuntansi sosial dapat pula 

dimaknai sebagai proses pemilihan variable-variabel, ukuran, dan prosedur pengukuran 

dari kinerja sosial tingkat-perusahaan yang secara sistematis mengembangkan informasi 

yang berguna untuk pengevaluasian kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan 

informasi seperti itu kepada kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan, baik di 

dalam maupun di luar perusahaan (Ramanathan, 1976 dalam Belkaoui, 2011:349).  

Tanggung jawab sosial perusahaan saat ini menjadi salah satu tantangan utama 

bagi perusahaan-perusahaan  di seluruh dunia (Iamandi, 2007), dimana dunia bisnis 

dituntut tidak hanya bernafsu meraup laba setinggi mungkin namun juga harus lebih 

peduli dan responsif pada isu-isu sosial dan lingkungan yang kian serius dan kompleks 

dalam setiap perumusan kebijakan serta tindakan bisnisnya (Lako, 2011). Pendapat 

Friedman (1970) yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh 



perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dan aspek ekonomi menjadi 

satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan bisnis dianggap tidak 

etis serta menjadi bomerang yang menjerumuskan perusahaan ke dalam kebangkrutan 

di kemudian hari karena adanya resistensi dari masyarakat dan pemangku kepentingan 

lainnya (Lako, 2011:57; Rumambi dan Marentek, 2015). 

Pada akhir 1990-an, John Elkington memperkenalkan  istilah triple bottom line 

sebagai metode akuntansi  untuk mengukur keberlangsungan suatu  usaha (Jackson, 

Boswell, dan Davis, 2011). Konsep ini memberikan inspirasi lebih serius tentang 

perluasan akuntansi konvensional yang single bottom line yaitu memperhatikan sisi 

keuangan saja (Sukoharsono, 2010:13). Fokus utama triple bottom line adalah people, 

planet dan profit (Global Reporting Initiative, 2015). People sebagai wujud keadilan 

sosial, planet sebagai wujud peningkatan kualitas lingkungan, dan profit sebagai wujud 

kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (Azheri, 2012:34). Pelaporan tersebut 

membuat organisasi lebih bertanggung jawab, demokratis dan transparan (Yongvanich 

dan Guthrie, 2006) serta memberikan informasi yang lebih relevan, reliable dan 

komprehensif tentang nilai, kinerja, risiko dan prospek perusahaan kepada pemangku 

kepentingan (Lako, 2011). 

Di Indonesia, praktik dan pengungkapan akuntansi sosial atau  corporate social 

responsibility mendapat dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-

Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Penanaman 

Modal No. 25 Tahun 2007. Kedua regulasi tersebut mewajibkan perusahaan-

perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perbedaannya,  

Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 ditujukan bagi perusahaan 

yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dan atau berkaitan 

dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Sedangkan Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 ditujukan bagi 

setiap penanam modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan 

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 



 

1.2 MENGUNGKAP MAKNA SPIRITUALITAS DALAM AKUNTANSI 

Spiritualitas atau keruhanian merupakan kesadaran manusia yang mempercayai 

dalam lumbuk hatinya bahwa nilai serta arah hidupnya dihubungkan dan ditentukan oleh 

relasinya yang damai dengan Yang Suci, Yang Ilahi (Sutrisno, 2013). Sedangkan 

Triyuwono (2010) memaknai spiritualitas sebagai Mata Ketiga, yaitu sifat yang telah ada 

dan melakat dalam diri manusia untuk tunduk hanya pada Sang Pencipta. Spiritualitas 

merupakan kesadaran yang paling tinggi, sekaligus menjiwai dan mewarnai seluruh 

relasi dari semua ciptaan di alam semesta, termasuk relasi manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam, manusia dengan yang kudus (Keraf, 2010: 362-363). Spiritualitas 

dapat dimaknai pula sebagai sebuah pengakuan, sikap dan gaya hidup yang peduli dan 

adil kepada semua ciptaan berdasarkan kasih dan iman kepada Allah dengan segenap 

jiwa (Maleh, 2011).  

Kejujuran dan menghindari risiko berbuat kejahatan merupakan karakteristik 

dalam nilai-nilai keagamaan dan telah terbukti dapat mempengaruhi keputusan akhir dari 

pilihan-pilihan ekonomi (Dyreng, Mayew dan Williams, 2010). Salah satunya adalah 

dengan kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan, yang mampu menyadarkan 

masyarakat untuk tidak lagi menuntut barang atau jasa hasil organisasi yang hanya 

berguna untuk kehidupan saja, namun juga turut menjaga kelestarian lingkungan dan 

social masyarakat (Sukoharsono, 2010:24). Sehingga dalam perspektif spiritualitas, 

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dimaknai sebagai kegiatan berbagi 

cinta kasih untuk menghormati harkat dan martabat manusia, berbagi kebaikan, 

mengungkapkan rasa kebersamaan, dan menegakkan keadilan sosial (Rumambi dan 

Marentek, 2015). Untuk menyeimbangkan makna kehidupan terhadap diri, antar individu 

dan kelompok organisasi, maka dimensi spiritual dihadirkan di dalam pelaporan 

akuntansi dengan bentuk kualitatif. Dimensi spiritual tersebut melibatkan beberapa 

aspek, yaitu kasih yang tulus (merciful), cinta yang tulus (truthful love), kesadaran 

transcendental, kemampuan kontemplasi dan kejujuran (Sukoharsono, 2010:24).  



Pemikiran akuntansi dari sudut pandang spriritualitas ini merupakan dasar 

fundamental untuk ‘hidup benar’ dan sangat berperan dalam perkembangan praktik 

akuntansi dan akuntabilitas yang mencerahkan dan tercerahkan (Molisa, 2011). Dimensi 

spritualitas dalam akuntansi, pada dasarnya ingin membebaskan manusia dari jaring 

kuasa kapitalistik, atau jaring kuasa semu lainnya yang membuat semu orientasi hidup 

manusia atau berpaling dari kuasa Tuhan, dan mengikatkan diri pada jaring kuasa Ilahi 

yang sejati (Triyuwono, 2009) sehingga akuntan diberdayakan dengan pengetahuan dan 

kesadaran secara holistik yang akan membantu mereka mencapai tujuan pribadi dan 

memperbaiki kehidupan mereka sendiri dengan pengetahuan akuntansi (Sukoharsono, 

2008).  

 

1.3 NILAI SOSIAL DAN SPIRITUAL AKUNTANSI DALAM SITUS BOROBUDUR 

Akuntansi merupakan disiplin dan praktik yang sarat dengan nilai universal, 

karena akuntansi dapat dibentuk dan sekaligus membentuk lingkungannya. Apabila 

akuntansi dilahirkan dalam lingkungan yang kapitalistik (bersifat egois dan 

mementingkan unsur materi), maka informasi akuntansi yang disampaikannya akan 

mengandung nilai-nilai kapitalistik. Keputusan bisnis dan realitas yang diciptakan akan 

bersifat egois. Sayangnya, sifat egois ini tampak pada akuntansi modern yang 

cenderung destruktif terhadap kehidupan manusia dan lingkungan alam. Salah satu 

faktor terpenting dalam menentukan bentuk akuntansi serta realitas social yang dapat 

dibentuknya adalah “diri’ akuntan. Apabila “diri’ akuntan mampu memahami dirinya 

sebagai makhluk terikat atau bebas atau bebas sekaligus terikat dengan misi hidup yang 

menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bagi semua makhluk, maka akan tercipata 

suatu realitas social dengan niali-nilai etika serta akuntansi yang berwajah lebih 

komprehensif, humanis, emansipatoris, transcendental, dan teleological. Bukan realitas 

social yang dipengaruhi oleh semangat kapitalisme yang kering akan niali-nilai etika 

sebagai produk dari modernisme (Triyuwono, 2009). Dengan kata lain, akuntan memiliki 

peran signifikan dalam pembangunan suatu peradaban, karena akuntan dapat 



mengubah dunia serta mempengaruhi pengalaman hidup orang lain dalam kehidupan 

sosialnya melalui informasi angka akuntansi yang dibuatnya dalam laporan keuangan 

(Faucouldian dalam Kurrohman dan Maradonna, 2015). 

Selaras dengan pendapat Triyuwono (2009) yang menyatakan bahwa akuntansi 

sarat dengan nilai universal dan ingin membebaskan manusia dari jeratan samsara 

kapitalisme, maka Borobudur beserta relief ceritanya juga mengandung nilai-nilai moral 

keagamaan dimana para penganutnya diajarkan tentang cara hidup yang benar untuk 

membebaskan manusia dari lingkaran penderitaan (samsara) yang diakibatkan oleh 

perilaku manusia yang haus akan realitas duniawi. Istiyarti (2009:23) mengungkapkan 

bahwa pemeluk agama Buddha percaya bahwa manusia ditakdirkan untuk lahir 

berulangkali ke dunia sebelum mencapai kesempurnaan. Setiap kehidupan ditentukan 

oleh kehidupan berikutnya. Apabila selama hidupnya berperilaku buruk maka semakin 

buruk pula bentuk atau rupa jasmaninya di kemudian hari. Hal ini berarti bahwa manusia 

akan semakin jauh pula dari nirvana atau surga. Manusia dapat mencapai surga apabila 

selalu melakukan dharma, yaitu perbuatan-perbuatan mulia mengabdikan diri kepada 

agama, serta menyayangi makhluk sesama hidup dan menjauhi dosa. Inti ajaran 

tersebut adalah agar manusia tidak melakukan perbuatan dosa seperti membunuh 

makhluk hidup, membunuh sesama manusia atau menyiksanya, berdusta, bertengkar, 

merampok, berbuat mesum, berpikir dan berkata jahat, melupakan agama, menghina 

pendeta, dan perbuatan buruk lainnya. Selain menghindari ke delapan larangan 

tersebut, penganut Buddha juga dianjurkan menjalani delapan jalan kebenaran, yaitu 

berpandangan yang benar, berpenghidupan yang benar, niat yang benar, berbicara 

benar, berperilaku benar, usaha yang benar, ingatan yang benar, dan pemusatan pikiran 

yang benar. 

Sebagai implementasi dari nilai-nilai keagamaan tersebut, setiap individu 

disarankan untuk hidup selaras dengan alam, sesama manusia dan makhluk hidup 

lainnya penghuni semesta. Berdasarkan temuan penelitian terhadap adegan relief 

karmawibhangga, jumlah adegan yang menggambarkan aktivitas derma (perbuatan 



kebajikan) lebih mendominasi dari aktivitas keseharian lainnya yaitu sejumlah 36 panil. 

Di samping itu, terlihat adegan diskusi antara tokoh agamawan dengan para umatnya. 

Adegan tersebut pada umumnya digambarkan memberi wejangan isi kitab suci dengan 

jumlah adegan sebanyak 32 panil. Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pada masa 

itu, masyarakat pendiri Borobudur tidak hanya belajar tentang nilai-nilai keagamaan saja, 

namun juga melaksanakannya dengan penuh kesadaran dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga setiap individu dapat bertanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya. 

Kesadaran diri untuk selalu berbuat kebajikan dalam segala aspek kehidupan 

telah diteladani oleh masyarakat pendiri Borobudur melalui kegiatan pemberian derma, 

sebagaimana yang terukir pada relief karmawibhangga. Sikap murah hati untuk 

meringankan penderitaan sesama merupakan cerminan nilai-nilai spiritual yang 

dipercayai oleh masyarakat pada masa itu akan mendatangkan kebahagiaan di masa 

mendatang. Kekayaan dan kemakmuran yang diperoleh manusia ditujukan untuk 

mendatangkan kebahagiaan semua makhluk hidup (tumbuhan dan hewan). Oleh 

karenanya, perolehan kekayaan dan kemakmuran melalui aktivitas perdagangan 

didasarkan pada keyakinan agama yang telah terbentuk dan menjadi kebiasaan 

masyarakat, yaitu menghindari kemelekatan duniawi dengan hidup sederhana dan tidak 

berlebihan. Salah satu caranya adalah menjalankan penghidupan yang benar dengan 

menghindari mata pencaharian yang mendatangkan penderitaan (penipuan, 

ketidaksetiaan, pembunuhan, kecurangan dan memungut bunga tinggi) serta 

menghindari komoditas perdagangan yang mengancam keselamatan makhluk hidup 

(alat senjata, tumbuhan, binatang, daging, minuman yang memabukkan, dan racun). 

Menurut Payyutto (2005:26) dalam ajaran Buddha, perolehan kekayaan dan 

kemakmuran melalui perdagangan bukanlan tujuan akhir umat manusia, namun hal 

tersebut merupakan salah satu cara memperoleh kebahagiaan semua makhluk hidup 

(individu, masyarakat dan lingkungan). Dengan demikian, makna ‘menghindari’ bukan 

berarti tidak diperbolehkan sama sekali, namun kehidupan ekonomi yang dijalankan oleh 



setiap individu pada masa lampau dilakukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan fisik 

duniawi (sandang, pangan, papan) dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebihan.  

Berdasarkan hasil temuan arkeologis yang dipaparkan pada bab sebelumnya 

serta didukung oleh pandangan Francis (1990) yang menyatakan bahwa: 

“Accounting is transformative practice that has the capacity to change 
things un the world. It can make a difference in what we choose to do. 
It can affect our lived experiences in very specific and particular 
ways.Thus it has consequences that call for moral discernment on the 
part of its practitioner.” 
 

Serta pendapat Triyuwono (2009: 140) yang mempertegas kembali pernyataan 

Francis (1990), bahwa sebagai sebuah praktik moral, informasi akuntansi dapat 

mempengaruhi perilaku penggunanya, dan sebaliknya pengguna informasi akuntansi 

juga mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi akuntansi sebagai intrumen bisnis. 

Maka praktik akuntansi pada candi Borobudur khususnya relief karmawibhangga dapat 

dimaknai sebagai sebuah praktik moral yang didasarkan pada ajaran agama Buddha, 

yaitu hukum karma. 

Perimbangan antara perbuatan baik dan perbuatan yang buruk (karma) inilah 

yang kemudian menuntut setiap individu untuk berperilaku sesuai ajaran Buddha serta 

memiliki tanggung jawab secara moral atas segala tindakan yang dilakukannya dalam 

berbagai aspek kehidupan, terutama kegiatan ekonomi. Praktik akuntansi (moral) 

tersebut diwujudkan dalam sikap setiap individu yang menjalankan kegiatan ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara yang tidak merugikan bagi 

diri sendiri, masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Praktik akuntansi (moral) ini 

mengajarkan setiap individu untuk senantiasa menjalankan usaha dengan cara, niat dan 

pikiran yang benar sehingga perkataan dan perbuatan yang dilakukan setiap individu 

dalam aktivitas ekonomi benar-benar mencerminkan sikap teladan sang Budha yang 

penuh welas asih kepada semua makhluk hidup. Kebahagiaan dan kedamaian semua 

makhluk akan dapat terwujud apabila setiap individu mampu mengendalikan nafsu 

duniawinya dengan menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan manusia, 

manusia dengan alam semesta serta manusia dengan Sang Pencipta. 



Berikut disajikan hasil temuan keberadaan sosio spiritualitas akuntansi dalam 

relief karmawibhangga pada situs Borobudur.  

Tabel 5.1 

Keberadaan Sosio Spiritualitas Akuntansi Dalam Relief Karmawibhangga 

No. No. Panil Keterangan 

1. 6. 12, 16, 17, 22, 23, 27, 28, 31, 35, 36, 37, 

38, 42, 46, 49, 55, 60, 64, 66, 76, 77, 79,80,  

81, 82, 83, 84, 98, 99, 100, 113, 133. 

Adegan yang menggambarkan 

aktivitas pengajaran dan diskusi 

ajaran agama oleh para biksu kepada 

muridnya. 

2. 11, 12, 14, 15, 26, 27, 31, 32, 36, 41, 54, 

67, 69, 70, 71, 73, 96, 97, 99, 107, 108, 

111, 112, 113, 115, 116, 123, 127, 135, 

138, 144, 148, 150, 153, 154, 156. 

Adegan yang menggambarkan 

perbuatan berderma yang dilakukan 

oleh seseorang kepada sesama yang 

membutuhkan (biksu dan fakir 

miskin). 

3. 50, 61, 65, 118, 121, 122, 123, 15. Adegan yang menggambarkan 

berbagai profesi yang dilakukan oleh 

masyarakat sebagai bagian dari 

pelaku ekonomi (pedagang). 

4. 33, 43, 44, 45, 106, 122, 154 Adegan yang menggambarkan 

aktivitas persembahan atau 

pemberian upeti. 

5. 56, 106, 122, 123, 142, 154. Adegan yang menggambarkan sikap  

bijaksana seorang pemimpin Negara. 

6. 18, 19, 24, 30, 78 Adegan yang menggambarkan  sikap 

gotong-royong anggota masyarakat 

dalam membangun bangunan suci. 

    Sumber: data diolah, 2016 



 

 

 



71 

 

 

BAB VI 

SOSIO SPIRITUALITAS AKUNTANSI: REALISASI KUALITAS KEHIDUPAN 

 
Borobudur diciptakan sebagai monumen  

untuk pembelajaran manusia.  
Dalam perjalanan sejarahnya,  
disadari atau tidak Borobudur 

 telah menjadi sumber kesadaran manusia 
 dalam berbagai aspek. 

-Cahyandaru- 

 

 

 

6.1 SOSIO SPIRITUALITAS AKUNTANSI DALAM RELIEF KARMAWIBHANGGA 

Sosio spiritualitas akuntansi merupakan perluasan dari perkembangan disiplin ilmu 

akuntansi sosial dan lingkungan atau tanggung jawab sosial perusahaan. Asumsi yang 

mendasari sosio spiritualitas akuntansi adalah merelasikan nilai spiritual ke dalam pelaporan 

kinerja organisasi agar tidak didominasi dengan alat ukur moneter saja, namun juga 

tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan dan kepedulian sosial (Sukoharsono, 2010). Perkembangan akuntansi yang 

sarat dengan nilai-nilai kapitalis, sekuler, egois, dan anti-alturis hanya memberikan apresiasi 

kehidupan terhadap keduniawian sehingga menyingkirkan agama dari perhatian. Akibatnya, 

akuntansi meninggalkan ajaran tentang kebenaran dan kejujuran yang semestinya 

terkandung dalamnya (Anggoro, 2010:259).  

Lebih lanjut lagi Triyuwono (2009:3) menegaskan bahwa akuntansi modern yang ada 

sekarang ini hanya concern dengan dunia materi saja, semua simbol-simbol akuntansi 

(accounts) merupakan simbol-simbol materi sehingga akuntansi modern tidak mampu lagi 

mengakomodasidan merefleksikan realitas bisnis yang semakin kompleks dan sebaliknya 

mengabaikan aspek sosial dan lingkungan. Akuntansi modern yang materialistik jelas tidak 

kondusif untuk mendukung proses perjalanan spiritual (ruh) manusia kepada Sang Pencipta 

karena unsur materi bersifat sementara dan yang akan kembali kepada Tuhan bukan tubuh 

fisik manusia melainkan spirit (ruh) nya. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah 



dekonstruksi terhadap akuntansi modern agar tercipta sebuah sistem akuntansi yang 

mampu menstimulasikan perilaku manusia ke arah atau ke kondisi kesadaran ke-Tuhanan 

(God consciousness). Kesadaran ke-Tuhanan ini adalah kesadaran yang menyebabkan 

seseorang menyadari kehadiran Tuhan setiap saat.  

Praktik sosial akuntansi dengan dimensi spiritualitas inilah yang dalam jangka 

panjang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan 

sebagaimana dipopulerkan oleh Komisi Bruntland (1987) bahwa pembangunan 

berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa 

mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri 

(Mardikanto, 2014:15). Pertumbuhan berkelanjutan tersebut dapat dicapai apabila 

masyarakat menjunjung tinggi spiritualitas dan kebijaksanaan, saling membantu satu sama 

lain dan melestarikan lingkungan (Sivaraksa, 2013). Kearifan untuk menjaga dan 

melestarikan alam semesta didasarkan pada panggilan kosmis untuk menghargai alam 

semesta sebagai yang bernilai pada dirinya sendiri. Sehingga ketika terjadi bencana alam 

karena keseimbangan ekosistem terganggu, maka manusia akan merasa bersalah dan 

dapat merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lain di alam semesta ini (Keraf, 

2010:170-171).   

Salah satu upaya untuk mewujudkannya praktik sosial akuntansi berdimensi 

spiritualitas adalah dengan mengimplentasikan sosio spiritualitas akuntansi yang bertumpu 

pada lima unsur holy spirit ke dalam berbagai aspek kehidupan. Kelima unsur holy spirit 

tersebut terdiri dari kasih yang tulus (merciful), cinta yang tulus (truthful love), kesadaran 

transcendental, mampu melakukan kontemplasi diri, dan kejujuran untuk menilai kinerja 

individu dan organisasi. Bentuk pelaporan sosio spiritualitas akuntansi menggunakan model 

ukur kuantitatif dan kualitatif dengan mengintegrasikan ke-empat aspek utama yaitu: aspek 

ekonomi, sosial, lingkungan dan spiritualitas. Tujuannya adalah agar organisasi mampu 

mempertahankan keberlangsungan hidupnya secara etis. (Sukoharsono, 2010).    

Namun sebelum istilah sosio spiritualitas akuntansi dengan kelima unsur holy spirit-

nya diperkenalkan oleh para akademisi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 



Brawijaya (2000), pendiri Borobudur yaitu Raja Samaratungga dari Dinasti Sailendra telah 

memiliki “pemikiran” yang serupa dan menjadi dasar dari semua kegiatan yang berkaitan 

dengan pemenuhan kebutuhan manusia secara fisik atau duniawi. Pemikiran tersebut 

diilhami dari nilai-nilai kebenaran yang diyakininya yaitu agama Buddha, yang 

mengutamakan hubungan harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri (ekonomi), 

manusia dengan sesamanya (social) dan manusia dengan  makhluk hidup lainnya 

(lingkungan). Ajaran Buddha menjadi dasar sang Raja membuat kebijakan atau peraturan 

Negara untuk menata serta mengendalikan perilaku anggota masyarakat agar selaras 

dengan ajaran moral agama, yang terbagi kedalam tiga aspek kehidupan diantaranya 

ekonomi (senantiasa bersikap welas asih dan tidak tunduk pada keserakahan), sosial (cinta 

kasih kepada sesama manusia) dan lingkungan (menjaga harmonisasi kehidupan bagi 

semua makhluk penghuni alam semesta). 

Kelima unsur holy spirit dalam sosio spiritualitas akuntansi yang terdiri dari kasih 

yang tulus (merciful), cinta yang tulus (truthful love), kesadaran transcendental, mampu 

melakukan kontemplasi diri, dan kejujuran sebenarnya telah tercermin dari setiap tindakan 

atau perilaku masyarakat pendiri Borobudur melalui pengamalan ajaran Buddha dalam 

berbagai aspek kehidupan. Cinta kasih (metta) dan welas asih (karuna) kepada semua 

makhluk hidup menjadi dasar manusia menjalankan pekerjaan (mata pencaharian) dengan 

benar. Kedua unsur dalam ajaran moralitas Buddis tersebut merupakan perwujudan sikap 

mulia umat manusia yang memiliki makna serupa dengan unsur holy spirit dalam sosio 

spiritualitas akuntansi, yaitu kasih yang tulus (merciful) dan cinta yang tulus (truthful love). 

Sedangkan pikiran benar atau kesadaran terhadap aspek mental dan fisik dari pengalaman 

diri, konsentrasi benar, dan berbicara dengan benar merupakan tiga faktor Jalan Mulia 

Berunsur Delapan, masing-masing memiliki makna serupa dengan tiga unsur holy spirit 

dalam sosio spiritualitas akuntansi, yaitu kesadaran transcendental, kontemplasi diri, dan 

kejujuran. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat pendiri Borobudur dilatih untuk 

selalu melaksanakan Jalan Mulia Berunsur Delapan dalam berbagai aspek kehidupan agar 



dapat mencapai keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kebahagiaan lahir dan 

batin (Surya, 2016:9). 

Spiritualitas menjadi landasan bagi perkembangan praktik akuntansi (yang erat 

kaitannya dengan kehidupan ekonomi) pada masyarakat pendiri Borobudur. Aktivitas 

tersebut memiliki unsur yang saling terikat satu dengan lainnya, yaitu manusia, masyarakat, 

dan lingkungan hidup. Ketiga aspek (manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup) 

dijalankan sesuai dengan keseluruhan proses sebab akibat (kamma), dimana aktivitas 

ekonomi harus berjalan sedemikian rupa tanpa menyakiti diri sendiri (menyebabkan 

penurunan kualitas kehidupan), dan juga tidak menyakiti makhluk lainnya (dengan 

menimbulkan masalah dalam masyarakat atau ketidak seimbangan lingkungan hidup). 

Berikut gambaran praktek sosio spiritualitas akuntansi pada situs candi Borobudur 

yang serupa dengan pemikiran sosio spiritual akuntansi yang terdiri dari dimensi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan: 

Gambar 6.1 

Sosio Spiritualitas Akuntansi Pada Situs Candi Borobudur 

 
                            Sumber: Sukoharsono (2010) 

 

 

 

 



6.1.1 Dimensi Ekonomi 

Sistem ekonomi diyakini sebagai sebuah cara untuk mengatur serta membagi 

kebutuhan akan barang dan jasa yang terbatas kepada manusia yang membutuhkan 

(Harahap, 2013:3). Pengelolaan sumber daya tersebut merupakan sesuatu yang 

penting karena menyangkut kelangkaan, dimana manusia tidak dapat menghasilkan 

barang dan jasa sebanyak yang dinginkan (Manjiw, Quah dan Wilson, 2014:3) 

sehingga kelangkaan ini mengharuskan manusia untuk menentukan pilihan yang 

melibatkan suatu peluang untuk mencapai tujuan, yaitu kepuasan maksimum dari 

sumber daya yang tersedia (Taniputra, 2004:25).  

Pada masa berdirinya candi Borobudur, aktivitas ekonomi yang dijalankan 

berpijak pada ajaran moral agama Buddha. Inti ajarannya adalah kebijaksanaan dari 

sikap hidup yang tidak berlebihan. Produksi, distribusi dan konsumsi dipandang 

sebagai sebuah alat atau cara untuk memperoleh kehidupan yang baik dan mulia 

bagi individu, masyarakat dan lingkungan hidup, bukan sebagai alat memuaskan 

keinginan. Karena pada dasarnya proses ekonomi bermula dari keinginan, berlanjut 

dengan pilihan dan berakhir dengan kepuasan sehingga kegiatan ekonomi yang 

dilakukan harus dengan cara yang tidak merugikan individu, masyarakat dan 

lingkungan hidup.  Dengan kata lain, kesejahteraan semua makhluk hidup menjadi 

kendali aktivitas ekonomi sehingga keseimbanganpun tercapai dimana tidak ada lagi 

konsumsi ataupun produksi berlebihan (Payutto, 2005:34).  

Temuan arkeologis pada situs candi Borobudur  menunjukkan bahwa terdapat  

enam panil yang menggambarkan dimensi ekonomi yang terwakili oleh berbagai 

macam pekerjaan yang dijalankan masyarakat, perukaran barang (perdagangan) di 

pasar, bahkan kegiatan pemberian upeti dari rakyat kepada para penguasa (Raja). 

Berikut gambaran dari kegiatan pemberian upeti (panil no 43, 44, 45, 106, 122, dan 

154) yang dimaknai sebagai perolehan kekayaan penguasa (Raja) dari aktivitas 

ekonomi masyarakatnya: 

 



Gambar 6. 2 

Relief Karmawibhangga Panil No. 43 

 

          Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 Gambar 6.2 di atas menceritakan adegan seorang Raja yang mendapatkan 

persembahan dari para abdi dan rakyat di istananya (BKB, 2012). Persembahan 

atau upeti wajib dari rakyat kepada penguasa atau Raja sebagai akibat aktivitas 

menggarap tanah Raja dan menyelenggarakan berbagai usaha (business) di atas 

tanah Raja yang  secara langsung memberikan dampak ekonomi suatu Negara 

(Darmosoetopo, 1971 dalam Dwiyanto et al., 1992). Upeti wajib pada masa itu 

berupa hasil bumi, perhiasan, emas dan hasil kerajinan tangan lainnya. Selain upeti, 

Raja juga memperoleh pendapatan yang masuk kedalam kas Negara dari sanksi 

atau denda atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan rakyat, seperti pencurian, 

penipuan, perkelahian, perselisihan, pembunuhan serta denda-denda yang lain. 

Dasar ditentukannya sanksi atau peraturan yang berlaku dalam berbagai aspek 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara tersebut bersumber pada ajaran moral 

agama. Sanksi tersebut menjadi salah satu cara seorang Raja sebagai pemimpin 

Negara untuk mengendalikan perilaku rakyatnya selaras dengan ajaran moral agama 

yang dianutnya serta memastikan bahwa peningkatan kekayaan yang diperoleh 

rakyat dari bidang ekonomi harus seimbang dengan peningkatan spiritualnya.  

Salah satu contoh praktik keselarasan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan 

ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat pendiri Borobudur adalah pencariaan 



kekayaan dan kemakmuran pada masa itu dilakukan dengan cara yang benar yaitu 

dengan melakukan pekerjaan yang tidak menimbulkan penderitaan atau menyakiti 

sesama makhluk hidup. Beberapa jenis pekerjaan masyarakat (pedagang, nelayan, 

dokter, pemburu, peternak dan pelayan) dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi 

kebutuhan fisik (duniawi) akan sandang, pangan dan papan dalam jumlah yang 

cukup dan tidak berlebihan. Masyarakat sangat berpegang teguh dan mengimani 

ajaran morral Buddha sebagai penuntun hidup mereka menuju pembebasan 

penderitaan, kebahagiaan dan kebijaksanaan. Melalui praktik pelatihan spiritual 

tersebut, setiap individu terbiasa untuk bersikap welas asih kepada semua makhluk 

hidup dan tidak tunduk pada keserakahan semata dalam menjalankan kehidupan 

ekonominya. Hal ini dibuktikan dengan tindakan nyata individu untuk menghindari  

produksi, menjual, dan mengkonsumsi barang-barang yang dapat menyakiti makhluk 

hidup lainnya seperti minuman keras, satwa liar dan berdagang senjata secara 

berlebihan. Kebiasaan untuk berperilaku sesuai ajaran keagamaan pada masa itu 

bukan didorong oleh rasa takut individu terhadap sanksi fisik yang telah ditetapkan 

oleh Raja, melainkan lebih pada keyakinan individu kepada ajaran keagamaan 

bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan merupakan dosa besar yang 

mendatangkan penderitaan di masa mendatang bagi pelakunya sesuai dengan 

perbuatannya. 

Menurut pandangan Buddhis, aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara 

yang tidak merugikan bagi individu, masyarakat dan lingkungan hidup. Hal ini 

didasarkan pada prinsip dhamma, yaitu kebenaran yang menyangkut hal baik atau 

buruk. Dalam aktivitas ekonomi setiap individu boleh saja memperoleh keuntungan 

atau kekayaan, akan tetapi tidak boleh merugikan orang lain. Keuntungan tersebut 

harus digunakan untuk berdana (meringankan penderitaan sesama). Apabila 

manusia terus menerus mengumpulkan harta tanpa belajar berdana, maka hal ini 

akan membawa manusia pada keserakahan (Taniputera, 2004:111; Payutto, 

2005:6). Dengan demikian, sikap individu untuk tidak mencari keuntungan dan 



mengasihi serta mencintai dengan tulus sesama makhluk hidup dapat dimaknai 

sebagai peran nyata sosio spiritualitas akuntansi pada situs candi Borobudur. Nilai-

nilai spiritual tersebut senantiasa dipraktikan dan dilatih untuk membangkitkan 

kesadaran manusia agar dapat mengendalikan diri sendiri mulai dari pikiran, ucapan, 

dan perbuatan sehingga manusia terhindar dari keterikatan duniawi (mencari 

keuntungan pribadi) dan menciptakan kebahagiaan, kedamaian serta keadilan bagi 

semua makhluk hidup. 

6.1.2  Dimensi Sosial  

Akuntansi atau praktik pencatatan akuntansi telah hadir sejak dikenalnya 

transaksi perdagangan (utang, piutang, persediaan, peralatan, tanah, dan lain-lain) 

atau adanya kehidupan sosial ekonomi dalam peradaban manusia (Harahap, 

2013:30). Sikap mental terhadap kekayaan (piutang, persediaan, peralatan, tanah, 

dan lain-lain)  dalam ajaran Buddha tidak hanya mencari kekayaan secara benar dan 

menggunakannya untuk tujuan konstruktif, tetapi juga menikmati kebebasan spiritual 

tanpa terikat pada materi, bahkan terobsesi atau diperbudak materi (Payutto, 

2005:65). Oleh karenanya tindakan untuk berbagi dengan apa yang dimiliki (harta, 

kemakmuran, pengetahuan, waktu, dan tenaga) kepada sesama manusia sangat 

dianjurkan dalam Buddhisme. Dengan kata lain, bekerja tidak hanya untuk 

kepentingan diri sendiri saja, namun juga bersedekah (dāna) kepada orang lain dan 

memupuk kebajikan (Taniputera, 2004:176). 

Temuan arkeologis menunjukkan bahwa terdapat 36 panil yang menggambarkan 

aktivitas pemberian derma kepada sesama manusia yang membutuhkan. Pemberian 

derma merupakan bagian dari nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam delapan 

unsur jalan kebenaran. Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa masyarakat pada 

masa itu telah memiliki kesadaran untuk berbagi serta memiliki kepedulian social 

yang tinggi terhadap sesama manusia. Nilai-nilai moral keagamaan tidak saja 

menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari namun benar-benar 

menjadi pusat kesadaran dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam 



segala aspek kehidupan. Berikut gambaran dari perbuatan derma yang serupa 

dengan aktivitas kedermawan (charity) dalam akuntansi. 

Gambar 6. 3 

Relief Karmawibhangga Panil No. 107 

 

          Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

Gambar 6.3 diatas menunjukkan adegan pemberian hadiah berupa kain dari 

seorang bangsawan (Raja) kepada para pelayan yang sudah mengabdikan dirinya 

(BKB, 2012). Hal ini bermakna bahwa seorang pemimpin tidak boleh terlalu terikat 

pada harta kekayaannya, tetapi pada saat diperlukan harus bersedia mengorbankan 

hartanya demi kepentingan rakyat. Karena kita dan makhluk lainnya merupakan satu 

organisme yang terikat satu sama lainnya. Sehingga permasalahan yang terjadi di 

tengah masyarakat akan berpengaruh pula pada diri kita, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Perbuatan tersebut menunjukkan sikap teladan seorang 

pemimpin yang baik karena dilakukan berdasarkan prinsip cinta kasih (metta 

karuna), yaitu memberi tanpa pamrih, semaksimal mungkin yang dapat dilakukan 

oleh seorang pemimpin dan bukan setengah hati (Taniputera, 2004:136-145). 

 

 

 

 

 

 



Gambar 6.4 

Relief Karmawibhangga Panil No. 115 

 

          Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

Gambar 6.4 diatas menggambarkan adegan sekelompok masyarakat 

memberi sesuatu kepada empat orang pendeta berupa kendi dan kain (BKB, 2012). 

Berdasarkan pengambaran relief di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kunci kesuksesan untuk mencapai surga dan menghindarkan diri dari perbuatan 

yang dapat mendatangkan petaka bagi diri sendiri dan makhluk lainnya adalah 

dengan sikap belajar dan bersedekah. Di dunia sekarang, belajar dapat diartikan 

dengan menguasai pengetahuan dan menciptakan strategi sedangkan berderma 

intinya adalah menumbuhkan rasa empati (Nugrahani, 2012:27). Implikasi adegan-

adegan tersebut dengan peristiwa ekonomi pada masa kini dapat dimaknai sebagai 

wujud kepedulian para pemilik perusahaan atau individu kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari kegiatan 

operasional bisnis perusahaan, berupa pemberian bantuan pendidikan, kesehatan, 

pemberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana dan penanaman sejuta pohon 

serta kegiatan sosial lainnya. Tindakan tersebut mencerminkan dimensi cinta kasih 

yang universal (metta) yang dilakukan oleh pemilik perusahaan sebagi seorang insan 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

niat yang tulus dan tanpa pamrih.  

 



6.1.3  Dimensi Lingkungan 

Tata letak Borobudur adalah konsentris, berpusar sambil terus meninggalkan 

ke satu pusat yang tertinggi. Yang tertinggi ini adalah gambaran dari yang Terkudus 

di antara yang Kudus, yang mencerminkan sekaligus nilai-nilai spiritual yang tertinggi 

dan suasana kosmis yang tertinggi (Joesoef, 2015:128). Pembangunan candi 

tersebut didasarkan atas keselarasan antara faktor makrokosmos yang bersumber 

dari alam semesta dan factor mikrokosmos yang bersifat insaniah (Nugrahani, 2012). 

Kaena sebagai bagian dari alam semesta, manusia memiliki tanggung jawab untuk 

menjaga keberadaan dan kelestarian semua makhluk hidup yang ada di dalamnya 

(Keraf, 2010:169). Hidup bergantung pada alam membuat masyarakat pedesaan 

memahami keutuhan dari kehidupan dan kesakralan dari keseimbangan alam. 

Mereka mengajarkan kepada kita untuk tetap hidup selaras dengan alam dan hidup 

seimbang dengan martabat dan kesakralan (Sivaraksa, 2013:56). 

Temuan arkeologis menunjukkan bahwa terdapat enam panil yang 

menggambarkan perbuatan bijak atau saling mengasihi terhadap semua makhluk 

hidup penghuni semesta. Menurut Joesoef (2014), perbuatan bijak tersebut tidak 

hanya berdimensi pencerahan sempurna namun juga kehidupan harmoni dalam 

bermasyarakat. Dalam konsepsi kosmologis, keseimbangan dan keharmonisan 

antara alam semesta dan dunia manusia terletak pada tangan Raja. Sehingga 

makmur atau tidaknya suatu kerajaan terletak pada berhasil atau tidaknya Raja 

menciptakan keselarasan dan keharmonisan tersebut (Heine-Geldern, 1956 dalam 

Gunawan, 2005). Tentu saja, kebijaksanaan yang berasal dari hati akan mendorong 

tindakan yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk 

(Sivaraksa, 2013: 77). 

Untuk mewujudkan keseimbangan alam semesta dan manusia, maka Raja 

menetapkan ketentuan peraturan yang mengatur pembatasan usaha terkait 

eksploitasi sumber daya alam melalui pengenaan pajak dan denda atas usaha 

tersebut. Kebijakan tersebut mengindikasikan sebagai upaya seorang pemimpin 



Negara mencegah kerusakan lingkungan akibat dari perilaku manusia yang 

mengeksploatasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memenuhi hasrat 

duniawinya. Beberapa jenis usaha yang dikenai pajak tertuang pada prasasti Tihang 

(914 M) dan berikut isi terjemahan:  

“…adapun (yang termasuk misra): manambul, mamubut, 
mangawari, mangapus, mangumbar, matarub, manahab manuk, 
mamisandung, mamukat, wungkudu, mangdyun, manggula, 
manghapu dan selnjutnya. Pajaknya dibagi tiga bagian, sebagian 
untuk bangunan keagamaan, sebagian untuk pemungut pajak. 
Demikianlah keadaan (aturan) desa Tihang…” (Putudananjaya, 

2014). 

Selain prasasti Tihang (914 M), prasasti Sangguran (924 M) juga 

menyebutkan jenis usaha yang tidak kena pajak seperti pedagang kerbau yang 

hanya memiliki 40 ekor, pedagang kambing dengan 80 ekor kambing, pedagang telur  

yang hanya memiliki satu bakul, mangulangan (penyelenggara transportasi, tukang 

pedati) yang memiliki tiga pasang sapi atau kerbau, pembuat perhiasan dari logam 

perak, emas atau kuningan yang memiliki tiga pelandas (alas untuk menempa 

logam), pemilik bengkel logam yang memiliki satu ububan (piston atau tabung 

pompa), pembuat gendang yang hanya mampu membuat tiga gendang,  dan 

pedagang pikulan dalam batasan tertentu, namun apabila usaha tersebut memiliki 

jumlah barang yang melebihi aturan maka akan dikenai pajak (Koesmawardhani, 

2015). Sejumlah pembatasan usaha yang berkaitan langsung dengan sumber daya 

alam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prasasti, dapat dimaknai sebagai 

tanggung jawab seorang penguasa (Raja) untuk menciptakan keharmonisan, 

kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh Negeri melalui kebijakan ekonomi yang 

selaras dengan nilai-nilai keagamaan sehingga perilaku para pelaku ekonomi mudah 

untuk dikendalikan. 

 

 

 

http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/author/putudananjaya/


Gambar 6.5 

Relief Karmawibhangga Panil no 123 

Adegan Perbuatan Yang Berguna (Kucala). 

 

Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

Gambar 6.5 di atas menceritakan adegan perbuatan kebajikan yang 

dilakukan oleh para pemimpin pada rakyatnya untuk menciptakan kedamaian, 

kemakmuran dan kesejahteraan semua makhluk.  

Buddhisme membabarkan tentang dasar-dasar kepemimpinan dalam 

Suvarnabhasottama Sutra bab XII yang menjelaskan bahwa Raja harus melindungi 

rakyatnya sesuai dengan dharma, mengajarkan dharma serta membimbing para 

makhluk melaksanakan kebajikan. Seorang pemimpin yang membiarkan kejahatan di 

negerinya serta tidak menghukum mereka yang melakukan kejahatan maka 

kejahatan akan bertambah banyak, serta pertengkaran dan keributan akan terjadi di 

mana-mana, juga bencana-bencana alam, seperti panen yang gagal, hujan yang 

tidak dikehendaki serta kelaparan. Sebaliknya apabila seorang pemimpin mampu 

menegakkan dharma di negerinya, melakukan keadilan dan menindak tegas pelaku 

kejahatan bahkan demi keadilan, seorang pemimpin rela mengorbankan hidupnya 

sendiri, maka negerinya akan aman dan makmur (Taniputera, 2004:140).  

Raja Samaratungga dari wangsa Sailendra merupakan pendiri Borobudur 

yang pada masa pemerintahaannnya dikenal sebagai seorang raja yang selalu 



menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, dimana masyarakatnya memiliki 

latar agama Hindu dan Buddha berkembang berdampingan secara damai (Nugrahani, 

2012:16). Sejumlah candi bercorak agama Hindu yang berdiri kokoh disekitar candi 

Borobudur membuktikan bahwa pada masa pemerintahannya, Raja Samaratungga 

mampu menerapkan nilai-nilai moral agama sebagai dasar kehidupan bermasyarakat 

yang berkembang menjadi suatu kebiasaan bermasyarakat, hingga kemudian 

membentuk sebagai budaya masyarakat Jawa kuno untuk saling menghasihi, 

menghormati dan menjaga harmonisasi kehidupan bagi semua makhluk yang hidup di 

bumi. 

 

6.2 IMPLIKASI PRAKTIK AKUNTANSI DALAM KARMAWIBHANGGA  

Beberapa kejadian yang melanda Indonesia akhir-akhir ini tidak lepas dari 

dampak global keserakahan kaum kapitalis. Eksplorasi alam secara besar-besaran, 

menghisap mineral bumi dalam jumlah milyar barel per hari dan memproduksi limbah 

dan polusi, telah mengakibatkan kejadian yang memilukan di tanah air, seperti banjir, 

longsor dan gempa bumi (Sukoharsono, 2010:18). Semuanya terjadi karena rendahnya 

kesadaran para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis secara etis dan ramah 

lingkungan (Lako, 2011:68).  

Apabila kejadian-kejadian tersebut dikaitkan dengan hukum karma (sebab-

akibat), maka fenomena yang terjadi pada masa kini diakibatkan oleh keserakahan 

manusia untuk mewujudkan hasrat duniawinya melalui perolehan laba sebesar-besarnya 

melalui segala cara termasuk eksploitasi sumber daya alam hingga menimbulkan 

penderitaan, yaitu kemiskinan dan punahnya spesies tertentu. Apabila perilaku serakah 

tersebut berlangsung terus-menerus, maka akan mendatangkan penderitaan bagi 

manusia berupa kebangkrutan usahanya karena dianggap melanggar norma dan etika. 

Berikut gambaran implikasi praktik akuntansi pada masa lalu dan masa kini di dalam 

relief karmawibhangga: 

 



Gambar 6.6 

Panil No. 1 Aktivitas Menangkap Ikan 

 

 Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

Gambar 6.7 

Panil No. 2 Akibat Membunuh Ikan 

 

Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 

Berdasarkan gambar 6.6 dan gambar 6.7 di atas, kedua adegan tersebut 

mencerminkan perilaku manusia yang melakukan eksploitasi sumber daya ikan. 

Tindakan tersebut memberikan dampak yang dirasakan tidak hanya oleh generasi 

pada saat itu saja melainkan oleh generasi berikutnya. Terlebih apabila eksploitasi 

tersebut tidak disertai dengan proses peremajaannya, maka tindakan tersebut dapat 

mengakibatkan hilangnya atau punahnya spesies ikan tertentu, yang pada tataran 

selanjutnya dapat pula berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. 

Apabila hal ini berlangsung terus-menerus, maka dosa yang ditanggung manusia 



sebagai akibatnya tidak hanya sebagai dosa kepada Sang Pencipta semata, 

melainkan juga dosa kepada generasi berikutnya. Karena generasi yang akan dating 

kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan sumber daya 

alam, khususnya ikan (Nugrahani, 2012).   

Demikian pula dengan perbuatan manusia yang sering menyiksa serta 

mengkonsumsi satwa liar secara berlebihan, maka setelah kematian manusia akan 

memperoleh ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu siksaan di alam 

neraka atau dilahirkan kembali di alam yang lebih rendah, yaitu terlahir sebagai 

binatang, sebagaimana yang tergambar berikut ini: 

Gambar 6.8 

Panil No. 89 Keadaan di Neraka Pratapana dan Avici 

 

     Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

Gambar 6.8 di atas menceritakan tentang akibat dari perbuatan manusia 

selama hidup di dunia yang sering menyiksa dan mengkonsumsi kura-kura di atas 

bara api, maka kehidupan manusia setelah kematian adalah penyiksaan di neraka 

dengan memanggang mereka di atas wadah besar dengan bara api (Yulianto dan 

Azul, 1989). 

 

 

 

 

 



Gambar 6.9 

Panil No. 93 Penjelmaan Orang-Orang yang Berbuat Dosa menjadi  

Merpati, Merak, Parkit, Kuda, Kerbau dan Kijang 

 

Sumber: Wahyuningsih and Rini, 2012 

 
Perbuatan dosa yang dimaksud dalam gambar 6.9 di atas adalah delapan dosa 

besar yang dilarang oleh agama Budha. Menurut Satrio, (1989:59), perbuatan –

perbuatan dosa tersebut adalah sanjiva, kalasutra, sanghata, raurava, maharaurava, 

tapana, pratapana, dan avici (membunuh makhluk hidup, membunuh atau menyiksa 

sesama manusia, berdusta, bertengkar, merampok, berbuat mesum, berpikiran dan 

berkata jahat, melupakan agama, menghina pendeta dan perbuatan buruk lainnya). 

Konsekuensi dari perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dapat diterima 

secara langsung di kehidupan sekarang, atau diterima dalam bentuk siksa neraka, atau 

diterima dalam bentuk kelahiran kembali dalam wujud dan kualitas hidup yang lebih 

rendah dari sebelumnya, yaitu inkarnasi dengan wujud binatang (Nugrahani, 2012:24).  

Salah satu contoh implikasi perbuatan dosa yang dilakukan manusia pada masa 

kini dari sikap dusta atau berbohong adalah perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh para 

akuntan publik dalam memberikan jasa professionalnya. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Triyuwono (2009: 147), bahwa salah satu faktor terpenting dalam 

menentukan warna dan bentuk akuntansi serta realitas social yang akan dibentuknya 

adalah “diri’ akuntan. Apabila “diri’ akuntan mampu memahami dirinya sebagai makhluk 

terikat atau bebas atau bebas sekaligus terikat dengan misi hidup yang menciptakan 

kesejahteraan dan kebaikan bagi semua makhluk, maka akan tercipata suatu realitas 



social dengan niali-nilai etika serta akuntansi yang berwajah lebih komprehensif, 

humanis, emansipatoris, transcendental, dan teleological. Bukan realitas social yang 

dipengaruhi oleh semangat kapitalisme yang kering akan niali-nilai etika sebagai produk 

dari modernisme. 

Sikap ketidak jujuran yang dilakukan oleh akuntan publik pada masa kini dapat 

dipahami sebagai salah satu dampak dari pengambilan keputusan yang salah, karena 

akuntan publik memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan 

klien yang sebenarnya mengandung salah saji material. Akibatnya pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti: pemerintah, kreditor dan masyarakat merasa dirugikan dan 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik semakin menurun. 

Apabila hal ini berlangsung terus-menerus tanpa ada kesadaran untuk memperbaiki, 

maka dalam jangka panjang, perilaku tidak jujur tersebut justru akan mengahantarkan 

profesi akuntan dan kantor akuntan publik ke jurang kehancuran hingga mengancam 

kelangsungan usaha di masa mendatang. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

 

7.1 Kesimpulan 

Sosio spiritualitas akuntansi bertujuan untuk mendisiplinkan setiap individu 

melepaskan diri dari jaring samsara kapitalistik dan mewujudkan praktik akuntansi yang 

mencerahkan dan tercerahkan dengan menghadirkan unsur holy spirit ke dalam setiap 

aktivitas ekonomi, social dan lingkungan. Kelima unsur holy spirit tersebut terdiri dari 

kasih yang tulus (merciful), cinta yang tulus (truthful love), kesadaran transcendental, 

mampu melakukan kontemplasi diri, dan kejujuran untuk menilai kinerja individu dan 

organisasi. Selaras dengan tujuan tersebut, struktur fisik bangunan Borobudur 

mengandung makna filosofis Buddhis, yaitu mengambarkan perjalanan pengalaman 

spiritual masyarakat pendukung Borobudur untuk membebaskan diri dari lingkaran 

samsara (penderitaan) dan mencari kebenaran tertinggi. 

Untuk mengungkap peran sosio spiritualitas akuntansi pada situs Borobudur, 

maka peneiltian ini memusatkan perhatian pada relief Karmawibhangga, karena 

berbagai informasi tentang tata cara kehidupan masyarakat pendiri Borobudur mulai dari 

perilaku keagamaan, pelapisan social, politik hingga aktivitas perekonomian tergambar 

jelas dalam relief tersebut bahkan beberapa dari tata cara kehidupan masyarakat pada 

masa itu masih dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat lokal Jawa saat ini.  

Temuan arkeologis baik berupa relief karmawibhangga maupun prasasti membuktikan 

bahwa ajaran moral keagamaan pada masa itu dianggap sebagai dasar ditentukannya 

sejumlah peraturan yang berlaku dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara sehingga setiap perilaku dan tindakan yang dilakukan individu pada masa itu 

selaras dengan ajaran agamanya. 



Sebagai pendiri Borobudur dari Dinasti Sailendra, Raja Samaratungga telah 

memiliki “pemikiran” yang serupa dengan sosio spiritualitas akuntansi pada masa kini 

dan menjadi dasar dari semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

manusia secara fisik atau duniawi. Mulai dari aspek ekonomi dimana setiap individu 

dapat memperoleh kemakmuran dan memaksimalkan kekayaan, namun dengan cara 

yang benar. Aspek sosial diwujudkan dengan perilaku individu untuk mencintai dan 

mengasihi sesama manusia dengan setulus hati. Terakhir, aspek lingkungan dimana 

alam semesta dalam ajaran Buddha dianalogikan sebagai makro kosmos yang 

merupakan tempat tinggal bagi segala makhluk hidup termasuk manusia. Oleh 

karenanya, sudah selayaknya setiap individu menghormati, menghargai dan menjaga 

keseimbangan hidup alam semesta beserta seluruh makhluk yang tinggal didalamnya. 

Pemikiran tersebut diilhami dari nilai-nilai kebenaran (spiritual) agama Buddha, yang 

mengutamakan hubungan harmonis antara manusia dengan dirinya sendiri, manusia 

dengan sesamanya dan manusia dengan  makhluk hidup lainnya.  

Sikap setiap individu untuk tidak mencari keuntungan dengan menyakiti makhluk 

hidup lainnya serta menyakini bahwa perbuatan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan 

fisik yang bersifat duniawi akan mendatangkan berkah yang berlimpah bukan hanya bagi 

dirinya sendiri namun juga bagi semua makhluk penghuni semesta dapat dimaknai 

sebagai perwujudan peran sosio spiritualitas akuntansi pada situs candi Borobudur. 

Pada masa itu juga, akuntansi dianggap sebagai sebuah praktik moral yang didasarkan 

pada ajaran Buddhis, yaitu hukum karma. Perimbangan antara perbuatan baik dan 

perbuatan yang buruk (karma) inilah yang kemudian menuntut setiap individu pada 

masa itu untuk memiliki tanggung jawab secara moral atas segala tindakan yang 

dilakukannya. Praktik moral tersebut diwujudkan dengan tindakan manusia dalam 

menjalankan kehidupan, utamanya ekonomi untuk senantiasa menjaga hubungan 

harmonis antar semua makhluk hidup, baik sesama manusia, tumbuhan, hewan, dan 

alam semesta sesuai dengan konsep kosmologis dalam filsafat Buddhis.  

7.2 Keterbatasan Penelitian 



 Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini jauh dari sempurna. Oleh karenanya 

peneliti sangat menghargai dan menerima segala kritik maupun saran yang dapat 

diberikan untuk penyempurnaan hasil penelitian ini. Karena berbagai hambatan selama 

proses penyusunan penelitian ini dihadapi oleh peneliti, diantaranya: 

1. Sumber pustaka primer yang memuat gagasan-gagasan para pakar penelitian 

studi etnoarkeologi sulit diperoleh. 

2. Catatan-catatan lama hasil penelitian yang sesuai dengan topik bahasan pada 

perdaban Borobudur kadangkala sulit ditemukan. 

 

7.3 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada penelitian selanjutnya 

adalah tinjauan pustaka yang terkait dengan studi etnoarkeologi lebih dilengkapi dengan 

sumber data lain sehingga pembahasan dapat lebih komprehensif. Tinjauan arkeologis 

berupa relief yang terkait dengan kegiatan ekonomi pada masa Mataram kuno perlu 

dilakukan perbandingan secara menyeluruh dengan menggunakan sumber lain seperti 

prasasti dan karya sastra kuno agar dapat diindentifikasi secara detail keberadaan 

akuntansi pada masa itu. 
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