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WACANA EKONOMI SPIRITUAL DI TENGAH PERGULATAN MASHAB  
EKONOMI DAN IMPLEMENTASINYA DI BALI1 

I Made Sukarsa2 
 

”Agama dan budaya merupakan hal 
penting dalam membangun pasar” 

........Max Weber, 1905 
 

Abstract 

 Kegagalan-kegagalan telah terjadi pada sistem ekonomi pasar yang 

selama ini berlaku baik hal itu terjadi pada ekonomi regional maupun global. 

Oleh karena itu perlu melihat sistem ekonomi alternatif yaitu sistem ekonomi 

spiritual. Spiritual bukan berarti sama dengan agama, walaupun 

hubungannya sangat dekat. Data empiris di Bali menunjukkan telah terjadi 

aktivitas ekonomi yang cukup besar sebagai akibat adanya aktivitas  budaya.  

 

Kata kunci: sistem ekonomi; globalisasi; ekonomi spiritual; data empiris Bali.  

 

SISTEM EKONOMI MASA KINI 

 Sejak bapak ilmu ekonomi modern mencetuskan ide Ekonomi Klasik 

pada tahun 1776, ilmu ekonomi sebagai suatu mashab mengalami pasang 

surut. Adam Smith memulai dengan dalil invisble hand. Pada tahun itu beliau 

mengatakan bahwa kekuatan ekonomi harus terletak pada kekuatan pasar, 

tanpa ada campur tangan dari pihak ketiga. Ini merupakan fondasi dari 

munculnya wacana ekonomi liberalisme di dunia. Di pasar hanya dikenal 

pengusaha yang efisien. Pengusaha yang tidak efisien harus keluar pasar alias 

bangkrut. Kejam memang. Banyak pengikut yang mengkokohkan ajaran ini 

menjadi sistem yang harus dianut dunia ketika itu. Diantaranya Thomas 

Robert Malthus, Jean Baptise Say, David Ricardo, John Heunrich von Thunen, 

Nassau Williem Senior, dan John Stuart Mill. Diantara tokoh-tokoh ini 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok optimis dan kelompok fesimis 

terhadap kondisi ekonomi dunia ke depan. Tokoh kelompok optimis 

diantaranya adalah John Baptise Say, yang mengatakan bahwa ‘penawaran 

akan menciptakan permintaannya sendiri’. Dia sangat optimis akan masa 

                                                 
1 Makalah disampaikan pada ‘Seminar Internasional  “Bali Sebagai Tempat Konservasi Budaya 
Spiritual” Institut Hindu Dharma Negeri  Denpasar, 16 Agustus 2010. 
2 Rektor Universitas Warmadewa dan Gurubesar Ilmu Ekonomi UNUD. 
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depan ekonomi dunia, bahwa keseimbangan ekonomi makro akan terjamin. 

Misalnya tidak akan terjadi gejolak kenaikan harga (inflasi), pengangguran, 

resesi dan beberapa jenis penyakit ekonomi lainnya. Masa berlakunya sistem 

ekonomi yang dinamakan mashab klasik ini cukup lama. Kira-kira satu 

setengah abad mashab klasik ini berlangsung.  

Akhirnya rasa optimisme sirna dengan adanya resesi besar dunia. Mulai 

1929 terjadi resesi, stagnasi dan inflasi melanda dunia. Perekonomian dunia 

ketika itu lumpuh total. Pengangguran terjadi dimana-mana, kenaikan harga 

barang kebutuhan pokok melambung. Daya beli masyarakat menurun. Para 

ahli mulai berpaling tentang sistem ekonomi yang dianut ketika itu. Vonis 

kegagalan ekonomi klasik mulai terdengar. Rasa optimisme penganut mashab 

klasik terbantahkan. Lalu datanglah John Maynard Keynes pada tahun 1936 

menawarkan sistem ekonomi baru. Bahwa kegiatan ekonomi jangan 

dibiarkan berjalan sendiri dengan hukum invisible hand. Pemerintah harus 

aktif mengatur jalannya perekonomian, melalui kebijakan fiskal, moneter dan 

kebijakan yang lain. Jika terjadi gerak ekonomi yang menurun, pemerintah 

harus mengantisipasi dengan kebijakan anti siklis. Jika sektor moneter yang 

sakit otoritas moneter (bank sentral) mengambil kebijakan melalui kebijakan 

moneter dan seterusnya. Pada intinya menurut mashab ini (Mashab Keynes) 

pemerintah harus aktif melakukan antisipasi tingkah laku ekonomi.  

Mashab ini berlangsung terus sampai sekarang. Namun masih banyak 

kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem ini. Diantaranya ada lima 

kelambanan yang dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi perubahan 

kegiatan ekonomi tersebut, yaitu data lag, recognation lag, legislative lag, 

transmition lag, dan effectiveness lag. Kelambanan-kelambanan antisipasi ini 

yang menyebabkan pergerakan mencegah resesi sukar dilakukan. 

Dibandingkan dengan berlakunya mashab Klasik, mashab Keyness tidak 

berlangsung lama. Sejak awal tahun 1970-an mulai terjadi pergerakan 

ekonomi yang menurun. Setiap awal dekade ekonomi dunia mulai muncul 

aktivitas yang menurun, resesi dan kadang-kadang stagnasi. 1972 di Amerika 

Serikat terjadi kenaikan harga-harga yang disebabkan karena faktor biaya 

produksi, seperti disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar, kenaikan 

harga kimia, alat teknologi informasi dan sebagainya.  1983 dan 1984 juga 

demikian. Disusul awal tahun 1990-an. Sejak kejadian-kejadian ini mulai aliran 
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Keynes diragukan keampuhannya. Muncul lagi aliran klasik baru, moneteris, 

rational expectation, dan aliran pendekatan sisi penawaran, ekonomi 

kelembagaan sampai sekarang yang nafasnya masih berdasarkan ekonomi 

pasar.  

 

Mashab Ekonomi di Ujung Globalisasi 

  Dari semua ini ternyata sistem ekonomi yang mewarnainya adalah 

neo-klasik dengan hukum permintaan dan penawaran dipasar dengan sangat 

bebas beroperasi. Sampai saat ini sistem ini masih berlaku di dunia. Apalagi 

memunculkan ide globalisasi, berarti menduniakan sistem neo-klasik. 

Mengharamkan proteksi bagi usaha-usaha baru yang muncul di dalam 

negeri. Nehen (2010) mendefinisikan: 

 
‘bahwa globalisasi adalah satu proses peningkatan keterkaitan dan 

ketergantungan antar manusia  dan antar bangsa di seluruh dunia 
melalui aliran modal (investasi), tenaga kerja, perdagangan, dan interaksi 
lainnya seperti perjalanan, budaya populer, dan lain-lain sehingga batas-
batas satu negara menjadi bias’.   
 

Jika batas-batas sudah menjadi bias, tidak ada lagi halangan untuk 

keluar masuk bagi modal, tenaga kerja, barang dan jasa. Bebas masuk berarti 

prinsip neo-klasik sudah diterapkan. Persaingan bebas mulai muncul. Karena 

tidak ada proteksi dalam negeri,   pertumbuhan sektor industri baru dalam 

negeri akan terhambat. Industri dalam negeri yang baru tumbuh kalah cepat 

dengan industri raksasa luarnegeri yang bermodal kuat dan efisien. Akibatnya 

banyak barang luarnegeri yang lebih murah dan berkualitas masuk. Kondisi 

neraca keuangan negara semakin tidak stabil dan lemah. Artinya neraca 

pembayaran semakin memburuk. Prospek perencanaan ekonomi jangka 

panjang menjadi tidak baik.  Awal muncul perdagangan dunia atau 

globalisasi ini ketika tahun 1947 dibentuknya General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) oleh Badan Dunia Perdagangan. Pada prinsipnya GATT 

melalui beberapa pertemuan (putaran) menyepakati beberapa hal dalam 

perdagangan dunia yaitu: perdagangan tanpa diskriminasi, perdagangan 

lebih bebas tanpa hambatan, terprediksi, lebih kompetitif dan lebih 

menguntungkan negara terbelakang.  Hasilnya dunia penuh dengan 

ketidakstabilan baik moneter, fiskal maupun struktural ekonomi. Efek samping 

meluas sampai dengan pengerusakan alam, dan lingkungan hidup. Satu 
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kunci kata yang bisa disimpulkan dari kondisi diatas adalah: keserakahan. 

Keserakahan siapa? Tentu pelaku ekonomi. 

 

Beberapa Kegagalan Sistem Ekonomi Pasar 

Ketidakstabilan ekonomi dunia yang timbul tadi  baik ketika berlakunya 

Mashab Klasik, Keynes, maupun Klasik Baru yang disebabkan oleh 

keserakahan pelaku ekonomi semua didasarkan pada analisis pasar. Pasar 

merupakan mesin kompas yang mengatur semua sistem produksi, konsumsi 

dan distribusi. Semua aliran dalam sistem ekonomi diatas hanya menekankan 

pada ekonomi material saja. Belum memikirkan bahwa disamping dunia yang 

kita jalani masih ada dunia lain yang perlu akan dilakoni. Dunia itu dunia 

akhirat. Sehingga hukum sebab akibat antar dunia kini dengan dunia nanti 

(akhirat) mungkin berlaku termasuk pada kegiatan ekonomi.  

Banyak hal yang kurang cocok dengan kondisi masyarakat kita yang agraris-

religius. Beberapa kegagalan dari konsep ekonomi material tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut.  

a. Kegagalan pasar. Pada sistem ekonomi material pasar tidak bisa 

mengatur bagaimana golongan masyarakat miskin bisa menikmati 

barang dan jasa yang dibutuhkan untuk kesejahteraan mereka. 

Karena konsep pasar adalah barang siapa yang mempunyai 

kemampuan daya beli diatas harga pasar dia yang bisa menikmati 

barang tersebut. Yang memiliki kemampuan dibawah harga tidak 

bisa menikmatinya. Inilah konsep distribusi berdasarkan pasar.  

b. Kegagalan prinsip homoeconomicus. Di dalam ekonomi material 

atau pasar, pelaku ekonomi dianggap mempunyai motif mencari 

keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan jika ia menderita rugi 

diusahakan agar rugi sekecil-kecilnya. Prinsip ini berlaku karena 

manusia berfikir rasional dan efisien. Tetapi kenyataannya sering 

terjadi tujuan manusia menjadi pelaku ekonomi hanya untuk 

menampung tenaga kerja, memberi kesejahteraan pada karyawan 

dengan membagi-bagi keuntungan perusahaannya. Di Amerika 

Serikat terdapat lima perusahaan besar telah melakukan prinsip apa 

yang disebut dengan ‘spiritual dalam bisnis’ misalnya Southwest 

Airline memberlakukan yang disebut dengan spiritual values-based 
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model , yaitu menerapkan konsep bagi hasil bagi karyawan 

perusahaan, sehingga banyak karyawan menjadi jutawan dan tidak 

mau pensiun. Perusahaan Whole Food, menerapkan prinsip 

mendahulukan kepuasan pelanggan dari pada mencapai 

keuntungan yang maksimal dan berani berhenti berusaha jika 

prinsip-prinsip menjaga lingkungan dilanggar. Perusahaan ketiga, 

Perusahaan Atom’s of Maine sangat yakin dengan kepercayaan 

yang ditanamkan pada nilai spiritual melalui beberapa tindakan 

seperti: menghormati hubungan baik antara alam dengan manusia,  

mengutamakan produk yang terbuat dari hasil alami, menjaga 

hubungan baik antara pelanggan, pemilik, agen, pemasok dan 

masyarakatnya, menjamin pada karyawan untuk bekerja pada 

lingkungan yang nyaman dan memberi kesempatan untuk tumbuh 

dan belajar, percaya pada keberhasilan perusahaan secara finansial 

karena adanya tanggung jawab sosial pada masyarakat dan 

lingkungan. Perusahaan keempat adalah perusahaan AES yang 

bergerak dibidang perlistrikan, menanamkan rasa tanggung jawab  

sosial berdasarkan pada kejujuran, kepedulian pada lingkungan, 

pemberdayaan, keragaman, mengutamakan keselamatan, 

keunggulan dan ‘have fun’ melalui kerja. Perusahaan kelima yang 

menerapkan prinsip spiritual dalam bisnis adalah perusahaan Wal-

Mart . Perusahaan ini bergerak dibidang retail oleh pendirinya, Sam 

Walton  meluruskan beberapa prinsip spriritual dalam perusahaan 

karena didapati beberapa penyimpangan seperti membayar gaji 

dibawah standar, melebihi jam kerja, dan tidak menjamin asuransi. 

Prisnsip-prinsip tersebut diantaranya: melindungi martabat manusia, 

menjamin kualitas dan cakupan layanan kesehatan, menggunakan 

kekuatan pasar untuk meningkatkan kondisi pemasok dan upah 

yang wajar, menggunakan perusahaan sebagai kekuatan untuk 

melakukan perubahan dengan merangkul dan mengaktifkan 

swasembada, mengutamakan pasokan dari lokal, menjaga 

kebersihan dan melakukan perbaikan pada kepercayaan publik. 

Semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan perusahaan tadi 

menghasilkan hal yang positif dan memberikan kemajuan 
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perusahaan yang cukup berarti. Yang lebih penting lagi adalah 

tidak adanya konflik kepentingan antara spiritualitas dan bisnis 

setelah diterapkannya model dasar nilai spiritual dalam perusahaan, 

terutama pada tradisi barat dan timur. Pekerja lebih loyal, lebih 

produktif, lebih inovatif dibandingkan dengan pekerja pada 

perusahaan yang tidak menerapkan nilai spiritual (Sukarsa, 2010). 

c. Kegagalan Efisiensi. Kata kunci dari persaingan bebas adalah 

diperlukan adanya efisiensi dalam usaha. Siapa yang efisien akan 

bisa hidup dan bisa melakukan transaksi sedangkan yang tidak 

efisien akan bangkrut lalu keluar pasar (free exit and free entry). 

Persoalannya adalah siapa umumnya yang bangkrut atau exit? 

Umumnya terdiri dari rakyat kecil, rakyat kebanyakan (pelaku 

ekonomi dengan skala kecil/golongan ekonomi lemah/pelaku 

ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah/sektor informal. Inilah 

kondisi ketidak adilan yang muncul sebagai akibat efisiensi dalam 

prinsip persaingan bebas. Oleh karena itu ekonomi skala kecil yang 

dominan dilakukan dan dimiliki rakyat kecil perlu perlindungan dari 

arus praktek-praktek persaingan bebas yang menganut prinsip 

efisiensi. 

d. Kegagalan globalisasi. Seperti dijelaskan diatas globalisasi 

meniadakan batas-batas negara untuk melakukan transaksi 

ekonomi. Aliran modal, tenaga kerja, barang dan jasa  bebas masuk 

keluar antar negara. Tujuan awal dari globalisasi ini adalah 

meningkatkan produksi global, meningkatkan kemakmuran 

masyarakat dalam satu negara, meluaskan pasar untuk produk 

dalam negeri, meningkatkan akses akan modal dan teknologi yang 

lebih baik, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan 

ekonomi. Tetapi kenyataannya apa yang dihadapi bagi peserta atau 

pengikut ekonomi global, terutama bagi negara-negara yang baru 

berkembang?  Ternyata globalisasi bisa menghambat pertumbuhan 

industri dalam negeri. Terutama industri yang baru berkembang 

kalah bersaing. Mereka seharusnya membutuhkan perlindungan 

dari persaingan industri di negara maju yang sudah sangat efisien. 

Pasar domestik banyak dikuasai oleh perusahaan multinasional 
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yang sangat efisien. Keburukan lanjutan sebagai akibat yang 

pertama tadi, neraca pembayaran semakin buruk. Ekspor tidak 

berkembang, impor barang semakin banyak. Neraca modal 

semakin tidak seimbang. Karena keuntungan perusahaan asing 

banyak mengalir keluar negeri. Akhirnya sektor keuangan menjadi 

tidak stabil dan akan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang.  

e. Kegagalan industrialisasi. Kesalahan  pada industrialisasi terjadi 

ketika ditengarai bahwa buruh dibayar sangat rendah, sehingga 

majikan dianggap memeras keringat buruh. Industri hidup 

berdasarkan nilai lebih yang dihasilkan buruh pabrik. Prabhupada 

mengatakan: Satu dolar yang diberikan pada buruh akan 

menghasilkan keuntungan sepuluh dolar (Prabhupada,2000). Lalu 

apakah kita menolak sama semua bentuk ekonomi pasar dengan 

beberapa atributnya? Tentu saja tidak. Di balik beberapa kelemahan 

(failure) ekonomi pasar terdapat beberapa aspek positif yang 

dimiliki seperti jiwa bersaing, prinsip efisiensi namun harus diikuti 

dengan mengangkat nilai-nilai budaya lokal (local genius). 

Semangat bersaing memang baik tetapi mengingat hal-hal buruk 

yang diakibatkannya perlu diwaspadai. Koreksi yang kreatif 

(meminjam istilah Sri-Edi Swasono,2003) perlu diadakan. 

 

Konsep Ekonomi Spiritual dan Data Empiris pada Ekonomi Bali 

 Memberi tanggapan negatif pada sistem ekonomi tidaklah cukup. 

Dalam skala regional konsep-konsep ekonomi alternatif perlu diperhatikan 

dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Konsep ekonomi alternatif, artinya 

melihat satu konsep ekonomi yang memuat tentang konsep diluar sistem 

ekonomi yang ada. Diluar dua konsep atau sistem ekonomi yaitu sistem 

ekonomi klasik, neoklasik yang lebih dikenal dengan konsep ekonomi liberal 

yang lebih menekankan pada ekonomi pasar, dan konsep ekonomi sosialis 

dengan perencanaan pembangunan tersentralisasi (Boettke, 1998 hal.10), 

Konsep ekonomi yang lain ada juga konsep atau sistem  ekonomi campuran 

dari kedua konsep diatas.  Melihat pada kelemahan-kelemahan dari ketiga 
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konsep diatas diajukan konsep ekonomi alternatif yang menganut konsep 

ekonomi spiritual.  

 Ilmu ekonomi sering digambarkan sebagai ilmu yang memilih. Memilih 

dari alternatif penggunaan resources yang paling menguntungkan yang 

dihadapkan pada beberapa kendala (White, 2007). Asumsi dasar dari ilmu 

ekonomi ini adalah manusia itu rasional, efisien, ceterisparibus dan 

homoeconomicus. Pada manusia sebagai homospiritual lebih 

mengedepankan nilai-nilai moral dalam urusan bisnis. Sedangkan 

homoeconomicus mengedepankan maksimum keuntungan. 

Memaksimumkan kepuasan pribadi atau kemakmuran pemegang saham. 

Disiplin ekonomi dimulai dengan bagian dari disiplin filsafat moral. Ini ditulis 

oleh Adam Smith dalam The Moral of Sentiments, yang mengatakan 

pembangunan ekonomi tergantung pada moralitas. Mengikuti jalan pikiran 

Smith ini banyak menulis kearah yang menyerang prinsip homoeconomicus. 

Seperti Howard (2007) mengatakan itu merupakan ‘tragedi prinsip 

maksimisasi’, Pitelis (2002) menulis jika terjadi pengekangan hawa nafsu 

merupakan musuh terbesar dari efisiensi dan produktivitas. Disamping itu 

ujung-ujung dari kapitalisme adalah monopoli, distribusi pendapatan yang 

tidak merata, pengangguran dan perusakan lingkungan. Verhelst melihat dari 

sisi konsumsi. Jika semua orang di dunia ini mengkonsumsi seperti tipe orang 

Eropa maka diperlukan 5 planet untuk memasok sumberdaya di bumi ini 

seperti air dan udara bersih. Ini semua menggambarkan ketidak setujuan 

pada prinsip-prinsip homoeconomicus  berlaku. 

 Homospiritual dilandasi dengan kebaikan, kesabaran, kebenaran dan 

keadilan dalam geraknya. Thompson (2005) menulis bahwa bisnis global 

sekarang sudah meninggalkan prinsip memaksimumkan keuntungan demi 

mengejar pembangunan berkelanjutan dan investasi sosial kemanusiaan. 

 Spiritual tidak harus sama dengan agama, meskipun keduanya 

berhubungan. Hal ini sangat mungkin bagi seorang individu untuk menjadi 

spiritualis namun tidak menjadi bagian dari setiap kelompok agama. Tempat 

kerja yang bernuansa spiritual mampu menciptakan kreativitas dan 

meningkatkan kemampuan pekerja. Perusahaan tidak memaksakan untuk 

mencapai keuntungan maksimal dan dapat juga membayar gaji yang tinggi 

bagi para eksekutif.  
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 Ada tiga hal penting dalam membangun jiwa spiritual dalam bisnis 

yaitu membuat pekerjaan lebih bermakna, menghormati kemampuan dan 

kreativitas karyawan, dan membuat dunia sebagai tempat yang lebih nyaman.  

 Pekerja tidak dituntut sebagai mesin pembuat keuntungan tetapi 

dibangun atas dasar kepercayaan dan penghormatan bagi pekerja itu sendiri.  

Disamping itu perusahaan juga menyediakan tempat pekerjaan yang 

bermakna dan menghormati segala kemampuan karyawan. Disamping itu 

perusahaan menganut homospiritual melakukan segala kemungkinan untuk 

memanfaatkan kreativitas karyawan. Di tataran eksekutif konsep pemimpin 

dikenalkan dengan ‘pemimpin pelayan’ (servant leader). Terdapat sejumlah 

alasan yang kuat agar seorang eksekutif menjadi seorang pemimpin yang 

melihat dirinya sebagai pemimpin yang melayani. Seorang pemimpin tidak 

peduli pada kepentingan dirinya sendiri (pribadinya) walaupun ia 

memberdayakan dan menjadi fasilitator orang lain. Anti otoriter, dan anti gila 

kekuasaan dan kekayaan, peduli pada masyarakat dan membuat mereka 

menjadi berhasil. Spears, dalam tulisan Friedman, (2007) mengemukakan 

paling tidak ada sepuluh karakteristik untuk menjadi pemimpin pelayan, mulai 

dari peduli pada apa yang dikatakan orang, rasa empati, mengelola emosi 

orang lain, memiliki sadar diri, kemampuan persuasi, punya konsep dan 

mengkomunikasikannya, mempunyai visi ke depan, kemampuan melayani 

orang, bisa tegas untuk memajukan karyawan, sampai dengan membangun 

sebuah komitmen bagi seluruh karyawan. 

 Membuat dunia sebagai tempat yang lebih baik bisa dimulai dari 

membangun keadilan sosial dan mengatasi masalah disekitar perusahaan 

seperti kemiskinan, penindasan, pemanasan global, pengangguran dan 

polusi. Banyak cara lain untuk maksud tadi seperti mempekerjakan orang 

cacat, orang tua dan termasuk mendorong keragaman dalam dunia kerja. 

Secara umum hal ini merupakan pemberdayaan masyarakat yang kurang 

mampu. Memberi magang pada anak sekolah untuk praktek juga merupakan 

usaha kearah itu.  

 Daerah Bali dengan luas pulau  5.632,86 km2 atau 0,29 % dari luas 

kepulauan Indonesia, tidak banyak mempunyai sumberdaya alam yang bisa 

digali. Bali mengandalkan keindahan alam untuk di manfaatkan sebagai daya 

tarik bagi wisatawan sehingga sektor pariwisata bisa berkembang. Budaya 
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Bali berhubungan erat dengan keberadaan agama Hindu. Tiga pilar dalam 

memaknai agama adalah dengan mempelajari tatwa, menjalankan etika, dan 

melakukan upacara. Khusus dalam hal melakukan upacara data empiris lima 

tahun terakhir dapat digambarkan seperti berikut. 

Frekuensi pelaksanaan kelima jenis upacara (panca yadnya) sangat 

padat. Salah satu contoh misalnya dalam satu tahun Bali (tahun Icaka = 420 

hari) di Bali rata-rata terdapat 108 hari baik (rerahinan) secara rutin dilakukan. 

Diantara ke 108 hari misalnya setahun terdapat 12 purnama (bulan penuh), 

12 bulan mati (tilem), 2 kali hari raya galungan, 2 kali hari raya kuningan, 12 

kali masing-masing hari raya seperti hari raya  tumpek, 12 kali kajeng kliwon, 

12 kali anggar kasih, buda wage, coma ribek, dua  kali hari raya masing-

masing saraswati, pagerwesi. Ke-108 hari raya ini merupakan hari raya rutin. 

Disamping itu pelaksanaan panca-yadnya yaitu kelima jenis upacara tadi 

masih banyak upacara yang lain dan memerlukan biaya yang cukup banyak 

seperti hari peresmian bangunan pura (ngeresigana dan ngenteglinggih), 

upacara ulang tahun (6 bulan = ngodalin), perkawinan, ngaben dll. Oleh 

karena itu kelihatannya di Bali selalu ada pelaksanaan upacara. Sarana yang 

diperlukan juga cukup banyak. Penelitian yang dilaksanakan tahun 2005 

(Sukarsa, 2006) memperoleh hasil rata-rata tiap rumah tangga melakukan 

upacara rutin dengan menghaturkan persembahan sebanyak 34 tanding 

(berupa canang) dengan rentangan 9 sampai 105 tanding. Pembuatan 

bahan upacara memerlukan banyak barang. Mulai dari janur (daun kelapa), 

bunga, bambu, kelapa, daun pisang, benang sampai dengan uang kepeng 

(pis bolong). Sebagai contoh untuk keperluan upacara di provinsi Bali 

diperlukan  21.482,65 ton bunga setahun, sedangkan busung sebanyak 

37.966,27 ton. Tenaga kerja yang dikeluarkan untuk ngaben dengan 

tingkatan sedang (madya) sebanyak 699 man-days, yang terdiri dari 387 man-

days laki-laki dan 312 man-days perempuan. Suatu penelitian lain yang 

dilakukan pada tahun 2005, masyarakat Hindu di Bali mengeluarkan 

pendapatannya untuk keperluan upacara sebanyak Rp. 2.650.000,- per rumah 

tangga per tahun. Jumlah ini hanya 10,54 %  dari pendapatannya. Jumlah 

anggota rumah tangga rata-rata 4,8 orang. Total pendapatan per kapita 

setahun Rp.5.244.167,- Dari data empiris ini kegiatan upacara yang dilakukan 
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dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi di Bali menjadi sekitar Rp.1,823 

triliun pertahun. 

Berdasarkan data empiris diatas ini merupakan suatu kegiatan ekonomi 

yang cukup besar. Karena disatu sisi hal itu merupakan pengeluaran untuk 

upacara, sedangkan disisi lain bisa dilihat dari sisi penerimaan bagi 

sekelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang dapat memasok 

keperluan upacara ini merupakan suatu kegiatan ekonomi kreatif yang bisa di 

wujudkan. Apakah ini sudah merupakan sebagai salah satu cabang usaha 

atau mata pencaharian bagi kelompok masyarakat tertentu? Jenis-jenis 

barang apa yang diperlukan? Berapa rupiah yang ditimbulkan sebagai akibat 

dari usaha-usaha kreatif ini? Berapa tenaga kerja yang bisa diserap? Kelompok 

masyarakat yang mana bisa diuntungkan karena kegiatan ini, baik langsung 

maupun tidak langsung? Bagaimana hubungan ekonomi antar daerah atau 

antar provinsi yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktivitas? Semua jawaban-

jawaban atas pertanyaan diatas diharapkan dapat memberikan gambaran 

aktivitas ekonomi yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan upacara 

di Bali. Sebagai ilustrasi dilampirkan beberapa tabel hasil penelitian tentang 

bagaimana banyaknya tenaga yang terserap dalam satu aktivitas upacara 

‘ngaben’ dan bagaimana distribusinya berdasarkan jender dan waktu.  

 Pertanyaan diatas merupakan suatu inspirasi bagi pengembangan 

usaha-usaha yang berdasarkan atas kegiatan upacara. Kegiatan ekonomi 

kreatif. Masyarakat perlu menyambutnya dengan usaha sendiri tanpa 

tergantung pada orang lain maupun dengan daerah lain. Tanpa kesadaran 

kita sendiri dikawatirkan akan terjadi distorsi kesempatan kerja dan 

selanjutnya pada distorsi pendapatan.  
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Lampiran: 

Tabel 1.  Alokasi Waktu dan Tenaga Kerja  
pada Upacara Ngaben (Orang dan Mandays) 

 

  Sumber: Sukarsa (2005). 

 

Gambar 4.7 Proporsi Kegiatan 
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Gambar 1.  Proporsi Pengeluaran untuk Ketiga Kegiatan dalam 
Trihitakarana 

HARI 

Tenaga kerja  Waktu 

Laki Pr Lk+Pr Mandays % 

H-6 42 18 60 7.50 1 
H-5 58 50 108 14 2 

H-4 513 549 1062 133 19 
H-3 555 331 886 111 16 
H-2 51 92 143 18 3 

H-1 590 524 1114 139 20 

H 1283 935 2218 277 40 

Total  3092 2499 5591 699 100 


