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BUPATI GIANYAR
PERATUILAN DAERAH I(ABUPATEN GIANYAR

NOMOR 9 TAHL]N2013
TENTANG
SUBAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Y
BUPATI GIANYAR,

Menimbang

:

di Kabupaten Gianyar tumbuh sejak zaman Bali Kuna dan
berkembang tcrus sebagari organisasi dalam bidang pengaturan air untuk
persau,ahan. yang memiliki otonomi da:-r berkewajiban untuk mengatul'
rurnah tangganya sendiri sesuai peraturan, awig-awig, dan Sima yang
herlak u di Jalam r.rilayahnla:

a. balrwa Strbak

b.

C.

bah*,a Subak merupakan bagian dari budaya Bali yang sangat spesifik
dan merupakan masyarakat hukum adat di Bali yang bersifat sosioagraris-religius berlandaskan Tri Hita Kalana dalam bidang pertanian;

a subak di Kzrbup:rteri Gianyar keberaclaannya semakitr berkurang
karena semakin belkembangnya peradaban dan kegiatan-kegiatan di
bidang pembangunan sehingga eksistensinya perlu dijaga, dilestarikan,
barhr'r

dan cliberdayakan;
bahwa
berdasarkan pertimba:rgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
d.
hulr-rf b. clar.r huruf c, perlu membentuk Peratrran Daerah tentang Subak ;

Mengingat

:

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah fingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
'lenggara Barat dan Nusa'Ienggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indoncsia 't'ahun 1958 Nomor 122, Tan'rbahan Lembaran Negara
RepLrblik Lrclonesia Nomor 1655) ;

2. UndiLng-Undang

J.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 4377) ;

32 Tahiur 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Ilepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
l'ar.nbahan Lembaran Ncgara Republik lndonesia Nomor 4437)

4. Llndang-tJndang Non-ror

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangflndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUnciang Nomor 32 Tahr:n 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negala Republik lnclor.resia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor' 5068)

6.

;

l2 fahun 201I

tentang Pembentukan Peraturan
Perunclang-unclangan (Lembalan Negara Republik Indonesia Tahrur
201 I Nomor 82, Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor' 5234) ;
Ltnclang-Ljndang Non-ror

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahrur 2006 tentang Irigasi (Lembaran
Negara Ilepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624)

;

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 02/PD/DPRDGR/1972 tentang
Irigasi Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat
I Bali Tahun 1974 Nomor 25);

9. Peratureur Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pola
Dasar Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali
'l'ahun 2000 Nomor 1 23, Seli D Nomor 1 I 0);
l0.Peraturan Daerah Provinsi Ball Nomor 9 1ahun 2012 tentang Subak
lLembalan Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetu juan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA.H KABUPATEN GIANYAR
dan

BUPATI CIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menctapkan

:

PERA.I.URAN DAERAFI TENTANG SUBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

:

1. Daerah adalah I(abupaten Gianyar.

2. Pemerintah Daerah

adaLah Pemerintah Kabupaten Gianyar.

3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

5. Subak adalah masyarakat hukum adat yang bersifat sosio agraris relegius yang

secara

histolis telair ada sejak dahulu kala dan berkembang terus sebagai suatu organisasi yang
mcr.rgusahakan pengaturan air untuk pelsarvahan.

6. Subak Abian adalah nasyarakat hukum adat yang bersifat sosio relegius yang

secara

histolis telah ada se.jak clal-rulu kala dan berhembang terus sebagai suatu organisasai yang
mengusahakan tanah

dar.r

pengaturan lahar.r tegalan.

7. Kerama subak adalah setiap orang yang turut dalam kegiatan yang dij alankan oleh subak
atau subak abian baik sebagai pemilik maupun penggarap/penyakap.
8. Parhl,ang:rr.r Subak adaiah tempat yang disucikan oleh krama subak dalam kaitannya
dengan Ida Sang Hyang Widhi.

9. Palemahan Subak aclalah wilavah subak climana kama subak melakukan aktivitasnva
sebagai petani.

l0.Pengairan adalah membar,va air dari sunber air ketempat yang membutuhkan dalam waktu
dan.iumlah tertentu.
11.Tata Guna

Air adalah tata cara pengatulan air

sesuai dengan kebutuhan.

l2.Pekaseh adalah orang 1'ang bertugas mengurus tentang pengaturan penggunaan air.

l3.Kelihan SLrbak adalah orang )'ang bertugas mengums dan mengatur terhadap pertanian /
Iahan basah dan pelkeblinan / Iahan kering / ladang.
l4.Pekaseh Agung adalah orang yang mempunyai tugas mengkoordinir Pekaseh-pekaseh
yar.rg ada di Kabupaten Gianyar.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Subak berasaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
dan konsep l'r'i Hita Karana yang diliwai Agama Hindu.

Pasal
Tujuan subak adalah

a. memelihala
b.

:

dan melestarikan organisasi subak;

rnense jnihterakan kel'ridtrpan petani; dar.r

c. melindungi

3

dan mengayomi petani.

BAB III
TUGAS DAN WEWI]NANG SUBAK
Pasal 4
Subak mempunyai tugas sebagai berikut

:

a. membuat awig-arvig Subak ;
b. mengatur krama Subalt

c. mengatur pengelolaan

;

harta kekayaan subak

;

d. bersama-sama pemclintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama di
bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan

;

e. membina dan mengembangkan nilai-niJai budaya Bali dalam rangka memperkaya,
rnclestuilian. clilr rncngenbangkan kcbudayaan Nasional pada umumnya dan
kebudal aan daerah padeL ldrususnya bcrdasarkan "paras-paros, sagilik-saguluk,
salunglung-sabayantaka" ( musyawarah mutakat ) ; dan

f.

mengal,omi Krama Subak.
Pasal

5

Subak mempunyai wervenang sebagai ber ikut:

a. men)ielesaikan sengketa subak dalan.r lingkungan wilayahnya dengan tetap membina
kerukunan dan toleransi antar krama subak sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaari
setempat;

b. turut serta menentukan setiap keputlrsan dalam pelaksanaan pembangunan yang
diwila,vatrnya terutama yar.rg berkaitan dengan Tri Hita Karana; dan

c. melakukan pelbuatan

ada

hukur.n cli dalam clan di luar subak.

BAB IV
PEMBINAAN DAN HUBLINGAN KERJA
Pasal 6

(1) Bupati melakukan pembinaan, fasilitasi, dan

pemberdayaan subak dalam rangka

pelestarian lembaga tradisional tersebut.

(2) Bupati dalam hal melaksanakan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh

Dinas instansi/lembaga terkait.
Pasal 7

Hubungan keria antara prajuru subak dengan Desa Dinas/Kelurahan, Desa Pakamal dan
lembaga-lembaga Jainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka pelestarian
lembaga tradisional subak di Kabupaten Cianyar.

BAB V
PEML]KAILAN DAN PEMBENTUKAN SUBAK
Pasal

8

(1) Pemekaran SubakrSubak Abian pada dasarnya tidak diizinkan.
(2) Bila pemekaran itu tidak dapat dihindarkan, maka pemekaran harus

memenuhi

persyaratan teltentu.

(3) Ketentuan lebih lanjut ;lengenai tata cara dan persyaratan pemekaran subak diatur
dengan Peraturan Bupali.

BAB VI
PRAJURU SUBAK
Pasal 9

(1) Subak dipimpin oleh Pekaseh/Kelian Subak
(2) Prajuru Subak dipilih dan ditetapkan oleh Krama Subak
(3) Struktul dan susruran Pra.juru Subak diatur dalam awig-awig Subak.
(4) Susunan Prajuru subak dan tlrgas-tugasnl,a cliatur dalam awig-awig Subak.
.

.

Pasal 10

Prajuru subak mempunyai tugas:
a. melaksanakan arvig-ar'vig subak;

b. n.renjalankan amanat clari krama subak;

-

c. mengatul penyelenggaraan upacara keagauraan

dan

di Subak, sesuai dengan sastra Agama

tlaJi*i masing-m;rsing:

d. mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa subak;

e. mewakili Subak dalam beltindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam
maupun cii Iuar peradilan atas persetuiuan krama subak; dan
1-. menglu'rls dan

mengatul pengclolaan harta kekayaan Subak.

BAB VII
PARHYANGAN SUBAK
Pasal
(l

)

(2)

11

Hubungan antara krzrma subak dan Tuhan clisebut Parhyangan.
Parhyangan subak merupakan tempat yang disucikan oleh krama subak.

(3) Palhyangan subak dijaga dan diempon oleh krama

subak, yang pelaksanaannya diatur

dalam awig-awig subak.

(4) Setiap orang wajib meniaga kesucian Parhyangan Subak.
(5) .fika ketentuan sebagairrana dimaksud pada ayat (3) dilanggar, maka kepada
melanggar waj ib

yang
mcngcn-rbalikan kesucian Parhyangan Sr"rbak, sesuai dengan adat

setempat.

(6) Jika yang melanggar kesucian

adalah orang yang bukan beragama Hindu, maka yang
bersangJ<utan dapat meminta petunjuk pelaksanaan kepada Praiuru Subak, dalam rangka
mengembalikan kesucian Parhyangan Subak.

BAB VIII
PAWONGAN SUBAK
Pasal 12

(1) Hr-rbungan antar kranra subak disebut Pawongan.
(2) Mereka )'ang memplrnyai tanah sawah danr./atau tanah tegalan/ladang disebut

dengan

krama subak.

(3) Setiap

oL'ang dapat rnenjadi krama subak. dengan

mengikuti awig-awig subak yang

berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi krama subak
diatur dalam awig-awig subak.

IIAU lx
PALEMAFIAN SUBAK
Pasal 13

-

(l)

Palelnahan Subak nTelr-rpakan wilayah kesatuan masyarakat subak yang mempunyai
batas-batas tertertu yang ditetapkan oleh masing-masing subak atas dasar permufakatan
dengan Subak yang berbaLasan.

(2) Sctiap alih iitngsi palenrahan subak harr:s mencLapat persetujuan krama subak.
(3) Alih fungsi palemahan subak harus sesuai dengan rencana peruntukkan yang dituangkan
dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

(4)

Palemahan subak yang telah beralih firngsi, menjadi bagian Desa Pakraman terdekat,
dengan terlebih dahulu mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Subak yang
bersangkutan.

(5)

Setiap orang yang nrenempati alih lungsi lahan, wajib ikut menjaga dan melestarikan
subak.
Pasal 14

Subak yang mampu mompertahankan Pelernahannya untuk tidak beralih fungsi dapat
dibelikan program tambahan terte.ntu.

