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KATA PENGANTAR
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal
kedua Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32
persen (year on year) dan lebih dalam jika dibandingkan
prediksi Kementrian Keuangan dimana Kementrian
memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II
akan mengalami kontraksi dengan kisaran minus 3,5-5,1
persen. Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi
Indonesia tercatat sebesar 2,97 persen. Pencapaian
tersebut lebih rendah dibandingkan prediksi sebelumnya
sebesar 5 persen.
Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama dan
kedua yang cenderung menurun memang tak lepas dari
pengaruh pandemi virus corona (COVID-19) yang
berlangsung lebih dari tujuh bulan terakhir. Geliat
perekonomian Indonesia semakin tidak menentu akibat
serangan wabah ini, muncul kantong – kantong
kemiskinan baru di berbagai daerah, muncul
pengangguran baru di berbagai sektor, banyak
perusahaan yang harus gulung tikar, kehilangan
karyawan hingga pemutusan hubungan kerja bagi
karyawannya, akibatnya tindakan pengendalian internal
hingga penerapan system manajemen sumber daya
manusia perlu diterapkan dengan benar dalam lingkup
usaha. Bukan saja pihak perusahaan yang terkena
imbas,
namun
masyarakat
desa
yang
mulai
mengembangkan usaha dibawah binaan BUMDES juga
ikut mengalami tekanan akibat covid 19, akibatnya
pemasukan daerah dari sektor pajak menurun drastis,
banyak rumah makan yang harus tutup karena
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rendahnya omset yang diperoleh sehingga rantai bisnis
yang telah dibangun harus dikaji ulang oleh para pelaku
ekonomi di Indonesia saat wabah melanda. Namun disisi
lain wabah Covid - 19 juga memberikan dampak positif
bagi masyarakat Indonesia dimana dunia digitalisasi
semakin mengakar pada hampir semua warga
masyarakat dan pada hampir semua jenjang usia,
Kolaborasi dari berbagai topik dalam ilmu
Ekonomi yang dituangkan dalam buku ini mencoba
untuk memberikan inspirasi dan pengalaman bagi
pembaca dalam mencermati kondisi perekeonomian
Indonesia ketika wabah Covid - 19 merasuki jiwa dan
raga bangsa Indonesia yang entah kapan akan benar –
benar hilang lenyap dari bumi pertiwi.
Buku ini
difasilitasi Oleh Forum Dosen Indonesia Maluku ( DPD
FDI) dari para dosen yang tersebar di Indonesia yang
pernah mengikuti pelatihan penulisan Buku yang digelar
Oleh DPD FDI Maluku pada awal tahun 2020 lalu. Book
Chapter ini menyajikan berbagai konsep dan teori serta
pendekatan ilmiah dengan bahasa yang renyah dan
mudah dimengerti terutama dalam mencermati kondisi
perekenomian Indonesia yang terus bergeliat dari hari ke
hari selama masa Pandemi Covid – 19. Topik-topik yang
sangat menarik didalam buku ini yakni Kemiskinan
Pulau-pulau kecil: Studi Kasus Provinsi Maluku,
Digitalisasi Ekonomi Desa Memasuki Era Kenormalan
Baru, Good Corporate Governance, Pengendalian Internal
Perusahaan, Model Sistem MSDM Pasca Covid-19,
Corporate Social Responsibility, Modal Kerja, Literasi
Anti-Fraud dan BumDesa, Optimalisasi potensi pajak
dan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) Kota Ambon dan Rantai Pasokan Bisnis Rumah
Makan Seafood di Kota Ambon. Forum Dosen Indoenesia
vi
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Maluku sangat mengharapkan kiranya para pembaca
dapat menjadikan buku ini sebagai rujukan untuk
memperluas pengetahuan dan memperbaiki pemikiran
bagi akademisi, peneliti maupun praktisi untuk terus
maju dan berupaya ditengah goncangan ekonomi yang
sedang terjadi saat ini di bumi Indonesia.

Ambon, Oktober 2020

Jusuf N. Anamofa, S.Si., M.Phil.
Ketua
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BAB I
DETERMINAN KEMISKINAN PULAUPULAU KECIL: Studi Kasus Provinsi
Maluku
Jacobus Cliff Diky Rijoly, S.E.,M.Si
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpatti Ambon

1.1.Pendahuluan
Maluku Sebagai sebuah Provinsi Kepulauan
memiliki Karakteristik yang berbeda dari Provinsi
lainnya di Indonesia. Provinsi Maluku terdiri dari ribuan
pulau yang dipisahkan oleh wilayah laut yang besar.
Sehingga, pengelolaan perekonomian maluku juga tidak
dapat dilakukan dengan cara-cara konvensional karena
bentuk geografis wilayah Maluku secara langsung
menyebabkan perbedaan karakteristik baik sumber daya
alam, maupun budaya. Lebih lanjut, karakteristik
kemiskinan juga seharusnya dapa dilihat dari sudut
pandang yang berbeda dari biasanya.
Saat ini Maluku merupakan provinsi termiskin ke
4 di Indonesia dengan persentase penduduk miskin
sebesar 17,65% dari total penduduknya (Badan Pusat
Statistik, 2020). Namun disisi lain pertumbuhan ekonomi
maluku terus mengalami peningkatan dari Tahun ke
Tahun, hal ini secara lebih lengkap dapat dilihat pada
grafik berikut:

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

1

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku (%)

Grafik 1.2 Persentase Kemiskinan Maluku (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020
Data diatas menunjukkan bahwa terjadi paradoks
atau ketidaksesuaian antara laju pertumbuhan ekonomi
di maluku dengan penurunan persentase kemiskinan di
Maluku. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang
berada diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional

2
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(4%) namun, hasil persentase penduduk miskin Maluku
tidak mampu untuk menurun di bawah angka 10 %.
Padahal, seperti yang kita ketahui peningkatan
Pertumbuhan Ekonomi dan penurunan tingkat
Kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat signifikan
(Todaro and Smith, 2011).
Loayza and Raddatz, 2010 dalam penelitiannya
menemukan bahwa dalam mengukur tingkat kemiskinan
kita tidak hanya melihat ukuran angka pertumbuhannya
saja tetapi juga komposisi di dalam pertumbuhan
tersebut yaitu sektor manakah yang berkontribusi
maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi apakah sektor
yang bersifat padat karya (Labor Intensive) ataukah
yang bersifat padat modal (capital Intensive). Hal ini
kemudian diperkuat dengan penelitian yang dilakukan
oleh (Timilsina, Hochman and Song, 2020) yang
menyatakan bahwa masih terdapat gap yang besar
dalam penelitian mengenai kemiskinan terutama
mengenai manakah yang lebih penting untuk mengatasi
kemiskinan apakah pembangunan infrastruktur fisik,
infrastruktur sosial, ataukah pembangunan sumber
daya manusia (human capital).
Dengan demikian untuk menjawab fenomena
kemiskinan dimaluku dibutuhkan analisis yang
komprehensif tidak hanya dengan pendekatan ekonomi
konvensional saja tetapi juga melalui kondisi
sosiokultural masyarakat maluku sebagai masyarakat
kepulauan dengan heterogenitas etnografi.
1.2.Gambaran Umum Ekonomi Maluku
1.2.1.Kemiskinan Sebagai Pembatas Kebebasan
Kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial
dan ekonomi tidak dapat hanya diukur berdasarkan
ukuran-ukuran konvensional terutama pendapatan
semata karena kemiskinan merupakan permasalahan
yang sangat kompleks.
Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19
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Menurut (Sen, 1999) kemiskinan terjadi karena
adanya pengambilan paksa kapabilitas (Capability
Deprivation), dalam hal ini kebebasan yang mengizinkan
seseorang untuk memilih fungsi preferensinya ―the kind
of functioning his or her preference‖ di dalam berbagai
opsi kemungkinan yang ada (Sen, 2014). Dengan konsep
kapabilitas dan fungsi (notion of functioning an
capabilities) yang di perkenalkan Amartya Sen ini maka,
jika seseorang memilih sebuah pekerjaan sebagai
seorang petani atau nelayan dan pendapatan per
kapitanya berada di bawah Standard Purchasing Power
Parity (PPP) yang dikeluarkan Bank Dunia/ World Bank
(World Development Indicators 2016, 2016) yaitu US$ 2
Per kapita/ Hari ( ± Rp. 28.000,-) maka individu tersebut
belum tentu dikatakan miskin karena dia masih
memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya. Oleh
karena itu, pembangunan sebagai sebuah proses multidimensional harus diutamakan sebagai sebuah proses
penciptaan ruang kebebasan (Winarno, 2014) yang
memberikan standard yang adil tanpa diskriminasi.
1.2.2.Kondisi Makroekonomi dan Sosial di Maluku
Secara Makroekonomi Maluku masih dalam
kondisi yang baik bahkan beberapa indikator berada di
atas rata-rata nasional, hal ini dapat dilihat dalam grafik
berikut:
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Maluku (%) 2016-2019
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Grafik 1.4 Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB
Maluku (%)

Grafik 1.5 Persentase Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Maluku 2019

Grafik 1.6 Perbandingan Tingkat Inflasi Maluku dan
Nasional (%) 2015-2019

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa
kondisi makroekonomi maluku pada umumnya cukup
stabil. Dari sisi pertumbuhan ekonomi walaupun
mengalami
penurunan
ditahun
2019
namun
pertumbuhan ekonomi maluku dalam 5 tahun terakhir
masih berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional
yang hanya berada pada rata-rata 4% saja. Sementara,
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kabupaten/kota yang paling besar berkontribusi
terhadap pertumbuhan ekonomi maluku adalah Kota
Ambon sementara yang paling rendah adalah Kabupaten
Buru Selatan. Kontribusi Kota Ambon yang lebih dari 31
% menunjukkan bahwa secara tidak langsung terdapat
ketimpangan ekonomi yang cukup besar diantara
Kabupaten/Kota
lainnya
di
Maluku
karena
perekonomian hanya bergerak secara masif di Kota
Ambon sementara kabupaten Kota lainnya hanya
mampu memberikan kontribusi rata-rata di bawah 7 %
terhadap PDRB Maluku. Inflasi di Maluku sendiri masih
tergolong moderat walaupun dalam dua Tahun terakhir
berada diatas rata-rata nasional namun masih terkendali
di angka rata-rata 3%.
Dari sisi kualitas sosial penduduk Maluku justru
sedikit bertolak belakang dengan kondisi ekonomi
maluku yang terus berada dalam posisi positif tidak
disertai dengan pertumbuhan kualitas kehidupan sosial
masyarakat maluku. Melalui pendekatan Indeks
Pembangunan Manusia (Human Development Index)
yang dikembangkan oleh (Undp, 2013) dan diadopsi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan data BPS
Tahun 2019 Provinsi Maluku menempati peringkat 27
dari 35 Provinsi di Indonesia dengan Skor IPM sebesar
69.45 berada di bawah rata-rata Nasional yaitu 71.92,
yang dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 1.7 Perbandingan Kondisi Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Maluku dan Rata-rata Nasional
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Grafik 1.8. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Kota di Maluku 2019

Sumber: (BPS MALUKU, 2020)
Dari 11 kabupaten/kota yang ada di Maluku, Kota
Ambon memiliki Skor IPM tertinggi yaitu 80.81 dan
Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan kabupaten
dengan skor IPM yang paling rendah yaitu 61.55.
Dengan demikian maka, dapat dikatakan bahwa Kota
Ambon sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan di
maluku memiliki peranan penting bagi pembangunan
maluku.
Disisi lain dengan tingkat pengangguran yang
mencapai 7.08% masih diatas tingkat pengangguran
nasional yaitu 5.28% hal ini disebabkan oleh dua hal
yaitu ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan
lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang kebanyakan
bekerja pada sektor informal serta rendahnya literasi
keuangan pengusaha yang termasuk kategori UMKM
untuk mendapatkan layanan perbankan demi perluasan
usaha mereka (Rijoly and Rum, 2018) .
Hal tersebut menyebabkan distribusi pendapatan
masyarakat Maluku mengalami ketimpangan karena
perputaran perekonomian sebagian besar berada di
wilayah Kota Ambon dibandingkan wilayah kota
kabupaten lainnya.
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1.3 Gambaran Budaya Maluku
Dimasukkannya unsur budaya dalam penulisan
ini untuk memberikan gambaran mengenai bahwa
kemiskinan sebagai sebuah masalah perekonomian
memiliki dimensi yang sangat luas. Dan Provinsi Maluku
sebagai provinsi kepulauan memiliki keunikan tersendiri
dan perspektif ―miskin‖ di Maluku sangat berbeda
dengan perspektif yang selama ini digunakan secara
umum sebagai tingkat pengukuran.
Sebagai suatu kesatuan etnis Maluku merupakan
kumpulan etnis yang memiliki ciri fisik seperti
masyarakat kepulauan Pasifik atau ras Melanesia
berbeda dengan masyarakat lainnya di Indonesia yang
memiliki etnis Melayu (Sahusilawane, 2005). Dengan
latar belakang etnografi yang berbeda tersebut maka
budaya masyarakat maluku juga sangat berbeda dengan
masyarakat lainnya di Indonesia terutama dipengaruhi
oleh
wilayah
kepulauan
sehingga
mayoritas
masyarakatnya bekerja sebagai pelaut dan nelayan.

Gambar 1.1 Masyarakat Kepulauan Maluku
Sumber:
https://www.idntimes.com/travel/destination/grace/17alasan-kenapa-kamu-harus-menjadikan-pulau-malukusebagai-destinasi-liburan-berikutnya-1
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Dari aspek kebudayaan terdapat beberapa
kebudayaan yang memiliki peran penting dalam
perekonomian masyarakat maluku yaitu antara lain:
1. Budaya Sasi
Sasi
menurut
(Persada,
Nadia, P.
R;
Mangunjaya, F.M; Tobing, 2018) merupakan upaya
konservasi sumber daya alam baik di darat maupun
lautan oleh masyarakat asli Maluku (indigenous
people of Maluku). Dalam implementasinya sasi
digunakan sebagai bentuk aturan yang melarang
masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam
dalam jangka waktu tertentu untuk kepentingan
ekonomi masyarakat. Implementasi aturan sasi di
Maluku dilaksanakan oleh lembaga adat (saniri) dan
lembaga keagamaan (Kristen dan Muslim). Dari sisi
ekonomi pelaksanaan sasi merupakan bentuk
Sustainable Development dimana tindakan yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tidak
akan mengorbankan kebutuhan generasi di masa yang
akan (United Nations, 2019). Hal ini dapat dicapai
karena masyarakat mampu menjaga kelestarian
sumber daya alam yang ada.
2. Budaya Papalele
Papalele dalam budaya Maluku merupakan
sebuah konsep pelibatan wanita dalam perekonomian
keluarga. Papalele sendiri berarti aktivitas berkeliling
sambil membawa dagangannya dalam dulang / loyang
(Souisa, 1999).
Budaya Papalele memiliki ciri khas yang
berbeda dengan praktik ekonomi tradisional biasanya
karena praktik Papalele tidak hanya berorientasi
keuntungan semata (profit oriented) hal ini
disebabkan dalam penentuan harga penjualan ibu-ibu
penjual Papalele sangat mengedepankan rasa
kebersamaan terutama terhadap para pembeli yang
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telah menjadi langganan. Bahkan, dalam konteks
perdamaian di Maluku Papalele memiliki peran
penting akibat interaksi penjual dan pembeli yang
berasal dari dua komunitas yang bertikai (Soegijono,
2018).
Selain kedua budaya tersebut Maluku juga
masih memiliki tradisi pela gandong yang dalam
perspektif perilaku organisasi akan mempengaruhi
kinerja yang bersangkutan (Aponno, 2017) hal ini
dapat tercermin dari kepribadian dan perilaku dalam
keseharian di tempat kerjanya.
Interaksi dan implementasi berbagai budaya ini
menjadikan Maluku memiliki keunikan sebagai
sebuah kesatuan sosial ekonomi. Masyarakat Maluku
adalah kumpulan individu yang bangga dan
menjunjung tinggi budayanya. Dalam perspektif
ekonomi peran budaya memperkuat kemandirian
ekonomi secara sosial budaya bahkan melewati
batasan-batasan
ekonomi
tradisional
yang
mengutamakan profit. Dalam kaitannya dengan
kemiskinan, maka budaya maluku tersebut tidak
dapat diukur dengan indikator-indikator kemiskinan
mainstream, karena dalam realitasnya walaupun
pendapatan seorang individu tidak mencapai batasan
Indikator kemiskinan sehingga dikategorikan miskin
namun dia tetap dalam kondisi mandiri secara
ekonomi karena tetap mampu memenuhi kebutuhan
dasar dirinya maupun keluarganya secara mandiri.
1.4 Analisis Determinan Kemiskinan di Maluku
Untuk menjustifikasi hasil argumentasi penulis
maka dalam chapter buku ini, di lakukan analisis
Ekonometrika dengan model Panel data. Keunggulan
yang dimiliki model Ekonometrika ini adalah peneliti
dapat melakukan pemodelan terhadap berbagai perilaku
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antar individu atau variabel dalam penelitian terutama
pada data yang bersifat cross-section (Greene, 2012).
Adapun model dasar panel data adalah sebagai berikut:

Dalam persamaan di atas variabel regressor
adalah
yang tidak termasuk constant term. Constant
term dalam persamaan diatas adalah
(Heterogenity /
Individual Effect) dan di dalam constant term berisi
variabel yang bersifat spesifik. Dalam panel data
terdapat dua pendekatan yang umum digunakan yaitu
pooled least square, fixed effect (efek tetap), dan random
effect (efek acak).
Pada pendekatan pooled least square, model ini
mengasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan antar
waktu dan individu sehingga sangat mirip dengan model
OLS (Ordinary Least Square) karena menggunakan
kuadrat terkecil. Model fixed effect menggunakan
variabel dummy untuk melihat perbedaan intersep
dalam mengestimasi data panel. Model umum Fixed
Effect adalah sebagai berikut:
dengan pendekatan Least Square Dummy Variable
(LSDV), yang dapat di lihat dalam persamaan dibawah
ini:

Dimana
adalah nilai koefisien determinasi model
tanpa restriksi (FEM) sedangkan
adalah nilai
koefisien determinasi dengan Restriksi (pooled OLS), m
adalah jumlah dummy variabel, n adalah jumlah
observasi dan k adalah parameter pada FEM (konstanta,
Variabel Penjelas, dan variabel dummy (Widarjono,
2013) . Sementara, Random Effect model dapat
dipandang sebagai model regresi dengan random
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constant term. Model umum random effect adalah
sebagai berikut:
[ ] {
[ ]}
Pendekatan Random Effect memiliki spesifikasi
yang melibatkan
sebagai group-speciﬁc random element
dan perbedaan penting antara Fixed Effect (Efek Tetap)
dan Random Effect (Efek Acak) adalah apakah efek
terhadap individu yang tidak terobservasi dapat
mewujudkan elemen yang mampu berkorelasi dengan
regressor dalam model, serta apakah efek ini bersifat
stokastik atau tidak.
Dalam penelitian ini variabel yang akan di
gunakan adalah sebagai berikut:
Y = Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa),
X1 = Produk Domestik Regional Bruto,
X2 = Tingkat Pengangguran Terbuka,
X3 = Rata-rata Lama Sekolah,
X4 = Umur Harapan Hidup
Dalam model regresi data panel, untuk
menentukan model mana yang paling tepat untuk
digunakan dalam penelitian ini apakah fixed effect atau
random effect, maka digunakan uji hausman (hausman
test). Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai
kritisnya maka model yang tepat adalah model fixed
effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman
lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat
adalah model Random Effect. Untuk menentukan apakah
model Fixed Effect atau model Random Effect yang
digunakan, maka digunakan kriteria dalam pengujian
Hausman yaitu:
 H0 : Random Effect yang dipilih
 H1 : Fixed Effect yang dipilih.

12
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Dan berdasarkan hasil perhitungan penulis, hasil uji
hausman adalah sebagai berikut:
Tabel 1.1 Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Pool: POVERTY
Test cross-section random effects
Chi-Sq.
Statistic

Test Summary
Cross-section random

Chi-Sq. d.f.

1.051844

Prob.
4

0.9018

Cross-section random effects test comparisons:
Variable

Fixed

Random

Var(Diff.)

Prob.

LOG(PDRB?)

0.747642

0.735081

0.001451

0.7416

LOG(UNEMP?)

0.017117

0.037566

0.000472

0.3466

LOG(SCHOOL?)

-1.595050

-1.440845

0.038657

0.4329

LOG(LIFE?)

-9.161458

-8.763075

0.773086

0.6505

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis (2020)
Dengan nilai chi-squares sebesar 1.051844 dan pvalue sebesar 0.9018. Sedangkan, nilai kritis chi-squares
dengan df sebesar pada α = 5% dan α= 1% masing-masing
sebesar 9.49 dan 13.28. Dengan demikian karena nilai
chi-squares statistik lebih kecil daripada distribusi chisquares dengan df 4 (1.051544 < 9.49 dan 13.28) maka
model yang dipilih adalah Random Effect. Dan
berdasarkan hasil estimasi dengan pendekatan random
effect dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini :
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Tabel 1.2
Hasil Estimasi Dengan Pendekatan Random Effect
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(PDRB?)
LOG(UNEMP?)
LOG(SCHOOL?)
LOG(LIFE?)
Random Effects
(Cross)
AMBON--C
TUAL--C
MALTENG--C
MALRA--C
TANIMBAR--C
MBD--C
BURU--C
BURSEL--C
ARU--C
SBB--C
SBT--C

31.39942
0.732636
0.045041
-1.389249
-8.650122

3.486482
0.066512
0.064986
0.270200
0.928227

9.006047
11.01506
0.693086
-5.141556
-9.318970

0.0000
0.0000
0.4899
0.0000
0.0000

0.091602
-0.189737
0.134201
0.549310
0.115942
0.181688
-0.132627
0.038269
-0.349725
-0.281976
-0.156946
Weighted Statistics

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.703981
0.679403
0.275703
16.43665
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Durbin-Watson stat

0.995761
0.369918
7.373180
0.728866

Unweighted Statistics
R-squared
Sum squared resid

0.493989
14.51620

Mean dependent var
Durbin-Watson stat

3.261090
0.370211

Sumber: Hasil Perhitungan Penulis (2020)
Berdasarkan hasil estimasi penulis diatas secara
umum dapat dilihat bahwa secara serempak variabel
independen berpengaruh terhadap variabel dependen
sebesar 70.39% dan sisanya dijelaskan oleh variabel
lainnya di luar model.
14
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1.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)
Terhadap Kemiskinan di Maluku
Hasil estimasi dengan menggunakan model
Random Effect diatas menunjukkan sebuah paradoks
dalam Ilmu Ekonomi. Karena pada umumnya dalam
berbagai teori/ literatur ekonomi yang ada, peningkatan
pertumbuhan ekonomi wilayah yang di proksi dengan
Variabel PDRB maka di asumsikan tingkat kemiskinan
pada wilayah tersebut juga akan ikut mengalami
penurunan. Namun, yang terjadi di Provinsi maluku
justru sebaliknya peningkatan PDRB dari Tahun ke
Tahun justru diikuti oleh peningkatan tingkat
kemiskinan. Hal ini dapat terkonfirmasi dengan data
BPS yang menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir
justru terjadi peningkatan kemiskinan di Maluku dari
3.66 % di Tahun 2015 menjadi 5.57% di Tahun 2019.
Munculnya kondisi paradoksal ini diakibatkan
cukup besarnya ketimpangan antar wilayah di Provinsi
Maluku. Kota Ambon sebagai pusat pemerintahan dan
pusat
perekonomian
menjadi
penopang
utama
perekonomian Maluku. Sementara, daerah lainnya di
Maluku hanya menjadi daerah penyangga dengan
perputaran ekonomi yang masih dalam skala kecil dalam
jangka Panjang akan mengakibatkan rendahnya
perputaran uang dimasyarakat akibat rendahnya tingkat
pendapatan masyarakat.
(Todaro and Smith, 2011) menyatakan bahwa
pembangunan merupakan sebuah proses multidimensi
yang melibatkan berbagai aspek tidak hanya
pertumbuhan ekonomi saja sehingga membutuhkan
keterlibatan banyak pihak yang pada akhirnya akan
mampu mereduksi gap atau jurang pendapatan antara
yang kaya dan yang miskin melalui distribusi
pendapatan yang lebih baik.
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Masalah ini juga ditemukan pada penelitian
(Akoum, 2008) yang menemukan bahwa pada beberapa
negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, juga tidak mampu mengurangi
tingkat kemiskinan. (Mulok et al., 2012) menemukan
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjelaskan
secara keseluruhan evolusi masalah kemiskinan. Hal ini
disebabkan kebijakan yang diambil belum tentu
menyentuh akar permasalahan apalagi ditambah
masalah dalam institusi pengambil kebijakan dan
kemungkinkan terjadinya Trickle Down Effect sehingga
menimbulkan kesenjangan distribusi pendapatan antar
wilayah. Disisi lain, budaya masyarakat maluku yang
teraktualisasi dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya
tradisional (nelayan, petani, pedagang pasar tradisonal)
menjadikan nilai tambah PDRB juga rendah.
1.6 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap
Kemiskinan di Maluku
Pada hasil estimasi di atas dapat dilihat bahwa
kemiskinan di maluku memiliki hubungan yang positif
dengan tingkat pengangguran, namun hubungan ini
pengaruhnya tidak signifikan hal ini dapat dijelaskan
melalui nilai probabilitas tang berada di atas 0.05.
sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran
tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap
kemiskinan di Maluku
Hal ini disebabkan kriteria Pengangguran yang
digunakan BPS tidak cukup relevan menjelaskan kondisi
pengangguran di Maluku. Jumlah Angkatan kerja yang
berada di maluku Mayoritas bekerja pada sektor
Informal bukan pada sektor formal sehingga Ketika di
konversi ke variabel tingkat pengangguran terbuka
(TPT) maka masyarakat yang berada pada kategori ini
kemudian dimasukkan ke dalam kategori Miskin.
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Padahal dalam faktanya, mereka masih dapat memenuhi
kebutuhan dasar sehari-harinya.
(Defina, 2004) dalam penelitiannya menyimpulkan
bahwa
bagaimana
pengangguran
dapat
mempengaruhi tingkat kemiskinan tergantung pada
bagaimana ukuran yang ditetapkan untuk mengukur
kemiskinan tersebut. Sehingga dibutuhkan variabel
pengukuran yang lebih holistik dan mengedepankan
local wisdom/ kearifan lokal untuk benar-benar
menentukan variabel kemiskinan itu sendiri.
1.7 Pengaruh
Tingkat
Pendidikan Terhadap
Kemiskinan di Maluku
Dalam penelitian ini variabel tingkat Pendidikan
di proksi dengan angka rata-rata lama sekolah. Penulis
mengasumsikan bahwa variabel ini akan mampu
menunjukkan kapasitas SDM setiap individu terkait
dengan jenjang Pendidikan yang ditempuhnya. Semakin
tinggi jenjang pendidikannya maka individu tersebut
berpeluang untuk mendapat pekerjaan dengan tingkat
pendapatan yang baik.
Berdasarkan hasil estimasi penulis, variabel ini
memiliki koefisien -1.389249 dan signifikan yang artinya
jika tingkat Pendidikan di provinsi maluku meningkat
sebesar 1% maka akan menurunkan kemiskinan sebesar
angka koefisien tersebut. Sehingga secara sederhana
dapat disimpulkan bahwa Pendidikan memiliki peran
yang sangat penting dalam rangka mengurangi tingkat
kemiskinan di Maluku.
Sejak awal kemerdekaan masyarakat Maluku
telah dikenal sebagai masyarakat dengan tingkat
Pendidikan yang baik bahkan berhasil menghasilkan
tokoh-tokoh intelektual nasional seperti Johanis Leimena
yang menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri atau J.
Latuharhary yang menjadi Gubernur Pertama Maluku.
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Bahkan, di Tahun 1874 telah terdapat sekolah guru di
Ambon yang menghasilkan tenaga pendidik bagi
pengembangan intelektual masyarakat maluku.
Namun, sejak kemerdekaan Indonesia Pendidikan
di Maluku mulai mengalami kemunduran di mana
sebaran sekolah mulai tidak merata ditambah dengan
konflik sosial di Maluku banyak merusak fasilitas
Pendidikan. Oleh karena itu sangat esensial kembali
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku
melalui Pendidikan yang baik. Penelitian yang dilakukan
(Awan et al., 2011) juga memberikan hasil bahwa
Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam
penanggulangan kemiskinan, dengan tingkat Pendidikan
yang baik seorang individu akan memiliki pendapatan
yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya secara mandiri.
1.8 Pengaruh
Tingkat
Kesehatan
Terhadap
Kemiskinan di Maluku
Untuk merepresentasikan variabel Kesehatan di
Maluku digunakan variabel rata-rata lama hidup sebagai
proksi karena diasumsikan semakin lama rata-rata lama
hidup maka individu tersebut memiliki tingkat
Kesehatan yang baik. Dan dengan tingkat Kesehatan
yang baik seorang individu dalam hal ini masyarakat
miskin akan mampu meningkatkan produktivitas
Individu karena dengan Kesehatan yang baik seseorang
akan mampu meningkatkan kemampuan untuk bekerja,
mengurangi kesempatan untuk tidak masuk kerja dan
meningkatkan output energi. Oleh karena itu, tingkat
kesehatan yang baik akan memiliki pengaruh negatif
terhadap kemiskinan (Arsyad, 2002).
Hasil estimasi penulis dengan menggunakan
model random effect variabel tingkat Kesehatan memiliki
pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat
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kemiskinan di Maluku dengan koefisien -8.650122 yang
artinya jika tingkat Kesehatan di Maluku meningkat
sebesar 1% maka akan mengurangi kemiskinan sebesar
angka koefisien tersebut.
Hal
ini
mengindikasikan
bahwa
tingkat
Kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam
rangka mengatasi kemiskinan di Maluku. Rata-rata Usia
harapan hidup di Maluku pada Tahun 2019 adalah 65.82
tahun, angka ini berada di bawah rata-rata nasional
yang berada pada angka 71.34 Tahun (Badan Pusat
Statistik, 2020). Rendahnya Usia harapan hidup di
Maluku dapat dianalisis sebagai akibat dari tidak
optimalnya penggunaan anggaran Kesehatan di seluruh
wilayah maluku (Sihaloho, Rijoly and Siregar, 2019),
anggaran yang ada lebih banyak dihabiskan untuk
belanja rutin (gaji pegawai & belanja operasional)
daripada belanja modal sehingga mengakibatkan
infrastruktur Kesehatan di wilayah Maluku sangat
terbatas yang pada akhirnya mengurangi literasi
Kesehatan masyarakat sehingga banyak ditemukan
kasus gizi buruk atau atau tidak terkontrolnya angka
kelahiran, yang pada akhirnya akan terus meningkatkan
angka kemiskinan.
1.9 Penutup
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan
penulis ditemukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Variabel ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan
ekonomi (PDRB) ternyata tidak berpengaruh terhadap
tingkat kemiskinan. Dalam periode penelitian ketika
tingkat PDRB terus mengalami peningkatan justru
diikuti dengan peningkatan tingkat kemiskinan di
Maluku. Hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya
ketimpangan distribusi pendapatan di Maluku atau
timbulnya fenomena trickle down effect.
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2. Variabel tingkat pengangguran memiliki hubungan
yang positif dengan tingkat kemiskinan dimana jika
pengangguran meningkat maka akan meningkatkan
jumlah kemiskinan juga. Namun, hubungan ini tidak
signifikan hal ini disebabkan di Maluku lebih banyak
pekerja di sektor informal daripada yang bekerja di
sektor formal mengakibatkan penilaian dalam aspek
ini sedikit bias.
3. Variabel pendidikan memiliki hubungan yang negatif
dan signifikan dengan tingkat kemiskinan. Sehingga,
jika tingkat pendidikan masyarakat meningkat akan
mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan tingkat
pendidikan yang baik akan meningkatkan peluang
seorang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang
lebih baik dan ujungnya akan memberikan
pendapatan yang layak.
4. Sama seperti variabel pendidikan, variabel kesehatan
juga memiliki hubungan yang negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemiskinan. Sehingga jika terjadi
perbaikan kualitas kesehatan di Maluku akan mampu
mengurangi tingkat kemiskinan. Karena dengan
kesehatan yang baik seorang individu akan mampu
terus menjaga produktivitasnya sehingga dalam
jangka panjang akan memberikan kestabilan
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan
di wilayah kepulauan terutama wilayah dengan
kontur geografis terdiri atas pulau-pulau kecil seperti
Maluku lebih banyak dipengaruhi faktor-faktor yang
bersifat sosial atau non-ekonomi (Pendidikan &
Kesehatan)
daripada
faktor-faktor
ekonomi
(Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran).
Dari kesimpulan seluruh penelitian maka
terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan,
antara lain sebagai berikut:
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1. Bagi Pemerintah Provinsi Maluku, haruslah tetap
mengedepankan
pendekatan
spasial
dalam
pengentasan
kemiskinan
di
Maluku
dengan
pendekatan tersebut maka pemerintah dapat fokus
untuk menjalankan program yang sesuai dengan
karakteristik masyarakat sehingga diharapkan
program-program tersebut tepat sasaran untuk
pengentasan kemiskinan.
2. Pemerintah
juga harus
melakukan ekspansi
pembangunan ke wilayah- wilayah yang berada pada
jalur
pelayaran
internasional,
yang
mampu
memberikan efek multiplier bagi pembangunan
wilayah setempat.
3. Bagi pemerintah pusat agar mampu mengembangkan
model perhitungan kemiskinan yang lebih holistik
untuk memotret kondisi masyarakat wilayah
kepulauan dari sudut pandang yang berbeda.
Sehingga dalam penentuan kategori/ klasifikasi
kemiskinan tidak bias dan subjektif, karena
masyarakat Maluku tidak pernah merasa dirinya
miskin di tengah kelimpahan sumber daya alam yang
ada.
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BAB II
DIGITALISASI EKONOMI DESA
MEMASUKI ERA KENORMALAN BARU
Dr. Evi Maria., SE., M.Acc., Ak., CA.
Fakultas Teknologi Informasi,
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga

2.1.Pendahuluan
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19)
merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh
virus bernama SARS-COV-2, atau sering disebut dengan
nama virus corona. COVID-19 sedang mewabah di
seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi ini
dideklarasikan World Health Organization (WHO)
sebagai darurat kesehatan publik yang menjadi
keprihatinan internasional tanggal 30 Januari 2020.
Pemerintah Indonesia juga mendeklarasikan pandemi ini
sebagai Bencana Nasional yang dituangkan dalam
Keputusan Presiden No. 12/2020 tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Hingga saat ini, pandemi COVID-19 belum juga
menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. WHO bahkan
memprediksi kemungkinan virus ini akan bertahan
lama. COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang
belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia,
sehingga manusia belum memiliki kekebalan tubuh
terhadap virus corona. Ini membuat sulit untuk
memprediksi kapan pandemi ini akan berakhir. Vaksin
dan obat efektif untuk membunuh virus juga belum
ditemukan. Para ahli masih bekerja keras untuk
mengembangkan dan menemukan vaksin dan obat untuk
mengendalikan virus corona.
Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19
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Prinsipnya,
sama
seperti
HIV
(Human
Immunodeficiency Virus), virus tersebut tetap masih ada
sampai saat ini. Awal penyebarannya menimbulkan
kepanikan, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Masyarakat
sudah tahu cara untuk mencegah penularan HIV,
sehingga jumlah orang terinfeksi HIV tentunya sudah
turun drastis dibandingkan saat-saat awal pandemi.
Belajar dari pandemi HIV, pendemi COVID-19 juga
menuntut masyarakatnya untuk menjalani gaya hidup
baru dalam rangka memutus rantai penyebaran virus
tersebut. Masyarakat dituntut untuk hidup berdampingan dengan virus corona sampai ditemukan vaksin
dan imunisasi masal dapat dilakukan. Perubahan cara
hidup masyarakat ditengah pandemi COVID-19 di
berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan ekonomi
disebut dengan istilah ―new normal―. Dalam istilah
bahasa Indonesia istilah tersebut diterjemahkan menjadi
―kenormalan baru―.
Kenormalan baru ditetapkan sebagai salah satu
langkah percepatan penanganan COVID-19 oleh
pemerintah Indonesia. Ada empat arahan Presiden
Republik Indonesia (RI) dalam rangka menuju tatanan
dunia baru (Khadafi, 2020). Pertama, TNI dan Polri
diterjunkan pada 1.800 titik di empat provinsi dan 25
kabupaten/kota untuk membantu mendisiplinkan
masyarakan dalam menerapkan protokol kesehatan.
Kedua,
sosialisasi
protokol
kesehatan
kepada
masyarakat untuk beradaptasi dengan kenormalan baru.
Ketiga, beberapa provinsi dan kota yang memiliki daya
penularan COVID-19 rendah, maka akan lebih dulu
untuk menerapkan konsep kenormalan baru. Keempat,
pemerintah perlu memperhitungkan persiapan setiap
daerah menuju kenormalan baru.
Arahan Presiden RI tersebut, bukanlah berarti
masyarakat diminta pasrah dan menyerah terhadap
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pandemi ini. Namun, kebiasaan baru harus segera
diinisiasi dan disiapkan pemerintah Indonesia. Kondisi
ini disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, pandemi
COVID-19 telah berdampak menurunkan tingkat
pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020. Kedua,
angka pengangguran dan kemiskinan terus meningkat
jika dibandingkan sebelum terjadinya COVID-19. Ini
berarti saat COVID-19, semakin banyak orang yang
kehilangan pekerjaan dan juga semakin banyak orang
yang masuk dalam kategori miskin di Indonesia. Ketiga,
COVID-19 juga melumpuhkan tiga sektor penting di
Indonesia, yaitu pariwisata, investasi, dan perdagangan.
Dari sektor pariwisata, pandemi COVID-19
menghambat proses mobilitas antar negara. Kebijakan
pembatasan sosial (social distancing) diberlakukan
hampir di seluruh negara di dunia. Tujuannya, untuk
mengendalikan dan menghambat penyebaran virus
tersebut. Pembatasan sosial, yaitu pembatasan orang
sehat untuk berkunjung ke tempat ramai dan melakukan
kontak secara langsung dengan orang lain, serta menjaga
jarak optimal, yaitu dua meter dengan orang lain.
Adanya jarak diyakini dapat membuat penyebaran virus
ini berkurang. Sekarang ini, istilah social distancing
tersebut sudah diganti pemerintah dengan istilah
physical distancing. Konsekuensinya, tidak sedikit
wisatawan yang kemudian membatalkan rencana
perjalanan wisatanya ke Indonesia. Tak tangungtanggung, persentase pembatalan paket wisata mencapai
angka hampir 100 persen. Usaha perjalanan wisata,
hotel, restoran, transportasi seakan-akan lumpuh dari
aktivitas pelayanan jasa wisata. Tren penurunan
kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia saat
pendemi COVID-19, terlihat pada grafik 2.1.
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Grafik 2.1 Kunjungan wisatawan 2019-2020
(Kemenparekraf, 2020)

Dari sektor investasi, pandemi COVID-19
memberikan tekanan yang cukup berat. Laporan
realisasi investasi triwulan pertama tahun 2020 yang
diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak
pada penurunan realisasi nilai Penanaman Modal Asing
(PMA). Nilai realisasi PMA triwulan pertama tahun 2020
turun sebesar 9,2 persen jika dibandingkan periode
sebelumnya (Hartomo, 2020). Menariknya, COVID-19
memberi dampak pada peningkatan investasi dalam
bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai
realisasi PMDN triwulan pertama tahun 2020 sebesar Rp
112,7 triliun, sedangkan tahun sebelumnya nilai tersebut
hanya sebesar Rp 87,2 triliun. Kondisi ini menunjukkan
bahwa meskipun Indonesia dilanda pandemi, namun
iklim investasi di dalam negeri masih dipercaya oleh
para investor dalam negeri dapat mendatangkan
keuntungan bisnis.
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Dari sektor perdagangan, pandemi COVID-19
menempatkan Indonesia di posisi yang meresahkan.
Bagaimana tidak, selama hampir delapan tahun ini,
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menjadi mitra
dagang terbesar di Indonesia. Namun, pandemi ini
membuat ekspor komoditas utama Indonesia, yaitu
batubara dan kelapa sawit ke RRT justru turun drastis.
RRT ditetapkan menjadi salah satu negara episentrum
COVID-19. Kebijakan pembatasan atau lockdown
menekan aktivitas perdagangan di sana. Pemerintah
Indonesia harus segera melakukan diversifikasi ke
negara tujuan ekspor lainnya, seperti Korea Selatan,
Taiwan, Italia, Spanyol, Belanda, dan Amerika agar
dapat segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Lambatnya pertumbuhan ekspor Indonesia ini berakibat
pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat dan
kepercayaan konsumen, sehingga konsumsi menjadi
tertunda.
Aktivitas perdagangan impor barang modal dan
mesin juga mengalami pelambatan karena COVID-19.
Ini pertanda baik untuk defisit transaksi berjalan.
Namun tidak, untuk kondisi penurunan aktivitas impor
makanan, seperti sayuran, buah, daging dan produk
susu. Penurunan aktivitas impor barang-barang
tersebut, justru memberikan tekanan inflasi di dalam
negeri. Tren penurunan aktivitas perdagangan ekspor
dan impor saat COVID-19 terlihat pada Grafik 2.2.
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Grafik 2.2
Perdagangan ekspor dan impor Indonesia sebelum dan
saat pandemi COVID-19 (Pusat Data dan Informasi
Kemendag, 2020)
Perdagangan Ekspor dan Impor Indonesia
Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19
(dalam Juta US$)
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JAN-MEI 2020
Ekspor

Impor

Tidak hanya perdagangan ekspor dan impor yang
terdampak Covid-19, pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial juga memberi dampak penurunan seluruh
aktivitas perdagangan baik di kota, di desa, dan antar
pulau di seluruh pelosok negeri. Seluruh pelaku ekonomi
terdampak mulai dari pedagang pasar, Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM), sampai dengan petani dan
pedagang di desa dan daerah tertinggal yang tergabung
dalam Badan Usaha Milik Desa (BumDes). Ini
ditunjukkan dengan hasil survei Pusat Penelitian
Ekonomi LIPI (2020) yang menemukan bahwa 94,7
persen UMKM mengalami penurunan penjualan akibat
COVID-19, seperti yang disajikan pada grafik 2.2.
Penurunan terbesar dialami oleh UMKM yang
mengandalkan toko fisik, penjualan langsung, dan
reseller. UMKM yang penjualannya tidak terpengaruh
pandemi dan UMKM yang mengalami kenaikan
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penjualan saat pandemi adalah UMKM yang sudah
menggunakan e-commerce untuk transaksi jual belinya.
Grafik 2.3
Dampak COVID-19 terhadap penjualan UMKM
(Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2020)
Dampak COVID-19 terhadap Penjualan UMKM
Tetap

Turun

Meningkat
3%

2%

95%

Dampak
pandemi
terhadap
perekonomian
masyarakat desa, menjadi menarik untuk dibahas.
Alasannya, pemberlakuan Undang-Undang No. 6/2014
tentang Desa telah mengubah paradigma pengaturan
dan pengelolaan desa. Desa diberikan kewenangan untuk
menyelenggarakan
pemerintahan,
melaksanakan
pembangunan, serta memberdayakan masyarakatnya.
Desa tidak hanya diberikan hak otonomi, tetapi juga
diberi sumber-sumber pendapatan sendiri untuk
membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di
sana. Konsekuensinya, dinamika pertumbuhan ekonomi
di desa ditentukan oleh kemampuan desa dalam
mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
berdasarkan nilai sosial budaya masyarakat desa.
Pemerintah desa berperan sebagai regulator
untuk mendukung perkembangan investasi serta usaha
perdagangan
di
sana.
Namun,
ketidaksiapan
sumberdaya manusia di desa terkait hal ini selalu
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menjadi masalah utama dalam pembangunan dan
pengelolaan desa. Kondisi ini semakin diperparah
dengan
munculnya pandemi
COVID-19.
Upaya
pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah,
menganggu kegiatan perekonomian desa. Pendapatan
masyarakat menjadi turun bahkan mengalami kerugian.
Pembatasan sosial membuat pedagang dan UMKM tidak
bisa menjual dagangannya. Petani di desa dihadapkan
kesulitan distribusi hasil panen. Padahal, pasokan
pangan di kota semuanya berasal dari desa. Jika kondisi
ini dibiarkan, maka ada ancaman terkait pangan di
Indonesia. Oleh sebab itu, tanpa campur tangan
pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sudah pasti
ekonomi desa akan sulit untuk pulih. Desa memerlukan
strategi untuk memasuki kondisi kenormalan baru.
Salah satu strategi Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
adalah dengan membangun digitalisasi ekonomi desa
(Firman, 2020a). Tulisan bab ini akan membahas
tentang digitalisasi ekonomi desa dalam rangka
memasuki kenormalan baru. Ada tiga bagian yang di
bahas dalam tulisan ini. Pertama, paradigma baru
pembangunan desa. Kedua, COVID-19 dan ekonomi
desa. Ketiga, digitalisasi ekonomi desa dan kenormalan
baru.
2.2.Paradigma Baru Pembangunan Desa
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan adalah salah satu nawacita Presiden RI.
Indonesia memiliki 74.953 desa. Sejak tahun 2014, desa
menjadi tempat prioritas pembangunan nasional. Desa
tidak lagi menjadi obyek pembangunan, tetapi menjadi
subyek pembangunan. Pemerintah berusaha keras untuk
menghapus citra buruk desa, sebagai potret buram
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kemiskinan. Oleh sebab itu, pembangunan desa perlu
terus di dorong agar kesejahteraan dan kualitas hidup
masyarakat di sana meningkat.
Pemberlakuan UU No. 6/2014 tentang Desa
menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bagaimana
tidak, UU tersebut memberi kewenangan desa untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial
budaya masyarakat. Desa tidak lagi diharapkan menjadi
kawasan terbelakang dan kurang produktif, tetapi
menjadi daerah yang makmur dan sejahtera.
UU Desa tersebut, mengidentifikasi empat tujuan
pembangunan desa. Pertama, pembangunan desa
dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.
Kedua,
pembangunan
desa
dilakukan
untuk
meningkatkan pelayanan publik di desa. Ketiga,
pembangunan desa dilakukan untuk penanggulangan
kemiskinan. Keempat, pembangunan desa dilakukan
untuk
menjadikan
masyarakat
sebagai
subyek
pembangunan dan bukan lagi obyek pembangunan.
Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan
peningkatan pelayanan dasar di desa, pembangunan dan
pengembangan infrastruktur desa, pengembangan
potensi ekonomi lokal di desa, dan pemanfaatan sumber
daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan di
desa.
Konsekuensi otonomi desa, pemerintah mengalokasikan Dana Desa untuk membiayai dan melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa. Dana tersebut berasal dana dari
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang
ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) kabupaten/kota. Dana Desa mulai dialokasikan
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pertama kali pada tahun 2015. Data Kemendes (2020)
menunjukkan anggaran Dana Desa meningkat dari
tahun ke tahun. Data penyaluran Dana Desa dari tahun
2015-2020 disajikan pada Grafik 2.4.
Grafik 2.4
Penyaluran Dana Desa tahun 2015-2020
(Kemendes, 2020)

Berdasarkan hasil evaluasi selama lima tahun
pelaksanaannya, yaitu tahun 2015-2019, Dana Desa
terbukti telah menghasilkan sarana dan prasarana yang
bermanfaat bagi masyarakat desa. Sarana dan prasarana
tersebut, antara lain jalan desa, jembatan desa,
tambatan perahu, drainase, embung, irigasi, penahan
tanah, sarana olahraga, air bersih, sumur, fasilitas
umum untuk mandi, cuci, kakus (MCK). Dana Desa juga
digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan dengan
mengadakan kegiatan pendidikan anak usia dini
(PAUD), pembangunan poliklinik desa (polides), dan
posyandu.
Dana
Desa
juga digunakan untuk
menggerakkan ekonomi desa dengan membangun pasar
desa dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa
(BumDes). BumDes melakukan kegiatan-kegiatan
perdagangan komoditi lokal desa. Kemendes (2020)
mencatat pemanfaatan Dana Desa tahun 2015-2019
seperti yang disajikan pada Grafik 2.5.
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Grafik 2.5
Pemanfaatan Dana Desa tahun 2015-2019
(Kemendes, 2020)

Jalan
Desa
231.709
KM

Jembatan
1.327.069
Meter

Tambatan
Perahu
6.312 Unit

Drainase
36.184.121
Meter

Embung
4.859
Unit

Irigasi
65.626
Unit

Penahan
Tanah
215.989 Unit

Sarana
Olahraga
25.022 Unit

Air
Bersih
993.764
Unit

Sumur
58.259
Unit

Fasilitas
MCK
339.909 Unit

PAUD
59.640
Kegiatan

Polides
11.599
Unit

Posyandu
30.127
Unit

BumDes
39.226
Kegiatan

Pasar Desa
10.480 Unit

Alokasi Dana Desa berdampak pada peningkatan
pendapatan perkapita perbulan bagi masyarakat desa.
Per kapita dihitung dari penduduk desa yang usia lanjut
sampai anak-anak yang baru lahir. Tahun 2014,
pendapatan perkapita masyarakat desa hanya sebesar
Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

35

Rp 572.586 per bulan, namun akhir tahun 2019,
pendapatan perkapita sudah mencapai Rp 877.074 per
bulannya. Artinya, desa juga memiliki potensi besar
menggerakan perekonomian Indonesia. Ini karena
peningkatan pendapatan juga berdampak pada
peningkatan daya beli akan barang dan jasa.
Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa
tahun 2014-2019, disajikan pada grafik 2.6.
Tak hanya berdampak pada peningkatan
pendapatan perkapita desa, alokasi Dana Desa juga
diketahui
berdampak
pada
penurunan
angka
pengangguran di desa. Angka pengangguran di desa
mengalami penurunan sebesar 1,48 persen dari 4,93
persen pada bulan Februari 2015 menjadi 3,45 persen di
bulan Februari 2019. Jika dibandingkan dengan kota,
angka pengangguran desa jauh lebih kecil. Ini karena
angka pengangguran di kota, bulan Februari 2019 masih
mencapai 6,3 persen. Angka pengangguran di kota juga
mengalami penurunan tetapi tidak sebesar penurunan
angka pengangguran di desa. Angka pengangguran kota
hanya mengalami penurunan sebesar 0,23 persen saja.
Ini berarti bahwa dampak alokasi Dana Desa dari
pemerintah mampu mensejahterakan masyarakat dan
mengurangi angka pengangguran di desa.
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Grafik 2.6
Pendapatan per kapita desa tahun 2014-2019
(data BPS diolah)
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Desa-desa di Indonesia memiliki banyak potensi
untuk dikembangkan. Dirjen PPMD (2020) mengindentifikasi ada 20.034 desa memiliki potensi
perkebunan, 12.827 desa memiliki potensi perikanan,
64.587 desa memiliki potensi energi baru terbarukan,
61,821 desa memiliki potensi pertanian, dan 1.902 desa
memiliki potensi menjadi desa wisata. Selain itu, desa
juga memiliki komoditas UMKM yang tidak sedikit
jumlahnya, yaitu sebanyak 1,8 juta. Pemerintah terus
berkomitmen membangun desa. Ini terlihat dari arah
kebijakan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (PPMD) tahun 2020-2024. Pertama,
mengentaskan 10.000 desa tertinggal menjadi desa
berkembang. Kedua, mendorong 5.000 desa berkembang
menjadi desa mandiri. Ketiga, revitalisasi 63 kawasan
transmigrasi. Keempat, revitalisasi 40 Kawasan
Perdesaan
Prioritas
Nasional
(KPPN).
Kelima,
mengentaskan 62 daerah tertinggal.
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2.3 COVID-19 dan Ekonomi Desa
Aktivitas ekonomi di perdesaan diharapkan dapat
menjadi tulang punggung penciptaan pendapatan, saat
kota mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
UMKM dan sektor pertanian telah membuktikan
eksistensinya untuk menopang pertumbuhan ekonomi
nasional. Fenomena ini jelas terlihat saat krisis ekonomi
tahun 1997-1998 dan krisis ekonomi tahun 2008-2009.
UMKM tetap bertahan dan berjaya saat hantaman badai
krisis ekonomi. Ini disebabkan oleh tiga hal. Pertama,
UMKM umumnya bergerak pada penyediaan barang dan
jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab
itu, meskipun daya beli masyarakat turun karena krisis
ekonomi,
tentunya
tidak
akan
mempengaruhi
permintaan pemenuhan kebutuhan tersebut. Kedua,
umumnya, UMKM cenderung memanfaatkan sumber
daya lokal, mulai dari bahan baku, tenaga kerja,
peralatan, dan modal, sehingga harga bahan baku dan
lainnya tidak terpengaruh oleh fluktuasi kurs saat
kondisi krisis ekonomi, seperti saat melakukan transaksi
impor. Ketiga, umumnya para UMKM menggunakan
sumber permodalan sendiri, sehingga UMKM tidak
terpengaruh saat perbankan mengeluarkan kebijakan
suku bunga tinggi saat krisis.
Masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia sejak
awal Maret 2020 telah membuat perekonomian
Indonesia berada pada zona krisis. Karakteristik krisis
ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini tentunya
sangat berbeda dengan karakteristik krisis ekonomi
periode-periode sebelumnya. Kondisi ini tentunya
menimbulkan pertanyaan banyak pihak, apakah UMKM
dan sektor pertanian bisa dapat kembali menjadi
tumpuan bangkitnya perekonomian nasional. Fakta,
virus corona yang mematikan dan proses penyebaran
virus pun relatif cepat, karena transmisi virus terjadi
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antara orang yang sudah terinfeksi dengan orang tanpa
penyakit melalui tetesan air dari hidung atau mulut
dalam kontak dekat tanpa pelindung membuat
pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan cepat
dan tepat untuk mencegah virus tersebut menyebar lebih
luas. Kerjasama semua pihak diperlukan untuk
meminimalisir kerugian. Siap atau tidak siap, komitmen
dari semua pihak diperlukan untuk menghadapi,
mencegah, dan melawan penyebaran virus corona dari
bumi pertiwi ini. Tujuannya jelas, yaitu agar Indonesia
dapat segera keluar dari zona krisis.
Pemerintah pun mengambil beberapa kebijakan
untuk meminimalisir penyebaran virus corona di
masyarakat. Pertama, kebijakan work form home (WFH),
yaitu melaksanakan tugas kedinasannya di rumah atau
tempat tinggalnya masing-masing. Kebijakan WFH
adalah kebijakan humanis, tak hanya untuk mencegah
penyebaran COVID-19 di perusahaan dan masyarakat
luas, tetapi juga memastikan pelaksanaan tugas dan
fungsi dari pegawai berjalan secara efektif. Kebijakan ini
sudah dimulai sejak tanggal 16 Maret 2020. Penetapan
perpanjangan kebijakan WFH mengikuti penetapan
status darurat bencana virus corona yang dibuat oleh
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kebijakan ini berlaku hingga 4 Juni 2020.
Kedua, kebijakan pembatasan sosial berskala
terbatas. Masyarakat diminta untuk menghindari
kerumunan, mengurangi aktivitas tidak penting di luar
rumah, dan menerapkan physical distancing atau jaga
jarak. Ketiga, kebijakan pembatasan sosial berskala
besar (PSBB), seperti yang diatur dalam UU No. 6/2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 ayat 10, yaitu
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu
wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
terkontaminasi. PSBB, meliputi tiga hal, yaitu
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meliburkan sekolah dan tempat kerja, membatasi
kegiatan keagamaan, dan membatasi aktivitas di tempat
umum.
Pemberlakuan
kebijakan-kebijakan
tersebut
tentunya membawa dampak ekonomi tidak hanya di
kota-kota besar, tetapi juga sampai ke perdesaan. Krisis
ekonomi karena pandemi ini membuat aktivitas ekonomi
perdesaaan tidak lagi bisa dapat diandalkan untuk
menopang perekonomian nasional. Pembatasan sosial
dan/atau physical distancing berdampak langsung pada
penurunan frekuensi transaksi perdagangan. Pemberlakuan kebijakan ini, membatasi interaksi sosial
manusia dan aktivitas perdagangan, dengan cara
mengurangi jumlah kedatangan, penjual dan pembeli
pada waktu-waktu tertentu di pasar. Padahal sebagian
besar UMKM mengandalkan toko fisik dan penjualan
secara langsung.
Penurunan kinerja UMKM di Indonesia akibat
COVID-19 di dukung oleh hasil survei daring Pusat
Penelitian Ekonomi LIPI (2020) yang dilakukan tanggal
1-20 Mei 2020. Survei dilakukan pada 679 responden,
dengan mata pencarian utama sebagai pelaku UMKM di
24 provinsi. Profil responden survei daring disajikan
pada grafik 2.7. Hasil survei menemukan bahwa secara
umum, pandemi COVID-19 menurunkan keuntungan
usaha lebih dari 75 persen, akibat biaya produksi tetap
atau bahkan cenderung meningkat sementara penjualan
usaha mengalami penurunan. Pusat Penelitian Ekonomi
LIPI (2020) mengidentifikasi biaya usaha yang
mengalami.peningkatan selama pandemi, yaitu bahan
baku, transportasi, tenaga kerja, dan biaya lainnya. Dari
sisi metode penjualan, hasil survei menemukan
penurunan profit lebih dari 75 persen dialami oleh 47,44
persen usaha penjualan langsung, 40,17 persen usaha
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penjualan secara online, dan 39,41 persen dengan metode
penjualan gabungan, yaitu langsung dan online.
Grafik 2.7
Profil responden survei daring dampak COVID-19
terhadap Kinerja UMKM Indonesia
(Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, 2020)
Profil Responden Survei Daring LIPI 2020
Dampak COVID-19 terhadap Kinerja UMKM
Indonesia
Kecil
8%

Menengah
4%

Ultra
Mikro
33%

Mikro
55%

Banyak cara dilakukan para pelaku UMKM agar
tetap bisa mempertahankan usahanya. Pertama, pelaku
UMKM memberikan potongan harga dari produk dan
jasa yang dihasilkannya sebagai strategi bertahan dalam
kondisi pandemi. Kedua, pelaku UMKM mencari
pemasok bahan baku yang lebih murah, agar biaya
produksi dapat dikurangi, seiring dengan penurunan
keuntungan yang diperoleh karena berkurangnya
pembeli dan pemberlakuan kebijakan potongan harga.
Ketiga, pelaku UMKM mengurangi tenaga kerja dengan
melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) agar
dapat terus mempertahankan usaha saat pandemi ini.
Keempat,
pelaku
UMKM
memohon penundaan
pembayaran kepada pemasok dan kreditor. Ini karena
pelaku UMKM tidak memiliki cukup dana untuk
membayar kewajiban dari usahanya, saat pandemi ini.
Kelima, khusus untuk usaha menengah, para pengusaha
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melakukan permohonan untuk keringanan bunga dari
pinjaman modal usaha sebagai strategi bertahan dalam
kondisi pandemi ini.
Saat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial,
tidak sedikit dari pelaku UMKM yang memilih
menggunakan metode penjualan via personal chat
menggunakan nomer telephone atau whatsapp kepada
pelanggannya agar tetap bisa dapat melakukan
pemesanan yang nantinya akan dikirim ke rumah
pembeli. Namun, metode ini dinilai kurang efisien dan
efektif, karena pemasukan para penjual hanya datang
dari pelanggan yang dikenal saja. Penjual yang tidak
memiliki banyak pelanggan setia tentunya mengalami
kerugian yang lebih besar, sehingga tidak sedikit dari
para pedagang yang tetap berjualan secara diam-diam
meskipun ada larangan terkait pembatasan interaksi
sosial dari pemerintah. Tak heran jika penyebaran virus
masih berlanjut dan kasus positif COVID-19 terus
bertambah jumlahnya dari hari ke hari.
Kondisi yang sama juga dialami oleh para petani
di desa. Dirjen PPMD (2020) mengidentifikasi 82,77
persen penduduk desa bekerja di sektor pertanian. Saat
pandemi, para petani tetap harus melaksanakan panen
raya, namun petani dihadapkan pada persoalan
kesulitan distribusi hasil panen serta putusnya kontrak
para petani dengan pengusaha rumah makan dan hotel
yang juga terhenti usahanya akibat pandemi. Kondisi
pembatasan sosial ini, tentunya membuat penduduk desa
semakin terisolasi dan sulit melakukan transaksi
perdagangan. Petani kesulitan memasarkan produknya,
sehingga pemasaran produk hanya dilakukan ke
tetangga terdekat saja, sehingga berdampak pada
penurunan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di
sana. Kondisi ini pun tentunya mengancam rantai
pasokan makanan di Indonesia.
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Terkait ketahanan pangan saat pandemi,
pemerintah pun mengambil langkah cepat sebelum
nantinya muncul krisis pangan. Adapun empat langkah
pemerintah terkait ketahanan pangan saat pandemi.
Pertama, memberikan stimulus diantaranya relaksasi
Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian dan
mempercepat bantuan sarana dan prasarana pertanian.
Kedua, memberikan bantuan berupa pengangkutan
pangan dari daerah surplus ke daerah minus agar hasil
panen petani dapat terserap pasar dengan harga yang
wajar. Ketiga, menggerakkan pasar mitra tani yang ada
di seluruh provinsi propinsi di Indonesia untuk
memperpendek rantai distribusi hasil pertanian.
Keempat, bekerjasama dengan penyedia jasa distribusi
agar masyarakat mudah untuk mendapatkan bahan
pangan.
Penurunan
penjualan
saat
pandemi
ini,
menyebabkan PHK besar-besaran juga terjadi di
perusahaan manufaktur. Perusahaan menurunkan
jumlah produksi barang dan jasa. PHK dilakukan, baik
dengan skema pesangon atau tanpa pesangon. Tak
sedikit warga desa yang bekerja di pabrik juga terkena
PHK. Kondisi ini memaksa para pekerja urban untuk
pulang kampung karena tidak memiliki pendapatan di
kota. Penurunan pendapatan dan tidak memiliki
pendapatan mendorong mayoritas rumah tangga
mengalami kerentanan pangan dan gizi akibat besarnya
pengeluaran untuk konsumsi makan rumah tangga. Tak
hanya konsumsi makan rumah tangga yang rentan
krisis, konsumsi energi rumah tangga juga meningkat
sejalan dengan penerapan kebijakan WFH.
Pemerintah pun mengatur ulang kebijakan
penggunaan Dana Desa selama COVID-19. Kebijakan
tersebut antara lain, sebagai berikut (Firman, 2020b).
Pertama, membentuk relawan desa lawan COVID-19
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untuk mengedukasi warga tentang protokol kesehatan
dan bertanggungjawab terkait penanganan kasus
COVID-19 bekerjasama dengan puskesmas dan rumah
sakit. Kedua, mengadakan program Padat Karya Tunai
Desa (PKTD) untuk pekerja dari keluarga miskin,
penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota
masyarakat marjinal lainnya. Pelaksanaan program
harus memperhatikan protokol kesehatan. Upah pekerja
diberikan harian dengan memperhatikan nilainya harus
lebih tinggi dari komponen bahan. Ketiga, mengalih
fungsikan Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai
(BLT) untuk keluarga miskin bukan peserta Program
Keluarga Harapan (PKH) atau bukan peserta Bantuan
Pangan Non-Tunai (BPNT) dan bukan peserta Kartu
Pekerja. Selain itu, ada kriteria lain yang menjadi
prioritas program ini, yaitu warga desa yang kehilangan
pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga
yang rentan sakit kronis. Pendataan dilakukan oleh
relawan desa lawan COVID-19, sedangkan proses
validasi, finalisasi, dan penetapan dilakukan dalam
musyawarah desa yang di pimpin oleh kepala desa.
Pemerintah mendorong ekonomi desa untuk
segera pulih. Desa diharapkan dapat berkontribusi
menjadi pilar pemulihan ekonomi nasional, seperti
krisis-krisis ekonomi sebelumnya. Perubahan gaya hidup
dan tatanan ekonomi mempengaruhi bentuk kenormalan
baru di desa. Kebangkitan ekonomi desa pasca COVID19 dapat dilakukan dengan implementasi teknologi
digital. Percepatan implementasi teknologi informasi dan
komunikasi dan informasi (TIK) di perdesaan dipercaya
dapat menjadi solusi pemulihan ekonomi desa.
Kenormalan baru di desa akan membuat pergeseran pola
ekonomi yang minim pertemuan tatap muka (less contact
economy). Pola ekonomi seperti ini, ditandai dengan
adanya konektivitas yang tinggi antara manusia melalui
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TIK. Desa akan berkolaborasi dengan berbagai pihak
untuk berinovasi dengan menggunakan TIK.
2.4 Digitalisasi Ekonomi Desa dan Kenormalan
Baru
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
menawarkan model interaksi baru, tidak hanya bagi
individu dan masyarakat tetapi juga bagi aktivitas
ekonomi dan perdagangan. Digitalisasi ekonomi diyakini
memberi manfaat pada penurunan biaya produksi
sehingga dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. TIK
membantu perusahaan untuk lebih mudah bekerja sama
dengan pihak lain, baik itu pemasok, konsumen,
investor, kreditor, pemerintah, dan lain-lain.
Konsep digitalisasi ekonomi pertama kali
diperkenalkan oleh Don Tapscott pada tahun 1995, yaitu
sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang memiliki
karakteristik sistem informasi, akses instrumen,
kapastitas dan pemrosesan informasi (Sayekti, 2018).
Komponen digitalisasi ekonomi, terdiri dari industri,
TIK, aktivitas e-commerce, serta distribusi digital barang
dan jasa. Proses transformasi dilakukan secara
menyeluruh pada proses, kompetensi, dan model bisnis.
Ini dilakukan agar organisasi dapat memenangkan
persaingan bisnis yang ketat, sekarang ini. Perubahan
model bisnis dan inovasi, tak hanya terjadi di Indonesia,
tetapi terjadi juga di seluruh perusahaan di dunia ini.
Perdagangan berbasis elektronik atau e-commerce
adalah salah satu bentuk perubahan gaya bisnis karena
perkembangan TIK. Laudon and Laudon (2018)
mendefinisikan e-commerce sebagai proses membeli dan
menjual barang secara elektronik dalam satu transaksi
bisnis terkomputerisasi. E-commerce dapat dirasakan
manfaatnya baik oleh konsumen maupun pelaku bisnis.
Ada banyak tingkatan penggunaan e-commerce dalam
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bisnis, mulai dari penggunaan email, website untuk
menampilkan profil perusahaan dan produknya, bahkan
ada yang mengunakan e-commerce yang terintegrasi
pada seluruh proses bisnis usahanya, mulai dari
pemesanan, pembayaran, sampai pengiriman produk.
Penggunaan e-commerce tidak melulu untuk transaksi
bisnis perorangan tetapi juga mencakup transaksi bisnis
ke bisnis yang lebih besar jika dilihat dari volume dan
nilainya (Schonfeld, 1999). Ringkasnya, penerapan ecommerce memberi manfaat pada semua ukuran
organisasi, terutama bagi sektor bisnis skala kecil dan
menengah (Bao and Sun, 2010).
Penerapan e-commerce sebenarnya bukan hal
baru di Indonesia. Terbitnya Peraturan Presiden No. 74
(2017) tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional
Berbasis Elektronik (Road Map E-Commerce) tahun
2017–2019 menunjukkan komitmen pemerintah untuk
mendukung
perdagangan
menggunakan
TIK.
Pemerintah juga telah menyusun kebijakan ekonomi
yang berkeadilan untuk menjembatani kebutuhan
seluruh lapisan masyarakat termasuk pelaku UMKM
dalam rangka membangun cashless society. Cashless
society perlu dibangun untuk memudahkan transaksi
perdagangan antar pulau di Indonesia. Cashless society
tercipta jika penerapan TIK tidak hanya pada transaksi
jual beli barang saja, tetapi juga pada sistem
pembayaran dari transaksi jual beli dengan cara transfer
atau non tunai.
Pemerintah mendorong pasar ritel modern untuk
memanfaatkan TIK dan menciptakan pasar online yang
semakin mendekatkan kebutuhan penawaran dan
permintaan barang (Kementerian Kordinator Bidang
Perekonomian, 2017). E-commerce memberikan banyak
keuntungan dan kemudahan dibandingkan dengan
transaksi perdagangan konvensional. Pemanfaatan e-
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commerce memungkinkan transaksi bisnis dilakukan
tanpa batas waktu dan tempat, sehingga dapat
menurunkan biaya operasional, seperti biaya gaji dan
biaya sewa tempat. Dengan e-commerce, UMKM dapat
memasarkan produk dalam jangkauan yang lebih luas,
berkomunikasi dengan pemasok dan pelanggan,
mendapatkan informasi dan mengidentifikasi rekan
bisnis potensial, serta berkompetisi bisnis, sehingga
berdampak pada peningkatan pendapatan (Utomo,
Retnowati and Maria, 2014; Kurnia et al., 2015; Awiagah,
Kang and Lim, 2016). Transaksi bisnis melalui ecommerce akan meningkat jika penjual dan pembeli
merasa transaksi bisnis secara elektronik mudah, aman,
dan dapat dipercaya (Utomo, Retnowati and Maria, 2015;
Maya, 2016).
Less contact economy diyakini sebagai bentuk
kenormalan baru di desa untuk mencegah penyebaran
virus dan menggerakan perekonomian nasional. COVID19 memaksa pemerintah melalui Kemendes PDTT
mempercepat implementasi digitalisasi ekonomi desa
untuk menyambut kenormalan baru di sana (Firman,
2020a). Tujuannya adalah untuk menumbuhkan UMKM
di desa yang dapat menggerakan perekonomian nasional.
Kerjasama pemerintah dari tingkat pusat sampai desa
dibutuhkan saat proses integrasi ekonomi UMKM desa
ke dalam siklus digitalisasi ekonomi desa.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah
No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik untuk mengatur less contact
economy. PP ini mengatur lebih lanjut beberapa
ketentuan UU No.19/2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik terkait jaminan
pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan
orang lain dengan pertimbangan keadilan, keamanan,
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dan ketertiban. Ruang lingkup dari digitalisasi desa,
tidak hanya pada pengenalan dan pemahaman
masyarakat desa akan internet. Digitalisasi juga
diharapkan terjadi pada pelayanan publik sampai
perdagangan desa.
Implementasi digitalisasi ekonomi desa dilakukan
dengan cara mentransformasi model pasar tradisional ke
pasar digital. Pemerintah dapat bekerjasama dengan
pihak swasta dan pengelola pasar (middle man) untuk
membuat suatu website atau aplikasi sebagai tempat
transaksi jual beli dilaksanakan. Masyarakat tidak lagi
harus ke pasar untuk membeli keperluan dapur dan/atau
kebutuhan sehari-harinya. Transfrormasi model pasar
ini, diharapkan dapat membantu pelaku ekonomi desa
untuk memasarkan produk dan memperluas daerah
pemasaran, serta memotong rantai pasokan, sehingga
masyarakat desa dapat membeli barang dengan harga
yang murah.
Middle man, seperti koperasi desa dan/atau
BumDesa diperlukan agar proses transaksi jual beli
secara online di desa dapat dilakukan lebih terstruktur
dan teratur. Ini karena pelaku ekonomi desa masih
memiliki keterbatasan pemahaman dan penggunaan
TIK. Middle man berperan sebagai pihak yang
bertanggungjawab atas keberlangsungan aktivitas di
website toko. Middle man akan membantu UMKM desa
yang tidak bisa menggunakan TIK, dengan cara
membuka dan mengelola satu website toko untuk
memasarkan dan memproses transaksi jual beli produk
para UMKM tersebut. Sedangkan, untuk UMKM desa
yang bisa dapat dilatih untuk menggunakan TIK, middle
man berperan untuk melatih dan mendampingi UMKM
desa untuk membuat dan mengelola website tokonya
sendiri, sehingga diharapkan UMKM ini bisa menjadi

48

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

middle man bagi orang disekitarnya yang butuh bantuan
untuk memasarkan produknya.
Tidak hanya model pemasaran yang berubah,
model pembayaran transaksi di desa juga perlu diubah
menggunakan sistem digital dengan menggunakan uang
elektronik. Penggunaan uang elektronik membawa
dampak baik pada perekonomian nasional. Ini karena
proses transaksi menjadi semakin cepat dan mudah,
tingkat konsumsi masyarakat akan naik. Perputaran
uang semakin cepat dan memicu perkembangan sektor
riil. Semakin banyak usaha di sektor riil yang menarik
investor. Penggunaan uang elektronik dapat memberi
jarak transaksi ekonomi yang dilakukan oleh
masyarakat. Uang elektronik memberikan kemudahan
dalam menggunakan dan memiliki tingkat keamanan
yang lebih baik dibandingkan penggunaan uang tunai.
Penggunaan uang elektronik pada saat pandemi ini,
memberikan rasa aman dan menghilangkan keresahan
masyarakat akan tertular virus dari transaksi ekonomi
yang dilakukannya.
Sistem pembayaran elektronik akan terintegrasi
dengan sistem pemasaran online. Middle man berperan
untuk menjamin keamanan dan keyamanan bagi penjual
dan pembeli ketika melakukan transaksi jual beli secara
online. Risiko pembeli dan penjual dirugikan dalam
transaksi jual beli dapat diminimalkan dengan adanya
middle man, yaitu koperasi dan/atau BumDesa. Middle
man akan membuat aturan main tentang transaksi
pembelian dan penjualan, serta pembayaran secara
online. Ini dilakukan untuk meminimalkan risiko
pembeli dan penjual yang merasa dirugikan di kemudian
hari atas transaksi jual beli yang dilakukannya.
Keamanan bertransaksi dijamin oleh middle man dengan
cara membuka rekening penampungan transaksi jual
beli. Uang dari pembeli akan ditransferkan ke penjual
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jika pembeli sudah menerima barang dan tidak ada
keluhan terkait transaksi tersebut. Oleh sebab itu, peran
middle man sangat penting untuk menjamin
keberlangsungan penggunaan aplikasi, baik itu aplikasi
pemasaran digital maupun aplikasi uang elektronik.
Less contact economy menjadi pola adaptasi baru
masyarakat desa dalam rangka memutus rantai
penyebaran virus. Perubahan pola ekonomi lama ke pola
ekonomi di desa dapat di lihat pada tabel 2.1. Perubahan
pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru bukanlah hal
yang mudah. Hasil riset terdahulu menemukan bahwa
manusia adalah salah satu faktor penghambat utama
bagi UMKM ketika akan mengimplementasikan TIK
(Maria, Kristianto and Gundo, 2012; Persulessy and
Silaya, 2017). Tingkat pendidikan karyawan yang
rendah, karyawan yang belum memiliki keahlian TIK
yang memadai, resistensi karyawan terhadap TIK, dan
karyawan yang tidak memiliki waktu serta komitmen
untuk belajar tentang TIK di identifikasi sebagai
hambatan yang akan dihadapi oleh desa ketika akan
menerapkan pola ekonomi baru. Selain itu, investasi
awal untuk TIK juga membutuhkan dana yang tidak
sedikit, sedangkan kebanyakan UMKM tidak memiliki
dana yang cukup, baik untuk mengadakan infrastruktur
TIK maupun untuk melatih karyawan menggunakan
TIK. Kondisi ini juga diidentifikasi menjadi penghambat
implementasi TIK di UMKM (Maria, Kristianto and
Gundo, 2012). Oleh sebab itu, desa membutuhkan
kerjasama dari semua pihak terkait agar pola ekonomi
baru dapat diimplementasikan dengan cepat dan tepat.
Implementasi pola ekonomi baru di desa
membutuhkan kerjasama mulai dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah, pemerintah desa, pelaku usaha desa,
perbankan,
perusahaan
telekomunikasi
penyedia
layanan internet, perusahaan pengiriman barang, dan
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lain-lain. Pelaku ekonomi desa perlu dukungan
infrastruktur TIK dari pemerintah dan pihak swasta
untuk menjalankan program digitalisasi ekonomi desa.
Tak cukup hanya infrastruktur, pelaku ekonomi desa
juga perlu dilatih dan didampingi agar dapat
menggunakan
aplikasi
pemasaran
digital
dan
pembayaran elektronik. Oleh sebab itu, pemerintah
memerlukan partisipasi dari tenaga profesional, yaitu
akademisi dan/atau relawan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) untuk membantu mensukseskan
program ini. Penerapan digitalisasi ekonomi desa
diharapkan dapat berdampak pada peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Peningkatan pendapatan masyarakat berdampak pada
peningkatan daya beli akan barang dan jasa, sehingga
desa memiliki potensi untuk menggerakan perekonomian
nasional.
Tabel 2.1
Perbandingan Pola Ekonomi Lama Dan Baru Di Desa
Pola Ekonomi
Pola Ekonomi
Kegatan
Lama
Baru
Pembelian
Pembeli
datang Pembeli
langsung ke toko
mengunjungi
website toko, toko
di jejaring sosial
Pemesanan
Pembeli memesan Pembeli memesan
barang
barang di toko
melalui
website
toko atau situs
jejaring sosial toko,
seperti
facebook,
instagram, dll
Pemasaran
Brosur, spanduk, Jejaring
sosial,
barang
banner,
iklan situs iklan online
cetak di koran dan
telkevisi
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Jangkauan
pemasaran

Sistem
pembayaran

Lebih
sempit,
karena
terbatas
hanya
untuk
lingkungan
di
sekitar toko
Menggunakan
uang tunai

Lebih luas, karena
mengandalkan
jaringan internet

Menggunakan non
tunai, bisa transfer
bank,
Electronic
Data
Capture,
Quick
Response
(QR) Code

Digitalisasi desa dapat diimplementasikan dalam
bentuk website desa. Ada tiga fungsi dari website desa.
Pertama, website desa berfungsi sebagai media publikasi
kegiatan yang ada di desa, mulai dari kegiatan
administrasi sampai kegiatan pemberdayaan di desa.
Kedua, website desa berfungsi sebagai media interaksi
online antara pemerintah dan warga desa dan/atau
interaksi di antara sesama warga desa, baik dalam
bentuk saran dan kritik untuk membangun desa. Ketiga,
website desa digunakan sebagai media promosi. Tak
hanya produk unggulan desa, website juga dapat
digunakan untuk mempromosikan potensi unggulan desa
lainnya, seperti keindahan alam, keunikan seni dan
budaya desa, serta nilai-nilai kearifan lokal yang
memiliki daya tarik dan nilai jual. Tujuannya agar
keberadaan desa dapat dikenal oleh orang banyak dari
berbagai macam penjuru dunia, sehingga desa akan
menjadi target kunjungan para wisatawan, baik
domestik dan mancanegara. Desa akan memiliki nilai
jual tersediri bagi sektor pariwisata dan investasi.
Wisatawan dan investor yang datang ke desa diharapkan
dapat berkontribusi untuk menumbuhkan perekonomian
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desa dan menggerakan perekonomian nasional pasca
pandemi COVID-19.
2.5 Penutup
Pandemi COVID-19 belum menunjukkan tandatanda akan berakhir. Para ahli masih berusaha keras
untuk menemukan vaksin dan obat efektif untuk
membunuh virus corona. Dampak pandemi ini tidak
hanya menimbulkan masalah pada kesehatan, tapi juga
berdampak pada perekonomian nasional. Pandemi ini
telah membuat perekonomian Indonesia berada pada
zona krisis. Kondisi ini tidak bisa dapat dibiarkan maka
sehingga pemerintah menuntut mengharap masyarakat
untuk hidup berdampingan dengan virus corona sampai
ditemukan vaksin dan imunisasi masal dapat dilakukan.
Oleh sebab itu, perlu adaptasi kebiasan baru atau
kenormalan baru di berbagai bidang.
Desa
diharapkan berperan sebagai
pilar
pemulihan ekonomi nasional, seperti krisis-krisis
ekonomi sebelumnya. Less contact economy adalah
sebuah
bentuk
kenormalan
baru
desa
untuk
menggerakan perekonomian. Pola ekonomi ini, ditandai
dengan adanya konektivitas yang tinggi antara manusia
melalui TIK. Desa akan berkolaborasi dengan berbagai
pihak untuk berinovasi dengan menggunakan TIK.
Implementasinya dilakukan dengan cara mentransformasi model pemasaran tradisional ke pemasaran
digital dan model pembayaran tunai ke pembayaran
elektronik. Tujuannya adalah menciptakan less contact
economy desa dan membangkitkan perekonomian desa
pasca COVID-19. Penerapan pemasaran digital
diharapkan dapat berdampak pada peningkatan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Tantangan implemetasi digitalisasi ekonomi desa ada
pada sumber daya manusia dan keterbatasan
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infrastruktur TIK di sana. Oleh sebab itu, kerjasama dari
semua pihak terkait dibutuhkan untuk mencapai less
contact economy desa. Pemerintah perlu menyediakan
infrastruktur TIK dan menjalin kerjasama dengan pihak
swasta, akademisi, dan relawan LSM untuk untuk
mendukung program digitalisasi ekonomi desa dan
mendampingi warga desa memasuki kenormalan baru.
Daftar Pustaka
Awiagah, R., Kang, J. and Lim, J. I. (2016) ‗Factors
affecting e-commerce adoption among SMEs in
Ghana‘, Information Development, 32(4), pp. 815–
836. doi: 10.1177/0266666915571427.
Bao, J. and Sun, X. (2010) ‗A Conceptual Model of Factors
Affecting e-Commerce Adoption by SMEs in
China‘, in Fourth International Conference on
Management of e-Commerce and eGovernment
(ICMeCG), pp. 172-175.
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa. (2020) ‗Membangun Tatanan
Normal Baru: Kebijakan Pembangunan Desa di
Tengah
Pandemi‘,
in
Webinar
Nasional
Membangun Kenormalan Baru Desa. Jakarta:
Forum Akademisi Nusantara dan Scientific
Institute Development Government.
Firman. (2020a) Ini Strategi Pemulihan Ekonomi Desa
Pasca
COVID-19,
Kementerian
Desa
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan
Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
Available at: https://www.kemendesa.go.id/berita/
view/detil/3281/ini-strategi-pemulihan-ekonomidesa-pasca-covid-19. (Accessed: 22 Mei 2020).
Firman. (2020b) Ini Tiga Kebijakan Penggunaan Dana
Desa Selama COVID-19, Kementerian Desa
Pembangunan
Daerah
Tertinggal
dan

54

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

Transmigrasi Republik Indonesia. Available at:
https://kemendesa.go.id/berita/view/detil/3244/initiga-kebijakan-penggunaan-dana-desa-selamacovid-19. (Accessed: 22 April 2020).
Hartomo, G. (2020) Realisasi Investasi Kuartal I-2020
Naik 8% Jadi Rp210,7 Triliun, Okezone.com,
April. Available at: https://economy.okezone.com/
read/2020/04/20/20/2201912/ada-covid-19realisasi-investasi-kuartal-i-2020-naik-8-jadirp210-7-triliun. (Accessed: 20 April 2020).
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia (2020) Alokasi
dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2015-2020.
Jakarta. Available at: sipede.ppmd.kemendesa.
go.id. (Accessed: 20 April 2020)
Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian (2017)
Meningkatkan Daya Saing Sektor Ritel Melalui
Sinergi Antara Ritel Tradisional, Modern dan ECommerce. Jakarta.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020)
Data
Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara
Bulanan Tahun 2020, Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif. Available at: https://www.
kemenparekraf.go.id/post/data-kunjunganwisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2020.
(Accessed: 6 July 2020).
Keputusan Presiden Nomor 12 (2020) Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana
Nasional. Indonesia.
Khadafi, M. (2020) Indonesia Menuju New Normal, Ini 4
Arahan Presiden Jokowi, Kabar24 Bisnis.com.
Available
at:
https://kabar24.bisnis.com/read/
20200527/15/1245203/indonesia-menuju-newnormal-ini-4-arahan-presiden-jokowi-. (Accessed:

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

55

27 Mei 2020).
Kurnia, S. et al. (2015) ‗E-commerce Technology
Adoption: A Malaysian Grocery SME Retail Sector
Study‘, Journal of Business Research, 68(9), pp.
1906-1918. doi: 10.1016/j.jbusres.2014.12.010.
Laudon, K. C. and Laudon, J. P. (2018) Management
Information Systems: Managing the Digital Firm.
15th edn. United Kingdom: Pearson.
Maria, E., Kristianto, B. and Gundo, J. A. (2012) ‗Adopsi
Teknologi Informasi dalam Rangka Peningkatan
Daya Saing Usaha Kecil Menengah di Kota
Semarang‘, Jurnal Akuntansi dan Keuangan
Daerah, 1(2), pp. 1-10.
Maya, S. (2016) ‗Peran e-Commerce untuk Meningkatkan
Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM)‘,
Jurnal Desain Komunikasi, 25(1), pp. 22–31.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 (2019) Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik. Indonesia.
Peraturan Presiden Nomor 74 (2017) Peta Jalan Sistem
Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road
Map E-Commerce) tahun 2017 – 2019. Indonesia.
Persulessy, G. and Silaya, M. (2017) ‗Tingkat Kesiapan
Adopsi Teknologi Informasi Pada Usaha Kecil dan
Menengah Kerang dan Mutiara di Kota Ambon‘,
in Seminar Nasional Inovasi Teknologi Informasi.
Medan: Forum Intelektual Harapan Anak Negeri
Batak I-HAN-BATAK.
Pusat Data dan Informasi Kementerian Perdagangan
(2020) Neraca Perdagangan Indonesia Periode
2015-2020. Jakarta. Available at: https://statistik.
kemendag.go.id/indonesia-trade-balance.
(Accessed: 4 July 2020).
Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (2020) Suvei LIPI: 94
Persen Penjualan UMKM Turun, Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia. Available at: http://lipi.

56

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

go.id/berita/Survei-Kinerja-UMKM-di-MasaPandemi-COVID19/22071 (Accessed: 30 June
2020).
Sayekti, N. W. (2018) ‗Tantangan Perkembangan‘, Info
Singkat, X(05), pp. 19–24. Available at:
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info
Singkat-X-5-I-P3DI-Maret-2018-163.pdf.
Schonfeld, E. (1999) ‗The Exchange Economy‘, Fortune,
139(3), p. 67-72.
Undang-Undang Nomor 11 (2008) Informasi dan
Transaksi Elektronik. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 19 (2016) Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 (2014) Desa. Indonesia.
Undang-Undang Nomor 6 (2018) Kekarantinaan
Kesehatan. Indonesia.
Utomo, W. H., Retnowati and Maria, E. (2014) ‗Dampak
Teknologi Mobile pada Model Bisnis Umkm Batik
Plumpungan, Salatiga‘, in Seminar Nasional
Inovasi Teknologi Informasi. Badan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(BAPPEDA)
Dinas
Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupatan Samosir,
pp. 62–68.
Utomo, W. H., Retnowati and Maria, E. (2015) ‗Mobile
Commerce Modeling and Building for Small and
Medium Enterprises‘, International Review on
Computers and Software (I.RE.CO.S.), 10(11), pp.
1096-1102.

*****

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

57

58

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

BAB III
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Fauzan, SE., MM. Ak., CA.
Universitas Kanjuruhan Malang

3.1 Pendahuluan
Kofi Annan mengatakan bahwa good governance
merupakan
salah
satu
faktor
penting
dalam
menyelesaikan
masalah
kemiskinan
dan
mempromosikan pembangunan (Abdellatif, 2003). Tata
pemerintahan yang baik adalah konsep normatif yang
menggambarkan kualitas dan administrasi publik yang
tepat dalam pengambilan keputusan demokratis
berdasarkan rasa hormat terhadap hak-hak dasar dan
kebebasan para pelaku ekonomi (Klusáček et al., 2018).
Good Governance (tata kelola pemerintahan yang
baik) saat ini telah menjadi kata kunci utama dalam
penentuan kebijakan dan pemikiran pembangunan
(Demmers et al., 2004). Bahkan tata kelola pemerintahan
yang baik menjadi konsep pembangunan berkelanjutan
(sustainable development) sebagai landasan para
pembuat kebijakan di berbagai negara.
Berbagai negara di dunia telah mengikuti dan
mempraktikkan konsep tata pemerintahan yang baik.
International Monetary Fund (IMF) menjadikan konsep
tata pemerintahan yang baik sebagai tujuan dan
keadaan (pembangunan) untuk memberikan bantuan
secara resmi. Untuk mendapatkan bantuan serta
pinjaman, IMF memberikan syarat kepada negaranegara yang sedang berkembang untuk melaksanakan
tata kelola pemerintahan yang baik, dan pelaksanaan
tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi syarat
untuk diterima sebagai anggota IMF yang mempunyai
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kedudukan sama dalam ekonomi global (Demmers et al.,
2004).
Transformasi tata kelola pemerintahan yang baik
awalnya adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh
suatu negara dengan tujuan untuk mendapatkan
bantuan pembangunan, bantuan hutang sebagai
pembiayaan untuk pembangunan. Walau bagaimanapun,
dalam era globalisai serta perdagangan bebas antar
negara, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi
aspek penting bagi Dunia Ketiga menjadi alat utama
untuk pembangunan. Selain itu, tidak hanya negara
yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,
tetapi perusahaan dan organisasi swasta maupun sektor
umum juga melaksanakan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik dalam seluruh aktivitasnya.
Konsep tata kelola pemerintahan yang baik pada
awalnya didasari gagasan yang sifatnya kesaling
bergantungan (interdependence) dan interaksi antara
pemerintah, masyarakat dan sektor swasta secara sehat
dan seimbang. Oleh karena itu, agar proses pelaksanaan
kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efesien,
maka interaksi antara negara, masyarakat, dan pihak
swasta harus didasari unsur keterlibatan, transparansi,
akuntabilitas, efektif dan efesien. Tata kelola
pemerintahan yang baik merupakan proses pembuatan
keputusan
yang
pelaksanaannya
melibatkan
masyarakat. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik harus diterapkan dalam segala aktivitas
pemerintahan.
Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik
diberbagai bidang, misalnya dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, dan sosial sangat penting, dikarenakan
agenda pada bidang-bidang tersebut masih belum
mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan. Agenda
politik, masalah politik yang terjadi di Indonesia terkait
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dengan konsep politik yang kurang demokratis akan
menghambat pelakasanaan tata kelola pemerintahan
yang baik. Agenda ekonomi, krisis ekonomi yang tidak
teratasi akan menyebabkan berbagai masalah sosial
yang akan mengganggu kinerja pemerintahan secara
menyeluruh. Agenda hukum, posisi dan peran hukum di
Indonesia saat ini berada pada titik nadir, karena hukum
saat ini lebih dianggap sebagai komoditi daripada
lembaga penegak keadilan. Agenda sosial, masalah sosial
yang cukup krusial dihadapi Bangsa Indonesia akhirakhir ini, seperti konflik dan anarkisme kelompok juga
akan mengganggu aktivitas pemerintahan.
Oleh karena itu, penataan sistem politik yang
demokratis, langkah-langkah prioritas untuk pemulihan
krisis ekonomi, penguatan sistem hukum dan reformasi
hukum, serta memperbaiki masalah sosial yang sedang
dihadapi Bangsa Indonesia menjadi faktor penting untuk
pelaksanaan
good
governance
pada
aktivitas
pemerintahan.
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah
banyak diterapkan oleh berbagai organisasi, baik
pemerintahan dan swasta, dari pusat maupun daerah.
Dalam pelaksanaannya, setiap keputusan yang diambil
selalu melibatkan masyarakat baik secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu, agar keputusan
dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,
maka transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus
dilaksanakan dalam setiap aktivitas pemerintahan
maupun perusahaan. Dengan demikian, pengurusan
berbagai sumber daya ekonomi dan sosial harus
dilakukan oleh pemerintah secara benar, agar
menjadikan pemerintahan semakin baik. Pemerintahan
yang baik adalah pemerintahan yang menerapkan
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dimana
prinsip tersebut saling berkaitan (Mardiasmo, 2009).
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Begitu
juga
dengan
perusahaan,
harus
menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam
menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks perusahaan
muncul istilah Good Corporate Governance (tata kelola
perusahaan yang baik). Tuntutan untuk menerapkan
tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan
perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Prinsipprinsip tata kelola perusahaan yang baik adalah semua
proses yang menjadi dasar pengelolaan perusahaan
mengikuti kepada peraturan, undang-undang, dan etika
usaha.
3.2 Definisi Good Governance
Sebelumnya, governance hanya diartikan sebatas
pada pelaksanaan kekuatan politik untuk mengelola
urusan suatu negara. Namun, saat ini governance adalah
kemampuan otoritas yang mengatur, membuat, dan
menegakkan aturan untuk memberikan layanan publik
(Fukuyama, 2013).
Secara umum governance (tata kelola) diartikan
sebagai sistem aturan formal dan informal yang
menetapkan pedoman interaksi dan kerjasama di antara
berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam
proses pengambilan keputusan (Eagles et al., 2012).
Dalam proses pengambilan keputusan tersebut,
pemerintahan melibatkan berbagai pihak, yaitu: negara,
perusahaan, organisasi non-pemerintahan, dan individu.
Governance dalam aspek pemerintahan meliputi bidang
politik, ekonomi, dan administrasi. Tata kelola politik
adalah proses pengambilan keputusan yang menentukan
berbagai-bagai
kebijakan.
Tata
kelola
ekonomi
menyangkut proses pengambilan keputusan dan
kebijakan ekonomi dibuat. Tata kelola administratif
adalah sistem yang menerapkan hukum dan kebijakan.
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Ketiga bidang ini saling terkait dan tergantung antara
satu dan yang lain.
Tata kelola yang baik merupakan interaksi antara
struktur, proses dan tradisi yang menentukan
bagaimana
kekuasaan
dan
tanggung
jawab
dilaksanakan, bagaimana keputusan diambil, dan
bagaimana warga negara atau pemangku kepentingan
lainnya berpartisipasi. Tata kelola akan menjadi konsep
yang signifikan dalam perencanaan dan kebijakan
pemerintahan di semua bidang (Eagles et al., 2012).
Bank Dunia mendefinisikan governance sebagai
tata pemerintahan, yaitu bagaimana pemerintahan
(kekuasaan) dalam suatu negara melakukan pengelolaan
sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan
pembangunan (World Bank, 1992). Tata pemerintahan
adalah mekanisme dan proses yang menjadi media bagi
warga
dan
masyarakat
untuk
menyampaikan
kepentingan, hak hukum, dan perbedaan-perbedaan
yang terjadi antara masyarakat dan pemerintahan.
Definisi lain mengatakan governance adalah
usaha kolektif yang dilakukan oleh pemerintah maupun
swasta untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial
yang dimiliki. Artinya antara pihak yang satu dengan
yang lain memiliki saling ketergantungan untuk
mencapai tujuan organisasi atau pemerintahan. Dalam
konteks pembangunan, definisi governance adalah
mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial
untuk tujuan pembangunan. Dengan demikian, good
governance adalah mekanisme pengelolaan berbagai
sumber daya ekonomi dan sosial dan penerapannya
untuk menunjang pembangunan secara efisien dan
efektif.
Sementara menurut Kaufmann, Kraay dan
Mastruzzi (2010), governance adalah tradisi, nilai-nilai
dan lembaga-lembaga yang melaluinya wewenang di
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suatu negara dilaksanakan termasuk proses seleksi,
pertanggungjawaban dan penggantian pemerintah,
penghormatan dan hak-hak bagi warga negara, dan
kapasitas
pemerintah
untuk
merumuskan
dan
melaksanakan kebijakan.
Para ahli dan lembaga memberikan definisi yang
berbeda-beda mengenai tata kelola pemerintahan yang
baik. Namun, tidak ada definisi yang diterima secara
universal tentang tata kelola yang baik (Fukuyama,
2016). Terkadang, tata kelola yang baik hanya merujuk
pada implementasi kebijakan yang efektif, dan bukan
pada elemen-elemen seperti akuntabilitas dan kebebasan
sipil.
World Bank (1994) mendefinisikan tata kelola
pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan
pengelolaan pembangunan yang terintegrasi dan
bertanggungjawab yang selaras dengan prinsip
demokrasi, menghindari kesalahan dalam menginvestasikan dana, mencegah terjadinya praktik korupsi
baik secara politik dan administrasi, menjalankan
disiplin anggaran serta penciptaan kerangka politik yang
sah bagi tumbuhnya aktivitas bisnis. Penekanan dalam
definisi ini adalah bagaimana kemampuan pemerintahan
dalam mengelola sumber daya sosial dan ekonomi
dengan
baik
untuk
kepentingan
pembangunan
masyarakat (Mardiasmo, Barnes and Sakurai, 2008).
World Bank (1992) juga menggunakan definisi
tata kelola pemerintahan yang baik sebagai maksud dan
cara pemerintahan melaksanakan kekuasaannya dalam
pengelolaan sumber daya suatu negara baik sosial dan
ekonomi (Srivastava, 2009). Artinya, pemerintahan yang
baik adalah pemerintahan yang mendorong pemerintah
untuk membuat kerangka undang-undang dan institusi
yang transparansi, prediksi dan kompetensi dalam
melakukan aktivitas manajemen publik dan pengelolaan
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pembangunan ekonomi. Akuntabilitas, transparansi, dan
peraturan undang-undang merupakan sumbangan
penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang
bertujuan untuk mengurangkan kemiskinan dan
pembangunan yang transparan di negara berkembang.
Adapun komponen tata pemerintahan yang baik sebagai
berikut: manajemen publik, akuntabilitas, kerangka
undang-undang, transparansi dan informasi.
DAC-OECD mengikuti definisi tata kelola
pemerintahan yang baik dari Bank Dunia dengan
mengambil aspek politik, yaitu penggunaan kuasa politik
dan kontrol pada masyarakat dalam kaitannya dengan
pengurusan sumber daya untuk pembangunan sosial dan
ekonomi (Srivastava, 2009). Definisi yang cukup umum
ini mencerminkan peranan pihak berkuasa dalam
mewujudkan rangka kerja untuk aktivitas pelaku
ekonomi dan dalam membuat keputusan mengenai
distribusi manfaat, serta sifat hubungan antara
pemerintah
dengan
masyarakat.
Tata
kelola
pemerintahan yang baik mempunyai ciri-ciri sebagai
berikut: akuntabilitas, transparansi dan efektivitas,
kerangka undang-undang bebas, administrasi yang
bertanggungjawab dan adil di semua peringkat
pemerintahan.
UNDP mendefinisikan konsep tata kelola
pemerintahan yang baik dengan menekankan pada
pembangunan manusia berkelanjutan (Elahi, 2009). Tata
kelola
pemerintahan
yang
baik
merupakan
pembangunan manusia berkelanjutan dengan menata
kerangka manajemen publik berdasarkan peraturan
undang-undang, sistem yang adil dan efisien, partisipasi
masyarakat
dalam
proses
pemerintahan,
serta
memberdayakan masyarakat secara nyata. Tata kelola
pemerintahan yang baik juga diartikan sebagai
pelaksanaan kuasa politik, ekonomi dan administrasi
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untuk mengelola urusan suatu masyarakat (Rondinelli,
2007). Ini adalah konsep yang luas yang meliputi
struktur organisasi dan kegiatan pemerintah pusat,
regional, lokal, parlemen, kehakiman, institusi,
organisasi dan individu yang terdiri masyarakat sipil dan
sektor swasta yang aktif menyertai dan mempengaruhi
pembentukan kebijakan umum yang memberi kesan
kepada kehidupan masyarakat.
Menurut Asian Development Bank (1999), tata
kelola pemerintahan yang baik merujuk pada konteks
institusi dimana warga berinteraksi antara mereka
sendiri dan dengan agen-agen pemerintahan. Isu-isu
kebijakan yang penting untuk pembangunan pada
kebijakannya memberi tumpuan pada bahan-bahan dari
administrasi yang efektif (seperti manajemen sektor
publik). Asian Development Bank adalah satu-satunya
bank pembangunan yang telah mengembangkan
kebijakan di pemerintahan. Ini tertumpu terutamanya
dalam aspek sosial dan ekonomi dari pemerintahan, dan
mengetahui komponen kebijakan berikut, yaitu
akuntabilitas sektor publik, partisipasi sektor swasta,
prediksi kerangka undang-undang dan kebijakan publik,
transparansi informasi, serta kejelasan undang-undang
dan kebijakan.
World Governance Indicator (WGI) mendefinisikan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai
tradisi dan lembaga yang digunakan oleh otoritas di
suatu negara dalam rangka proses untuk memilih,
memantau dan mengganti pemerintahan, menjaga
kapasitas
pemerintah
dalam
merumuskan
dan
menerapkan kebijakan yang sehat secara efektif, serta
rasa hormat warga negara dan negara terhadap institusi
yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial di antara
mereka (Omri dan Ben Mabrouk, 2020). Manajemen
publik dan perencanaan kebijakan yang baik diperlukan,
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agar penggunaan kekuasaan politik dan sumber daya
publik dapat dipertanggungjawabkan, serta dipergunakan untuk kepentingan sosial, ekologi, dan
pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat dan
individu perlu dijamin dengan adanya kebijakan dan
administrasi dari pemerintahan, ketersediaan informasi,
transparansi, penegakan hukum, serta kesamaan
kedudukan dalam hukum. Sedangkan Aguilera dan
Cuervo-Cazurra (2009) menyatakan bahwa tata kelola
pemerintahan yang baik adalah seperangkat peraturan
yang direkomendasikan tentang perilaku dan struktur
direksi suatu perusahaan.
3.3 Prinsip Good Governance
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan
konsep yang telah banyak digunakan dalam ilmu politik,
administrasi publik, dan manajemen pembangunan.
Selain itu tata kelola pemerintahan yang baik banyak
berkaitan dengan istilah seperti demokrasi, masyarakat
sipil, partisipasi, hak asasi manusia dan pembangunan
berkelanjutan. Dalam dekade terakhir, tata kelola
pemerintahan yang baik telah dikaitkan dengan
reformasi sektor publik. Merujuk pada dimensi yang
dikeluarkan oleh UNDP, tata kelola pemerintahan yang
baik mempunyai 10 ciri-ciri utama, yaitu: (1) partisipasi
publik, (2) orientasi konsensus, (3) visi strategik, (4)
responsif, (5) Efektif, (6) Efesien, (7) akuntabilitas, (8)
transparansi, (9) ekuiti, (10) aturan hukum (Eagles et al.,
2012). Sementara OECD memberikan karakteristik
meliputi 8 dimensi, yaitu: (1) partisipasi, (2) berorientasi
pada konsensus, (3) akuntabilitas, (4) transparan, (5)
responsif, (6) efektif dan efesien, (7) adil dan inklusif, dan
(8) mengikuti peraturan undang-undang (OECD, 2001).
Afiah dan Azwari (2015) mengatakan tata kelola
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pemerintahan yang baik memiliki 3 komponen, yaitu (1)
partisipasi, (2) akuntabilitas, dan (3) integritas.
Mengacu
kepada
konsep
governability
menyatakan ciri tata kelola pemerintahan yang baik,
yaitu (1) partisipasi, (2) peraturan undang-undang, (3)
transparan, (4) responsif, (5) orientasi konsensus, (6)
ekuiti, (7) efisiensi dan efektifitas, dan (8) akuntabilitas
(Salusu, 2008). Sementara Rondinelli (2007) merujuk
kepada konsep dari UNDP bahwa ciri tata kelola
pemerintahan yang baik meliputi, (1) partisipasi, (2)
transparan, (3) akuntabilitas, (4) efisiensi dan efektifitas,
(5) kedaulatan undang-undang, (6) responsif, (7) orientasi
konsensus (8) ekuiti, dan (9) visi strategik. Sedangkan
Asian Development Bank menegaskan adanya konsensus
umum bahwa tata kelola pemerintahan yang baik
dilandasi oleh 4 pilar yaitu (1) akuntabilitas, (2)
partisipasi, (3) dapat diprediksi, dan (4) transparan
(Asian Development Bank, 1999). Adapun World Bank
(1992) mengungkapkan sejumlah karakteristik tata
kelola pemerintahan yang baik adalah: (1) masyarakat
sipil yang kuat dan partisipatoris, (2) terbuka, (3)
penyusunan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, (4) pemimpin yang bertanggung jawab, (5)
aparatur dan birokrat yang profesional serta taat pada
aturan hukum. Sementara Masyarakat Transparansi
Indonesia mengemukakan karakteristik tata kelola
pemerintahan yang baik, yaitu: (1) transparan, (2)
akuntabilitas, (3) kewajaran dan kesetaraan, (4)
berkesinambungan.
Prinsip mengenai tata kelola pemerintahan yang
baik dari satu lembaga dengan lembaga yang lain atau
dari satu pakar dengan pakar yang lain, berbeda.
Namun, dari pendapat-pendapat tersebut dapat
disimpulkan ada 6 prinsip yang dapat dianggap sebagai
prinsip utama dari tata kelola pemerintahan yang baik,
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yaitu: (1) Transparan, (2) Akuntabilitas, (3) Responsibilitas, (4) Independen, (5) Kewajaran, dan (6)
Partisipasi. Prinsip-prinsip ini tidak dapat berjalan
sendiri-sendiri, untuk mencapai manajemen publik yang
baik perlu ada hubungan dan saling mempengaruhi
antara satu prinsip dengan prinsip yang lain. Adapun
pembahasan mendalam dari prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) tersebut.
sebagai berikut:
1) Keterbukaan (Transparancy)
Keterbukaan adalah prinsip yang memastikan
akses bagi setiap orang yang berkepentingan untuk
memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan
pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan,
proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil
yang telah dicapai oleh pemerintahan (Badan
Perencanaan Pembanguan Nasional, 2004).
Keterbukaan merupakan prinsip untuk adanya
pengawasan. Sedangkan informasi adalah segala
aspek dari pemerintahan yang dapat diterima oleh
masyarakat.
Transparansi
akan
menghasilkan
persaingan politik yang sehat, toleran dan kebijakan
dibuat berdasarkan pada kepentingan masyarakat
(Gani, 2000). Prinsip transparansi memiliki 2 aspek
penting yang harus diperhatikan, yaitu: (1)
komunikasi yang baik oleh pemerintahan, dan (2) hak
masyarakat untuk mendapatkan akses informasi.
Agar kedua aspek penting dari prinsip transparansi
ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka
pemerintahan harus mengelola kinerjanya dengan
baik.
Pemerintahan harus melakukan manajemen
komunikasi publik, agar informasi dan aktivitasaktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan dapat
diakses oleh masyarakat. Aparat yang profesional
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harus dimiliki oleh pemerintahan untuk menyebarluaskan dan memberikan penjelasan kepada
masyarakat mengenai informasi dan kebijakan
penting tersebut. Pemerintahan juga harus mampu
menjaga kerahasiaan lembaga maupun individu
dalam melaksanakan prinsip transparansi ini.
Masyarakat dan media akan melakukan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
prinsip
transparansi. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip
transparansi memerlukan kriteria dan batasan nilai
yang jelas, informasi apa saja dan kepada siapa
informasi tersebut diberikan.
Media memiliki peranan penting dalam
pelaksanaan prinsip transparansi, diantaranya
adalah: (1) sarana komunikasi antara pemerintahan
dan masyarakat. (2) sarana untuk menjelaskan
informasi
dan
kebijakan
yang
dibuat
oleh
pemerintahan. (3) sarana untuk mengawasi perilaku
aparat dan birokrasi pemerintahan. Media dapat
melakukan perannya dengan baik, jika adanya
keterbukaan informasi, pemerintah tidak terlalu ikut
campur, serta bebas dari adanya pengaruh
kepentingan bisnis
Manajemen yang tidak transparan memberi
kesan negatif bagi pembangunan pemerintahan.
Ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan
informasi akan menciptakan rasa saling percaya
antara pemerintah dan masyarakat. Keterbukaan
manajemen diantaranya adalah termasuk: (1)
Keterbukaan dalam manajemen keuangan, anggaran
pendapatan dan belanja, dan lain sebagainya (2)
Pengelolaan aparat atau pegawai: keperluan
ketenagaan, kelayakan, kekuatan dan kelemahan,
keperluan pembangunan aparat yang profesional.
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Secara ringkas prinsip transparansi dapat
diukur melalui beberapa indikator, yaitu:
a. Adanya mekanisme yang jelas untuk menjamin
transparansi dan standarisasi dari semua proses
pelayanan publik.
b. Adanya mekanisme yang dapat memfasilitasi
bagaimana masyarakat mengetahui tentang
pelayanan, kebijakan dan proses di dalam sektor
publik.
c. Adanya mekanisme untuk melaporkan dan
menyebarkan informasi mengenai penyimpangan
aparat publik dalam melayani masyarakat.
d. Adanya tanggung jawab pemerintah kepada
stakeholders yang berkepentingan terhadap semua
proses dan aktivitas yang dilakukan dalam sektor
publik.
2) Akuntabilitas (Accountability)
Manajemen sektor publik yang bermutu menjadi
tuntutan masyarakat agar tercapai akuntabilitas yang
diharapkan. Akuntabilitas adalah proses untuk
mempertanggungjawabkan dan menjelaskan kinerja
manajemen kepada stakeholder dan pihak-pihak yang
memerlukan (Slamet, 2005). Sementara Zamroni
(2008)
mentakrifkan
akuntabilitas
adalah
kemampuan pemerintah menjelaskan dan dapat
mempertanggungjawabkan
keberhasilan
atau
kegagalan aktivitas yang telah dilakukan. Lebih
lanjut dikemukakan bahawa akuntabilitas dikaitkan
dengan partisipasi. Hal ini bermakna akuntabilitas
hanya dapat berlaku jika ada partisipasi dari pihakpihak berkepentingan. Semakin kecil partisipasi
pihak-pihak
berkepentingan
dalam
organisasi
manajemen sektor publik, maka akan semakin rendah
pula akuntabilitasnya.
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Prinsip akuntabilitas ini menuntut dua hal
yaitu: (1) kemampuan menjawab (answer ability), dan
(2) akibat (consequences). Kemampuan menjawab
merupakan
pertanggungjawaban
dari
aparat
pemerintahan
kepada
masyarakat
terhadap
persoalan-persoalan bagaimana mereka menggunakan
kekuasaannya, sumber kekuasaan, dan apa yang telah
dicapai selama menggunakan sumber kekuasaan
tersebut (Asian Development Bank, 1999).
Budiarjo (1998) mendefinisikan akuntabilitas
sebagai bentuk tanggung jawab dari yang diberi
mandat kepada yang memberi mandat. Akuntabilitas
merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk
mengurangi
penumpukan
kekuasaan
dan
mewujudkan keadaan saling mengawasi (checks and
balances system). Institusi pemerintahan yang
dimaksud adalah eksekutif (presiden, wakil presiden,
dan kabinetnya), judikatif (badan kehakiman dan
Mahkamah Agung) serta legislatif (parlemen -MPR
dan DPR).
Peters (2004) menyebutkan adanya 3 jenis
akuntabilitas iaitu (1) akuntabilitas keuangan, (2)
akuntabilitas administrasi, dan (3) akuntabilitas
kebijakan publik. Akuntabilitas publik adalah prinsip
yang
menjamin
bahawa
setiap
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan oleh pelaku kepada pihak
yang terkena dampak pelaksanaan kebijakan.
Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
pemegang
amanah
(agen)
untuk
memberi
pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan
segala
aktivitasnya
yang
menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah
(principal) yang mempunyai hak dan kuasa untuk
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meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo,
2002).
Pengambilan keputusan dalam organisasi publik
melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, wajar
apabila rumusan kebijakan merupakan hasil
kesepakatan antara warga pemilih (constituency) para
pimpinan politik, teknokrat, birokrat, serta para
pelaksana di lapangan. Sedangkan dalam bidang
politik, akuntabilitas publik ditarifkan sebagai
mekanisme penggantian pejabat atau penguasa,
pengawasan dibawah peraturan perundangan (rule of
law), serta adanya permbatasan tugas yang jelas dan
efektif (Gani, 2000).
Pemerintahan
sebagai
sebuah
organisasi
merupakan suatu peraturan sosial, karena dalam
organisasi tersebut terdapat orang dari berbagai latar
belakang sosial dan membentuk suatu kesatuan
dengan nilai dan budaya tertentu. Nilai dan budaya
tersebut memiliki potensi untuk mendukung aktivitas
organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab,
dan sebaliknya juga memiliki potensi untuk menjadi
penghalang bagi aktivitas organisasi pemerintahan.
Berbagai latar belakang sosial dan budaya anggota
dalam organisasi mempunyai implikasi penting pada
praktek manajemen (Robbins, 2008). Oleh karena itu,
para manajer perlu mengubah falsafah mereka dari
melayani setiap orang dengan cara mengenali
perbedaan dan menangani mereka yang berbeda
dengan cara menjamin kesetiaan anggota organisasi
dan meningkatkan produktivitas, serta tidak
melakukan diskriminasi.
Merujuk kepada apa yang dikatakan Robbins
(2008), faktor yang mempengaruhi akuntabilitas ada 2
hal, yaitu: (1) faktor sistem, (2) faktor orang. Faktor
sistem merupakan peraturan dan tradisi yang ada
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dalam organisasi. Sementara faktor orang berkaitan
dengan motivasi, persepsi, dan nilai yang dianutnya
dalam
kemampuan
untuk
melaksanakan
akuntabilitas. Secara umum dapat disimpulkan
bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab dari
aparatur pemerintahan dalam membuat kebijakan
dan aktivitas pemerintahan sesuai dengan nilai yang
berlaku dalam masyarakat.
Prinsip akuntabilitas publik adalah kesesuaian
antara aktivitas pelayanan dengan ukuran dan nilai
serta norma yang dimiliki oleh stakeholder yang
memerlukan pelayanan tersebut. Ada 2 tahap untuk
menjamin terlaksananya akuntabilitas, yaitu:
1. Tahap proses penyusunan keputusan dan
kebijakan. Akuntabilitas publik diukur dengan
indikator-indikator sebagai berikut:
a. Agar keputusan dan kebijakan dapat diakses
oleh masyarakat yang berkepentingan, maka
keputusan harus dibuat secara tertulis..
b. Standar, etika dan prinsip administrasi yang
benar yang berlaku dalam organisasi, menjadi
dasar untuk menyusun keputusan dan kebijakan
organisasi.
c. Penyusunan keputusan dan kebijakan harus
sesuai dengan sasaran kebijakan organisasi, visi
dan misi organisasi, serta standar yang berlaku
dalam organisasi tersebut.
d. Ada mekanisme yang menjamin bahwa standar
penyusunan keputusan telah terpenuhi, serta
konsekuensi mekanisme pertanggungjawaban
jika standar tersebut tidak dipenuhi.
e. Ada konsistensi, kelayakan, dan prioritas untuk
mencapai target yang sudah ditetapkan.
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2. Tahap sosialisasi keputusan dan kebijakan. Pada
tahap ini ada beberapa indikator untuk menjamin
terlaksananya akuntabilitas publik, yaitu:
a. Menyebarluaskan informasi melalui berbagai
media yang ada. Misalnya, media massa, media
on-line, maupun media komunikasi personal.
b. Akurasi dan kelengkapan informasi untuk
tercapainya sasaran suatu program yang telah
ditetapkan.
c. Ada kemudahan bagi masyarakat untuk
mendapatkan
akses
informasi
terhadap
keputusan dan kebijakan yang dibuat, serta ada
mekanisme dan tempat mengadu jika tidak puas
dengan keputusan dan kebijakan tersebut.
d. Pemerintah menyediakan sistem informasi
manajemen dan monitoring atas aktivitas dan
hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.
3) Tanggung Jawab (Responsibility)
Sebagai anggota masyarakat, pemerintahan
bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan
hukum serta kewajiban sosial yang berlaku di tengah
masyarakat. Prinsip tanggung jawab ini merupakan
wujud kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik serta sehat dalam
pengelolaan pemerintahan.
Pertanggungjawaban
adalah
kesesuaian
pengelolaan pemerintahan terhadap peraturan dan
prinsip organisasi yang sehat. Keselamatan dan
kesehatan aparatur pemerintahan, pajak, dan lain
sebagainya,
merupakan
bentuk-bentuk
pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap
masyarakat.
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4) Kemandirian (Independence)
Prinsip kemandirian adalah profesionalisme
dalam pengelolaan pemerintahan tanpa tekanan dari
pihak manapun serta benturan kepentingan dengan
pihak lain. Kemandirian merupakan bentuk tanggung
jawab dari aparat pemerintahan agar dapat bertugas
dengan baik serta mampu membuat keputusan yang
terbaik bagi organisasi. Kemandirian juga sebagai
bentuk penghormatan terhadap hak dan kewajiban,
tugas, serta tanggung jawab masing-masing anggota
organisasi pemerintahan.
Prinsip
kemandirian
diwujudkan
dengan
kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan
konsekuensi logis dari adanya wewenang dan
tanggung jawab sosial. Adapun tujuan dari prinsip
kemandirian adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan profesionalisme,
menjunjung etika, dan memelihara lingkungan
organisasi yang sehat.
5) Kewajaran (Fairness)
Prinsip kewajaran menekankan pada adanya
perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada
seluruh anggota masyarakat. Kewajaran merupakan
faktor pendorong yang mampu mengawasi dan
memberikan keadilan kepada seluruh anggota dalam
organisasi serta menghindari praktik-praktik yang
merugikan pihak lain..
Kewajaran dalam konteks perusahaan adalah
mencakup keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi
hak stakeholder sesuai perjanjian dan peraturan
perundangan yang berlaku. Prinsip kewajaran
memiliki tujuan untuk menghindari masalah yang
muncul antara pemerintahan dan masyarakat
dikarenakan kepentingan kedua belah pihak tersebut
berbeda.
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Prinsip kewajaran dapat diwujudkan dengan
cara sebagai berikut:
a. Melibatkan para pemangku kepentingan dalam
pengambilan keputusan dengan memberikan
kesempatan menyampaikan saran, masukan serta
pendapat kepada pemerintahan.
b. Membuat peraturan untuk melindungi kepentingan
publik dalam pemerintahan.
c. Menetapkan secara jelas peran, fungsi dan
tanggung jawab semua organ pemerintahan.
d. Informasi penting disampaikan secara terbuka dan
secara wajar.
e. Memberikan perlakuan yang sama dalam
penerimaan pegawai, berkarir dan melaksanakan
tugasnya secara profesional.
6) Partisipasi
Prinsip partisipasi adalah aktivitas yang
dilakukan oleh pemerintahan dalam membuat
keputusan dan kebijakan dengan melibatkan
masyarakat dalam setiap prosesnya (Krina, 2003).
Dalam proses pengelolaan keuangan, penyusunan
kebijakan, penentuan strategi yang dilakukan
pemerintahan
menuntut
adanya
pelibatan
masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009) partisipasi
adalah
mengikutsertakan
masyarakat
dalam
membuat keputusan baik secara langsung atau tidak
langsung melalui institusi perwakilan yang dapat
menyalurkan aspirasi mereka. Partisipasi tersebut
dibina
kepada
kebebasan
berpendapat
serta
mengambil bagian secara konstruktif. Hal ini berarti,
bahwa organisasi pemerintahan memberikan hak dan
kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi
dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan
yang dibuat dalam setiap kegiatan.
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Tujuan partisipasi adalah tuntutan daripada
masyarakat agar mereka harus diberikan kekuatan,
kesempatan, dan diikutsertakan untuk berperan
dalam proses birokrasi mulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan (Krina, 2003). Bentukbentuk partisipasi diantaranya adalah:
a. Partisipasi
aparatur
pemerintahan
melalui
penciptaan nilai dan komitmen, yaitu (a) aparatur
pemerintahan mengambil bagian dalam proses
perancangan anggaran atau pelaporan keuangan,
dan (b) adanya keterlibatan aparatur pemerintahan
melalui penciptaan nilai dan komitmen diantara
aparatur pemerintahan,
b. Adanya forum untuk menampung partisipasi.
yaitu: (a) melakukan musyawarah dengan
pengawas
yang
berkaitan
dengan
proses
perancangan anggaran atau pelaporan keuangan,
(b) adanya forum untuk menampung partisipasi
masyarakat yang sesuai, (c) jelas arahnya dan
boleh dikawal serta bersifat terbuka, dan (d) harus
diletakkan
sebagai
mimbar
masyarakat
mengemukakan pendapat dan keinginannya,
c. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan
keputusan. yaitu; (a) masyarakat memberikan
masukan dalam proses perancangan anggaran atau
laporan keuangan, dan (b) masukan masyarakat
untuk perancangan anggaran atau pelaporan
keuangan diterapkan dalam keputusan akhir,
d. Fokus pemerintahan adalah pada memberikan
arah dan mengajak orang lain untuk ikut serta dan
mengetahui fokus pemerintahan. yaitu; (a) adanya
forum pertemuan dengan kelompok masyarakat
yang berkaitan dengan proses perancangan dan
pelaksanaan pengelolaan keuangan, (b) adanya
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fokus
pemerintahan
dalam
memberikan
pengarahan, mengajak orang lain untuk ikut serta,
e. Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan
pendapat dalam proses pengambilan keputusan.
Adanya akses bagi masyarakat untuk menyalurkan
informasi, pendapat, sistem dan mekanisme
perencanaan, kontrol, dan pengembangan.
Berdasarkan tafsiran dan domain tata kelola
pemerintahan yang baik yang telah dibicarakan, dapat
dirumuskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik
adalah mengacu kepada definisi sebagai pengelolaan dan
bagaimana
manajemen
pemerintahan
untuk
menghindari kesalahan peruntukkan anggaran dan
pencegahan korupsi dalam berbagai sektor. Sehingga
dimensi tata pemerintahan yang baik diukur
berdasarkan prinsip-prinsip transparan, akuntabilitas,
tanggung jawab, kemandirian, kewajaran, efektif dan
efesien, dan partisipasi.
3.4 Good Corporate Governance
Good Corporate Governance
(Tata kelola
perusahaan yang baik) merupakan pengejawantahan
dari prinsip-prinsip Good Governance (Tata kelola
pemerintahan yang baik) dalam konteks perusahaan.
Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdapat pada kosep
good governance dijadikan dasar dalam pengelolaan
perusahaan.
Tata kelola perusahaan yang baik merupakan
kunci sukses perusahaan dalam mengelola perusahaan
sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terjamin
kualitasnya. Tata kelola perusahaan yang baik
mencerminkan apakah perusahaan tersebut, dalam hal
ini manajemen, sehat dan transparan sehingga
diharapkan dapat menekan aktivitas perekayasaan

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

79

kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak
menggambarkan nilai sesungguhnya.
Tata kelola perusahaan yang baik merupakan
salah satu konsep yang dapat dipergunakan untuk
meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi
serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan,
dewan direksi, para pemegang saham dan pemangku
kepentingan
perusahaan
lainnya.
Tata
kelola
perusahaan yang baik juga memberikan suatu struktur
yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari
suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk
menentukan teknik monitoring kinerja. Tata kelola
perusahaan yang baik muncul akibat dari adanya
pemisahan antara kepemilikan bisnis dan manajemen,
sehingga dapat digunakan untuk memonitor dan
mengendalikan masalah kontrak dan membatasi
perilaku
opportunistic
manajemen
(RodriguezFernandez, 2016)
Berkaitan dengan masalah keagenan, tata kelola
perusahaan yang baik merupakan konsep yang
berdasarkan pada teori keagenan. Tata kelola
perusahaan yang baik diharapkan dapat berfungsi
sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para
investor bahwa mereka akan menerima return atas dana
yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain tata
kelola perusahaan yang baik diarahkan untuk
mengurangi asimetri informasi antara principal dan
agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan
manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).
3.5 Definisi Good Corporate Governance
Definisi mengenai Good Corporate Governance
(Tata kelola perusahaan yang baik) dari para ahli
maupun organisasi masih berbeda-beda, meskipun pada
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dasarnya mempunyai maksud dan pengertian yang
sama.
Tata kelola perusahaan yang baik dapat
didefinisikan sebagai proses dan struktur yang
diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan
tujuan untuk meningkatkan nilai atau keuntungan
pemegang
saham
(shareholders)
dengan
tetap
memperhatikan kepentingan semua pihak yang terkait
(stakeholders). Tata kelola perusahaan yang baik
merupakan refleksi dari nilai-nilai perusahaan, budaya
dan kebijakan mengenai memaksimalkan nilai pemegang
saham secara legal, etis, dan berkelanjutan (Adegbite,
2015)
Adegbite (2015) menyatakan bahwa tata kelola
perusahaan yang baik merupakan konsep yang
didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa
berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan
kepada para investor bahwa mereka akan menerima
return atas dana yang telah mereka investasikan. Tata
kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan, (1)
bagaimana para manajer mampu memberikan keyakinan
kepada investor bahwa manajer akan memberikan
keuntungan bagi mereka, (2) manajer memberikan
jaminan bahwa dana yang telah diinvestasikan oleh
investor tidak akan digelapkan atau diinvestasikan ke
dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan, dan (3)
bagaimana para investor mengontrol para manajer.
Dengan kata lain tata kelola perusahaan yang baik
diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau
menurunkan biaya keagenan (agency cost).
World Bank menyatakan tata kelola perusahaan
yang baik merupakan kumpulan hukum, peraturan, dan
kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan agar
dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan
bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi
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jangka panjang yang berkesinambungan bagi para
pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara
keseluruhan.
Forum for Corporate Governance in Indonesia
merujuk
kepada
definisi
Cadbury
Committee,
memberikan definisi mengenai tata kelola perusahaan
yang baik merupakan seperangkat peraturan yang
mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah,
karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan
kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (Forum
for Corporate Governance in Indonesia, 2001).
3.6 Prinsip Good Corporate Governance
Prinsip good corporate governance (tata kelola
perusahaan yang baik) dan prinsip good governance (tata
kelola pemerintahan yang baik) pada dasarnya adalah
sama. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik
diterapkan dalam perusahaan (khususnya yang sudah go
public). Prinsip-prinsip ini dijadikan sebagai pedoman
bagi pelaku usaha dan pasar modal dalam rangka
peningkatan nilai (valuation) dan keberlangsungan
(sustainability) perusahaan. Prinsip tata kelola
perusahaan yang baik dapat diterapkan secara fleksibel,
sesuai dengan keadaan, kondisi, dan tradisi di tiap-tiap
perusahaan atau negara.
Untuk meningkatkan arti pentingnya tata kelola
perusahaan yang baik, Organization for Economic
Corporation and Development (OECD) dan lembagalembaga yang lain, seperti Bank Dunia, LAN, dan lain
sebagainya telah mengembangkan prinsip-prinsip tata
kelola perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut
mencakup lima bidang utama yaitu: (1) Transparansi
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(Transparency), perusahaan dalam mengelola informasi
dan proses pengambilan keputusan harus transparan.
Perusahaan harus menyediakan kemudahan akses
informasi yang material dan relevan serta mudah
dipahami oleh stakeholder maupun shareholder
mengenai berbagai struktur dan aktivitas perusahaan.
(2) Akuntabilitas (Accountability), perusahaan harus
menjelaskan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab
organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana
secara efektif. (3) Pertanggungjawaban (Responsibility),
pengelolaan perusahaan harus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip
korporasi. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya
kepada pemegang saham, tetapi juga kepada pihak-pihak
yang
berkepentingan
lainnya.
(4)
Kemandirian
(Independency),
pengelolaan
perusahaan
harus
dilakukan
secara
profesional
tanpa
benturan
kepentingan serta tekanan dari pihak mana pun.
Peraturan dan undang-undang menjadi dasar aktivitas
perusahaan. Prinsip ini merupakan konsekuensi logis
dari adanya tanggung jawab sosial, menghindari
penyalahgunaan kekuasaan, menjunjung etika, dan
memelihara lingkungan bisnis yang sihat. (5) Kewajaran
dan kesetaraan (Fairness), keadilan dan kesetaraan
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul
berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan stakeholder dan pemangku
kepentinganlainnya berdasarkan asas kesetaraan dan
kewajaran.
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3.7 Tujuan
dan
Manfaat
Good
Corporate
Governance
Good
corporate
governance
(tata
kelola
perusahaan yang baik) memiliki tujuan dan manfaat
sebagai berikut (Levillain dan Segrestin, 2019)
a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
dan pihak berkepentingan lainnya.
b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja board
of directors dan pengelola perusahaan.
c. Meningkatkan kualitas hubungan antara board of
directors dengan pengelola perusahaan.
d. Mengurangi agency cost, yaitu biaya yang harus
ditanggung pemegang saham
sebagai
akibat
pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
e. Meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka
panjang
sehingga
dapat
meningkatkan
citra
perusahaan kepada khalayak yang lebih luas.
f. Memberikan kepercayaan kepada investor untuk
menginvestasikan dananya di suatu perusahaan.
3.8 Penutup
Prinsip-prinsip good corporate governance (tata
kelola perusahaan yang baik) harus selalu diterapkan
secara sungguh-sungguh. Tata kelola perusahaan yang
baik memiliki peran yang menentukan dalam mengatur
berbagai sumber daya ekonomi dan sosial dalam
perusahaan. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan
pada prinsip-prinsip yang memperhatikan kepentingan
stakeholder dan shareholder. Dengan melaksanakan
prinsip tata kelola perusahaan yang baik tersebut
diharapkan kinerja internal perusahaan semakin
meningkat.
Dengan terlaksananya tata kelola perusahaan
yang baik diharapkan perusahaan akan menjalankan
usaha secara berkelanjutan. Sehingga dalam era global
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dan sistem ekonomi pasar bebas seperti saat ini,
perusahaan memiliki kepercayaan dari masyarakat dan
daya saing tinggi dalam beroperasi demi mewujudkan
keuntungan yang maksimal bagi perusahaan maupun
bagi stakeholder dan shareholder.
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BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL
PERUSAHAAN
Dr. Rabiyatul Jasiyah, S.E., M.Ak., CRA
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Buton

4.1 Pendahuluan
Pengendalian internal bukan satu peristiwa atau
keadaan, tetapi suatu proses yang dinamis, berulang dan
terintegrasi. The Committee of Sponsoring Organization
(COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai
suatu proses, yang dilakukan oleh dewan direksi,
manajemen, dan personel lain dari perusahaan, yang
dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar
tentang pencapaian tujuan yang berkaitan dengan
operasi, pelaporan dan kepatuhan. Standar COSO
menjadi langkah preventif untuk mencegah tindakan
korupsi yang mungkin terjadi di dalam perusahaan
(Schandl and Foster, 2019). Kerangka konseptual
pengendalian internal (COSO) sekarang menjadi standar
di seluruh dunia untuk membangun pengendalian
internal.
Tujuan yang hendak dicapai organisasi terdiri
dari tiga kategori yaitu tujuan terkait operasi, pelaporan
dan kepatuhan. Tujuan operasi tidak semata-mata
terkait efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
tetapi mencakup seluruh efisiensi dan efektivitas operasi
termasuk sasaran/tujuan kinerja operasi dan keuangan
serta pengamanan aset dari kerugian. Tujuan pelaporan
cakupannya meliputi semua pelaporan organisasi, tidak
dibatasi hanya pada lingkup pelaporan keuangan saja.
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Sistem pengendalian internal dalam perusahaan
memiliki peran penting karena dirancang untuk
mengontrol, mengawasi, mengarahkan organisasi agar
dapat
mencapai
tujuan.
Keberhasilan
program
pengendalian internal tergantung pada komitmen
manajemen yang berkelanjutan sebagai persyaratan
operasi yang diukur dengan unit operasi yang
bertanggung jawab.
Sama pentingnya dengan struktur pengendalian
internal bagi organisasi, sistem yang efektif bukanlah
jaminan bahwa organisasi akan berhasil. Struktur
pengendalian internal yang efektif akan membuat orang
yang tepat mendapat informasi tentang kemajuan
organisasi dalam mencapai tujuannya, tetapi tidak dapat
mengubah manajer yang buruk menjadi manajer yang
baik.
Gambaran konsep pengendalian internal COSO
adalah berbentuk kubus. Gambar tersebut menunjukkan
adanya keterkaitan antara tujuan, komponen, dan
struktur organisasi yang menerapkan pengendalian
internal (Gambar 4.1)

Gambar 4.1
Pengendalian Internal (Schandl and Foster, 2019)
4.2 Pengendalian Internal
Suatu sistem pengendalian internal terdiri dari
kebijakan dan juga proses yang dirancang untuk
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memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa
perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya.
Pengendalian internal adalah proses yang
dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel
lainnya dari entitas, yang dirancang untuk memberikan
jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan yang
terkait dengan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan
kepatuhan
(Price
Waterhouse
Coopers,
2013).
Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan
metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi
aktiva, dan menghasilkan informasi yang akurat dan
dapat dipercaya (Krismiaji, 2015)
Pengendalian internal juga merupakan sistem
manajemen yang digunakan untuk melihat sejauh mana
efektivitas dan pengawasan terhadap ketidak sesuaian
dalam mencari peluang perbaikan perusahaan.
Secara umum, pengendalian internal merupakan
bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan
sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional
perusahaan atau organisasi tertentu.
Tujuan perusahaan secara umum dibagi kedalam
tiga kategori, yaitu: 1) keefektifan dan efisiensi
operasional perusahaan, 2) pelaporan keuangan yang
andal, dan 3) kepatuhan terhadap prosedur dan
peraturan yang diberlakukan. Suatu pengendalian
internal bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori
tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai.
Pengendalian internal harus diterapkan dalam
unit operasi perusahaan dengan cara yang efektif dan
efisien dan memberikan jaminan bahwa unit operasi dan
proses bisnis terkait akan memenuhi tujuannya. Tujuan
pengendalian internal dicapai melalui kompetensi dan
integritas personel, independensi personel yang
ditugaskan, pemahaman mereka tentang prosedur yang
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ditentukan dan efektivitas pemantauan resiko yang
diterima.
Efektivitas
sistem
pengendalian
internal
tergantung pada faktor-faktor berikut:
1. Komitmen dan komunikasi manajemen senior
2. Manajer
dan
karyawan
memahami
sistem
pengendalian internal bersama dan tanggung jawab
mereka sebagai proses bisnis untuk mendukung dan
mempromosikan diseluruh perusahaan.
3. Metode komunikasi yang tepat. Koordinasi dan
kerjasama antar karyawan harus diutamakan untuk
meminimalisir hambatan untuk berkomunikasi.
4. Waktu dan sumber daya yang memadai. Perusahaan
membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup
untuk
membuat,
memelihara
dan
meninjau
pengendalian internal.
Pengendalian internal yang tidak efektif dapat
mempengaruhi
efisiensi
operasional
sehingga
menggangu kualitas laporan internal dan mengarah
pada keputusan operasional yang kurang optimal
(Cheng, Goh and Kim, 2018).
Komponen struktur pengendalian internal terbagi
menjadi lima yaitu :
1. Lingkungan pengendalian
Lingkungan
pengendalian
merupakan
seperangkat standar, proses, dan struktur yang
menyediakan fondasi bagi kelangsungan pengendalian
internal dalam perusahaan. Mengatur lingkungan
pengendalian berarti mengatur ritme organisasi
sehingga setiap orang di dalam
organisasi
terpengaruh untuk memiliki kesadaran akan
pentingnya pengendalian (Yurniwati and Rizaldi,
2015). Pengendalian lingkungan adalah aspek yang
penting
dalam
mengelola
organisasi
karena
mencerminkan kebijakan dan sikap manajemen
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(Karagiorgos, Drogalas and Giovanis, 2011). Tidak
adanya lingkungan pengendalian menyebabkan
timbulnya peluang untuk melakukan penipuan
(Noland and Metrejean, 2013).
Sejumlah faktor yang membentuk lingkungan
pengendalian dalam suatu perusahaan adalah sebagai
berikut: (Boynton, Johnson, 2003)
a. Integritas dan nilai etika.
Integritas dan nilai adalah produk dari
standar etika dan perilaku organisasi dan
bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan
dijalankan kepada seluruh karyawan, baik secara
verbal maupun melalui pernyataan kebijakan
tertulis dan kode etik perilaku. Mengurangi atau
menghilangkan insentif dan godaan yang dapat
mengarahkan individu untuk melakukan tindakan
yang tidak jujur, melawan hukum, atau tidak etis.
b. Komitmen terhadap Kompetensi
Kompetensi
merupakan
kemampuan
seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang
memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya
kemampuan seseorang untuk mentransfer dan
mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan
serta meningkatkan manfaat yang disepakati.
Komitmen terhadap kompetensi terdiri dari
pertimbangan manajemen atas pengetahuan,
keterampilan, pelatihan dan pengalaman yang
diperlukan, untuk mengembangkan kompetensi
tersebut.
c. Filosofi Manajemen dan Gaya Operasi Manajemen.
Filosofi manajemen dan gaya operasi
manajemen
merupakan
landasan
pemikiran
manajemen serta cara manajemen menjalankan
aktivitas operasional. Banyak karateristik yang
dapat membentuk bagian filosofi dan gaya operasi
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manajemen serta memiliki dampak terhadap
lingkungan pengendalian. Karakteristik tersebut
meliputi:
 Pendekatan untuk mengambil dan memonitor
resiko bisnis.
 Mengandalkan pada pertemuan informal secara
langsung dengan manajer kunci dibandingkan
dengan sistem formal dalam kebijakan tertulis,
indikator kinerja, laporan pengecualian.
 Sikap dan tindakan terhadap pelaporan
keuangan.
 Pemilihan secara selektif dari prinsip-prinsip
akuntansi yang tersedia.
 Kesadaran
dan
konservatisme
dalam
mengembangkan estimasi akuntansi.
 Kesadaran dan pemahaman terhadap resiko
yang dihubungkan dengan teknologi informasi.
 Sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi
akuntansi serta personel.
d. Dewan Komisaris dan Komite Audit.
Lingkungan pengendalian sangat dipengaruhi
oleh tindakan dewan direksi dan komite audit.
Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari
dewan direksi dan komite audit meliputi
independensi mereka dari manajemen.
e. Struktur Organisasi.
Struktur organisasi berperan terhadap
kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi
tujuan dengan menyediakan kerangka kerja
menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pemantauan. Dengan memahami
struktur
organisasi
klien,
auditor
dapat
mempelajari manajemen dan elemen fungsional
usaha dan menaksir bagaimana kebijakan dan
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prosedur yang berhubungan dengan pengendalian
dilaksanakan.
f. Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab.
Wewenang dan tanggung jawab meliputi
penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa
wewenang dan tanggung jawab untuk semua
aktivitas organisasi dibebankan. Manajemen perlu
berhati-hati memperhatikan penetapan wewenang,
tanggung jawab, serta akuntabilitas untuk
memodifikasi sistem akuntansi dan prosedur
pengendalian, termasuk pengembangan, modifikasi,
dan penggunaan program komputer dan file data
yang berhubungan.
g. Kebijakan dan Prosedur Sumberdaya Manusia.
Pengendalian internal dilaksanakan oleh
manusia, sehingga agar pengendalian tersebut
efektif, maka perlu menjamin bahwa personil
organisasi memiliki integritas, nilai etika, dan
kompetensi yang diharapkan. Contoh kebijakan
perekrutan
dan
proses
penyeleksian
yang
dikembangkan dengan baik, orientasi personel baru
terhadap budaya dan gaya operasi organisasi dll.
2. Penilaian Resiko
Penilaian resiko untuk tujuan pelaporan
keuangan
adalah
identifikasi,
analisis
dan
pengelolaan resiko suatu organisasi yang relevan
dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan
secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi
yang berlaku umum. Manajemen menetapkan resiko
sebagai bagian dari perancangan dan pengoperasian
struktur pengendalian internal untuk meminimalkan
salah saji dan ketidak beresan. Auditor menetapkan
resiko untuk memutuskan bahan bukti yang
dibutuhkan dalam audit.
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Penilaian resiko oleh manajemen harus meliputi
pertimbangan mengenai resiko yang berhubungan
dengan teknologi informasi. Contoh, manajemen harus
merancang sistem informasi dan pengendalian untuk
mengurangi masalah-masalah yang berhubungan
dengan dampak dari teknologi informasi dalam
mengurangi pemisahan tugas tradisional.
Penilaian resiko mengharuskan manajemen
untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan
eksternal serta perubahan model bisnis organisasi itu
sendiri
yang
berpotensi
mengakibatkan
ketidakefektifan pengendalian internal yang ada.
3. Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi yang dimaksud adalah sistem
akuntansi, terdiri dari metode-metode dan catatancatatan yang dibuat untuk mengidentifikasi,
mengumpulkan,
menganalisis,
mengklasifikasi,
mencatat,
dan
melaporkan
transaksi-transaksi
organisasi dan untuk memelihara akuntabilitas dari
aktiva-aktiva
dan
kewajiban-kewajiban
yang
berhubungan.
Sistem akuntansi organisasi wajib menyediakan
suatu jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap
untuk setiap transaksi. Jejak transaksi merupakan
suatu rantai dari bukti yang disediakan oleh
pengkodean, referensi silang, dan pendokumentasian
yang menghubungkan saldo akun dan hasil ikhtisar
lain dengan data transaksi asli. Contoh, dalam sistem
komputer yang menggunakan pemrosesan on-line
biasanya diciptakan suatu nomor transaksi unik yang
dapat digunakan untuk menciptakan jejak.
Komunikasi merupakan proses berulang dan
berkelanjutan untuk memastikan bahwa personil
yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan
memahami bagaimana aktivitas mereka berhubungan
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dengan pekerjaan orang lain di dalam maupun di luar
organisasi. Pedoman kebijakan, pedoman pelaporan
akuntansi dan keuangan, bagan akun, dan
memorandum juga membentuk bagian dari komponen
informasi dan komunikasi pengendalian internal.
Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi
informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke
bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.
4. Aktivitas Pengendalian
Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan
prosedur yang membantu memastikan bahwa
perintah manajemen telah dilaksanakan, memastikan
bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan
resiko telah diambil untuk pencapaian tujuan
tertentu, memiliki berbagai tujuan dan dipublikasikan
pada berbagai tingkatan organisasi dan fungsional.
Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin
relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai
kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan halhal berikut:
 Review terhadap kinerja. Contoh dari review kinerja
dan analisis manajemen terhadap laporan yang
mengikhisarkan secara terinci dari saldo akun
seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas
berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas
penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau
daerah, tenaga penjualan, atau lini produk.
 Pengendalian pemrosesan informasi. Pengendalian
pemrosesan informasi mengacu pada resiko yang
berhubungan dengan otorisasi, kelengkapan, dan
akurasi transaksi.
 Pengendalian fisik. Pengendalian fisik meliputi
perhitungan periodik atas aktiva dan perbandingan
dengan jumlah yang ditunjukkan dalam catatan
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pengendalian. Contohnya perhitungan kas kecil
dan perhitungan fisik persediaan.
 Pemisahan tugas. Pemisahan tugas untuk
meminimumkan potensi kecurangan melalui
penyalahgunaan wewenang dan tanggungjawab.
Jika pemisahan tugas dianggap tidak praktis,
manajemen harus memilih dan mengembangkan
alternatif
kegiatan
pengendalian
sebagai
kompensasinya.
Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada
semua tingkatan organisasi, pada berbagai tahap
proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi.
Kegiatan pengendalian ada yang bersifat preventif
dan ada yang bersifat manual atau otomatis.
5. Pemantauan
Pemantauan merupakan proses pengamatan/
penilaian secara skematis dan terus menerus
terhadap kemajuan penerapan suatu kegiatan dengan
cara mengumpulkan dan menganalisis informasi
secara regular untuk melihat apakah kegiatan itu
berjalan sesuai rencana. Pemantauan dilaksanakan
oleh suatu perusahaan dalam rangka mengatasi
masalah yang ditemui dan supaya tujuan yang telah
ditetapkan dapat tercapai.
Komponen ini merupakan rangkaian aktivitas
yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari
masing-masing keempat komponen pengendalian
internal lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup
evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau
kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk
memastikan masing-masing komponen pengendalian
internal ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.
Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses
bisnis pada tingkat yang berbeda-beda untuk
menyajikan informasi secara tepat waktu.
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4.3 Medokumentasikan Pemahaman
Mewujudkan dokumentasi yang baik atas sistem
pengendalian internal serta transaksi dan kejadian
penting, diawali dengan pemahaman bersama akan
pentingnya dokumentasi yang baik dan dilaksanakannya
pemetaan terhadap pemahaman dan kebutuhan akan
dokumentasi yang perlu diselenggarakan.
Mendokumentasikan
pemahaman
tentang
pengendalian internal diperlukan karena berfungsi
sebagai alat bantu yang efektif dalam mengevaluasi
sistem pengendalian internal, sehingga evaluasi dapat
berjalan lebih efisien. Selain itu, pendokumentasian
informasi yang baik akan lebih mudah dalam
menjelaskan bagaimana bekerjanya suatu sistem
pengendalian internal, dan untuk melakukan modifikasi
atau perubahan ketika diperlukan. Dokumentasi juga
memfasilitasi manajemen untuk menilai efektivitas
pengendalian internal dengan memberikan landasan
dalam mengevaluasi efektivitas dari sistem pengendalian
internal yang diinginkan dan merencanakan untuk
menguji efektivitas pengoperasian.
Pendokumentasian informasi dapat berupa
kuesioner,
bagan
arus,
tabel
keputusan,
dan
memorandum naratif. Masing-masing teknik memiliki
kelebihan dan kekurangan. Umumnya, kombinasi dari
dua atau tiga teknik tersebut digunakan untuk
mendokumentasikan transaksi atau bisnis proses.
Kuesioner
Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan
mengenai
pengendalian
internal
yang
perlu
dipertimbangkan auditor untuk mencegah salah saji
yang material dalam laporan keuangan. Kuesioner
biasanya di buat untuk mendapatkan jawaban ―ya‖ atau
―tidak‖, dengan jawaban ―tidak‖ berarti terdapat
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kelemahan yang potensial dalam pengendalian internal
(Boynton, Johnson, 2003).
Sebagai suatu cara untuk mendokumentasikan
pemahaman,
kuesioner
menawarkan
sejumlah
keuntungan. Keuntungan utama adalah relatif lengkap
cakupan setiap bidang dan relatif cepat pada saat
permulaan audit. Kerugian utama adalah bagian-bagian
individual dari sistem klien diperiksa tanpa memberikan
tinjauan menyeluruh. Kuesioner biasanya dikembangkan
oleh profesional yang sangat berpengalaman dan
menyediakan pedoman yang baik bagi staf yang kurang
berpengalaman yang ingin memperoleh pemahaman
mengenai suatu audit tertentu. Kuesioner relatif mudah
untuk digunakan dan secara signifikan mengurangi
kemungkinan pengabaian struktur pengendalian yang
penting.
Bagan Arus
Bagan arus adalah suatu diagram skematik
dengan menggunakan simbol-simbol terstandardisasi,
garis arus yang saling berhubungan, dan keterangan
yang
menggambarkan
langkah-langkah
dalam
memproses informasi melalui sistem akuntansi (Cooper,
2015)
Bagan arus berfungsi untuk mengidentifikasi
kekuatan dan kelemahan. Kekuatan pengendalian
internal menyediakan dan mendukung strategi audit
dengan tingkat resiko pengendalian yang dinilai lebih
rendah. Kelemahan pengendalian internal menciptakan
situasi dimana auditor harus menentukan apakah
terdapat kekuatan atau apakah terdapat resiko salah
saji dalam asersi yang harus diatasi oleh suatu strategi
audit substantive.
Salah satu keuntungan bagan arus adalah mudah
dibaca dan dipahami. Bagan arus menyediakan suatu
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peninjauan yang cepat mengenai suatu sistem untuk
individu yang tidak mengenal sistem tersebut.

Gambar 4.2 Bagan Arus (Cooper, 2015)
Tabel Keputusan
Tabel keputusan adalah suatu matriks yang
digunakan untuk mendokumentasikan logika dari suatu
program komputer. Tabel keputusan memiliki tiga
komponen penting yaitu,
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1. Kondisi yang berhubungan dengan transaksi
akuntansi. Kondisi yang dimasukkan dalam tabel
keputusan mewakili kondisi yang berhubungan
dengan prosedur pengendalian yang relevan dengan
audit.
2. Tindakan mencerminkan tindakan-tindakan yang
diambil oleh program komputer ketika kondisi
dipenuhi.
3. Peraturan keputusan yang digunakan untuk
mengatasi kondisi dengan Tindakan selanjutnya
(Boynton, Johnson, 2003).
Tabel 4.1 Contoh Tabel Keputusan
Peraturan
Keputusan
1
2
3
Kondisi
Apakah nomor pemasok sesuai
Y
T
dengan file pemasok yang telah
diotorisasi?
Apakah
penerimaan
informasi
sesuai dengan informasi mengenai
Y
T
faktur pemasok?
Tindakan
Memproses transaksi
Menunjukka pengecualian pada
pemilihan pemasukkan data dan
bertanya kepada operator untuk
memasukkan ulang data.
Memindahkan transaksi ke dalam
file penangguhan dan mencetak
pengecualian
pada
laporan
pengecualian untuk penyelidikan
lebih lanjut.

102

X

X

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

X

Kombinasi
dari
kondisi
dan
tindakan
menggambarkan peraturan keputusan program, contoh
jika kondisi prosedur pengendalian dipenuhi maka
transaksi diproses. Pemahaman mengenai peraturan
keputusan penting bagi perancangan pengujian
pengendalian.
Memorandum Naratif
Memorandum naratif terdiri dari komentarkomentar tertulis berkenaan dengan pertimbangan
auditor atas pengendalian interen. Memorandum dapat
digunakan untuk melengkapi bagan arus atau bentuk
pendokumentasian lain dengan meringkas keseluruhan
pemahaman auditor mengenai pengendalian internal,
komponen individu dari pengendalian internal, kebijakan
atau prosedur spesifik (Boynton, Johnson, 2003).
Narasi
sistem
akuntansi
dan
prosedur
pengendalian terkait yang pantas mencakup empat
karakteristik:
 Permulaan timbulnya setiap dokumen dan catatan
dalam sistem. Misalnya, memorandum menyatakan
dari mana pesanan pelanggan berasal dan bagaimana
faktur penjualan timbul.
 Seluruh pemrosesan yang terjadi. Misalnya, jika
jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer
yang mengalikan kuantitas dikirim dengan harga
standar, maka harus diuraikan.
 Penyelesaian setiap dokumen dan catatan dalam
sistem. Pengarsipan dokumen, pengiriman ke
pelanggan,
atau
pemusnahannya
seharusnya
ditujukkan.
 Indikasi adanya prosedur pengendalian yang relevan
untuk penetapan resiko pengendalian. Ini meliputi
pemisahan tugas, otorisasi dan persetujuan, dan
verifikasi internal (Arens, A. A., R. J. Elder, 2012).
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Penggunaan
memorandum
naratif
sangat
sederhana dan mudah dijelaskan. Kerugiannya, sulit
untuk menggambarkan rincian struktur pengendalian
internal dengan jelas dan menggunakan kalimat
sederhana sehingga mudah dimengerti dan memberikan
informasi yang cukup bagi analis pengendalian dan
penetapan resiko pengendalian yang efektif.
4.4 Interaksi
antara
Kualitas
Pengendalian
Internal, Pengungkapan Sukarela, dan Biaya
Modal.
Kualitas pengendalian internal adalah komponen
utama dari lingkungan informasi internal. Jika
perusahaan mempunyai sistem pengendalian internal
yang baik, manajer akan memperoleh informasi internal
yang lebih baik dan akan mempunyai informasi yang
lebih banyak untuk komunikasi pengungkpan sukarela
tentang
operasi
perusahaan.
Kekuatan
sistem
pengendalian internal akan mendorong manajemen
untuk menyebarluaskan informasi sukarela sebagai
dasar untuk komunikasi dengan pihak eksternal, seperti
investor (Khlif, Samaha and Soliman, 2019).
Kualitas pengendalian internal juga merupakan
bagian penting dari transparansi perusahaan karena
menimbulkan
relevansi
nilai
informasi
yang
diungkapkan. Pengendalian internal mempunyai efek
mendalam
pada
keseluruhan
sistem
pelaporan
keuangan. Pengendalian internal yang tidak efektif
dapat menurunkan relevansi nilai laba dan nilai buku
ekuitas dalam menetukan nilai pasar perusahaan (Hu et
al., 2013). Kualitas pengendalian internal yang rendah
dapat mengganggu pengungkapan tepat waktu,
membuat angka akuntansi kurang informatif dan
mewajibkan manajer untuk menggunakan informasi
yang kadaluarwarsa. Pengungkapan informasi yang

104

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

lambat tidak akan relevan bagi investor. Dengan
demikian, manajemen perusahaan menjadi enggan
mengkomunikasikan
informasi
sukarela
untuk
menghindari resiko litigasi di masa depan.
Pengendalian internal yang buruk memberi
peluang terjadinya kecurangan sedangkan pengendalian
internal yang efektif memberikan manfaat yang
signifikan bagi investor dengan mengurangi salah saji
yang disengaja dan tidak disengaja dalam mengukur,
mencatat dan memproses informasi keuangan, sehingga
menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal
(Hamdani and Albar, 2016).
4.5 Pengendalian Internal Masa Covid-19
Virus corona yang muncul di akhir Desember
2019 lalu membawa dampak signifikan ke perubahan
dunia. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, hingga
kehidupan sehari-hari. Berbagai kebijakan telah
dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Pandemi
Covid-19 mengakibatkan sejumlah perusahaan skala
industri mengalami penurunan dalam kegiatan produksi
sehingga perusahaan perlu menjaga kestabilan kegiatan
yang ada di perusahaan industri. Dengan adanya sistem
pengendalian internal menjadikan perusahaan masih
dalam keadaan yang baik ditengah pandemic.
Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk
mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya
suatu organisasi dalam perusahaan.
Gangguan perekonomian global yang disebabkan
oleh Pandemic Covid-19 dapat meningkatkan prevalensi
resiko kesalahan penyajian material pada asersi-asersi
manajemen dalam laporan keuangan. Ketidakpastian
dalam tingkatan ekonomi makro dan mikro dapat
menyebabkan perubahan signifikan atas pertimbangan
awal resiko kesalahan penyajian material yang
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diidentifikasi. Sebagai respon terhadap kondisi tersebut,
manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata
kelola diharuskan untuk menyusun standar operasional
pengendalian internal di perusahaan. Pengendalian
internal atas laporan keuangan berpengaruh secara
ekonomi terhadap operasi perusahaan (Feng et al., 2015).
Karena kondisi Pandemi Covid-19, perusahaan harus
mengevaluasi resiko tambahan yang muncul seperti
gangguan operasional yang terjadi pada setiap
perubahan pada model bisnis yang muncul dari
penurunan permintaan yang signifikan, berkurangnya
pelanggan, gangguan pada rantai pasok, ketidakhadiran
karyawan atau bekerja dari rumah, geografis, implikasi
operasi group, pembatasan publik, dll. Maka manajemen
harus mempertimbangkan dampak Pandemi Covid-19
terhadap perubahan strategi pada pengendalian internal
perusahaan.
Dalam kondisi darurat seperti Pandemi Covid-19,
pengelolaan anggaran terkait wabah covid-19 sangat
rentan terjadi penyimpangan, karena yang penting
masalah dapat segera diatasi sedangkan akuntabilitas
dan transparansi menjadi kurang diperhatikan. Semua
penyimpangan dapat terjadi karena rendahnya integritas
personil dan lemahnya pengawasan/pengendalian
internal. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dalam pengelolaan anggaran terkait wabah covid-19,
maka perusahaan harus mengkaji kebijakan-kebijakan
yang telah dibuat terkait dengan sistem pengawasan dan
pengendalian (Zeina and Sari, 2020).
Contoh pengendalian internal masa covid-19
1. Pengadaan barang dan jasa (PJB) merupakan siklus
yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam
situasi darurat. Alat pelindung diri (APD), masker,
alat pendeteksi covid-19 yang mendesak di satu sisi,
namun sisi lain kondisi kelangkaan barang serta
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harga yang melambung, membuat PJB menjadi titik
rawan yang harus dikendalikan. Dalam kondisi
darurat ini, Presiden telah menerbitkan Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing
kegiatan, realokasi anggaran, serta PBJ dalam rangka
percepatan penanganan covid-19. LKKP juga
menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang
merupakan penjelasan atas pelaksanaan PBJ dalam
rangka penanganan covid-19. KPK juga menerbitkan
Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 terkait PBJ dalam
penanganan covid-19. Menteri Keuangan, Mendagri,
Menteri Kesehatan, dan menteri teknis lainnya juga
menerbitkan peraturan terkait penanganan covid-19.
Berbagai peraturan tersebut membantu pemerintah
atau perusahaan dalam melaksanakan PBJ tersebut
dapat bertindak cepat dan akuntabel, karena seluruh
peraturan terkait menjadi sebuah landasan hukum
dalam menyusun dan menjalankan pengendalian
internal (BPKP, 2020).
2. Perubahan teknologi informasi dalam proses bisnis
dapat mempengaruhi cara dan prosedur kerja
perusahaan menjadi lebih produktif dan efisien
melalui inovasi prosedur kerja penggunaan sarana
prasarana berteknologi terkini. Pemanfaatan teknologi
informasi di tengah pandemic covid-19 diantaranya di
bidang pendidikan, yakni mengadakan kelas On-line,
kemudian di pemerintahan penyebarluasan informasi
melaui website, dan sarana komunikasi melalui video
conference. Kemampuan menggunakan teknologi
informasi tersebut berguna untuk memberikan
pelayanan dengan optimal atas tata kelola, dan
pengendalian internal secara cepat dan tepat sehingga
organisasi
di
setiap
waktu
tetap
terjaga
akuntabilitasnya meskipun di saat bencana melanda.
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Pengendalian internal dibuat untuk semua
tindakan oleh sebuah organisasi untuk memberikan
keamanan terhadap asetdari pemborosan, kecurangan
dan
ketidakefisienan
penggunaan
serta
untuk
meningkatkan ketelitian dan tingkat kepercayaan dalam
laporan keuangan.
Pengendalian internal mempunyai beberapa
keterbatasan sehingga penting bagi perusahaan untuk
memantau implementasi dan secara rutin melakukan
evaluasi terhadap sistem pengendalian internal.
Pengendalian internal yang telah dirancang dan disusun
dengan baik, tidak akan optimal tanpa ditunjang
kompetensi, integritas dan nilai etis sumberdaya
manusia dalam pelaksanaannya (Rusnindita, Rosidi and
Baridwan, 2017).
4.6. Penutup
Pengendalian internal bukan hanya merupakan
prosedur untuk memeriksa dan menganalisa ketelitian
data akuntansi, tetapi juga meliputi semua metode dan
kebijakan
yang
digunakan
perusahaan
dalam
mengendalikan jalannya perusahaan agar dapat
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian
internal akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya
inefisiensi yang tujuannya adalah menjadi kekayaan
perusahaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi.
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BAB V
MODEL SISTEM MSDM PASCA COVID-19
Dr. Suriadi, S.P.,M.M.
Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian, Universitas
Muhammadiyah Buton

5.1 Pendahuluan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM) merupakan sistem sosial, yaitu sistem yang
isinya manusia beserta aktivitas-aktivitasnya. Sistem
tersebut merupakan sistem terbuka, yaitu sistem yang
lingkungan eksternalnya memengaruhi lingkungan
internal
dan
sebaliknya
lingkungan
internal
memengaruhi lingkungan eksternalnya. Lingkungan
eksternal MSDM merupakan lingkungan makro yang
terdiri dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Faktor-faktor yang ada di lingkungan eksternal
organisasi yang mempengaruhi MSDM antara lain
ekonomi, politik, pasar tenaga kerja, social budaya,
teknologi, dan demografi (Wirawan, 2015).
MSDM
merupakan
instrument
pertama
organisasi dalam menggunakan (utilisasi) asset
terpenting yakni manusia secara efektif dan efisien
dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Proses utama yang dilakukan dalam mekanisme MSDM
mencakup spektrum manajerial yang luas mulai dari
perencanaan SDM hingga pemberhentian atau terminasi.
Luasnya cakupan MSDM prinsip dasar praktek dan
fungsi MSDM mempertimbangkan 2 (dua) nilai utama
keorganisasian yaitu etika sosial dan hukum (Safri,
2019).
Keberhasilan bisnis di seluruh dunia tergantung
pada orang atau disebut Sumber Daya Manusia (SDM).

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

111

Oleh karena itu pengelolaan SDM ini termasuk
kebijakan, praktik dan sistem, sangat penting untuk
keberhasilan suatu organisasi. Kalau kita berbicara
tentang ekonomi suatu negara, maka hal pertama yang
kita bahas adalah Sumber Daya Manusia (Haak-Saheem
and Festing, 2018). Oleh karena itu, pengelolaan Sumber
Daya Manusia ini, termasuk kebijakan, praktik, dan
sistem, sangat penting untuk keberhasilan suatu
organisasi (Hendriyani, 2016).
Keunggulan dan kepemimpinan Sumber Daya
Manusia mengacu pada proses di mana pengetahuan,
ketrampilan
dan
kemampuan
dari
individu
ditransformasikan dan diperkuat menjadi sumber daya
tingkat unit yang berharga (Reissner and Pagan, 2013).
Ada kerugian besar akibat covid-19 ini, yang
menyebabkan kematian dan membawa ketidakstabilan
sosial dan ekonomi di banyak daerah perkotaan.
Pendekatan untuk mengatasi virus ini harus
direncanakan dengan baik. Melindungi masyarakat dari
pandemi ini adalah urusan semua orang. Pemerintah,
sektor swasta, akademisi, dan professional, serta setiap
warga negara, perlu dilibatkan dan memainkan peran
mereka dalam membangun masyarakat yang tangguh
dalam hal kesehatan, ekonomi, dan ketahanan sosial.
Pemberdayaan warga negara sangat penting dalam
mengurangi dampak pandemi, termasuk kemampuan
untuk beradaptasi dengan goncangan, kepanikan, dan
tekanan, serta dengan cepat menanggapi lingkungan
yang tidak stabil (Safri, 2019).
5.2 Ekonomi
Perubahan ekonomi dan teknologi menciptakan
lingkungan global untuk organisasi, perencanaan sumber
daya manusia yang terlibat dalam keputusan tentang
berpartisipasi sebagai eksportir atau sebagai sebuah
perusahaan internasional, multinasional, atau global,
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bahkan murni domestik perusahaan dapat menarik
bakat dari pasar tenaga kerja internasional. Ketika
organisasi memutuskan untuk beroperasi secara
internasional atau global, perencanaan sumber daya
manusia melibatkan keputusan tentang dimana dan
berapa banyak karyawan yang dibutuhkan untuk setiap
fasilitas internasional. Keputusan tentang memposisikan
sumber daya harus dipertimbangkan seperti biaya dan
ketersedian pekerja yang berkualitas. Selain itu,
spesialiasi sumber daya manusia harus bekerja dengan
anggota
organisasi
lainnya
untuk
mengukur
pertimbangan terhadap keuangan dan persyaratan
operasional sumber daya tersebut (Safri, 2019).
Ekonomi tenaga kerja mungkin secara luas
didefenisikan sebagai cabang ilmu sosial yang
memepelajari alokasi waktu di seluruh waktu dan tujuan
yang bersaing. Defenisi ini memiliki keuntungan menjadi
komprehensif, karena mencakup semua kegiatan
manusia, dibayar atau sebaliknya, yang dapat dianggap
sebagai tenaga kerja serta alternatif utamanya (Wood,
Daniels and Ogbonnaya, 2018).
Dalam beberapa tahun terakhir perekonomian
global terasa turbulance akibat dampak krisis ekonomi
yang melanda Amerika Serikat dimana kondisi keuangan
AS cenderung turun dengan bunga investasi AS yang
tinggi. Pemulihan kawasan Eropa pun masih lambat,
pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun juga
memicu krisis global. Cina yang menjadi kekuatan
ekonomi global terbesar ke-2 dunia dan jagonya ekspor
komoditi, kini bursa sahamnya rontok. Situasi ini
berimbas pada perdagangan saham dibursa Tokyo,
Jepang. Sementara di Indonesia nilai tukar rupiah relatif
membaik sedangkan dolar menurun (Reissner and
Pagan, 2013).
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Negara Indonesia pada saat ini sedang dalam
kondisi terancam terkena krisis ekonomi akibat wabah
dari pandemi COVID-19. Virus yang pertama kali
muncul pada masyarakat Wuhan dinyatakan sebagai
penyebab timbulnya corona virus pada Desember 2019.
Saat itu hanya beberapa orang yang dinyatakan positif
terkena corona virus namun semakin hari semakin
banyak orang-orang yang terkena virus tersebut
dikarenakan interaksi yang dilakukan oleh penderita
yang belum mengetahui bahwa dirinya terkena virus
sehingga ketika mereka melakukan aktifitas sehari-hari
tanpa sadar orang-orang yang berinteraksi dengan
mereka tertular penyakit tersebut. Hingga virus ini
semakin menyebar bukan hanya masyarakat Wuhan saja
yang terkena corona virus tetapi hampir semua negara di
dunia termasuk Indonesia mendapatkan dampaknya.
Mengukur kerentanan dan dampaknya terhadap
ekonomi, pada tingkat kematian secara umum, maka
diperlukan strategi manajemen pandemi yang akan
dikembangkan dan diimplementasikan, termasuk
kesiapan yang tepat dan tanggapan yang efektif (Berawi
et al., 2020).
Kondisi ini tentu berdampak pada turunnya
proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Berbagai lembaga
internasional memprediksi turunnya proyeksi ekonomi
global tahun ini. Internasional Monetary Found (IMF)
menyebutkan penyebaran virus Corona yang cepat akan
menghapus harapan pertumbuhan ekonomi 2020. Imbas
dari kebijakan setiap negara dan kebijakan negara itu
sendiri menimbulkan kelumpuhan sebagian sistem
perekonomian seperti halnya sistem ekspor dan impor
yang tertunda, serta penutupan sejumlah lapangan
pekerjaan guna mencegah penyebarann virus tersebut
(Berawi et al., 2020).
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Kondisi ini membuat negara Indonesia mengalami
berbagai persoalan ekonomi diberbagai sektor dimana,
sektor-sektor yang ikut terkena dampak dari wabah
virus ini adalah sektor lembaga keuangan di Indonesia
seperti perbankan hingga konsumsi rumah tangga yang
menurun. Di sektor konsumsi rumah tangga terjadi
ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena
tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor
informal. Kemudian, penurunan lainnya juga terjadi
pada UMKM. Pelaku usaha ini tidak dapat melakukan
kegiatan usahanya sehingga terganggu kemampuan
memenuhi kewajiban kredit (Economic and Of, 2004).
Selain itu menurut Menteri Keuangan RI bahwa
ekonomi Indonesia mendapat pengaruh virus corona.
Dimana pada dasarnya Indonesia merespons apa yang
berkembang di dunia ini terutama dari G-20 bahwa
suasana perekonomian dunia sangat terpengaruh oleh
kondisi virus corona yang sampai hari ini masih belum
dipastikan ini akan menjadi seberapa panjang. Dalam
menghadapi masalah ini berbagai negara lain sudah
membuat skenario untuk mengantisipasi penurunan
pertumbuhan ekonomi akibat virus corona, termasuk
Indonesia (Berawi et al., 2020).
Skenario tersebut perlu segera dibuat karena,
negara Indonesia mengalami kesulitan dalam segi
ekonomi dimana kebutuhan akan pentingnya biaya
kesehatan dan logistik masyarakat yang harus terpenuhi
oleh masyarakat, serta menimbulkan banyaknya
pemutusan hubungan kerja akibat banyak lapangan
pekerjaan khususnya di Indonesia dalam bidang industri
yang mengalami berhenti produksi akibat tidak adanya
pesanan dari luar akibat wabah virus ini. Selain itu
usaha industri kreatif dan rumahan juga mengalami
dampak akibat sulitnya mendapatkan konsumen akibat
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kondisi kesulitan saat ini. Hal ini membuat kondisi di
Indonesia sebagai negara yang mendapatkan bonus
demografi mengalami kesulitan dalam mendongkrak
pertumbuhan ekonomi akibat masalah pandemi virus ini
(Nikenzha Mahera,R. Nunung Nurwati, 2020).
Pecahnya SARS-CoV-2 atau Covid-19 menyerang
masyarakat di semua wilayah. Kecepatan dan skala
wabah telah mempercepat kematian dan menyebabkan
gangguan sosial dan ekonomi. Kita perlu tindakan
terkoordinasi dan komprehensif di tingkat nasional dan
internasional dalam menciptakan rasa tanggung jawab
bersama dan solidaritas manusia untuk menekan
penyebaran virus, memberdayakan ketahanan dalam
masyarakat, dan mengatasi dampak sosial ekonomi.
Meningkatkan kapasitas perawatan kesehatan untuk
pengujian dan penelusuran, penerapan tindakan
karantina dan jarak fisik, membatasi pergerakan, dan
memprioritaskan kelompok yang paling rentan-pasien
lanjut usia dan/atau pasien yang sakit kronis harrus
diperlakukan sebagai cara untuk meminimalkan
penyebaran dan dampak virus (Berawi et al., 2020).
Spektrum layanan kesehatan di Indonesia
mencakup spektrum tradisional, komplementer hingga
modern. Kesadaran pentingnya peningkatan kualitas
layanan prima adalah upaya maksimal yang mampu
diberikan oleh petugas pelayanan rumah sakit untuk
meningkatkan kepuasan pasien (Suriadi et al., 2019).
Penerapan social distancing sebagai contoh yang
dilaksanakan di Jerman dan di New York. Di Jerman,
seluruh warga dilarang melakukan kontak fisik, di
tempat umum orang harus menjaga jarak 1,5 meter dan
warga diperbolehkan untuk bekerja dan perusahaan
harus memastikan pegawainya secara higienis. Aturan di
Jerman ini disertai denda berat bagi pelanggarnya dan
polisi dikerahkan untuk melakukan penegakan aturan
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tersebut. Di kota New York, social distancing diterapkan
dengan mengirim tentara nasional berikut dengan tank
dan perlengkapan perangnya, warga dilarang bekerja,
restoran, kafe, taman dan pantai ditutup, tidak ada
pengiriman paket via kurir dan stimulus ekonomi
diberikan kepada semua orang karena mereka berhenti
bekerja. Sementara di Indonesia social distancing
diterapkan melalui study/work from home. Semua
dihimbau untuk tidak melakukan kontak fisik dengan
orang lain. Tidak ada sangsi terhadap pelanggarnya dan
tidak ada kompensasi bagi mereka yang berhenti
aktivitas ekonominya, setidaknya sampai saat ini (Pan,
Chen and Li, 2020).
Dalam hal pembangunan perkotaan, situasi saat
ini dalam pandemi covid-19 menunjukkan perlunya
memikirkan kembali peran pengetahuan dan praktik
ketahanan untuk berkontribusi secara strategis dengan
memastikan kinerja lingkungan binaan untuk memenuhi
kebutuhan terkait kesehatan saat ini. Penelitian dan
desain yang berfokus pada kinerja bahan bangunan dan
kualitas lingkungan dalam ruangan menjadi penting
untuk mempromosikan arsitektur yang mendukung
kebersihan, pengendalian infeksi, serta kesehatan dan
keselamatan penghuni. Ketahanan setiap negara yang
menghadapi pandemi ini juga tergantung pada sistem
manajemen rantai pasokan makanan, obat-obatan,
bahan, dan apapun yang berkaitan dengan tabungan
jiwa dan ekonomi, karena manajemen rantai pasokan
mengelola aliran informasi untuk mencapai tingkat
singkronisasi antara responsif dan efisiensi biaya
(Berawi et al., 2020).
Mengukur kerentanan dan dampaknya terhadap
ekonomi, pada tingkat kematian, pada masyarakat
secara umum dan lain-lain. Diperlukan strategi untuk
manajemen pandemi yang akan dikembangkan dan
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diimplementasikan, termasuk kesiapan yang tepat dan
tanggapan yang efektif. Teknologi perlu digunakan
untuk membantu dalam mengatasi pandemi dengan
menghasilkan strategi yang sesuai untuk memantau,
merawat, mengurangi, dan memulihkan diri dari
dampak pandemi. Untuk mengantisipasi dampaknya,
diperlukan rencana komprehensif untuk meningkatkan
kapasitas gangguan dan lonjakan permintaan, terutama
untuk kebutuhan dasar seperti kesehatan dan obatobatan, makanan, air, dan energi (Berawi et al., 2020).
5.3 Kehidupan Politik
Di tengah pandemi covid-19 yang memakan
banyak nyawa, banyak dari kita mungkin terkejut,
frustasi dan bingung meliha berbagai Negara, termasuk
Indonesia, mengabaikan rekomendasi ilmuan, dan lebih
meprioritaskan stabilitas kekuasaan dan aktivitas
ekonomi. Namun jika melihat dari studi ekonomi politik
yang mempelajari interaksi antara politik dan ekonomi,
langkah-langkah buruk yang diambil pemerintah
misalnya upaya menarik wisatawan ke Indonesia ketika
covid-19 mulai muncul di negara-negara tetangga atau
lambatnya pemberlakuan pembatasan sosial adalah
cerminan dari dinamika pembagian kekuasaan dan
sumber daya dalam suatu Negara (Berawi et al., 2020).
Negara bukanlah aktor tunggal dan netral.
Negara adalah ensambel atau kelompok kelembagaan
yang mencerminkan dan menanamkan hubungan
kekuasaan yang berkembang secara historis. Negara
mendistribusikan kekuasan dan sumber daya, sementara
beragam kekuasaan sosial (bisa mengelompok berdasar
kelas, koalisi distribusional, kelompok etnis, agama,
maupun pengelompokan lainnya) terus berupaya
mengubah institusi negara supaya lebih menguntungkan
bagi kelompoknya (Artinger et al., 2015).
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Ketidakpastian
adalah
karakteristik
yang
menentukan pengambilan keputusan manajerial. Istilah
ini merujuk pada situasi di mana pembuat keputusan
tidak mengetahui semua opsi yang mungkin dengan
konsekuensi dan probabilitasnya. Namun model pilihan
rasional yang mendominasi ilmu manajemen, penelitian
operasi,
dan
ekonomi
manajerial
menganggap
pengetahuan ini diberikan (Hendriyani, 2016).
Dalam kancah ekonomi politik, keahlian para ahli
kesehatan tidak dianggap lebih berharga dari pada
kendali atas kuasa dan sumber daya atau perimbangan
kesepakatan pembagian kekuasaan antar elit di
masyarakat tersebut. Kadang ilmuwan dimusuhi, karena
dianggap dapat mengganggu ekuilibrium pembagian
kekuasaan tersebut. Tentu saja kadang, bahkan ada
―ilmuwan tukang‖ yang hanya berfungsi untuk
membenarkan kebijakan yang merugikanmasyarakat.
Prioritas kebijakan negara juga berdasarkan kelompokkelompok yang paling berkuasa. Karena itu respon
Indonesia, menggambarkan kehawatiran utama dari
elite yaitu dampak pandemi covid-19 terhadap kondisi
ekonomi yang dapat mengganggu akumulasi capital.
Selama ini, dampak negatif skema pembangunan yang
mendahulukan kepentingan ekonomi secara sempit
hanya dirasakan oleh mereka yang berada di pinggiran.
Struktur ekonomi politik disebut oleh ekonom Mary
Mellor sebagai ―transendensi parasitik‖, yaitu keadaan
ketika sebagian kecil masyarakat mendapatkan
keuntungan dengan cara mengeksploitasi manusia dan
makhluk lainnya. Contohnya kebakaran hutan di Riau
atau Kalimantan yang merugikan penduduk setempat
terus berulang dan perusahaan yang melakukan tidak
dihukum dengan tegas, sementara para pemiliknya terus
menikmati hasil dari usaha mereka di Jakarta atau
bahkan di luar Indonesia.
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Dalam kasus Covid-19 hal ini tidak sepenuhnya
berlaku, karena elite pun bisa terkena. Inilah mengapa
kita melihat sedikit perubahan sikap elite dalam
pananganan pandemi dibandingkan dengan perubahan
iklim. Meskipun demikian, penanganan covid-19 pun
tidak lepas dari struktur ekonomi politik yang timpang.
Kelas menengah ke atas dapat bekerja dari rumah atau
work from home, namun banyak pekerja yang tetap
harus mengambil resiko untuk tetap bekerja karena
tidak diliburkan atau karena mereka memiliki
penghasilan harian. Dengan fasilitas yang terbatas,
mereka dengan koneksi elite yang kuat segera ditangani,
sementara masyarakat biasa sering tidak mendapatkan
kejelasan.
Pemerintah
bahkan
tidak
berkenan
menetapkan karantina wilayah salah satunya karena
pemerintah berkeberatan untuk menanggung biaya
hidup warga dan ternak selama masa karantina. Hal ini
membuat banyak pekerja miskin atau informal tetap
harus berjuang mencari nafkah ditengah pandemi.
Perselisihan para elite juga membuat penyaluran sumber
daya negara menjadi lamban. Birokrasi negara terpecahpecah dengan koordinasi yang buruk karena mereka
berada pada jatah lingkaran elite yang berbeda.
Mengalihkan sebagian sumber daya yang telah
didistribusikan antar elite sebagai komitmen setelah
pemilihan umum juga membutuhkan proses negosiasi
yang lebih lama lagi, karena akan memengaruhi
keseimbangan kekuasaan dan pembagian sumber daya.
Bahkan, dalam kondisi pandemi pun elit politik masih
ngotot mengesahkan RUU kontroversial seperti RUU
Omnibus Law Cipta Kerja dan RUU Minerba. Tentu saja
bukan tidak ada tren positif sama sekali. Perpu nomor 1
tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan
stabilitas sistem keuangan dan ekonomi untuk
penanganan pandemi covid-19 memberikan fleksibilitas
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fiskal yang memang dibutuhkan. Sayangnya perpu itu
juga rawan disalahgunakan, seperti pasal 27 yang
menyatakan bahwa pejabat tidak dapat dituntut secara
pidana maupun perdata untuk kebijakan yang diambil
dan bahwa tindakan yang diambil berdasar perpu ini
bukan objek gugatan PTUN (Abdullah, 2020).
Memahami realitas ekonomi politik tersebut
bukan berarti kita sebagai warga negara cukup pasrah
saja dalam menghadapi krisis kesehatan ini. Memahami
bahwa negara bukanlah institusi yang netral dan berisi
konflik kepentingan membuat kita perlu mengupayakan
setidaknya tiga hal:
1. Kita
harus
berhenti
bersikap
naïf
dengan
mengandalkan elite politik dan negara untuk
menyelesaikan masalah kesehatan publik ini,
Masyarakat harus membangun inisiatif perlindungan
kesehatan masyarakat secara mandiri dengan
semangat gotong royong. Jika elite politik tidak mau
mengalokasikan penerimaan pajak yang dibayarkan
warga untuk membiayai hidup warga yang terdampak
oleh upaya pencegahan penyebaran corona virus ini,
kita harus bahu membahu membangun jaringan
pengaman sosial berbasis lokal.
2. Kita harus terus menekan para elite politik untuk
mengambil
tanggungjawab
mereka
karena
kepentingan mereka pun akan terdampak kalau
pandemi ini semakin parah. Inisiatif publik untuk
turut menanggulangi covid-19 ini tidak boleh
membuat negara lepas tangan. Masyarakat harus
terus mendesak para elite politik menggunakan
berbagai mekanisme yang memungkinkan. Catat dan
umumkan kebijakan-kebijakan buruk yang serta
merta memutuskannya. Beri apresiasi kebijakankebijakan yang baik.
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3. Rakyat dan masyarakat sipil harus mengkonsolidasikan diri dengan kokoh supaya kepentingan
publik lebih tercerminkan di dalam negara, saat
pandemi dan setelah pandemi ini berakhir nanti.
5.4 Pasar Tenaga Kerja
Ekonomi tenaga kerja mungkin secara luas
didefenisikan sebagai cabang ilmu sosial yang
mempelajari alokasi waktu di seluruh tujuan yang
bersaing. Defenisi ini memiliki keuntungan menjadi
komprehensif, karena mencakup semua kegiatan
manusia, dibayar atau sebaliknya, yang dapat dianggap
sebagai tenaga kerja serta alaternatif utamanya.
Pekerjaan adalah aspek penting dari kondisi manusia,
aktivitas alam yang melaluinya ditransformasikan untuk
memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Sebagian
besar orang terlibat dalam pekerjaan berbayar dalam
bentuk apapun, menghabiskan sebagaian besar hidup
mereka untuk bekerja, dan bergantung pada mata
pencaharian mereka dan pendapatan yang dijamin
melaluli tenaga kerja (Haak-Saheem and Festing, 2018).
Tuntutan pekerjaan adalah aspek-aspek fisik,
psikologis, sosial atau organisasi dari pekerjaan yang
terkait dengan kesehatan yang buruk dan gangguan
kesejahteraan; jadi setiap pengurangan ketegangan
psikologis cenderung meningkatkan kesejahteraan
(Economic and Of, 2004).
Dampak covid-19 ini sangat signifikan bagi
perekonomian Indonesia. Pelemahan perekonomian
diproyeksikan akan terjadi selama 4 - 6 bulan kedepan
bahkan dapat jadi lebih lama, karena kita belum dapat
memprediksikan kapan wabah ini dapat teratasi dengan
tuntas. Pada fase awal wabah ini di Indonesia, sektor
pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel dan restoran
langsung terpukul. Dampak terhadap sektor lain,
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perlahan akan semakin terasakan. Hal ini tentu akan
berimbas pada nasib pekerja. Situasi saat ini bisa jadi
membuat perusahaan tidak punya pilihan lain selain
melakukan PHK karena mereka harus menekan biaya
operasional besar-besaran. Namun undang-undang (UU)
No.13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan sudah
menegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langka
terakhir yang ditempuh. Sebelum melakukan PHK, UU
ketenagakerjaan mengatur bagaimana pengusaha,
buruh, dan pemerintah harus bekerja sama agar tidak
terjadi PHK (Safri, 2019).
Beberapa negara seperti Spayol dan Jerman, telah
mengeluarkan
undang-undang
yang
mewajibkan
pengusaha untuk memberikan pemberitahuan terlebih
dahulu, dan justifikasi untuk PHK yang diusulkan. Di
Jepang orang-orang yang kecewa tidak dianjurkan oleh
adat dan kasus hukum daripada berdasarkan undangundang. Sebaliknya Amerika Serikat umumnya
menghindari langka-langka legislatif untuk mempromosikan keamanan kerja, bahkan dalam bentuk
undang-undang pemberitahuan sebelumnya. Perbedaan
struktur formal dan informal ini tercermin dalam tingkat
rata-rata kepemilikan kerja yang sangat berbeda di
masing-masing negara (Wood, Daniels and Ogbonnaya,
2018).
International
Labour
Organization
(ILO)
mengatakan pandemi covid-19 akan berdampak pada
kelompok tertentu yang rentan terhadap pasar tenaga
kerja dan menurunnya jumlah lapangan kerja, serta
kualitas kerja antara lain upah dan perlindungan sosial.
Bahkan ILO memprediksikan dalam kondisi terburuk
akan ada hampir 25 juta pengangguran di seluruh dunia
akibat pandemi ini. Opsi PHK bisa jadi langka terakhir
yang akan ditempuh, langka ini menjadi situasi buruk
terutama bagi pekerja. PHK akan berdampak sangat
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serius pada perekonomian keluarga pekerja. Di sisi lain,
pengusaha juga dalam posisi yang sulit karena harus
memenuhi kewajiban bagi karyawan yang mengalami
PHK (M. Nur Sholikin, 2020).
Sejak pantauan ILO yang pertama, pandemi
covid-19 semakin meningkat dalam hal intensitas dan
keluasan jangkauan globalnya. Tindakan karantina
penuh atau parsial sekarang ini sudah berdampak
hampir 2,7 miliyar pekerja, yang mawakili sekitar 81
persen tenaga kerja dunia. Dalam situasi saat ini, usaha
diberbagai sektor ekonomi menghadapi kerugian besar,
yang mengancam operasi dan kesehatan mereka,
terutama diantara perusahaan kecil, sementara jutaan
pekerja rentan kehilangan pendapatan dan mengalami
PHK. Dampak yang terjadi pada kagiatan-kegiatan yang
menghasilkan pendapatan, begitu berat menimpa
pekerja yang tidak terlindungi dan kelompok yang paling
rentan di sektor perekonomian informal. Dengan
menggunakan pendekatan ini, hingga 1 april 2020,
estimasi global ILO saat ini menunjukan bahwa jam
kerja akan menurun 6,7 persen pada kuartal kedua 2020,
yang setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu.
Perhitungan akhir dari hilangnya pekerjaan tahunan
pada 2020 akan sangat tergantung pada perkembangan
pandemi dan langkah-langkah yang diambil untuk
mengurangi dampaknya, karena alasan ini, ILO akan
terus memantau situasi dan secara teratur memperbaiki
estimasi jam kerja yang hilang dan hilangnya pekerjaan
secara ekuivalen. Sebagaian besar hilangnya pekerjaan
dan penurunnan jam kerja akan terjadi di sektor-sektor
yang paling terpukul. ILO memperkirakan bahwa 1.25
miliar pekerja, yang mewakili hampir 38 persen dari
tenaga kerja global, dipekerjakan disektor-sektor yang
saat ini menghadapi penurunan yang parah dalam
keluaran dan resiko tinggi tergantikannya tenaga kerja.
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Sektor-sektor utama termasuk pedagang eceran,
akomodasi dan jasa makanan dan manufaktur.
Khususnya di negara-negara yang berpenghasilan
rendah dan menengah, sektor-sektor yang terpukul keras
memiliki proporsi pekerja yang tinggi didalam sektor
pekerjaan informal dan pekerja dengan akses terbatas
pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Tanpa
langkah-langkah kebijakan yang tepat, pekerja akan
menghadapi resiko tinggi untuk terjatuh ke dalam
kemiskinan dan akan mengalami tantangan yang besar
dalam mendapatkan kembali mata pencarian mereka
selama periode pemulihan.
Mereka yang terus bekerja diruang publik,
khususnya petugas kesehatan, mengalami resiko
kesehatan dan ekonomi yang signifikan. Disektor
kesehatan, ini akan mempengaruhi perempuan secara
tidak proporsional. Memang dimanapun atau di sektor
manapun, krisis selalu memberikan dampak dramatis
pada tenaga kerja dunia. Tanggapan kebijakan perlu
fokus pada pemberian bantuan segera kepada pekerja
dan perusahaan guna melindungi mata pencarian dan
usaha yang layak secara ekonomi, khususnya di sektorsektor yang terkena dampak parah dan negara-negara
berkembang, dengan demikian ini dapat memastikan
kondisi untuk pemulihan yang cepat dan kaya kerja
segera setelah pandemiterkendali. Sumber daya publik
terbatas perlu digunakan untuk mendorong perusahaan
mempertahankan dan/atau menciptakan lapangan kerja
(Pemantauan ILO, 2020).
5.5 Sosial Budaya
Perkembangan lingkungan masyarakat akan
memengaruhi perubahan proses organisasi dalam
pencapaian tujuan. Norma-norma budaya yang secara
eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan dalam
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kemampuan mengubah budaya organisasi. Menyikapi
hal tersebut perusahaan harus mempelajari kembali
tuntutan SDM yang dikehendaki oleh organisasi dalam
merespon tuntutan eksternal. Dalam kondisi demikian
organisasi perlu melakukan perubahan pada budaya
kerja. Pimpinan/manajer SDM dituntut proaktif untuk
menyelesaikan masalah dalam mengantisipasi pola-pola
perubahan dalam SDM, pasar, pelayanan, produk dan
teknologi. Agar memperoleh hasil optimal, organisasi
harus mengarahkan perubahan perilaku manusia dalam
proses organisasional dalam upaya menciptakan
organisasi yang lebih adaptif (Rosidah, 2012).
Memahami bagaimana mengitegrasikan masalah
sosial dan lingkungan dalam strategi dan operasi bisnis
telah menarik beberapa peneliti dan praktisi dalam
beberapa dekade terakhir. Beberapa penelitian tersebut
mengekplorasi penerapan struktur dan rutinitas formal
yang harus membantu organisasi untuk mengurangi
dampak lingkungannya sendiri dan meningkatkan
kondisi tempat kerja seperti sistem manajemen
lingkungan, kesehatan dan keselamatan (Ekspor et al.,
2015).
Melalui sarana komunikasi terarah seperti
seluruh acara organisasi dan bulletin, manajer North
Service berupaya memberikan arahan, mempromosikan
pesan strategis yang koheren, dan meningkatkan
pengetahuan karyawan tentang organisasi dan budaya
baru yang telah ditentukan. Melalui sarana komunikasi
diskusi, terutama seperti pertemuan tim mereka mencari
diskusi dan debat dan juga memberikan kesempatan
kepada karyawan untuk bersuara (Aldianto et al., 2018).
Perubahan budaya diartikan sebagai pembrian
kesempatan kepada anggota seluas-luasnya agar
mencapai
aktualisasi
dalam
dirinya.
Untuk
mentransmisi budaya dapat dilakukan dengan metode
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pembelajaran (learning organization) yaitu melalui
contoh,
sosialisasi
internalisasi.
Internalisasi
dimaksudkan proses menumbuhkembangkan suatu nilai
atau budaya menjadi bagian diri (self) pegawai dan lebih
bersifat kualitatif. Yang penting dalam hal ini adalah a
shared vision, yang merupakan milik bersama dan harus
menjadi komitmen seluruh anggota organisasi. Karena
pada hakekatnya visi organisasi merupakan cerminan
visi yang dimiliki oleh masing-masing anggota.
Disamping itu, Sodang Siagian memberi penjelasan
bahwa faktor utama yang harus diperhatikan dalam
melakukan perubahan adalah: a) visi masa depan, b)
rancang bangun suatu model perubahan, c) penghargaan
terhadap perilaku yang memperlancar terjadinya
perubahan (Rosidah, 2012).
Pimpinan mempunyai kedudukan yang penting
dalam proses perubahan. Tanpa melakukan perubahan
belum tentu perusahan mampu bersaing dan eksis.
Lewin (Soner dan Freeman, 1992) mengembangkan
model proses perubahan: 1) pencarian pola perilaku yang
sekarang, yaitu upaya membuat kebutuhan akan
perubahan sedemikian gamblang sehingga individu,
kelompok dapat dengan mudah memahaminya, 2)
pengubahan dalam hal ini membutuhkan pengembangan
yang terkait dengan nilai, sikap dan perilaku selama
proses identifikasi dan internalisasi, 3) pembekuan,
yakni pengukuhan perilaku baru melalui mekanisme
pendukung atau penguat sehingga menjadi norma baru
(Rosidah, 2012).
Irwan Abdullah berpandangan normal New
Normal adalah peradaban baru. Semua sudah tidak pada
normal yang lama dan secara alamiah beradaptasi.
Baginya yang perlu ditekankan pada situasi saat ini
adalah bagaimana mengubah krisis dari the loosers
menjadi the winners. Dia berharap masyarakat jangan
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sampai berhenti menjadi the loosers, yang setiap harinya
hanya mengeluh, menangis, bahkan sampai keinginan
bunuh diri. ―Ini bentuk transformasi sosial budaya untuk
menjadikan
mereka
the
winners.
Karena
itu
mengkalkulasi energi dan potensi daerah-daerah menjadi
fighting covid sehingga transformasi dapat tercapai
(Abdullah, 2020).
Krisis besar berupa pandemi covid-19 adalah
krisis global dan dapat menjadi sebuah momentum
untuk transformasi besar. Masyarakat dapat terbiasa
hidup lebih sehat dan produktif dengan teknologi, suatu
gambaran situasi yang dulu mungkin malas-malasan
untuk dilakukan. ―Dulu mungkin menggunakan
teknologi sudah, tetapi masih ogah-ogahan. Dengan covid
ini sebuah peristiwa yang mendisrupsi kita, rutinitas
kita terdisrupsi oleh covid sehingga untuk survive harus
membangun budaya baru, tradisi baru, termasuk disiplin
baru, dan disiplin sosial, kesehatan, disiplin produksi
yang baru ini sebuah krisis sekaligus kesempatan besar.
Sementara itu, Novi Susan, Ph.D dari Departemen
Sosiologi Universitas Airlangga menyatakan sistem
respons dalam menghadapi pandemi covid-19 di
Indonesia tidak hanya bertumpu bagaimana sistem
negara yang bekerja, tetapi ada reprositas atau timbal
balik dengan masyarakat. Kuncinya ada pada timbal
balik dan untuk menjadi bagian dari konteks negara
demokrasi yaitu masyarakat berpartisipasi, baik
partisipasi publik maupun partisiapsi pengorganisasian.
Terkait komentar baru, ia mengatakan hal itu suatu
proses konstruksi sosial, suatu proses penciptaan kutup
penyelamat yang mau tidak mau harus dilakukan
meskipun konstruksi dan dialektikanya saat ini sedang
berjalan (Agung Nugroho, 2020).
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5.6 Teknologi
Pesatnya perkembangan di bidang teknologi
informasi, khususnya internet, perusahaan telah
mengalami transformasi drastis. Lingkungan kerja
sekarang ini ditandai dengan persaingan yang makin
tinggi. Munculnya globalisasi di banyak bidang, adanya
perubahan yang terjadi secara bersamaan di luar
perusahaan, perubahan cepat dari teknologi baru,
inovasi-inovasi baru dalam hal cara memproduksi,
perubahan yang dibawah dari internet dan sebagainya,
semuanya hal itu telah turut serta menentukan kondisi
pengelolaan perusahaan sekarang ini dan masa
mendatang (Pan, Chen and Li, 2020).
Teknologi
dan
HRM
(Human
Resources
Manajement) memiliki pengaruh yang luas satu sama
lain dan professional SDM (Sumber Daya Manusia)
harus dapat mengadopsi teknologi yang memungkinkan
rekayasa ulang fungsi SDM, bersiap untuk mendukung
perubahan organisasi dan desain kerja yang disebabkan
oleh teknologi, dan dapat mendukung iklim manajerial
yang tepat untuk organisasi yang inovatif dan berbasis
pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terutama didorong
oleh tuntutan kuat dari professional sumber daya
manusia untuk peningkatan kecepatan, efektivitas, dan
pengendalian biaya (Mishra and Akman, 2010).
Disrupsi yang di bawah oleh revolusi industri keempat dan gap generasi tetap menuntut banyak entitas
untuk terus beradaptasi untuk tetap relevan. Automasi
pun digandang menjadi jalan keluar terbaik. Namun
sekitar 70% perusahaan gagal melakukan transformasi
digital,
walau
memahami
seberapa
krusialnya
melakukan perubahan tersebut. Banyak perusahaan
telah mencoba membangun fasilitas dan infrastruktur
mereka sendiri untuk mencapai apa yang disebut sebagai
―digitalisasi‖, tetapi pada akhirnya tetap gagal. Banyak
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faktor yang harus terlebih dahulu di perhatikan sebelum
sebuah entitas bisnis memutuskan untuk melakukan
transformasi (Pan, Chen and Li, 2020).
Dunia bisnis akan semakin berorientasi global
terlebih lagi perdagangan bebas semakin gencar.
Kompetisi akan menjadi semakin ketat dan tuntutan
dunia makin meningkat. Hamel dan Prahalad
mengatakan kompetisi pada masa depan tidak hanya
dapat dilakukan dengan redefenisi strategi namun perlu
juga mendefenisi peranan manajemen atas dalam
menciptakan strategi, sebab itu peranan para pelaku
bisnis dalam mengidentifikasi bisnis masa depan,
menganalisi, merencanakan, menentukan/merumuskan
serta mengimplementasikan strategi yang tepat sangat
esensial dan menentukan, misalnya melalui transformasi
organisasi (Berawi et al., 2020)
Sejarah perkembangan HR dari masa ke masa
telah membuktikan bahwa pengelolaan SDM tidaklah
stagnan. Perubahan model manajemen HR selalu
mengikuti tren industri, mulai dari revolusi pertama
hingga revolusi 4.0 saat ini. Sebuah kemunduran jika HR
dianggap sebagai pengelola administrasi karyawan saja,
padahal HR sekarang juga dituntut untuk dapat menjadi
solusi bagi perusahaan untuk menjawab tantangan
industri. Solusi-solusi baru seperti penggunaan teknologi
mobile dan cloud pun kini menjadi primadona. Forbes
pun memprediksi bahwa 83% beban kerja perusahaan
akan dialihkan dengan metode cloud computing. Bahkan
88% pimpinan HR berpendapat bahwa perusahan perlu
untuk menginvestasikan dua atau lebih teknologi
pengelolaan HR untuk setidaknya dua tahun mendatang
(Aldianto et al., 2018).
Secara sederhana model sistem manajemen
sumber daya manusia menurut Wirawan, (2015) dapat
dilihat pada Gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Model Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia (Wirawan, 2015)
Dalam menentukan strategi sumber daya
manusia, faktor-faktor eksternal perlu dipertimbangkan
pada future trends and needs, demand and supplay,
peraturan pemerintah, kebutuhan manusia pada
umumnya dan karyawan pada khususnya, potensi
pesaing, demografis, budaya maupun nilai-nilai, serta
teknologi. Kecenderungan perubahan lingkungan akan
mempengaruhi perubahan strategi perusahaan yang juga
berarti bahwa strategi sumber daya manusia perlu
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dipertimbangkan ulang, dan kemungkinan besar perlu
disesuaikan (Safri, 2019).
5.7 Penutup
Kehidupan dan perkembangan ekonomi makro
sangat memengaruhi MSDM perusahaan. Misalnya, jika
terjadi inflasi tinggi akan terjadi nilai nominal upah para
buruh merosot, daya beli buruh menjadi merosot dan
upah tak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup
mereka
karena
harga-harga
kebutuhan
hidup
meningkat. Akibatnya terjadi demonstrasi para pekerja
menuntut kenaikan upah dan jika tidak terpenuhi akan
terjadi pemogokan SDM. Jika ekonomi makro sangat
buruk dan menimbulkan resesi, produksi perusahaan
tidak laku karena daya beli masyarakat merosot, banyak
perusahaan akan bangkrut dan berakibat banyak
pemutusan hubungan kerja, buruh akan kehilangan
pekerjaan.
Kehidupan
politik
suatu
negara
sangat
memengaruhi MSDM suatu perusahaan. Misalnya
adanya sistem politik yang demokratik, adanya undangundang yang melindungi hak asasi tenaga kerja, hak
SDM untuk mendapatkan upaya yang layak dan hak
untuk berserikat, adanya jaminan sosial terhadap tenaga
kerja, dan adanya pengadilan hubungan industrial.
Kehidupan politik seperti ini akan melindungi hak dan
kewajiban SDM sehingga mereka dapat bekerja dengan
maksimal dan tenang serta menguntungkan perusahaan
tempat mereka bekerja.
Pasar tenaga kerja adalah tempat bertemunya
para pencari kerja dan perusahaan yang mencari tenaga
kerja. Pasar tenaga kerja dapat longgar artinya jumlah
pencari kerja lebih sedikit dari pada jumlah tenaga kerja
yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jika ini yang terjadi,
perusahan harus mencari tenaga kerja di negara-negara
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lain. Ini penyebab misalnya Tenaga Kerja Indonesia(TKI)
dan Tenaga Kerja Wanita(TKW) bekerja di Malaysia,
Saudi Arabia, Hongkong, dan Kuwait. Pasar tenaga kerja
juga dapat sesak, artinya pencari tenaga kerja lebih
banyak dari pada tenaga kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan. Ini terjadi karena banyak pengangguran
SDM di satu negara.
Kehidupan dan pertumbuhan sosial budaya suatu
masyarakat memengaruhi MSDM suatu perusahaan dan
lembaga pemerintah. Misalnya, dalam kehidupan sosial
faktor pendidikan masyarakat sangat menentukan
MSDM. Di negara-negara maju, wajib belajar telah
dilakukan dengan baik, sehingga tenaga kerja minimal
berpendidikan Sekolah Menegah Atas. Di negara-negara
tersebut terdapat ratusan perguruan tinggi yang
menghasilkan tenaga kerja yang profesional berbagai
bidang yang diperlukan oleh indistri, bisnis dan
pemerintahan. Di Indonesia sebagaian terbesar tenaga
kerja yang ada berpendidikan sekolah dasar dan buta
huruf. Di Papua misalnya, perusahaan minyak dan
tambang mengalami kesulitan memperoleh tenaga
profesional yang diperlukan sehingga harus didatangkan
dari luar daerah.
Kehidupan
budaya
masyarakat
sering
mempersulit perusahaan dan lembaga pemerintah
memperoleh tenaga yang berkualitas. Misalnya, pola
pikir ―alon-alon asal kelakon‖, tak perlu menjadi kaya
karena kekayaan tak akan dibawa mati; etos kerja dan
motifasi kerja rendah mempersulit pelaksanaan MSDM.
Berbagai teknologi berkembang di negara-negara
maju yang memungkinkan memproduksi barang dan jasa
lebih banyak, lebih baik dan lebih cepat. Teknologi juga
dikembangkan untuk memproduksi dan memasarkan
berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan
masyarakat. Makin maju suatu masyarakat, makin
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banyak barang dan jasa yang diperlukannya dan
teknologi
merupakan
sarana
untuk
memenuhi
kebutuhan barang dan jasa tersebut makin berkembang
(Wirawan, 2015).
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BAB VI
CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
Endang Tri Pratiwi, S.E., M.S.A., Ak.
Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Buton

6.1 Pendahuluan
Akuntansi
serupa
dengan
suatu
proses
pembentukan informasi dalam kesatuan sistem yang
bersumber dari data-data pendukung dengan melalui
tahap pengkomunikasian beragam pengambil keputusan.
Perwujudan dari proses akuntansi tersebut adalah
laporan keuangan. Salah satu komponen dalam laporan
keuangan yang menarik perhatian dan ditaksir valuable
adalah profit. Antusias perusahaan dalam meningkatkan
nilai perusahaannya dengan tujuan akhir kesejahteraan
shareholders, akan bertindak maksimal pada level high
profit. Kondisi ini sejalan dengan pandangan sebagian
besar dari masyarakat yang menganggap lebih atas
taksiran profit perusahaan tanpa menyadari bahwa
masyarakat juga memiliki kewenangan terhadap
keberadaan perusahaan tersebut. Dalam pandangan
perusahaan, perusahaan seolah menganggap hanya ada
shareholder, dan mengesampingkan kepentingan dan
keberadaan stakeholder. Kenyataannya, kegiatan bisnis
suatu perusahaan didukung oleh berbagai pihak baik
internal maupun eksternal, baik pihak yang berada di
dalam perusahaan maupun pihak yang mendukung dari
luar perusahaan.
Beberapa dekade terakhir ini, nilai perusahaan
sekadar diorientasikan pada nilai sahamnya seperti
perusahaan Unilever Indonesia, sejak berdiri sampai
pada awal tahun 2000, fokus bisnis Unilever Indonesia
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berorientasi pada produksi, penjualan, pemasaran dan
ekspansi anak perusahaan dengan tujuan utamanya
adalah memaksimalkan profit dan meningkatkan nilai
perusahaan yang tercermin pada harga saham
perusahaan tersebut. Kemudian, mencuatlah sebuah
pertanyaan ―bagaimana pihak-pihak di luar bursa saham
menilai perusahaan tersebut?‖ Seperti yang kita ketahui,
perusahaan terbentuk dalam sebuah lingkungan, dengan
kehidupan masyarakat disekitarnya. Betapa ironisnya
jika suatu perusahaan yang mengantongi high profit,
namun ―lingkungan hidup‖ di sekelilingnya terbengkalai
bahkan ―mati‖ dan keadaan masyarakatnya terpuruk,
dideklarasikan sebagai entitas dengan predikat kinerja
baik. Pentingnya suatu ukuran penilaian keberhasilan
dan kapasitas perusahaan dalam menjalankan bisnis dan
keberlanjutan usahanya selain mempertimbangkan
besarnya profit yang hendak dicapai, sangat diperlukan.
Salah
satu
ukuran
penilaian
tersebut
dapat
digambarkan dalam bentuk tanggung jawab sosial
perusahaan.
Masih adanya pihak yang menganggap sama
antara
profit
dan
kinerja
dalam
pengukuran
keberhasilan antar organisasi dengan karakteristik
berbeda. Jika alat ukur keberhasilan suatu organisasi
sama, tentunya terdapat poin penting yang terlalaikan.
Dengan demikian, menjadi tantangan tersendiri untuk
menyelami ukuran keberhasilan dan kapasitas suatu
organisasi lain, khususnya pada sektor publik dengan
spesifikasi sangat berbeda dengan sektor privat.
Pada organisasi sektor publik dan nirlaba, profit
memiliki signifikansi yang hampir kecil, terkecuali
organisasi tersebut telah diprivatisasi. Organisasi
tersebut biasanya meraih dana secara tunai dan tidak
ada tuntutan terhadap besaran nilai profit yang akan
digunakan
sebagai
pedoman
keputusan
oleh
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shareholders. Namun, standar akuntansi untuk
organisasi sektor publik di Indonesia khususnya standar
akuntansi pemerintahan telah menggunakan basis
aktual sejak tahun 2015, walaupun sering dilakukan
penyempurnaan pada implementasinya (Peraturan
Pemerintah no 71, 2010). Selain itu, tidak diperlukannya
kalkulasi dividen dan laba sebagai dasar kebijakan
dividen. Kecenderungan kesulitan keuangan yang
dialami organisasi sektor publik tidak diperlukan dalam
penentuan indikator kelayakan keuangan. Tujuan
organisasi ini bukan pada target keuntungan yang
hendak dicapai, melainkan organisasi ini diwajibkan
memberi pelayanan kepada masyarakat atas dana yang
diberikan.
Beberapa organisasi sektor publik mengumpulkan
dana yang bersumber dari kegiatan usahanya. Di
Indonesia, organisasi jenis ini dikenal dengan BLU
(Badan Layanan Umum), contohnya adalah Rumah Sakit
Umum Daerah dengan pelaporan keuangannya
menggunakan dua standar, yakni PSAK 45 tentang
Organisasi Nirlaba dan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
BLU cenderung bersifat kapitalistik disebabkan adanya
limitasi penggunaan dana publik untuk capital
expenditure dan desakan untuk memanfaatkan laba
ditahan atau profit yang dihasilkan. BLU harus
Mempertimbangkan kondisi tersebut karena profit
bukan sebagai tujuan utama organisasi tetapi tujuan
utamanya menyediakan pelayanan kepada masyarakat
seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Oleh
karena itu, profit tidak dapat dijadikan sebagai indikator
kinerja utama dalam organisasi sektor publik. Artinya,
indikator lain (selain profit) sangat dibutuhkan untuk
mengukur kinerja organisasi.
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6.2 Konsep Enterprise Theory
Konsep akuntansi pada mulanya menganut
ownership theory dan entity theory. Ownership theory
menguraikan sudut pandang bahwa prosedur pencatatan
akuntansi bertitik awal pada interest pemilik
perusahaan. Akuntansi menjadi alat bagi pemilik
perusahaan untuk mencapai tujuan utama, yaitu
meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan. Entity
theory berpandangan bahwa terdapat pemisahan antara
struktur kepemilikan perusahaan dengan pengelolaan
perusahaan.
Dalam
teori
entitas,
akuntansi
dipergunakan untuk mencatat manager behavior dan
menyampaikan informasi berupa laporan tentang kondisi
ekonomi perusahaan kepada pemilik sebagai bentuk
pertanggungjawaban
manajer
dalam
mengelola
perusahaan. Akuntansi saat ini cenderung menggunakan
sudut pandang yang terakhir, yaitu sudut pandang teori
enterprise.
Enterprise theory adalah sebuah teori yang
merespon pentingnya suatu pertanggungjawaban tidak
hanya kepada shareholders melainkan kepada seluruh
stakeholders (Pramiana dan Anisah, 2018). Teori
enterprise memandang bahwa entitas/perusahaan
sebagai suatu unit ekonomi yang lebih luas. Selain
berfungsi sebagai tools untuk meningkatkan kekayaan
pemilik perusahaan, keberadaan perusahaan juga dapat
dipergunakan untuk memakmurkan lingkungan sosial
perusahaan.
Menurut
konsep
teori
enterprise,
kemakmuran sosial (social welfare) dapat tercapai jika
akuntansi
difungsikan
sesuai
peruntukannya
(Kurniawan, 2011). Pandangan teori enterprise
menegaskan bahwa perusahaan publik yakni perusahaan
yang sebagian kekayaannya dimiliki oleh masyarakat
atau menempatkan dirinya menjadi bagian dari publik
memiliki keharusan dalam memakmurkan lingkungan
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sosial perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kolaborasi
antara upaya dalam menghasilkan profit dan
implementasi tanggung jawab sosial yang digagas oleh
perusahaan dapat menjadi sebuah indikator kinerja yang
komprehensif dalam mengukur kinerja organisasi.
6.3 Corporate Social Responsibility
Perkembangan
paradigma
akuntansi
dari
akuntansi keuangan bisnis menjadi akuntansi sosial dan
lingkungan menyebabkan perubahan paradigma bisnis
yang dijalankan oleh organisasi/entitas. Akuntansi sosial
dan lingkungan muncul sebagai akibat adanya teori
enterprise dan diperkuat oleh teori stakeholders yang
menegaskan bahwa operasional perusahaan dijalankan
dengan berdasarkan pada 3P yakni Profit, People, dan
Planet (Musmini dan Sirajudin, 2016). Peralihan
paradigma perusahaan yang hanya memfokuskan diri
pada manajemen dan shareholders, menjadi tanggung
jawab perusahaan terhadap stakeholder adalah sebuah
keniscayaan. Kondisi ini memiliki hubungan terhadap
pemahaman organisasi atau entitas untuk tidak hanya
memanifestasikan
laba
setinggi-tingginya,
tetapi
dibutuhkan upaya pengembangan laba tersebut sehingga
bermanfaat secara maksimal kepada masyarakat.
Semakin besar perkembangan aktivitas lini bisnis
perusahaan dalam menciptakan laba, maka semakin
besar pula konsekuensi lingkungan hidup di sekitarnya
terbentuk.
Beberapa teori yang dapat menginterpretasikan
eksistensi perusahaan, yakni concession theory dan
agency theory. Pada awalnya, Concession theory
berpandangan bahwa perusahaan dapat terus berkiprah
disebabkan negara memberikan suatu konsesi atau hak
istimewa kepadanya (Carlson and Bierman, 1966).
Dengan demikian, perusahaan tetap menjalankan
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bisnisnya karena negara memberikan hak atau konsesi
untuk menjalankan usaha di suatu negara, dampaknya
adalah kepentingan individu atau kelompok tertentu
berada di bawah kepentingan publik. Kondisi ini
memengaruhi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan
bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholders dan
kreditor, tetapi juga kepada publik.
Teori kedua yang menjelaskan keberadaan
perusahaan adalah teori keagenan atau agency theory.
Agency theory berpandangan bahwa perusahaan
merupakan seperangkat kontrak antara berbagai pihak
yang berkepentingan. Perusahaan sebagai entitas sulit
terpisahkan dengan berbagai stakeholders (Scott, 2009).
Kondisi inilah yang menjadikan perusahaan memiliki
tanggung jawab. Perusahaan bertanggung jawab
terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan
keberadaan
perusahaan.
Kedua
teori
tersebut
memberikan gambaran bahwa perusahaan memiliki
tanggung jawab baik secara internal maupun secara
eksternal, baik dalam hal produk/layanan yang
berkualitas maupun sosial dan lingkungan. Tanggung
jawab sosial perusahaan serupa dengan sebutan
Corporate Social Responsibility (CSR).
Corporate
Social
Responsibility
(CSR)
menggambarkan sebuah kerangka pertanggungjawaban
yang disusun oleh perusahaan dalam usaha pemenuhan
kebutuhan para stakehorlder baik internal maupun
eksternal. CSR mulai dijalankan sejak tahun 1800-an
dengan menggunakan nama Occupational Social Worker,
Social Work in The Workplace, Employee Assistance yang
biasa dikenal dengan sebutan Pekerjaan Sosial Industri
(PSI) (Yasa et al., 2013). Implementasi PSI juga
dilakukan beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan
Amerika Serikat sejak tahun 1890 sedangkan Prancis
sejak tahun 1920. Seiring perkembangannya, PSI
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mengubah diri dalam bentuk CSR yang diwujudkan pada
berbagai bentuk program baik berupa program kebijakan
maupun program pengembangan kemasyarakatan.
The World“Business Council for Sustainable
Development (WBCSD)―mendefinisikan CSR sebagai
keterikatan dunia bisnis dalam bentuk tindakan etis
yang berkesinambungan, beroperasi dengan standar
legal, dan berkontribusi penuh dalam ekskalasi ekonomi,
selaras dengan pengembangan life quality dari tenaga
kerja dan keluarganya, serta dibarengi pengembangan
kualitas local community dan masyarakat secara umum
(Nugraha, 2018).
Perkembangan pesat CSR seiring dengan
perkembangan zaman. Cepatnya laju penyebarluasan
informasi dalam dunia bisnis menandai perkembangan
tersebut. Melalui informasi yang tersedia dengan sigap
akan berdampak pula pada timbulnya reaksi pasar yang
berimbas pada nilai perusahaan tersebut. Setiap
perusahaan mengumumkan implementasi tanggung
jawab sosialnya pada laporan tahunan (annual report)
walaupun masih dilakukan secara voluntary. Kondisi ini
sebagai akibat adanya justifikasi perusahaan terhadap
cost yang dialokasikan dalam pengimplementasian CSR
dan
benefit
yang
diharapkan
atas
aktivitas
pengungkapan informasi sosial. Jika benefit yang diraih
lebih besar dari cost yang dialokasikan atas aktivitas
pengungkapan sosial perusahaan maka informasi sosial
akan diungkapkan secara sukarela oleh perusahaan.
Ditinjau dari segi konseptual, CSR menggambarkan suatu afeksi perusahaan yang dilandasi oleh
tiga prinsip pokok yang dikenal dengan istilah triple
bottom line yakni profit (laba), people (masyarakat), dan
planet (lingkungan hidup) (Rustiarini, 2010). Ketiga
prinsip tersebut mengandung arti yakni laba (profit)
bukanlah satu-satunya tujuan dari bisnis, tetapi
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berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat
(people) dan melindungi sustainabilitas hidup (planet)
juga menjadi tujuannya. SFAC (Statement of Financial
Accounting Concept) Nomor 8 menguraikan tentang
pertanggungjawaban atas pemanfaatan sumber daya
adalah salah satu tujuan dari financial reporting.
Fokus cakupan dari tanggung jawab sosial
perusahaan (Murwaningsari, Ekonomi danTrisakti,
2009) antara lain:
1) Basic Responsibility, yakni adanya eksistensi
perusahaan maka dipandang perlu pelaksanaan
tanggung jawab sosial.
2) Organizational Responsibility, yakni salah satu alat
dalam pemenuhan kebutuhan staakeholders adalah
tanggung jawab perusahaan.
3) Societal Responsibility, yakni adanya interaksi bisnis
antara perusahan dan masyarakat memicu adanya
tanggung jawab perusahaan yang memiliki efek pada
pertumbuhan dan perkembangan perusahan itu
sendiri secara berkesinambungan.
Pelaksanaan tanggung jawab sosial memiliki
beragam representasi yang dapat dijadikan sebagai
acuan keberadannya. Terdapat enam representasi pokok
yang termasuk dalam Corporate Social Responsibility
(CSR), yaitu Community Support; Variety; Employees
Support; Environment; Non-U.S Operations; dan
Products
(Du,
Bhattacharya
and
Sen,
2011).
Pengimplementasian Corporate Social Responsibility
yang hendak dilakukan oleh perusahaan dapat memilih
salah satu atau keseluruhan dari representasi tersebut.
6.4 Pengungkapan Corporate Social Responsibility
Pengungkapan (disclosure) dapat dipandang dari
dua perspektif. Idealnya, pengungkapan (disclosure)
adalah salah satu cakupan dari pelaporan keuangan.
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Sedangkan jika dipandang secara proses, pengungkapan
adalah tahapan akhir proses akuntansi yakni penyajian
informasi dalam wujud komponen pernyataan finansial.
Pengungkapan menggambarkan penyajian informasi
yang dibutuhkan dalam pengoperasian secara optimal
pasar modal yang efisien (Yuliana, Purnomosidhi dan
Sukoharsono, 2008). Bentuk pengungkapan secara
fundamental
bersifat
mandatory
dan
sukarela
(voluntary). Informasi keuangan maupun non-keuangan
yang diungkapkan oleh perusahaan bertujuan untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu informasi
tersebut yakni informasi tentang tanggung jawab sosial
perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
atau biasa disebut dengan social disclosure, corporate
social
reporting,
social
accounting
(Yuliana,
Purnomosidhi dan Sukoharsono, 2008) atau corporate
social responsibility (Hackston and Milne, 1996), adalah
proses penyampaian informasi tentang konsekuensi
sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis perusahaan
terhadap para stakeholders dan masyarakat secara
menyeluruh. Kondisi ini menjadikan tanggung jawab
perusahaan
bersifat
ekstensif,
di
luar
peran
konservatifnya sebagai penyedia laporan keuangan
kepada pemilik modal, khususnya shareholders (Gray et
al., 1997).
Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial di
Indonesia diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
yang termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No.1 Paragraf 9, menerangkan bahwa
perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan selain
laporan keuangan yakni laporan tentang lingkungan
hidup. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial
juga diatur dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-
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Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) menerangkan bahwa setiap entitas atau
perseroan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan (Murwaningsari, 2006). Kondisi
ini mengandung maksud untuk mensupport adanya
interaksi perusahaan yang selaras, sepadan, dan sesuai
dengan lingkungan, value, norma, dan budaya
masyarakat setempat. Pengungkapan CSR bertujuan
untuk mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi
yang sustainable guna meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungannya pula. Oleh karena itu, CSR
merupakan suatu peranan yang harus dilaksanakan oleh
perusahaan, tidak hanya bersifat voluntary (Novarianto,
Hamid dan Mawardi, 2017).
Pada dasarnya, CSR memengaruhi kinerja dan
nilai perusahaan. Beberapa ipenelitian mengatakan
demikian antara lain penelitian (Ayu dan Suarjaya,
2017) menyatakan bahwa salah satu dampak dari
kinerja sosial yang dilakukan oleh perusahaan dalam
bentuk CSR adalah meningkatnya nilai perusahaan.
Sejalan dengan penelitian (Yusuf, 2017), (Chumaidah
dan Priyadi, 2018), (Endiana, 2019) menegaskan bahwa
pengungkapan CSR dalam annual report menjadi
indikasi positif yang disediakan oleh perusahaan kepada
stakeholder dengan harapan terjalinnya komunikasi
yang baik dapat menimbulkan kepuasan dari kedua
pihak sehingga berdampak pada nilai perusahaan. Selain
itu pula, penelitian yang dilakukan oleh (Margaretha dan
Witedjo,
2017)
menyatakan
bahwa
dimensi
pengungkapan CSR memiliki hubungan yang positif
terhadap kinerja keuangan yakni dimensi CSR terkait
dengan tenaga kerja dan masyarakat berdampak positif
terhadap peningkatan Return On Asset (ROA). Penelitian
(Abdullah et al., 2019) juga menyatakan CSR memediasi
pengaruh
kinerja
lingkungan
terhadap
kinerja
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keuangan. Kondisi ini mengandung maksud CSR
memperkuat kinerja lingkungan dalam menciptakan
kinerja keuangan yang memadai.
6.5 Implementasi Corporate Social Responsibility
Saat Pandemi Covid-19 di PT Pertamina
(Persero)
Pandemi Covid-19 yang terjadi awal tahun 2020
cukup mengguncang perekonomian dunia. Hampir
seluruh negara di dunia teridentifikasi warga negaranya
positif corona. Kondisi ini menjadi faktor pengganggu
dalam aspek kehidupan negara. Salah satu aspek
kehidupan negara yang terkena dampak pandemi ini
adalah perekonomian. Tak bisa dipungkiri, pandemi ini
sangat berisiko
terhadap perekonomian negara
khususnya masyarakat. Diawali dengan merosotnya
perekonomian Tiongkok akibat pandemi Covid-19,
perekonomian global pun ikut terancam. Beberapa
institusi/badan penelitian handal dunia mengestimasi
impact negatif penyebaran wabah terhadap ekonomi
dunia. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri
Mulyani Indrawati, pada konferensi pers yang dilakukan
mengungkapkan bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi
Republik Indonesia akibat pandemi ini dalam skenario
terburuk dapat mencapai minus 0,4%. Berbagai cara
didengungkan untuk meminimalisasi penyebaran wabah
ini, salah satunya yakni gerakan social atau physical
distancing. Gerakan ini diharapkan dapat menekan laju
penyebaran virus, akan tetapi berdampak pada
menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat secara
komprehensif.
Teori ilmu ekonomi memandang physical
distancing atau pemberlakuan jarak terhadap aktivitas
masyarakat mengakibatkan penurunan kuantitas
produksi sebagai dampak dari degradasi penawaran
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agregat perekonomian (Azwar, 2020). Penurunan
kuantitas produksi juga akan terus menurun disebabkan
oleh pola sikap yang membentuk masyarakat yakni
melakukan aktivitas dari di rumah (stay at home).
Kondisi degradasi perekonomian yang bergulir
saat ini tidak hanya menimbulkan gejolak pada basis
ekonomi riil, melainkan akan menggerus laju mekanisme
pasar antara penawaran dan permintaan yang semula
berjalan dalam kondisi normal dan seimbang. Seluruh
lapisan masyarakat akan merasakan dampaknya
disebabkan seluruh aspek vital ekonomi yaitu
penawaran, permintaan dan supply-chain telah
terganggu. Ketahanan setiap level atau tingkatan
masyarakat bervariasi, sehingga masyarakat dengan
kondisi ekonomi golongan menengah ke bawah
khususnya golongan mikro dan masyarakat dengan
pekerjaan informal yang memiliki income harian, tentu
menjadi komunitas atau bagian yang paling besar
terkena efeknya.
Kondisi ini memaksa kontribusi pemerintah
khususnya Pemerintah Indonesia turut andil dalam
menstabilkan perekonomian masyarakat. Pemerintah
harus bertindak cepat dan tepat dalam upaya pemulihan
ekonomi. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah
peluncuran dana bantuan langsung tunai (BLT) kepada
masyarakat yang terkena dampak dan perampingan
anggaran seluruh instansi/lembaga secara efektif, efisien
dan ekonomis yang berfokus pada penanganan wabah
Covid-19. Namun, upaya pemerintah tersebut dipandang
perlu mendapat dukungan dari pihak swasta/lembaga
lainnya yang memiliki kapasitas pendanaan memadai
dalam penanganan wabah ini mengingat wilayah
Indonesia
yang
cukup
luas
dan
mayoritas
masyarakatnya terkena dampak.
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Dukungan dari pihak swasta/lembaga lainnya
seperti BUMN mulai bermunculan sejak Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan
instruksi terkait penanganan Covid-19 bahwa seluruh
dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social
responsibility/CSR) BUMN agar fokus untuk membantu
penanganan Covid-19.
Salah satu BUMN yang mengalokasikan dana
CSR dalam penanganan COVID-19 adalah PT.
Pertamina (Persero). PT. Pertamina (Persero) adalah
suatu badan usaha milik negara dengan kegiatan usaha
di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak
dan gas bumi, energi baru dan terbarukan. Pertamina
awal berdiri pada tanggal 10 Desember 1957 dengan
nama PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina)
kemudian berganti status pada tahun 1960 menjadi
Perusahaan Negara (PN) Permina. Seiring dengan
tuntutan zaman, perusahaan ini mengalami perubahan
fundamental sehingga pada tanggal 20 Juli 2006 sampai
sekarang perusahaan ini konsisten berstatus PT.
Pertamina (Persero).
Sebagai perseroan yang menguasai hajat hidup
orang banyak, perusahaan ini dituntut untuk
bertanggungjawab baik secara ekonomi maupun sosial
lingkungan dalam menjalankan aktivitasnya. Tanggung
jawab tersebut diimplementasikan dalam bentuk
corporate social responsibility yang telah lama dijalankan
pada berbagai bentuk. Pertamina berpandangan bahwa
pelaksanaan tanggung jawab sosial ini memiliki goal
setting untuk memastikan bahwa kepentingan sosial dari
berbagai stakeholder perusahaan dapat terpenuhi secara
tepat dan proporsional, terutama komunitas yang
berdomisili pada lingkungan sekitar perusahaan.
Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia,
Pertamina turut berkontribusi dalam pencegahan
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penyebaran virus ini. Hampir seluruh lini usaha
Pertamina menggalakkan program dana CSR-nya dalam
berbagai bentuk baik yang dilakukan secara mandiri
maupun dilakukan secara bersama dengan pemerintah
setempat. Di daerah Sumatera bagian selatan contohnya,
Pertamina tergerak untuk melihat kondisi beberapa
UMKM yang terkena dampak dengan menjadikannya
sebagai mitra binaan agar UMKM tersebut dapat
menjaga kelangsungan usahanya. Melalui program mitra
binaan ini, Pertamina mengucurkan sejumlah dana
pinjaman bergulir maksimal 200 juta rupiah yang akan
digunakan sebagai tambahan modal bagi UMKM dalam
mengelola usaha ditengah pandemi.

Gambar 6.1
Penyaluran Dana Pinjaman Program Kemitraan
diberikan dengan nilai hingga Rp 200 juta dan jasa
administrasi sebesar 3 persen per tahun
(https://pertamina.com/id/smepp--program-kemitraan)
Di daerah lain yakni Semarang, bentuk CSR
Pertamina dalam kondisi pandemi hadir dalam bentuk
meningkatkan produktivitas UMKM melalui pembelian
produk UMKM binaan. Produk tersebut dibeli kemudian
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diberikan kepada para tenaga medis dan pihak lainnya
yang membutuhkan dalam penanganan virus ini. Cara
ini dirasakan cukup jitu oleh masyarakat sekitar dalam
meningkatkan penjualan di saat daya beli menurun.
Bentuk berbeda pula dilakukan oleh Pertamina
EP Tarakan Field. Melalui program bakti sosial yang
merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab sosial
perusahan, Pertamina EP Tarakan Field memberikan
bantuan Alat Pelindung Diri (APD), masker N-95 dan
masker kain kepada stakeholders perusahaan yakni
Kantor Unit Penyelenggara (KUP) Bandar Udara Kelas I
Juwata dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan. Bantuan ini
diberikan dengan tujuan agar pemerintah dalam hal ini
stakeholders
perusahaan
dapat
mempercepat
penanggulangan Covid-19 di Kota Tarakan.

Gambar 6.2
PT Pertamina EP Asset 5 Tarakan Field melakukan
kunjungan kehormatan (marathon courtesy call) ke KUP
Bandar Udara Kelas I Utama Juwata dan KSOP Kelas
III Tarakan
(https://kaltim.tribunnews.com/2020/05/15/ptpertamina-ep-asset-5-tarakan-field-berikan-bantuan-apddan-masker-ke-stakeholder-perusahaan)
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6.6 Penutup
Beberapa kasus diatas cukup memberikan
gambaran tentang implementasi corporate social
responsibility saat pandemi covid-19 melanda Indonesia.
Perusahaan khususnya BUMN ikut berkontribusi dalam
penanggulangan virus ini melalui pengalokasian dana
CSR baik dilakukan secara mandiri, maupun bersinergi
dengan masyarakat serta pemerintah terkait. Kondisi ini
kembali menegaskan bahwa tujuan perusahaan tidak
hanya berorientasi pada profit atau nilai perusahaan itu
sendiri, tetapi juga memprioritaskan keseimbangan
perusahaan dan sosial lingkungan dimana perusahaan
tersebut menjalankan lini usahanya.
Oleh karena itu, krusialnya suatu corporate social
responsibility dalam meminimalisasi munculnya dampak
negatif dari segala kebijakan dan aktivitas operasional
perusahaan menjadikan CSR sebagai salah satu
parameter esensial yang dapat digunakan untuk
menaksir kapasitas perusahaan dalam menegakkan
eksistensi
dan
pertumbuhan
bisnisnya
secara
sustainable.
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BAB VII
MODAL KERJA
Dr. Yuniningsih, SE. M.Si.
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

7.1.Pendahuluan
Modal kerja membahas tentang pengelolaan
investasi aktiva lancar atau working capital. Modal kerja
(working
capital)
dikatakan
sebagai
investasi
perusahaan jangka pendek yang terdapat pada aktiva
lancar. Dikatakan investasi jangka pendek karena modal
yang tertanam dalam jangka waktu singkat atau kurang
lebih satu tahun bisa dikonversi kembali menjadi kas.
Maksud dari konversi kas menjadi kasi yaitu bahwa
uang atau modal yang ditanamkan tersebut akan
kembali menjadi modal yang ditanamkan ditambah
keuntungan. Keputusan investasi jangka pendek yaitu
berkaitan dengan aktiva lancar dan hutang lancar dalam
penggunakannya. Setiap perusahaan baik besar atau
kecil selalu membutuhkan modal kerja untuk digunakan
dalam membelanjai operasional sehari-hari. Salah satu
biaya operasional sehari-sehari adalah membayar upah
buruh, membeli bahan baku, gaji pegawai dsb.
Adanya modal kerja karena digunakan untuk
membelajai operasional sehari- hari maka untuk itu
modal kerja harus selalu ada dalam perusahan dan
harus selalu dalam keadaan berputar. Modal yang sudah
dikeluarkan diharapkan secepatnya kembali dengan
melalui penjualan produk yang dihasilkan. Penghasilan
dari penjualan produk tersebut akan dikeluarkan lagi
untuk membiayai operasional selanjutnya. Jika semakin
lama waktu pengembalian dari kas menjadi kas kembali
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maka semakin besar jumlah modal kerja yang
dibutuhkan. Bagaimana jika perusahaan sampai
kekurangan modal kerja dalam operasional sehari-hari
maka akan berakibat akan kehilangan kesempatan
dalam memperoleh keuntungan dan akan menyebabkan.
Disamping itu kekurangan modal kerja perusahaan
kesulitan likuiditas terutama untuk memenuhi
kewajiban atau hutang jangka pendek
Kenapa modal kerja tidak melibatkan aktiva tetap
dan hanya melibatkan aktiva lancar. Hal itu disebabkan
karena modal kerja membutuhkan siklus perputaran
atau konversi kurang dari satu periode normal operasi,
sedang aktiva tetap memerlukan perputuran waktu lebih
dari satu periode atau lebih dari satu tahun.
7.2. Hutang lancar untuk Pembiayaan Modal Kerja
7.2.1 Tingkat Pengembalian sebagai keuntungan
hutang jangka pendek
Hutang jangka pendek atau kewajiban lancar
menyediakan sumber dana yang lebih fleksibel dan
mudah di akses dibandingkan hutang jangka panjang.
Hutang jangka pendek dapat tersedia setiap saat
membutuhkan dan biasanya tidak terlalu mengikat
perusahaan dalam waktu lama. Biasanya bunga hutang
jangka pendek lebih rendah dibanding bunga hutang
jangka panjang.
7.2.2 Risiko sebagai kerugian hutang jangka
pendek
Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh
perusahaan yang menggunakan hutang jangka pendek.
Hal tersebut disebabkan karena sifat hutang jangka
pendek yang biasanya sering diperpanjang (roll over).
Roll over hutang ini kadang mengakibatkan kondisi
keuangan bukan menjadi lebih baik tetapi kemungkinan
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menjadi kondisi semakin tidak baik. Tidak baik tersebut
bahkan bisa ke posisi dimana dana yang dibutuhkan
tidak ada lagi.
Risiko lainnya adalah ketidakpastian bunga dari
tahun ke tahun. Contoh misalkan jika suatu perusahaan
mengambil hutang jangka pendek dengan jangka waktu
3 bulan dan setiap tahunnya harus membiayai produksi
yang bersifat musiman. Kondisi tersebut mengakibatkan
perusahaan akan menghadapi tingkat bunga yang
berbeda-beda setiap tahunnya. Perubahan bunga yang
tak pasti tersebut menyebabkan perusahaan akan sulit
memprediksinya. Tetapi jika hutang jangka panjang
cenderung perusahaan akan mendapatkan kepastian
bunga selama jangka waktu tertentu.
7.3 Peran Penting Manajemen Modal Kerja
Modal kerja sangat berperan penting dalam
operasional perusahaan dan setiap perusahaan sangat
penting memperhatikan manajemen modal kerja. Hal ini
disebabkan :
1. Sebagian besar manajer keuangan waktunya banyak
digunakan untuk kegiatan operasional internal
perusahaan sehari-hari.
2. Sebagian besar pengembangan ada pada aktiva lancar
dari total aktiva perusahaan manufaktur. Perusahaan
yang mempunyai aktiva lancar berlebih dapat dengan
mudah merealisasikan tingkat pengembalian atau
kuntungan. Tetapi jika aktiva lancar kurang maka
dampaknya akan mengalami kesulitan likuiditas
sehingga akan mengganggu operasional perusahaan.
Perusahaan kecil dituntut untuk dapat mengelola
modal kerja dengan baik. Hal tersebut disebabkan
karena modal kerja bagi perusahaan kecil adalah
sangat penting sekali karena perusahaan lebih mudah
mendapatkan dana di hutang jangka pendek
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dibandingkan dana jangka panjang terutama di pasar
modal. Untuk itulah perusahaan kecil sangat
tergantung sekali pada manajemen kas, sekuritas
yang marketable, piutang usaha, persediaan, utang
dagang atau hutang jangka pendek lainnya.
3. Pertumbuhan
penjualan
berhubungan
secara
langsung dengan aktiva lancar. Pertumbuhan
penjualan mendorong perusahaan menaikkan piutang,
persediaan maupun uang kasnya. Perusahaan yang
tingkat operasionalnya lancar bisa disebabkan karena
penjualan produk berjalan lancar dan normal.
7.4 Beberapa Istilah Modal Kerja
Beberapa istilah atau konsep modal kerja bisa
bermacam-macam dan bisa ditinjau dari beberapa sisi.
Beberapa istilah modal kerja menurut Yuniningsih, 2018,
yaitu:
7.4.1 Konsep kuantitatif atau Gross working capital
Konsep modal kerja dalam konsep kuantitif
mendasarkan pada besarnya jumlah dana atau modal
yang ditanamkan atau diinvestasikan pada unsur-unsur
aktiva lancar dengan tanpa memperhatikan berapa
jumlah hutang lancar yang menjadi kewajibannya. Modal
kerja kuantitatif ini menjumlahkan semua komponen
yang ada di aktiva lancar tanpa memperhatikan tingkat
likuiditas. Komponen aktiva lancar meliputi kas,
sekuritas jangka pendek, piutang dan persediaan.
7.4.2 Konsep Kualitatif atau Net Working Capital
Konsep ini menunjukkan bahwa modal kerja
dilihat dari aktiva lancar dikaitkan dengan pasiva lancar
(hutang jangka pendek) yaitu aktiva lancar dikurangi
hutang lancar atau hutang jangka pendek atau
kewajiban lancar. Modal kerja sebagai bagian dari aktiva
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lancar yang benar-benar bisa digunakan dalam
membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu
tingkat likuiditas. Kenapa tidak mengganggu tingkat
likuiditas? Hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan
aktiva lancar dari hutang lancar yang ada dalam
perusahaan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa
ada jumlah aktiva lancar bersih yang tersedia dan siap
digunakan untuk operasional setelah dikurangi dengan
pembayaran hutang jangka pendek.
7.5 Konsep fungsional atau non working capital
Konsep modal kerja ini didasarkan pada
bagaimana fungsi dana yang ditanamkan dalam
menghasilkan pendapatan (income). Karena setiap dana
yang digunakan dalam berinvestasi baik investasi jangka
pendek maupun jangka panjang cenderung ditujukan
untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan.
Kadang ada sebagian dana pada periode accounting
seluruhnya akan langsung menghasilkan pendapatan
pada periode tersebut (current income) tetapi ada juga
sebagian dana yang ditanamkan tidak menghasilkan
pendapatan secara langsung pada periode tersebut tetapi
menghasilkan pada periode-periode selanjutnya atau
future income. Maksud dari current income jika
pendapatan yang diperoleh sesuai dengan tujuan utama
didirikan suatu perusahaan. Contoh dari current income
adalah perusahaan sepatu menghasilkan pendapatan
dari penjualan sepatu yang diproduksi. Sedang future
income merupakan pendapatan yang dihasilkan tidak
sesuai dengan maksud utama didirikan perusahaan
tersebut. Perusahaan yang memproduksi sepatu dapat
menghasilkan future income dengan melakukan investasi
dalam surat berharga. Gain atau keuntungan yang
diperoleh merupakan future income yang didapat.
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7.6 Ketepatan Tingkat Modal Kerja
Sebuah perusahaan perlu melakukan pengelolaan
modal kerja yang baik. Dalam pengelolaan modal kerja
bersih (net working capital) harus melibatkan pada dua
keputusan penting dan saling berkaitan satu sama lain
baik dari sisi aktiva lancar maupun kewajiban lancar
atau hutang jangka pendek. Ada suatu prinsip yang
digunakan oleh seorang manajer dalam mempertahankan tingkat likuiditas suatu perusahaan. Prinsip
tersebut dinamakan prinsip perlindungan (hedging).
Dengan adanya prinsip hedging tersebut memungkinkan
perusahaan mampu memenuhi atau membayar
kewajiban atau hutang yang akan jatuh tempo.
7.7 Prinsip Hedging
Pedoman yang digunakan dalam prinsip hedging
adalah
dengan
menyesuaikan
jangka
waktu
pengembalian dana dari sumber dana yang digunakan
dalam pembiayaan suatu aset atau aktiva yang dimiliki.
Pengembalian dana tersebut harus mengikuti bagaimana
karakteristik masing-masing aset atau aktiva dalam
menghasilkan suatu kas atau pendapatan. Produksi yang
yang menghasilkan barang-barang untuk produk
musiman sebaiknya didanai dari sumber dana jangka
pendek. Yang jadi pertanyaan, kenapa hal tersebut
dilakukan? Hal tersebut dilakukan karena dana hanya
digunakan dengan jangka waktu yang pendek juga.
Sumber dana jangka pendek khususnya dari
hutang harus cepat terbayar dan dilunasi dari hasil
penjualan produk tersebut jika masa produksi sudah
lewat. Makanya jika produk jangka pendek didanai
dengan hutang jangka panjang akan lebih banyak risiko
yang harus dihadapi. Hal ini disebabkan karena saat
musim sudah habis maka perusahaan akan kelebihan
dana dan akan mengganggu perputaran modal atau
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likuiditas. Tingginya likuiditas sedang dana tidak
berputar maka akan mengakibatkan banyak dana
menganggur sehingga banyak dialokasikan dalam
bentuk kas. Penyimpanan kas yang berlebihan sangat
mengganggu perusahaan dalam menghasilkan laba atau
pendapatan. Menyimpan uang kas yang berlebihan juga
akan mengakibatkan tingkat pengembalian yang rendah
dibandingkan tingkat biaya yang yang harus ditanggung.
Hal ini akan menyebabkan beban yang ditanggung
perusahaan semakin besar. Besarnya beban biaya yang
lebih tinggi dibandingkan tingkat pengembalian kalau
terjadi dalam jangka panjang maka akan mengakibatkan
nilai perusahaan akan menjadi turun. Turunnya nilai
perusahaan akan mengganggu akses perusahaan dalam
mendapatkan dana eksternal (Yuniningsih, Pertiwi and
Purwanto, 2019),
7.8 Aset Permanen dan Aset Temporer
Konsep hedging yang dijelaskan pada sub bab 8.6
bisa lebih mudah diterapkan penggunaannya jika aset
dibedakan menjadi aset permanen dan aset temporer dan
bukan pada aset lancar dan aset tetap. Dikatakan
sebagai Aset permanen jika investasi tersebut bisa
dipertahankan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun
baik itu berupa aset lancar maupun aset tetap. Contoh
sederhananya adalah saldo minimum dari aset lancar
disamping investasi pada aktiva tetap. Sedangkan Aset
temporer disebut sebagai bagian dari aset lancar
terutama dalam bentuk persediaan dan piutang.
Persediaan yang termasuk aset temporer adalah
persediaan yang akan terjual dalam periode berjalan
atau dalam periode satu tahun. Sedangkan piutang yang
digolongkan sebagai aset temporer adalah piutang yang
segera terbayarkan dalam jangka waktu satu tahun atau
periode berjalan.
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7.9 Macam Rasio Dalam Modal Kerja
7.9.1 Rasio lancar atau current ratio
Rasio modal kerja digunakan untuk memberikan
seberapa tinggi tingkat likuiditas yang dimiliki suatu
perusahaan. Likuiditas dikatakan sebagai kemampuan
perusahaan dalam membayar kewajiban yang akan jatuh
tempo dalam periode berjalan atau dalam satu tahun
(Yuniningsih, Lestari, et al., 2018), (Keown et al., 2005).
Rasio lancar atau current ratio dapat dicari dengan
menggunakan perbandingan antara aktiva lancar
dengan hutang lancar. Perhitungan current rasio disini
melibatkan seluruh komponen aktiva lancar tanpa
mempertimbangkan
besar
kecilnya
atau
tinggi
rendahnya tingkat likuiditas dari komponen aktiva
lancar.
Secara matematis menunjukkan semakin tinggi
rasio modal kerja maka semakin tinggi tingkat likuiditas
suatu perusahaan. Sedangkan ada salah satu komponen
aktiva lancar yang mempunyai tingkat likuiditas yang
sangat rendah yaitu persediaan setelah itu piutang.
Akibat yang ditimbulkannya adalah meskipun rasio
lancar tinggi tidak menjamin bahwa perusahaan
mempunyai likuiditas yang tinggi. Hal ini disebabkan
karena perusahaan tidak mempunyai kas yang bisa
digunakan untuk memenuhi atau membayar kewajiban
lancar. Ketidakmampuan membayar hutang beberapa
penyebabnya diantaranya dimungkinkan ada persediaan
yang belum terjual atau piutang yang belum tertagih
tepat waktu saat akan melakukan pembayaran hutang
yang jatuh tempo pada periode berjalan. Keadaan yang
dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa likuiditas yang
diukur dengan menggunakan current ratio kadang
memberikan suatu informasi yang bersifat semu.
Rumus : (Yuniningsih, 2018 )
Current Ratio = aktiva lancar X 100%
Hutang lancar
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Contoh : Neraca:
Tabel 7.1 Neraca
Aktiva lancar

Pasiva Lancar

Kas 20 juta

- Hutang dagang 25 juta

-

Sekuritas 30 juta - Hutang gaji

25 juta

-

Piutang

20 juta - Hutang pajak

15 juta

-

Persediaan 50 juta - Hutang wesel

40 juta

Jumlah

120 juta

Jumlah

105 juta

Maka rasio lancar : 120 juta/ 105 juta X 100% = 114%
atau 1,14
Berdasarkan neraca di Tabel 7.1 tersebut,
menunjukkan rasio 1,14 lebih besar dari 1. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat likuiditasnya sangat baik,
dimana perusahaan mampu membayar kewajiban lancar.
Disamping itu, aktiva lancar lebih besar dibandingkan
kewajiban atau hutang jangka pendek yang akan jatuh
tempo.
Berdasarkan
rasio
yang
ditunjukkan
menggambarkan
perusahaan
mampu
membayar
kewajiban jangka pendek secara penuh terbayarkan,
disamping itu masih ada modal kerja bersih sebesar 14%
7.9.2 Rasio Cepat (quick or acid test ratio)
Rasio modal kerja yang lain adalah dengan
menggunakan rasio cepat yang didapat dari aktiva
lancar dikurangi dengan persediaan kemudian dibagi
dengan kewajiban lancar atau hutang lancar. Rasio cepat
atau quick ratio juga dipakai untuk mengukur tingkat
likuiditas.
Perhitungan
rasio
cepat
ini
tidak
memperhitungkan persediaan dengan alasan karena
tingkat likuiditas yang rendah.
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Rumus : (Yuniningsih, 2018)

Quick Ratio = Aktiva lancar - persediaan X 100%
Hutang lancar
Berdasar contoh neraca di Tabel 7.1 menunjukkan bahwa
besarnya quick ratio sebesar :

Quick Ratio = 120 juta – 50 juta X100% = 66,67% =0,6667
105 juta
Rasio cepat sebesar 0,6667 menunjukkan bahwa
perusahaan tidak mampu secara penuh untuk membayar
kewajiban jangka pendek yang akan jatuh tempo. Hal
tersebut disebabkan karena hanya mampu membayar
sebesar 66,67% dari total kewajiban. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan berada pada kondisi
tidak likuid.
Kesimpulan dari kedua jenis rasio baik current
ratio dan quick ratio dengan data yang sama
memberikan informasi likuiditas yang berbeda.
Berdasarkan rasio cepat (quick ratio) memberikan
informasi bahwa perusahaan dalam keadaan tidak likuid
sedangkan current ratio memberikan informasi bahwa
perusahaan berada dalam kondisi sangat likuid. Jika
ditarik kesimpulan maka quick ratio memberikan
informasi likuiditas yang lebih akurat dibandingkan
current ratio.
7.10 Komposisi Hutang Jangka Pendek Dengan
Hutang Jangka Panjang
Banyak keputusan yang harus dibuat setiap
perusahaan. Keputusan perusahaan berkaitan bisa
berkaitan dengan investasi, sumber dana, atau kebijakan
dividen (Yuniningsih, Hasna, et al., 2018)(Yuniningsih,
Lestari, et al., 2018). Khusus yang berkaitan dengan
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investasi jangka pendek biasanya berkaitan dengan
aktiva lancar sedang investasi jangka panjang sangat
berkaitan dengan aktiva tetap. Sumber dana yang
digunakan bisa berasal dari hutang jangka pendek saja,
hutang jangka panjang saja, modal sendiri saja. Atau
sumber dana merupakan kombinasi antara hutang
jangka pendek dengan jangka panjang, kombinasi antara
hutang jangka panjang dengan modal sendiri atau
hutang jangka pendek dengan modal sendiri atau bahkan
kombinasi dari ketiga sumber dana tersebut. Keputusan
penggunaan
sumber
dana
tersebut
melibatkan
pertimbangan antara keuntungan dengan kerugian,
antara risiko dengan profitabilitas. Penggunaan hutang
jangka pendek yang jatuh tempo dengan kurun waktu
kurang dari satu tahun, sedang hutang jangka panjang
jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari satu tahun.
Jika waktu jatuh tempo pelunasan hutang jangka
pendek semakin pendek maka akan semakin besar risiko
yang dihadapi perusahaan akan ketidakmampuan
membayar kewajiban atau hutang jangka pendek baik
pokok pinjaman dan bunga. Jika perusahaan mengalami
kesulitan likuiditas maka akan berakibat akan kesulitan
perusahaan membayar hutang jangka pendek yang jatuh
tempo berdampak besar terhadap nilai perusahaan atau
reputasi perusahaan. Jika para investor atau kreditor
sebagai sumber dana melihat bahwa nilai perusahaan
turun maka akan berdampak pada perusahaan dalam
kesulitan mencari sumber dana (Yuniningsih, Pertiwi
and Purwanto, 2019)(Yuniningsih et al., 2019). Para
investor atau kreditor akan berpikir ulang jika modalnya
ditanamkan atau dipinjamkan pada perusahaan
tersebut. Berdasar kondisi tersebut mengakibatkan
pemberi pinjaman tidak akan memperbarui pinjaman
tersebut menjadi hutang jangka panjang. Hal ini
disebabkan para investor atau kreditor merasa khawatir
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bahwa dana yang ditanam tidak akan kembali tepat
pada
waktunya
atau
bahkan
tidak
kembali.
Kekhawatiran tersebut berakibat pada perilaku yang
serba pertimbangan atau sebagai risk averse.
(Yuniningsih and Taufiq, 2019), (Yuniningsih, 2020).
Hutang
jangka
panjang
lebih
fleksibel
pembayaran dibandingkan dengan hutang jangka
pendek, tetapi beban biaya hutang jangka panjang lebih
besar dibanding dengan hutang jangka pendek.
Perusahaan mendanai sebagian besar aktiva lancar
dengan hutang jangka pendek. Pendanaan hutang
jangka pendek cenderung berfluktuasi dengan jadwal
produksi, hutang pajak, dan laba dan lain-lain. Semakin
tinggi tingkat kegiatan operasional perusahaan semakin
tinggi pertumbuhan aktiva lancar, semakin tinggi
hutang usaha dan semakin tinggi kewajiban yang harus
dibayarkan.
7.11 Perputaran Modal Kerja
Modal kerja perusahaan harus selalu berputar
atau selalu dalam keadaan operasi selama perusahaan
beroperasi. Periode perputaran modal kerja (working
capital turnover period) dimulai saat dimana investor
menanamkan dana atau modal yang dimiliki dalam
suatu investasi terutama pada komponen-komponen
modal kerja sampai saat dimana kembali menjadi kas
lagi.
Apakah waktu perputaran akan mempengaruhi
kebutuhan modal dan pendapatan atau laba yang
diperoleh? Ya, sangat mempengaruhi sekali. Alasannya
adalah jika waktu perputaran modal kerja semakin cepat
maka akan semakin cepat mendapatkan keuntungan,
dan semakin sedikit modal yang dibutuhkan. Sebaliknya,
perputaran modal yang semakin lama maka akan
semakin lama untuk mendapatkan keuntungan.
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Semakin
lamanya
keuntungan
diperoleh
akan
mengakibatkan perusahaan membutuhkan dana yang
semakin besar dalam mendanai operasional sehari-hari.
Contohnya, jika perusahaan menjual produk secara
kredit dan masa jauh temponya ada dua alternatif yaitu
yang pertama 5 hari dan yang kedua 10 hari. Asumsinya
jumlah penjualan yang dilakukan perusahaan sama
setiap harinya misalkan sebesar Rp. 100.000. Maka
modal dan pendapatan yang dibutuhkan jika penjualan
kredit dengan jangka waktu 5 hari adalah Rp. 100.000 X
5 hari = Rp. 500.000,- . Tetapi jika penjualan kredit
dengan jangka waktu 10 hari maka penjualan dan modal
yang dibutuhkan sebesar Rp. 100.000 X 10 hari = Rp.
1.000.000,-. Tetapi perputaran modal kerja bisa berbeda
tergantung dari jenis barang yang diproduksi dan jenis
penjualannya. Barang yang mengalami proses produksi
maka perputaran modal kerjanya lebih lama
dibandingkan
dengan
barang
yang
langsung
diperdagangkan. Sedangkan barang yang dijual secara
kontan atau tunai maka semakin cepat perputaran
modal kerja dibandingkan dengan barang yang dijual
secara kredit.
Ilustrasi sederhana perputaran barang dagangan
dengan barang yang mengalami proses produksi ddapat
dilihat pada Gambar 7.1 sebagai berikut :
Kas1 barang
3

1

Piutang

kas 2

60

Gambar 8.1.
Pembelian
Penjualan Penerimaan uang
Gambar 7.1 Periode Perputaran Barang Dagangan
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Penjualan Kredit
Berdasarkan Gambar 7.1. penjualan kredit
tersebut menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai
modal atau dana yang ditanamkan dalam suatu investasi
jangka pendek untuk dibelikan suatu barang. Pembelian
barang dan penjualan barang dilakukan setiap hari.
Setiap pembelian barang perlu waktu tunggu untuk
barang tersebut datang atau sampai ke perusahaan.
Misalkan waktu tunggunya 3 hari. Asumsinya barang
datang langsung dijual ke konsumen butuh waktu 1 hari
untuk sampai ke tangan konsumen. Penjualan barang
dagangan dijual secara kredit kepada para konsumen
dengan masa pelunasan misalkan 60 hari. Dari
gambaran sederhana tersebut maka perusahaan akan
mendapatkan modal kembali ditambah dengan
keuntungan dengan satu kali perputaran selama 64 hari.
Atau perusahaan perlu waktu konversi dari kas 1 (kas
atau modal yang ditanamkan) menjadi kas 2 (kas
kembali) butuh waktu selama 64 hari. Kas kembali
tersebut terdiri dari kas atau modal yang digunakan
untuk membeli barang dan biaya pembelian lainnya
hingga barang tersebut diterima ditambah dengan
keuntungan. Hal ini sangat berbeda dengan penjualan
barang dagangan yang dilakukan secara tunai. Waktu
konversi kas pada penjualan tunai yang dibutuhkan
lebih pendek jika dibandingkan dengan penjualan kredit
pada Gambar 7.2
Kas1
3

barang

kas 2

1

Pembelian

Penjualan / Penerimaan uang

Gambar 7.2 Penjualan Tunai
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Berdasarkan Gambar 7.2 menjelaskan bahwa kas
1 yang berupa modal yang ditanamkan dengan membeli
sebuah barang dagangan. Proses pembelian barang
dagangan untuk sampai ke tangan perusahaan sebagai
pembeli butuh waktu 3 hari. Dan setelah barang
dagangan datang diasumsikan butuh waktu 1 hari untuk
sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Penjualan
barang tersebut dilakukan secara tunai dimana pembeli
menerima barang dan langsung membayar. Maka waktu
yang diperlukan atau perputaran modal untuk
mengkonversi kas atau dana yang ditanamkan ke barang
dagangan sampai dana tersebut kembali lagi yang
berupa jumlah modal yang ditanamkan ditambah
keuntungan perlu waktu 4 hari. Hal tersebut bisa
dibandingkan dengan penjualan kredit yaitu untuk
menjadi kas kembali butuh waktu 64 hari.
Upah TKL

Bahan

8.3Piutang kas 2
Kas 1 Gambar
Barang jadi
Gambar 7.3
Perputaran Barang Yang Mengalami Proses Produk
Penjualan kredit barang yang mengalami proses
produksi
Perputaran dari Gambar 7.3 menunjukkan bahwa
perputaran kas atau modal yang ditanamkan untuk
menjadi kas kembali membutuhkan waktu yang lebih
lama jika dibandingkan dengan penjualan barang
dagangan yang dijual secara kredit maupun yang dijual
secara tunai diatas. Hal ini disebabkan karena sebelum
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barang nyampai ke tangan konsumen atau pembeli
harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Misalkan
proses produksi dari bahan mentah datang kemudian
diproses menjadi barang jadi perlu waktu 15 hari.
Setelah barang sudah jadi masuk gudang perlu waktu 5
hari dan kemudian dijual secara kredit dengan jangka
waktu pembayaran selama 60 hari. Maka perputaran
modal kerja dari penjualan barang yang melalui proses
produksi selama 80 hari.
7.12 Penutup
Dari penjelaskan perputaran modal kerja
tersebut, pada dasarnya setiap perusahaan mempunyai
keinginan bahwa siklus arus kas modal kerja adalah
yang tercepat atau pendek. Siklus arus kas modal kerja
sama dengan perputaran modal kerja. Siklus arus kas
mencerminkan lamanya jangka waktu sejak bahan baku
dibeli hingga timbul piutang usaha sampai menjadi
penjualan tertagih. Atau waktu rata-rata antara
pengeluaran kas untuk sumber daya produktif dengan
penerimaan kas dari penjualan produk.Hal tersebut
ditujukan agar modal cepat berputar dan semakin cepat
berputar akan meningkatkan likuiditas perusahaan.
Semakin baik likuiditas perusahaan maka semakin baik
kinerja
perusahaan.
Kinerja perusahaan
tinggi
mencerminkan suatu perusahaan yang sehat baik dari
keuangan maupun lainnya. Perusahaan yang sehat
dampak baiknya adalah meningkatkan kesejahteraan
bagi principal, stakeholder maupun stockholder.
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BAB VIII
LITERASI ANTI-FRAUD DAN BUMDESA
Grace Persulessy, SE. M.Sc.
Fakultas Ekonomi UKIM Ambon

8.1 Pendahuluan.
Dana desa untuk pertama kali dikucurkan pada
tahun 2015 dimulai dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
20.76 triliun. Sekalipun dimulai dengan angka yang
rendah, tetapi dana alokasi desa setiap tahun mengalami
kenaikan. Dana desa yang telah dikuncurkan dari tahun
2015 sampai dengan tahun 2019 mencapai angka 257
triliun. Besarnya dana desa dari tahun ke tahun adalah
tahun 2015 Rp. 20,76 triliun, tahun 2016 Rp. 46,98
triliun, tahun 2017 Rp. 60 triliun, tahun 2018 Rp. 60
triliun dan tahun 2019 Rp. 70 triliun. Dana desa yang
telah dikucurkan digunakan untuk pembangunan sarana
prasarana
yang
menunjang
kegiatan
ekonomi
masyarakat. Contohnya, terbangunnya 1.140.378 meter
jembatan, jalan desa 191.600 kilometer, pasar desa
sebanyak 8.983 unit, kegiatan BumDesa sebanyak 37.830
unit, embung desa sebanyak 4.175 unit, sarana irigasi
sebanyak 58.931 unit. Selain itu, dana desa juga telah
turut membangun sarana prasarana penunjang kualitas
hidup masyarakat desa melalui pembangunan 959.569
unit sarana air bersih, 240.587 unit Mandi Cuci Kakus
(MCK), 9.692 unit Polindes, 50.854 unit PAUD, 24.820
unit Posyandu, serta drainase 29.557.922 (1) disamping
itu juga peningkatan pendapatan per kapita hampir 50
persen, pembukaan lapangan kerja melalui program
Padat Karya Tunai (PKT), BumDesa, desa wisata, angka
pengangguran di desa turun dibanding di kota dan Gini
ratio di desa terus meningkat.
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Dalam perkembanganya dana desa yang
berlimpah tersebut rawan fraud. Berdasarkan hasil
pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak
tahun 2015 hingga 2018, kasus fraud dana desa
mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun mulai dari
22 kasus (2015), 48 kasus (2016), 98 kasus (2017) dan 96
kasus (2018). Dan dari segi pelaku, adalah kepala desa
dan perangkat desa yang melakukan fraud dana desa.
Dan dalam beberapa tahun ini, menunjukkan bahwa
skandal akuntansi paling banyak dilakukan oleh top
management melakukan kesalahan dalam penyajian
laporan keuangan(Skousen et al., 2009). Hal ini juga
didukung dengan hasil penelitian (Atmadja dan Saputra,
2017), mengindikasikan bahwa potensi fraud pada
pengelolaan keuangan desa di Indonesia cukup
mengkhawatirkan mulai dari proses perencanaan,
implementasi dan pelaporan. Potensi masalah yang
muncul ada dalam regulasi dan kelembagaan, tata
laksana, pengawasan dan sumber daya manusia.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
pengendalian
internal
dan
penegakkan
aturan
berpengaruh terhadap kecenderungan melakukan fraud.
Penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti and Hanafi,
2018) menunjukkan bahwa pemumpukkan moralitas
individu perangkat pemerintah desa yang baik dapat
mencegah kecendrungan fraud. Gambaran tersebut
menunjukkan bahwa masih banyak perangkat desa yang
melakukan fraud. Kepala Desa belum siap untuk
mengelola dana desa dalam jumlah yang cukup besar.
Bila tidak ada pengawasan dan pengendalian internal
yang sistimatis maka dapat menjadi ancaman bagi
penyaluran dana desa ke depan, termasuk kelangsungan
BumDesa yang merupakan pusat perputaran dana desa
bagi kesejahteraan masyarakat desa. Bagian ini akan
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membahas BumDesa dan pengelolaannya, Fraud, jenisjenis fraud dan strategi anti fraud.
8.2 BumDesa dan Pengelolaannya
Bentuk pembangunan penguatan ekonomi desa
salah satunya adalah melalui pembentukan Badan
Usaha Milik Desa (BumDesa) sesuai dengan UU No.
6/2014 tentang Desa. Istilah BumDesa muncul melalui
Peraturan Pemerintah (PP) No. 72/2005 dan diatur
secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No. 39/2010. BumDesa adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang
berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (UU
No. 6/2014 pasal 1 ayat (6)). BumDesa didirikan atas
usulan masyarakat desa yang didasarkan pada dua hal,
yaitu
(1)
potensi
yang
dapat
dikembangkan
menggunakan sumber daya lokal, dan (2) permintaan
pasar.BumDesa dapat menjalankan berbagai macam
usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro,
perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya(Rudy
Suryanto, 2018).Pendirian BumDesa diharapkan dapat
memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa
dalam bidang ekonomi. Secara spesifik, Rudy Suryanto
(2018) mengidentifikasi empat manfaat pendirian
BumDesa, yaitu :
1. Kebutuhan masyarakat desa dapat terpenuhi
2. Pengurangan pengangguran di pedesaan dan
meningkatnya kesempatan berusaha
3. Peningkatan pendapatan masyarakat desa.
4. Tingkat kemiskinan di desa berkurang
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
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diamanatkan bahwa pendirian BumDesa bertujuan
untuk:
1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk
kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan
potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar
desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang
mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan
pemerataan ekonomi desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan
Pendapatan Asli Desa.
Pendirian BumDesa harus memperhatikan
beberapa hal penting sebagai bahan pengambilan
keputusan, yaitu:
1) Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa
(melalui proses
2) Musyawarah desa secara demokratis);
3) Potensi usaha ekonomi desa;
4) Sumber daya alam desa;
5) Sumber daya manusia yang mampu mengelola
BumDesa;
6) Penyertaan modal pemerintah desa dalam bentuk
pembiayaan; dan
7) Kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola
sebagai bagian dari usaha BumDesa
BumDesa mempunyai landasan operasional yang
berpedoman pada Anggaran Dasar organisasi yang
disusun berdasar musyawarah desa. Tim perumus
Anggaran Dasar berjumlah ganjil dan paling banyak
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terdiri dari tujuh orang, terdiri dari unsur Perangkat
Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat
yang melibatkan golongan kurang mampu dan
perempuan. Tim perumus mempunyai tugas menggali
aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dan
hasilnya dituangkan dalam bentuk rancangan Anggaran
Dasar (AD). Selain Anggaran Dasar selanjutnya
dirumuskan Anggaran Rumah Tangga (ART). Draft dari
AD dan ART tersebut dibahas dalam forum musyawarah
desa sehingga terwujud AD dan ART final sebagai
landasan bagi BumDesa.
Kepengurusan BumDesa terdiri dari Komisaris,
Direksi, Badan Pengawas bila dipandang perlu, dan
kepala unit usaha. Kepengurusan BumDesa ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa. Masing-masing unit
tersebut mempunyai deskripsi tugas yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi BumDesa
secara umum. Dengan demikian yang perlu disiapkan
oleh desa yang otonom dan mandiri dalam pembentukan
BumDesa adalah kesiapan manajemen yang professional
(Nilawati, 2018).
Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BumDesa
(Ridlwan and Unila, no date) adalah sebagai berikut :
a) Kooperatif, semua komponen berpartisipasi dalam
pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) dan
dapat bekerja sama dengan baik.
b) Partisipatif, dalam meningkatkan usaha Badan Usaha
Milik Desa (BumDesa), diperlukan dukungan serta
kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta dari
semua komponen yang ikut terlibat dalam
pengelolaan Badan usaha pengelolaan Badan Usaha
Milik Desa (BumDesa)
c) Emansipatif, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
(BumDesa) dimana semua komponen yang ikut
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terlibat didalamnya harus diperlakukan sama tanpa
membedakan golongan, suku dan agama
d) Transparan, kegiatan yang dilakukan berpengaruh
terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat
diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan
mudah dan terbuka
e) Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis
maupun administratif harus dipertanggungjawabkan
f) Sustainable,
masyarakat
mengembangkan dan
melestarikan kegiatan usaha dalam Badan Usaha
Milik Desa (BumDesa).
Untuk memulai bisnis dibutuhkan sumber daya
awal, salah satu modal utama BUMDESA adalah
keuangan (financial). Untuk mendapatkan dengan cepat
dapat diperoleh dari penyertaan dana dari desa.
BumDesa memperoleh penyertaan modal awal berasal
dari anggaran dana desa. Jumlah dana yang dikeluarkan
ditentukan sesuai dengan perdes yang ada seperti yang
disajikan pada Gambar 8.1.

Dana Desa
APBN

Alokasi dana
Desa (ADD)

PADes

Gambar 8.1 Sumber Dana Desa (Rudy, 2018)
Untuk
dapat
mengelola
dana
BumDesa
dibutuhkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai
pengelolaan keuangan. Peneltian yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan sumber daya BumDesa
dengan dilakukan pelatihan manajemen keuangan yang
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan dalam mengelola keuangan(Persulessy et
al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh (Nilawati,
2018) menemukan bahwa kinerja manajemen BumDesa
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akan menunjukkan kinerja yang baik jika dapat
menerapkan manajemen BumDesa secara berkelanjutan
yang
dimulai
dari
Perencanaan
(planing),
Pengorganisasian (organizing), personalia (staffing),
kepemimpinan
(leadership),
dan
pengawasan
(controlling).
Pengelolaan keuangan dana BumDesa yang
transparansi akan membuat masyarakat mengetahui
penggunaan dana untuk apa saja. Prinsip transparansi
dapat diukur dengan (Irawati and Martanti, 2017)
1. Adanya mekanisme yang menjamin sistim stadarisasi
dan keterbukaan dari semua proses pelayanan publik
2. Adanya mekanisme yang dapat menfasilitasi
pertanyaan-pertanyaan publik mengenai pelayanan
dan kebijakan public maupun prosesnya.
3. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran
informasi dan penyimpanan aparat publik didalam
kegiatan melayani.
8.3 Teori Fraud
Teori Fraud Triangel ditemukan oleh Edwin
Sutherland yang menemukan istilah white-colar crime
dan Donald Cressey merupakan mahasiswa program
doktor di Sutherland pada tahun 1940 an yang menulis
Other People‘s Money (Patterson Smith, 1973),
memusatkan penelitiannya pada pelaku tindak
kecurangan yang melanggar standar etika dan
melakukan tindakan kecurangan pertama. Triangel
Fraud ini muncul dari penelitian yang dilakukan selama
bertahun-tahun. Fraud Triangel terdiri dari : perceived
pressure (tekanan), yang merupakan non shareable
financial need, perceived opportunity (kesempatan) dan
rationalization (rasionalisasi) (Gambar 8.2) (Crimes,
2010)
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Gambar 8.2 The Fraud Triangel (Crimes, 2010)
1. Perceived (Nonshareable) Financial Pressures
Kecurangan dilakukan ketika ada tekanan keuangan
yang orang lain tidak dapat membantu. Beberapa
tekanan keuangan yang tidak dapat dibantu orang
lain diantaranya:(Crimes, 2010)
 Kekurangan keuangan secara mendadak,
 Gaya hidup yang tidak sesuai penghasilan,
 Keserakahan,
 Reputasi kredit yang buruk dan ketidakmampuan
untuk mendapatkan kredit,
 Pengeluaran medis tak terduga yang signifikan,
 Pengeluaran pendidikan yang besar,
 Tekanan keluarga atau teman sebaya,
 Kerugian akibat perjudian,
 Biaya dan kurangnya produktivitas akibat narkoba
atau alkohol, dan
 Biaya akibat hubungan di luar pernikahan.
2. Perceived opportunity (Peluang)
Kecurangan dilakukan ketika munculnya peluang
tanpa terdeteksi. Peluang ini dapat muncul
diantaranya ;
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Buruknya kontrol internal;
Buruknya pelatihan;
Buruknya pengawasan;
Kurangnya tuntutan hukum terhadap para pelaku;
Tidak efektifnya program, kebijakan, dan prosedur
anti-fraud; dan
 Lemahnya budaya etis (misalnya, ―ciri keteladanan
pimpinan‖ yang buruk).
Secara tradisional, peluang telah diteliti semata-mata
dalam konteks kontrol internal yang buruk, terutama
berkenaan dengan pemisahan tugas, yang telah
menyebabkan pengawasan ketat dalam beberapa
tahun terakhir (misalnya, dalam persyaratan bagian
404 Sarbanes-Oxley). Baru-baru ini, unsur-unsur
peluang lainnya juga telah menarik perhatian dari
profesi ini(Crimes, 2010)
3. Razionalization (Rasionalisasi)
Cressey mengindikasikan bahwa sebelum suatu
kejahatan terjadi perlu adanya rasionalisasi yang
dapat diterima secara moral. Karena dalam
melakukan fraud seseorang tidak memandang dirinya
sebagai penjahat, maka pembenaran dirinya sendiri
yang dicari terhadap tindakan buruknya. Sebagai
contoh : pelaku dalam melakukan tindakannya dapat
merasionalisasinya dengan berpikir bahwa ini hanya
pinjaman dan saya akan menggantikannya dengan
gaji saya pada bulan berikutnya. Rasionalisasi
dilakukan agar fraud yang dilakukan dapat diterima
sebagai sesuatu hal yang baik sehingga menjaga citra
dirinya sebagai orang yang dapat dipercaya. Tentu
saja, dalam hal tindakan kecurangan, pengembalian
―pinjaman‖ itu tidak terjadi. Seperti tekanan,
rasionalisasi merupakan sesuatu yang dapat dengan
mudah dikenali, karena sangat tidak mungkin kita
dapat melihat apa yang sedang dipikirkan seseorang.
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8.4 Jenis-Jenis Fraud
Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)
mengklasifikasikan fraud dalam pekerjaan menjadi tiga
kategori yaitu : 1). fraud terhadap aset (aset
misappropriation) 2). fraud terhadap laporan keuangan
(fraudullent statements) 3). Korupsi (corruption). Dari
kelompok ini dibagi lagi menjadi menjadi sub kelompok
yang dikenal dengan fraud tree (Elbahnasawy, 2014)yang
dapat digambarkan pada gambar 8.3.

Gambar 8.3 The Fraud Tree (Elbahnasawy, 2014)
1) Fraud terhadap aset (aset misappropriation)
Merupakan penyalahgunaan aset institusi
(perusahan), apakah itu digunakan atau dicuri untuk
keperluan pribadi tanpa izin dari institusi
(perusahan). Aset misappropriation dikelompok atas 2
kelompok
yaitu:
a.
cash
misappropriation,
penyelewengan terhadap aset yang berupa kas
(contohnya: penggelapan cek dari pelanggan,
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penggelapan uang kas). b. non cash misappropriation,
penyelewengan terhadap aset yang berupa nonkas
(contohnya: untuk kepentingan pribadi mengunakan
fasilitas perusahan).
2) Fraud terhadap laporan keuangan (fraudullent
statements)
Association of Certified Fraud Examiners
(ACFE), membagi jenis fraud ini menjadi 2 macam
yaitu : a. financial dan non financial. Segala tindakan
fraud yang menyajikan laporan keuangan yang tidak
menggambarkan yang seharusnya. Contohnya:
memalsukan bukti transaksi, tidak konsisten
menerapkan metode akuntansi hanya untuk
menaikan atau menurunkan profit, menyajikan
liabilitas menjadi lebih kecil dari yang seharusnya,
menyajikan aset yang lebih besar dari yang
seharusnya.
3) Korupsi (corruption)
Korupsi (Corruption) ACFE membagi jenis
tindakan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu: a.
Konflik kepentingan (conflict of interest) ini
merupakan benturan kepentingan contohnya: di
dalam perusahan seseorang/kelompok biasanya pada
level manajemen yang memiliki kepentingan tertentu
dan memiliki hubungan istimewa (misalnya:, anggota
keluarga, sahabat dekat, pemilik saham dan lain-lain).
Maka ketika perusahan (institusi) melakukan
transaksi dengan pihak luar, apabila pengambil
keputusan itu adalah seorang manager/eksekutif,
keputusan yang diambil untuk kepentingan pribadi
dan merugikan perusahan (institusi). Tindakan ini
termasuk melakukan fraud.
Imbal balik (briberies and excoriation) suap,
menyaup dan menerima suap, merupakan tndakan
fraud. Tindakan lain yang masuk dalam kelompok
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fraud ini adalah: membocorkan rahasia perusahaan
(baik berupa data atau dokumen), menerima komisi,
kolusi dalam tender tertentu.
8.5 Strategi Anti-Fraud
Selain faktor pengendalian yang harus dilakukan,
sangat perlu dilakukan usaha-usaha preventif dalam
upaya untuk menekan terjadinya fraud dalam
pengelolaan desa. Langkah-langkah ini harus dilakukan
secara menyeluruh, sistimatis dan berkesinambungan.
Salah satunya membangun gerakan kultural di
masyarakat pedesaan melalui literasi anti-fraud.
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kompetensi sumber daya manusia adalah suatu
kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan
mental, kegiatan berpikir, dan sumber perubahan
yang dilaksanakan dalam pemecahan masalah,
perubahan sosial, dan penggerak untuk berbuat yang
berkaitan
dengan
pelaksanaan
tugas
kerja.
Profesionalisme dan kompetensi sumber daya
manusia perlu dimiliki dalam pengelolaan keuangan
BumDesa, maka sangat diharapkan tujuan ekonomi
dan sosial bagi masyarakat desa dapat tercapai. Masih
banyaknya masyarakat desa yang dalam pembuatan
laporan keuangan masih belum memahami dan
memiliki ketrampilan tersebut, sehingga dibutuhkan
adanya pembinaan, pelatihan, bimtek yang secara
berkelanjutan
untuk
dapat
meningkatkan
pengetahuan dan kompetensi masyarakat desa dalam
pengelolaan BumDesa(System et al., 2019). Selain itu
juga peningkatan tingkat pendidikan, karena
diperlukan tingkat kecerdasan sehingga tidak mudah
terjebak dalam melakukan fraud (Kadir and Moonti,
2018). Sebagai contoh pemilihan pegawai ataupun
manajer dan selevelnya harus disesuaikan dengan

186

Perkembangan Perekonomian Indonesia Saat Serangan Pandemi Covid-19

standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART
BumDesa. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer
setidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga
yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang
pendidikan sekurang-kurangnya SMU atau sederajat.
Bagi pemegang jabatan bagian keuangan, bendahara,
sekertaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan
(SMK/SMEA) atau Diploma III bidang akuntansi atau
sekretaris (Candraningsih et al., 2018)
2. Whistleblowing
system
adalah
pengungkapan
tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan
yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak
bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan
organisasi maupun pemangku kepentingan, yang
dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi
atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan
atas pelanggaran tersebut. Sistem ini bertujuan untuk
mengungkap fraud yang dapat merugikan organisasi
dan mencegah fraud yang lebih banyak lagi.
Penerapan Whistleblowing System dapat dipergunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau
kecurangan yang dapat terjadi pada pengelolaan
keuangan. (System et al., 2019). Untuk itu sistim
Whistleblower perlu dibangun, yakni mendorong
setiap individu untuk berani secara diam-diam
melaporkan.
Kemungkinan kecurangan, aktivitas yang tidak
jujur,atau kecurangan yang dilakukan oleh kepala
desa maupun pengelola dalam lingkup BumDesa. Para
Whistleblower akan mendapatkan konsekuensi yang
buruk karena melaporkan kecurangan, untuk itu
perlu diberikan perlindungan dari kemungkinan
menerima tindakan ancaman dari pihak-pihak yang
tidak menyukai tindakannya. Untuk itu perlukan
hotline
khusus
untuk
whistleblower
sebagai
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infrasturktur dasar untuk mendorong orang-orang
berani melaporkan segala bentuk fraud dalam
pengelolaan dana desa. Salah satu alternative
penerapan whistleblower adalah menggunakan kotak
saran anonim. Dengan kotak saran anonim, umumnya
setiap whistleblower akan lebih berani melaporkan
terjadinya kecurangan (Arianto Bambang, 2019).
3. Penerapan Digitalisasi Dalam Laporan Keuangan.
Penerapan e-budgeting dalam pengelolaan anggaran
dapat menimbulkan celah fraud dan kejahatan.
Penerapan sistim e-budgeting dapat dengan mudah
mengawasi dan memeriksa secara partisipatori semua
alur keuangan dana desa yang masuk dan keluar
dengan cepat. Sekalipun saat ini, program digitalisasi
desa belum semua merata, diharapkan digitalisasi
desa masa depan dapat mengarah juga dalam
mengelola keuangan yang diterapkan dari tingkat
provinsi sampai di desa. Pada era digitalisasi saat ini
apalagi ditengah pandemi Covid 19, sebaiknya setiap
kepala desa dapat menerapkan proses pembuatan dan
pelaksanaan rencana kerja kerja anggaran secara
digital. Dikarenakan sistim e-budgeting dapat
menghindari manupulasi spesifikasi barang dan
realisasi penggunaan anggaran yang tidak tepat. Hal
ini juga didukung dengan penelitian (Elbahnasawy,
2014), yaitu e-government merupakan alat yang dapat
mengurangi
korupsi
dengan
didukung
oleh
infrastruktur telekomunikasi, kualitas layanan online
yang baik dan internet yang besar.
Manfaat pengunaan e-budgeting ada beberapa:
a. Kontrol akan lebih mudah dilakukan karena hanya
pihak-pihak tertentu yang berhak dan mendapat
akses serta mengubah anggaran.
b. Kontrol dapat dilakukan sejak tahap perencanaan,
dengan didesain untuk dapat menolak usulan yang
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dianggap tidak relevan atau hanya mengada-ada
saja.
c. Transparansi
anggaran
dapat
ditingkatkan
sehingga publik dapat melihat secara resmi
walaupun pada situs yang tidak resmi rancangan
anggaran secara online,
d. Akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap
realisasi anggaran karena sudah dilaporkan secara
online.
4. Moralitas
Faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong
aparat desa melakukan kecurangan dipengaruhi oleh
dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal yang mendorong aparat desa untuk
melakukan kecurangan adalah keinginan untuk
memperkaya diri. Untuk itu perlu didukung dengan
moralitas dari perangkat desa maupun pengelola
BumDesa. Moralitas individu adalah hal yang
mendasari penilaian atas tindakan individu secara
rasional dan sesuai hati nurani. Penelitian yang
dilakukan (Wijayanti dan Hanafi, 2018) menunjukkan
tingginya nilai moralitas individu akan meningkatkan
kejujuran yang dimiliki sehingga kecenderungan
fraud akan semakin menurun. Selain itu, temuan ini
sejalan dengan penelitian (Berger, L., Perreault, S., &
Wainberg, 2018) yang mengemukakan bahwa
moralitas individu memiliki efek berlawanan dengan
kecenderungan fraud. Semakin tinggi moralitas
seseorang akan mendorong orang tersebut melakukan
fraud. Ketika semua proses pengelolaan keuangan
desa telah dilakukan sebaik mungkin jika ada
pengelola BumDesa yang tidak memiliki moralitas
yang tinggi maka kecenderungan melakukan fraud.
Penelitian yang dilakukan oleh (Atmadja dan Saputra,
2017) menemukan bahwa moralitas yang baik yang
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dimiliki oleh aparatur desa dapat mengurangi fraud.
Masih ada aparatur desa yang belum sepenuhnya
berperilaku jujur dan mematuhi undang-undang,
bawahan lebih takut terhadap atasan dibanding
dengan patuh terhadap undang-undang. Semakin
rendah moralitas seseorang maka semakin tinggi
kecurangan yang yang dilakukan dan sebaliknya
semakin tinggi moralitas seseorang maka semakin
rendah kecurangan yang dilakukan.
5. Literasi anti-fraud
Pemahaman literasi anti- fraud perlu dibangun pada
masyarakat pedesaan. Seperti memberikan atau
mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya mengenai
pentingnya pemahaman akuntansi untuk pengelola
BumDesa khususnya dalam pengelolaan keuangan
BumDesa. Kegiatan ini dapat bekerjasama dengan
perguruan tinggi atau praktisi-praktisi yang
berkompeten. Diharapkan dengan membangun kultur
anti-fraud dapat mendidik masyarakat untuk tidak
melakukan praktek KKN.
8.6 Penutup
Dengan mengetahui dan memahami BumDesa
dan pengelolaannya, fraud, jenis dan strategi anti fraud
diharapkan perangkat desa dan pengurus BumDesa
dapat mengelola khususnya dana BumDesa sehingga
dapat mengurangi fraud. Selain itu tujuan dari pendirian
BumDesa dapat tercapai yaitu memanfaatkan dan
mendayagunakan sumberdaya lokal dan atau aset yang
dimiliki desa untuk pembangunan berkelanjutan dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
terlebih di tengah masa Pandemi Covid 19 ini
Masyarakat desa harus dapat mengelola dan
memafaatkan potensi desa dengan mendirikan dan
mengelola BumDesa dengan pengelolaan keuangan yang
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efesien, efektif, akuntabilitas dan transparansi. Budaya
literasi anti-fraud juga perlu dibangun agar dapat
membawa perubahan budaya yang dimulai dari pikiran,
hati dan seluruh kesadaran sehingga terhindar dari
segala bentuk kecurangan.
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BAB IX
OPTIMALISASI POTENSI PAJAK DAN
RETRIBUSI DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA
AMBON
Dr. Maria Katje Tupamahu.,M.Si
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pattimura Ambon

9.1 Pendahuluan
Sejak diterapkannya Undang-undang nomor 22
tahun 1999 mengenai otonomi daerah dan Undangundang nomor 25 tahun 1999 mengenai desentralisasi
fiskal, terdapat perbedaan mendasar dalam masalah
alokasi keuangan pemerintah daerah antara sebelum
diterapkannya kedua undang-undang tersebut dengan
sejak mulai diterapkannya undang-undang tersebut.
(Spyckerelle & Morrison, 2007) menggambarkan
perubahan tersebut dengan istilah Financial Follows
Function, atau keterkaitan antara kewenangan dengan
keuangan. Adanya Financial Follows Function terlihat
dengan jelas pada perilaku makro Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Jika
sebelumnya, APBD tingkat II berasal dari pusat,
provinsi, dan tingkat II sendiri, dengan porsi
kewenangan pusat dan provinsi lebih besar dibandingkan
kewenangan tingkat II. Hal ini kemudian lebih diperkuat
melalui revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU No 2
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal
keleluasaan terhadap kebijakan yang sifatnya antisipasif
dan reaktif dan dapat terus dijalankan dengan tetap
mengutamakan aspek penguatan kapasitas Pemda
dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal dan
otonomi daerah tersebut.
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Pola
seperti
ini
menggambarkan
bahwa
kewenangan keuangan terbesar diletakkan pada
kabupaten/kota. Hal ini berarti ada konsekuensi bahwa
pemerintah
daerah
harus
dapat
mengelola
pembangunan ekonomi dan keuangan daerahnya
dengan lebih baik dan berhasil guna dari waktu ke
waktu. Pembangunan ekonomi daerah harus berhasil
guna misalnya dalam bentuk peningkatan kesempatan
kerja (Arsyad, 2002) ataupun dapat membuka simpulsimpul ekonomi daerah (Soeboko & Riyardi, 2017).
Dalam
pengelolaan
keuangan
daerah,
pemerintah daerah dihadapkan pada dua hasil guna
yang harus dicapai yaitu :
1. Peningkatan penerimaan daerah, baik dari sumber
bagi hasil, PAD (pendapatan asli daerah sendiri),
ataupun sumber yang lainnya.
2. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengeluaran
keuangan daerah sehingga tepat pada sasaran
pembangunan daerah dan tidak terjadi kebocoran,
sesuai dengan konsep financial follows function itu
sendiri.
Kondisi kota Ambon yang diambil sebagai acuan
penulisan berdasarkan realita dan data terlihat bahwa
realisasi pajak maupun retribusi belum tercapai secara
maksimal, terutama dalam kaitan upaya menopang PAD
secara umum, sehingga perlu dilakukan usaha agar
optimalisasi pajak dan retribusi dapat tercapai.
Berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan
daerah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) maka
pemerintah daerah dapat melakukan beberapa usaha
intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan
daerah dari PAD dengan memisahkan item pajak dan
retribusi daerah dari item bagi hasil laba BUMD dan
penerimaan lainnya yang sah. Usaha intensifikasi dan
ekstensifikasi terhadap pajak dan retribusi daerah
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akan memberikan dampak positif langsung kepada PAD,
karena
intensifikasi
dan
ekstensifikasi
BUMD
bersinggungan langsung dengan kepentingan usahawan
swasta seperti kebijakan investasi dan kerja sama
lainnya.
Hal ini di dukung juga dengan kenyataan bahwa
intensifikasi dan ekstensifikasi melalui pungutan, lebih
mudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah mengingat
salah satu fungsi pemerintah adalah fungsi regulator,
yang kemudian dapat dilakukan melalui instrumen
pungutan yang relevan. Walau tidak dapat dipungkiri
juga bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan
memiliki dampak kontraksi ekonomi. Namun, dampak
negatif berupa kontraksi ekonomi ini tidak berarti
bahwa pemerintah daerah tidak berhak melakukan
pungutan. Justru kemungkinan dampak
negatif
kontraksi ekonomi, seharusnya menjadi perhatian
pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan sesuai
dengan asa pungutan yang benar.
9.2. Pajak Dan Retribusi Daerah
Pajak dan Retribusi daerah merupakan bagian
pendapatan yang strategis bagi daerah sebagai biaya
penyelenggaraan pemerintahan. Upaya mengelola
urusan pemerintahan daerah yang lahir sebagai
konsekuensi otonomi, adalah daerah harus mampu
menghimpun dana sebagai instrumen pembiayaan.
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 yang kemudian direvisi dengan UU No 23 tahun
2014 dan UU No 2 tahun 2015, tentang pajak dan
retribusi daerah, dijelaskan retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
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dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
Retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan
yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai akibat
adanya kontra-prestasi yang diberikan oleh Pemda atau
pembayaran yang didasarkan atas prestasi/pelayanan
yang diberikan Pemda yang langsung dinikmati secara
perseorangan
oleh
warga
masyarakat
dan
pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku
(Halim, 2001). Devas (1989), mengemukakan lima tolok
ukur untuk menilai pajak dan retribusi daerah, yaitu
yield, equity, economic efficiency, ability to implement,
dan suitability as a local source. Hal ini juga merupakan
gambaran faktual dasar yang diperlukan untuk menilai
suatu pajak daerah. Sebab pajak daerah adalah
pungutan yang dikumpulkan dan ditahan oleh
pemerintah regional sendiri (Davey, 1988). Seperti yang
dikemukakan juga oleh Rochmad Sumitro dalam Riwu
Kaho (1997) bahwa pajak daerah adalah pajak yang
dipungut oleh daerah-daerah swatantra. Namun
demikian selalu terjadi perdebatan apakah pemerintah
daerah berhak untuk mengambil pajak atau tidak.
Sebagian menyetujui pemerintah regional (pemerintah
daerah) menarik pajak dan sebagian lainnya tidak setuju
daerah menarik pajak. Untuk menjembatani dua
pendapat tersebut muncul berbagai solusi, diantaranya
adalah pendapat Devas di atas, bahwa pemerintah
daerah dapat menarik pajak asalkan memenuhi kelima
tolok ukur tersebut.
9.3 Identifikasi Dan Perkembangan Sumber Pajak
Dan Retribusi
Pajak
dan
Retribusi
daerah
merupakan
instrument kebijakan fiskal yang tidak dapat di
pisahkan dari upaya peningkatan pendapatan daerah.
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Pemerintahan daerah yang mandiri secara keuangan
pada umumnya memiliki pendapatan dari sektor pajak
dan retribusi yang tinggi dan stabil dari tahun ke tahun.
Propinsi Maluku sendiri pada tahun 2016
mendapatkan realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp.466.090.152.846,09 atau sekitar 77,58% dari total
target penerimaan sebesar R p . 600.781.690.119,60. Dari
total penerimaan pajak tersebut kota
Ambon
menyumbang 16.5% atau yang paling besar dari semua
kabupaten/kota lainnya di Maluku.
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa realisasi
penerimaan dari tahun ke tahun terus meningkat dan
selalu berada di atas target penerimaan daerah, namun
walaupun gambaran ini merupakan hal yang positif dan
baik tetapi selisih antara target dan realisasi tidak
terlalu signifikan.
Selain pajak sumber penerimaan daerah lainnya
adalah retribusi, dalam kasus ini retribusi masih
menjadi salah satu masalah bagi pemerintah kota
Ambon, karena berdasarkan data yang ada penerimaan
retribusi kota Ambon masih berada di bawah target
penerimaan.
Hal ini mengisyaratkan bahwa belum ada
optimalisasi penerimaan daerah dari retribusi. Padahal
penerimaan retribusi memiliki potensi yang sangat besar
seperti retribusi parkir, pelayanan pasar, terminal dan
lainnya.
Tabel 9.1
Kondisi Keberadaan Penyelengggaraan Pajak Daerah di
Kota Ambon
No Objek pajak Kondisi Keberadaan
1.
Pajak Parkir
- Pengelolaan
pajak
parkir
dikelola oleh pihak ketiga
dimana
sistem
perpakiran
diselenggarakan oleh swasta,
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2.

Pajak
Penerangan
Jalan

-

-

3.

Pajak Hotel

-

4.

Pajak
Restoran

-

-
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dimana penyelenggara jasa
perpakiran
diwajibkan
membayar sebesar 20%x2.000,kepada
pemerintah
daerah
sebagai pajak parkir.
Perolehan
pajak
parkir
berdasarkan tiket yang terjual.
Kemampuan petugas pengelola
sampah
terbatas,
terkait
dengan
besaran
pajak
penerangan
jalan
yang
diberikan oleh masyarakat.
Potensi pajak penerangan jalan
tinggi, jika pemerintah daerah
dapat memberikan sanksi yang
tegas kepada masyarakat yang
menunda pembayaran pajak
penerangan jalan.
Potensi pajak hotel juga besar,
walaupun
untuk
wilayah
kecamatan
tertentu
masih
terbatas seperti Baguala dan
Leitimur Selatan, demikian
juga dengan tempat kos perlu
pendataan dengan baik.
Jumlah petugas (SDM) masih
terbatas.
Potensi pajak restoran sangat
besar mengingat pengguna jasa
restoran
dan
jumlah
restoran/rumah
makan/kafetaraia/kantin/warun
g/bar serta jasa boga/catering
semakin menjamur.
Perlunya pendataan terhadap
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objek pajak yang masuk dalam
kriteria pajak sesuai kriteria.
5.
Pajak
- Kemampuan petugas belum
Reklame
maksimal dalam memonitoring
pajak reklame.
- Kesadaran
masyarakat
khususnya
perusahaan/pedagang
dalam
mempromosikan
produk/kegiatan dalam bentuk
billboard/papan
reklame
LED/spanduk belum berjalan
dengan baik.
- Perlu adanya sosialiasi dan
tindakan yang tegas terkait
Perda Kota Ambon No. 1 Tahun
2003 terhadap wajib pajak yang
menunggak / tidak membayar
pajak reklame.
Sumber : Data Lapangan di olah
Tabel 9.2
Kondisi Keberadaan Penyelengggaraan Retribusi Daerah
Di Kota Ambon
Objek
No
Kondisi Keberadaan
Retribusi
1.
Retribusi
- Pengelolaan
retribusi
parkir
Parkir
dikelola oleh pihak ketiga dimana
sistem pengumpulan dimulai dari
juru parkir kemudian disetor ke
pengelola.
- Pemberian sanksi yang tegas
kepada petugas parkir liar.
- Perolehan retribusi sebaiknya
berdasar besaran setoran yang
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-

2.

Retribusi
Pelayanan
Persampahan/
Kebersih-an

-

-

3.

Retribusi
IMB

-

4.

Retribusi
Kepelabuhanan

-

-

5.
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Retribusi
Pasar
Grosir/

-

ditetapkan, bukan berdasarkan
tiket yang terjual.
Perolehan
retribusi
tidak
mencapai
target,
karena
perolehan retribusi yang masuk
ke kas daerah dipotong biaya
operasional bagi para juru parkir.
Kemampuan petugas pengelola
sampah
perlu
ditingkatkan
terkait
dengan
ketepatan
pengangkutan sampah berimbas
pada pembayaran masyarakat.
Potensi
retribusi
pelayanan
sampah
cukup
tinggi,
jika
pemerintah
daerah
dapat
mengeluarkan perda pendukung
yang mengikat masyarakat.
Rendahnya
kepatuhan
masyarakat pengguna IMB
Rendahnya kemampuan petugas
dalam memonitor membangun
yang sesuai aturan memiliki
IMB.
Potensi retribusi kepelabuhan
sangat
besar
mengingat
penggunaan wilayah pesisir oleh
perusahaan/perorangan sebagai
jasa ke pelabuhan cukup tinggi.
Perlunya pendataan tentang
penggunaan
pesisir
pantai
sebagai pelabuhan yang lebih
baik.
Kemampuan
petugas
belum
maksimal dalam memonitoring
retribusi pasar secara merata
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Pertokoan

untuk semua wilayah kecamatan.
- Rendahnya
kesadaran
masyarakat pengguna dalam
membayar retribusi terutama di
pasar.
- Perlu adanya sosialiasi dan
tindakan yang tegas terkait
Perda Kota Ambon No. 1 Tahun
2003.
6.
Retribusi
- Pelabuhan perikanan di wilayah
Tempat
kecamatan
tertentu
seperti
Pelelangan
Baguala potensinya sangat besar
Ikan
namun
belum
dilakukan
pemungutan retribusi secara
resmi
oleh
petugas
yang
berwenang.
Sumber : Data Lapangan diolah
Secara umum optimalisasi penerimaan pajak dan
retribusi daerah di kota Ambon belum tercapai.
Walaupun belum semua wilayah kecamatan memiliki
akses objek pajak dan retribusi daerah namun setiap
kecamatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota
Ambon. Hal ini juga di dukung dengan tata letak
kecamatan yang lebih banyak menjalankan kegiatan
ekonomi yang selanjut berdampak terhadap penerimaan
pajak maupun retribusi daerah lewat keberadaan
penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah itu sendiri.
9.4 Model Optimalisasi Pajak Kota Ambon
1. Mekanisme Optimalisasi Pajak dan Retribusi di
Kota Ambon
Dalam menjalankan sistem optimalisasi pajak
diperlukan mekanisme yang sifatnya mengikat dan
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terstruktur (Gambar 9.1). Mengingat kedua jenis
pungutan ini memiliki sifat yang berbeda maka
mekanisme pungutan juga berbeda. Namun intinya
mekanisme yang dilakukan ini bertujuan untuk
mengoptimalkan penerimaan dan meminimalisir
potensi kehilangan sumber penerimaan, baik dari sisi
jumlah rupiah yang diterima maupun jenis
pungutannya. Mekanisme optimalisasi pajak dan
retribusi ini, selain mempertimbangkan aspek
ekonomi, juga mempertimbangkan aspek non
ekonomi, seperti pendidikan dan perilaku sosial wajib
pajak.

Pemkot
DPRD
dan
Stake
holder

Penentuan
Pajak Potensial
Analisis
fakta dan
Ilmiah

Tarif / Nilai
Pajak

Regulasi
(Penerapan

Skill /
Sumber
Daya
Petugas
Pajak

Pendidikan,
Teknologi

sanksi)

Standar
Operasional
Penagihan

Gambar 9.1
Mekanisme Optimalisasi Pajak Kota Ambon
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Kenaikan
Penerima
an Pajak

Untuk
mengoperasionalkan
mekanisme
penerimaan pajak di kota Ambon maka dilakukan
langkah sebagai berikut :
1) Pemerintah kota, DPRD dan StakeHolder perlu
melakukan analisis ilmiah berdasarkan fakta dan
kondisi riil ekonomi maupun sumber pajak yang ada.
Tujuannya adalah untuk menentukan sumber pajak
yang potensial yang dimiliki. Setelah itu dilakukan
analisis untuk penentuan tarif dan nilai pajak, hal ini
juga didasarkan pada karakteristik ekonomi dari
masyarakat maupun wilayahnya, sehingga nilai pajak
yang dibebankan sesuai dengan potensi dan
kemampuan masyarakat.
2) Dibutuhkan Skill/Sumber Daya Manusia yang baik
dari petugas pajak. Untuk memiliki SDM yang
berkualitas dalam mengelola pajak dan menjalankan
regulasi secara transparan, konsisten dan dapat
dipertanggungjawabkan serta memahami dan mampu
menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah
ditetapkan.
Sementara itu untuk mengoptimalkan retribusi
maka diperlukan juga mekanisme optimalisasi yang
berbeda dengan mekanisme pungutan pajak (Gambar 2).
Hal ini karena berbedanya karakteristik.
Berdasarkan hasil kajian, disimpulkan bahwa
mekanisme optimalisasi retribusi sebenarnya cukup
sederhana. Persoalannya terletak pada pihak ketiga atau
penagih retribusi, karena potensi kehilangan penerimaan
retribusi lebih besar pada tingkatan tersebut. Faktor
kontrol yang kurang baik ditambah lagi dengan perilaku
dari penagih retribusi yang tidak bertanggungjawab
menyebabkan penerimaan retribusi tidak sesuai dengan
target minimum.
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Gambar 9.2
Mekanisme Optimalisasi Retribusi di Kota Ambon
Mekanismenya adalah sebagai berikut :
Setelah dipetakan dan ditentukan potensi
retribusi yang potensial yang dapat memberikan
sumbangan yang kuat bagi penerimaan daerah, maka
pemerintah kota Ambon, melakukan dan menetapkan :
1) Regulasi, yang tujuannya adalah mengikat secara
hukum dan memberikan payung pihak pengelola
maupun pengguna untuk membayar retribusi.
2) Menentukan tarif atau nilai retribusi yang dapat
diterima oleh semua pihak, dengan didasarkan pada
karakteristik ekonomi masyarakat maupun pelayan
yang disediakan oleh pemerintah kota.
3) Menetapkan standar operasional, ini dilakukan agar
capaian target penerimaan retribusi dapat berjalan
dengan baik dan tidak melanggar rambu – rambu
hukum yang ada.
Ketiga input ini harus dipahami dan dilakukan
oleh
para
petugas
penagih
retribusi
secara
bertanggungjawab.
9.5 Proyeksi Penerimaan Pajak Dan Retribusi
Untuk
melakukan
proyeksi
(forecasting)
penerimaan pajak dan retribusi di Kota Ambon untuk 10
Tahun ke depan digunakan model ekonometrika Vector
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Autoregessive (VAR Models) dengan Software STATA,
sebagai berikut:
A. General Form:

B. Variable
 Tax
 Retribution
 Regional Income (PAD)
 Inflation
 Population
C. Derivative Equation

∑
∑

∑

∑
…..….…(2)

∑

∑
∑

∑

∑

…..….…(3)

∑

∑
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∑

∑
……..(4)
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∑
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9.6 Proyeksi (Forecasting) Penerimaan Pajak Kota
Ambon
Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan maka
komponen pajak yang cukup dominan membantu
peningkatan nominal pajak kota Ambon adalah Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). NJOP (Nilai Jual Objek
Pajak) yang tinggi di wilayah administratif kota Ambon
memberikan
dampak
yang
signifikan
terhadap
penerimaan pajak kota Ambon.
Di sisi lain penerimaan pajak kota Ambon masih
sangat rentan terhadap shock yang di pengaruhi oleh
beberapa
variabel
eksogen
seperti
penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat inflasi, dan
jumlah populasi yang berakibat terhadap meningkatnya
jumlah wajib pajak. Shock eksternal ini dapat dilihat
dalam hasil perhitungan dan grafik di bawah ini.
Tabel 9.3
Hasil Analisis VAR

Grafik 9.1
Hasil Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)
Shock
varbasic: REG_IN -> TAX

varbasic: Inf -> TAX
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Grafik ini dapat di interpretasikan sebagai
berikut:
 Hasil estimasi VAR menunjukan bahwa variable
Reg_in (Regional Income/Pendapatan Asli Daerah)
mampu menjelaskan variable Pajak (Tax) secara
signifikan sebesar 97.73%. Dalam jangka Panjang (10
Periode) Kontribusi reg_in (PAD) terhadap pajak di
kota
Ambon
cenderung
meningkat
namun
peningkatan tersebut bersifat volatile atau rentan
terhadap shock variable makro ekonomi lainnya.
Ketika melewati periode ke 7 kontribusi variable PAD
ini terhadap pajak cenderung stagnan.
 Inflasi memiliki pengaruh yang besar terhadap Pajak
sebesar
98.93
%
namun
tidak
signifikan
mempengaruhi pajak. Dalam jangka pendek inflasi
memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan
penerimaan pajak karena meningkatkan nilai
penerimaan pajak. Namun, dalam jangka panjang
justru
memberatkan
wajib
pajak
sehingga
kemungkinan terdapat penurunan penerimaan pajak
akibat
keenganan
wajib
pajak
membayar
kewajibannya.
 Variabel populasi memiliki pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap penerimaan pajak pemerintah
kota Ambon yaitu sebesar 99.22%. Jumlah populasi
akan berkontribusi terhadap peningkatan jumlah
wajib pajak sehingga secara tidak langsung
meningkatkan potensi penerimaan pajak. Dari
penentuan shock beberapa variabel di atas terhadap
variabel penerimaan pajak kota Ambon, maka di
bangun sebuah model proyeksi yang hasilnya dapat di
lihat pada grafik di berikut ini.
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Grafik 9.2 Proyeksi Penerimaan Pajak Kota Ambon
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Dari simulasi proyeksi (forecasting) yang
dilakukan, maka dapat di asumsikan bahwa dalam 10
tahun ke depan penerimaan kota Ambon diproyeksikan
mengalami peningkatan walaupun dalam periode
tertentu masih dapat berfluktuasi tergantung dengan
stabilitas makroeokonomi kota Ambon. Peningkatan
penerimaan pajak ini diakibatkan dalam 10 tahun ke
depan
kota
Ambon
diproyeksikan
mengalami
peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat
multiplier effect pembangunan sektor ekonomi baru di
beberapa wilayah Maluku akan menjadikan kota Ambon
sebagai wilayah transit yang menjadikan penerimaan
pajak dari sektor jasa diproyeksikan mengalami
peningkatan.
9.7 Proyeksi (Forecasting) Penerimaan Retribusi
Kota Ambon
Penerimaan dari sektor retribusi masih belum
mencapai target yang di harapkan seperti penerimaan
pajak. Hasil forecast shock variabel eksternal terhadap
variabel penerimaan retribusi dapat di lihat pada grafik
di bawah ini.
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Grafik 9.3 Hasil Forecast Error Variance Decomposition
(FEVD) Shock Variabel Eksogen (Eksternal) Terhadap
Ekspektasi Penerimaan Retribusi Kota Ambon
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Grafik di atas dapat di interpretasikan sebagai berikut :
 Variable PAD memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap penerimaan retribusi daerah kota ambon
pada periode awal peningkatan PAD akan
meningkatkan penerimaan retribusi. Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi akan disertai dengan
peningkatan sektor rill, dan sektor rill akan
memberikan
kontribusi
terhadap
peningkatan
retribusi karena, berkaitan langsung dengan sektor
pelayanan publik menyerap retribusi seperti pasar
dan angkutan.
 Sementara inflasi dan populasi sebagai variable
eksogen lainnya relatif memberikan shock yang stabil
terhadap retribusi karena memiliki pengaruh
langsung kecil.
Setelah dilakukan estimasi untuk membangun
model proyeksi atau forecasting penerimaan retribusi
kota Ambon maka didapatkan hasil sebagai berikut:
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Grafik 9.4 Proyeksi Penerimaan Retribusi Kota Ambon
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Hasil forecasting menunjukan bahwa dalam
periode 10 tahun yang akan datang, penerimaan
retribusi pemerintah kota Ambon diproyeksikan akan
meningkat dengan siginifikan dan tinggi walaupun
dalam periode tertentu mengalami fluktuasi tetapi tidak
menghambat laju pertumbuhan penerimaan retribusi
kota Ambon. Pertumbuhan kota Ambon sebagai ibu kota
provinsi dan pusat perekonomian dibarengi dengan
pertumbuhan sektor riil yang menyediakan ruang publik
baru seperti pusat-pusat kegiatan ekonomi baru
diharapkan akan meningkatkan penerimaan retribusi
pemerintah daerah kota Ambon.
9.8 Penutup
Dengan didasarkan pada hasil empirik dan kajian
teoritis, maka diusulkan beberapa rekomendasi yang
dapat dipertimbangkan untuk mengoptimalisasi Pajak
dan Retribusi di kota Ambon. Adapun rekomendasi
kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :
Pajak
1) Pemerintah kota Ambon perlu secara tegas
memberikan sanksi bagi wajib pajak yang tidak
melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.
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2) Pemerintah kota perlu untuk lebih sering melakukan
sosialisasi tentang pajak yang harus dibayarakan oleh
warga kota Ambon.
3) Pemerintah kota Ambon perlu melakukan atau
menciptakan model sistem penagihan pajak yang lebih
efektif dan lebih mudah untuk diakses oleh
masyarakat.
4) Pemerintah kota Ambon perlu untuk menambah
petugas pajak.
5) Pemerintah kota Ambon perlu meningkatkan skill dari
petugas pajak baik dari sisi perilaku, pengetahuan
tentang
pajak
maupun
teknologi,sehingga
memudahkan wajib pajak untuk mendapatkan
pelayan dan informasi pajak secara benar.
Retribusi
1) Pemerintah kota Ambon perlu membuat model
pengelolaan dan system penagihan retribusi yang lebih
efektif dan efisien.
2) Pemerintah kota Ambon perlu menambah pelayanan
dan infrastruktur yang memadai pada sumber–
sumber retribusi yang potensial, seperti tempat
wisata.
3) Pemerintah kota Ambon perlu menyiapkan petugas
penagih retribusi yang memiliki perilaku yang baik
dan bertanggungjawab.
4) Pemerintah kota Ambon perlu secara intens
mensosialisasikan kepada warga kotaAmbon tentang
fungsi dan peran dari retribusi bagi pembangunan
kota Ambon.
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BAB X
RANTAI PASOKAN BISNIS RUMAH
MAKAN SEAFOOD DI KOTA AMBON
Fransiska Natalia Ralahallo, SE., M.Sc.
Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pattimura

10.1 Pendahuluan
Pada zaman globalisasi yang tengah terjadi saat
ini telah membawa perubahan pada lingkungan bisnis
dan kompetisi yang semakin meningkat. Perusahaan
dituntut untuk lebih proaktif dalam menanggapi
keinginan konsumen yang semakin beragam seperti
produk yang memiliki kualitas lebih baik, sehingga
setiap
perusahaan
harus
memberikan
standar
keunggulan yang baik pula bagi setiap produkproduknya.
Persaingan global dan peningkatan produktivitas
menjadi isu penting apabila ingin mencapai keunggulan
kompetitif yang berkelanjutan (sustainable competitive
advantage) (Madhani, 2010). Salah satu perubahan yang
akan dihadapi perusahaan adalah adanya perubahan
teknologi karena dapat menentukan daya saing bagi
setiap perusahaan. Perubahan teknologi berperan
penting dalam mendorong perubahan struktur industri
serta mendorong terciptanya industri baru.
Kemajuan teknologi membuat perusahaan harus
berpikir untuk terus mengembangkan produk yang
dihasilkan karena dengan kecanggihan teknologi akan
meningkatkan
tuntutan
konsumen
terhadap
kemanfaatan suatu produk (Ningsih, 2018). Dengan
mengikuti perkembangan teknologi membawa pengaruh
pada perubahan strategi bisnis dan tujuan organisasi.
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Kelambanan dalam mengantisipasi laju teknologi akan
berdampak pada ketertinggalan perusahaan yang
semakin besar dan mengganggu operasionalisasi
kegiatan. Untuk menghadapi kondisi tersebut perlu
dilakukan pula strategi yang lebih difokuskan agar
menghasilkan suatu produk yang memiliki nilai unggul
tersendiri. Lingkungan yang berubah dengan cepat
menuntut setiap pelaku bisnis untuk senantiasa
beradaptasi dengan pola perubahan yang terjadiagar
mereka tetap kompetitif. Kecepatan pertumbuhan
inovasi terutama yang berkaitan dengan teknologi dalam
perusahaaan menjadi sesuatu hal yang wajib diperlukan.
Inovasi dipandang penting dalam meningkatkan kinerja
organisasi (Maher and Das, 2013). Sehingga perusahaan
harus mampu memilih dan menetapkan strategi inovasi
yang dapat digunakan untuk menghadapi persaingan
dan keinginan pasar dengan fluktuasi permintaan yang
tidak menentu demi meningkatkan kinerja organisasi
yang lebih baik.
Persaingan yang semakin ketat dan kemajuan
teknologi yang tidak dapat dihindari ini mengakibatkan
suatu produk akan tumbuh berkembang sampai pada
suatu titik, dimana produk akan sulit dibedakan antara
satu dengan yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut
permasalahan ini juga dapat muncul pada usaha kecil
menengah atau biasa disebut UKM (Usaha Kecil
Menengah) karena masih belum efektifnya strategi yang
diterapkan. UKM yang juga termasuk sebagai bagian
dari perekonomian harus lebih meningkatkan daya saing
dengan menerapkan strategi inovasi. Keunggulan
bersaing berbasis inovasi dan kreativitas harus lebih
diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka
waktu lebih panjang.
―Keunggulan kompetitif adalah jantung dari
kinerja perusahaan (Porter and McLaughlin, 2006)
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termasuk UKM untuk bersaing dan berkembang dari
nilai yang perusahaan mampu menciptakan bagi
pelanggannya dan dapat mempertahankan diri dari
tekanan-tekanan kompetitif pasar.‖ Ketika sebuah
organisasi mulai memberikan perhatian pada lingkungan
kompetisi global, maka inovasi akan menjadi salah satu
faktor kunci kesuksesan. maka dari itu ketika UKM
mampu menciptakan inovasi, mereka juga harus mampu
menyusun strategi bisnis agar dapat digunakan sebagai
alat untuk menghadapi persaingan. Strategi yang tepat
sangat diperlukan bagi pengusaha UKM, mengingat
dalam mengembangkan usahanya dituntut kemampuan
untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada
dalam lingkungan bisnisnya.
Sektor UMKM di Indonesia terhadap domestik
bruto telah mengalami peningkatan dari 57,84% menjadi
60,34% dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. Serapan
tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat dari 96,99%
menjadi 97,22% dengan periode yang sama. Dengan ini
menunjukan bahwa peran UKM (UMKM) dalam
meningkatkan perekonomian Indonesia cukup besar.
Sebagai sektor unggulan dalam menyerap tenaga
kerja dan berdampak pada peningkatan perekonomian,
UMKM di Provinsi Maluku setiap tahunnya mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, pada tahun 2013,
jumlah UMKM yang ada di Provinsi Maluku sebanyak
31.188 yang terdiri atas usaha mikro sebanyak 26.525,
usaha kecil sebanyak 4.279, dan usaha menengah
sebanyak 384. Pada tahun 2017 naik dua kali lipat yang
mana total keseluruhan UMKM adalah sebanyak 67.099,
untuk usaha mikro sebanyak 64.825, usaha kecil 2.055
dan usaha menengah 219 pengusaha (Badan Pusat
Statistik Provinsi Maluku, 2020).
Peningkatan jumlah UMKM pada Provinsi
Maluku tak lepas dari peningkatan UMKM yang terjadi
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pada Kota Ambon dimana sebagai pusat pemerintahan
dan perekonoman di Provinsi Maluku. Di Kota Ambon
sendiri pada tahun 2013 jumlah UMKM sebanyak 6.719
yaitu untuk usaha mikro sebanyak 5.972, untuk usaha
kecil terdapat 747 pengusaha, sedangkan untuk usaha
menengah tidak ada. Pada tahun 2017 terjadi
peningkatan yang sangat signifikan pada usaha mikro
yaitu tiga kali lipat menjadi 14.704 pengusaha, tetapi
sayangnya untuk usaha kecil tidak ada lagi pengusaha
yang bergerak di sektor tersebut, begitupun untuk usaha
menengah (Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2020).
Di awal tahun 2020, terjadi bencana non alam
yang melanda seluruh dunia. Provinsi Maluku, khusunya
di Kota Ambon juga mengalami dampak dari pandemi
Covid-19. Berdasarkan survey yang dilakukan oeh Bank
Indonesia untuk melihat dampak Covid-19 terhadap
perekonomian Propinsi Maluku, didapatkan bahwa
perekonomian di Provinsi Maluku melambat. Salah satu
sektor yang sangat terdampak adalah sektor UMKM
yang mana dari jumlah 35.351 UMKM yang ada di
Propinsi Maluku sebanyak 964 pengusaha yang
terdampak dan 90% nya berada di Kota Ambon yaitu
sebanyak 868 pengusaha (www.bi.go.id).
Dari 868 UKM yang terdampak pandemi Covid19, bisnis rumah makan seafood juga sangat terdampak.
Dikarenakan pemberlakuan sistem Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), hampir seluruh rumah makan
seafood di Kota Ambon tutup. Hal ini sangat
mempengaruhi pendapatan dari usaha sektor ini. Aliran
material atau bahan baku utama bisnis rumah makan
seafood berupa ikan segar juga mengalami kemacetan
didalamnya. Untuk memperancar aliran pasokan
material atau bahan baku dibutuhkan manajemen rantai
pasok yang baik.
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Selanjutnya akan dilihat bagaimana peran dari
manajemen rantai pasok, begitupun juga dengan
kepercayaan dan komitmen dalam rantai pasok, yang
mana merupakan hal utama dalam menunjang
keberhasilan kinerja rantai pasok tersebut.
10.2 Peran Rantai Pasok
Persaingan yang sangat ketat menuntut para
pengelola bisnis untuk menciptakan model-model baru
dalam pengelolaan aliran produk dan informasi. Supply
Chain Management (Manajemen Rantai Pasokan) adalah
modifikasi praktek tradisional dari manajemen logistik
yang bersifat adversial ke arah koordinasi dan kemitraan
antar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan
aliran informasi dan produk tersebut (Titioka, Batkunde
and Sitanala, 2020). Salah satu tantangan terbesar yang
dihadapi perusahaan saat ini adalah keharusan untuk
merespon setiap ketidakpastian yang terjadi. Tantangantantangan tersebut terutama dipicu oleh persaingan
yang makin ketat antara sesama perusahaan, antara
lain: tuntutan pelanggan akan pelayanan yang cepat dan
tantangan yang berkaitan dengan upaya mencari laba
serta
meningkatkan
pertumbuhan
perusahaan
(Ralahallo and Pattipeiluhu, 2017).
Teori dan praktik pada manajemen rantai
pasokan telah banyak diterapkan pada perusahaanperusahaan.
Penerapan
SCM
(Supply
Chain
Management) yang mengikuti konsep SCM yang benar
dapat memberikan dampak peningkatan keunggulan
kompetitif terhadap produk maupun pada sistem rantai
pasokan
yang
dibangun
perusahaan
tersebut.
Perusahaan perlu mempertimbangkan masalah rantai
pasokan untuk memastikan bahwa rantai pasokan
mendukung strategi perusahaan. Jika manajemen
operasi mendukung strategi perusahaan secara
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keseluruhan, maka rantai pasokan di desain untuk
mendukung manajemen operasi (Lourenço and Ravetti,
2018). Hal tersebut didukung oleh pendapat Chopra and
Meindl bahwa, desain supply chain, perencanaan, dan
keputusan operasi memberikan peranan yang penting
dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah
organisasi (Samal, 2019).
Rantai pasokan telah berkembang menjadi
sebuah konsep luas yang meliputi seluruh kegiatan
dalam perusahaan, termasuk pemasaran dan operasional
perusahaan. Manajemen rantai pasokan meliputi
pengelolaan bidang globalisasi dan alat-alat informasi
manajemen, yang diintegrasikan dengan kegiatankegiatan operasi pabrikasi, pembelian, transportasi, dan
distribusi fisik dari bahan-bahan mentah sampai pada
terwujudnya kepuasan pelanggan. Karena kompleksitas
rantai pasokan yang ada sekarang ini maka rantai
pasokan
dapat
menimbulkan
perbedaan
dalam
keuntungan dan kerugian yang diperoleh suatu
perusahaan (Lourenço and Ravetti, 2018).
Rantai suplai, rantai pasokan, jaringan logistik,
atau jaringan suplai adalah sebuah sistem terkoordinasi
yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia,
aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya
yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan
suatu produk atau jasa baik dalam bentuk maupun
virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Badan
usaha yang melaksanakan fungsi suplai pada umumnya
terdiri dari manufaktur, penyedia layanan jasa,
distributor, dan saluran penjualan (seperti: pedagang
enceran, eccomers, dan pelanggan (pelanggan akhir).
Aktivitas rantai suplai (rantai nilai dan proses siklus
hidup) mengubah bahan baku dan bahan pendukung
menjadi sebuah barang jadi yang dapat dikirimkan
kepada pelanggan pengguna akhir.
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“There is a close connection between the design and
management of supply chain flows (product, information,
and funds) and the success of a supply chain”. Lebih
lanjut Chopra and Meindl menyatakan bahwa “supply
chain design, planning, and operation decisions play
significant role in the success or failure of a firm”. Ada
beberapa perusahaan besar yang menurut Chopra dan
Meindl telah berhasil membangun sebuah desain,
perencanan, dan operasi yang superior pada rantai
pasokannya, seperti; Wall-Mart, Dell computer, dan
Seven-Eleven Japan. Akhirnya Chopra dan Meindl
menyimpulkan bahwa; desain, perencanaan, dan operasi
rantai pasokan memiliki pengaruh kuat pada
profitabilitas dan kesuksesan (Slack, N., & BrandonJones, 2018).
Peningkatan efisiensi, salah satunya dapat
dilakukan dengan integrasi kegiatan rantai pasokan
perusahaan, agar tidak terjadi kesulitan dalam proses
perencanaan operasional. Hal ini dapat dilihat dari
pernyataan Heyzer dan Render et al, bahwa, ―pada saat
perusahaan bekerja keras untuk meningkatkan daya
saing melalui penyesuaian produk, mutu tinggi,
pengurangan biaya, kecepatan ke pasar, mereka
memberikan perhatian ekstra pada rantai pasokan‖
(Samal, 2019).
10.3 Kepercayaan dan Komitmen dalam Rantai
Pasok
Dewasa ini dunia usaha kontemporer tidak lagi
terdiri dari muatan bisnis yang masing-masing berdiri
sendiri, tetapi telah mengalami sebuah transformasi
menuju jaringan dunia usaha yang saling terkait satu
sama lain tanpa memperhatikan batas-batas geografis,
bangsa dan ras. Dunia usaha telah memasuki era
kompetisi jaringan, dimana keuntungan akan mengalir
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ke organisasi yang memiliki struktur yang lebih baik,
koordinasi dan pengelolaan hubungan dengan rekanan
kerja dalam satu jaringan, dengan tujuan untuk dapat
mewujudkan hubungan yang lebih baik, lebih cepat dan
lebih dekat dengan pelanggan akhir mereka. Disinilah
telihat betapa manajemen rantai pasokan yang efektif
dan efisien dibutuhkan oleh sebuah perusahaan yang
ingin berkembang dan bertahan dalam persaingan bisnis
(Titioka, Batkunde and Sitanala, 2020).
Kunci bagi manajemen rantai pasokan yang
efektif adalah menjadikan para pemasok sebagai ―mitra‖
dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar
yangselalu berubah. Melihat pentingnya kualitas
hubungan kerjasama pemasok danperusahaan dalam
mewujudkan kinerja rantai pasokan, sangat tepat
apabila ini dimasukkan sebagai variabel antasenden
yang turut berpengaruh dalam mewujudkan kinerja
rantai pasokan perusahaan (Maher and Das, 2013).
Menjaga hubungan baik dengan para mitra
perusahaan adalah salah satu hal penting yang patut
diperhatikan oleh para pelaku bisnis karena suatu
keberhasilan dalam kemitraan tidak dapat diraih begitu
saja. Keberhasilan melalui kerjasama dicapai melalui
peningkatan kinerja perusahaan yang dilandasi dengan
hubungan baik (Samal, 2019).
Dalam persaingan era global saat ini, perusahaan
diharapakan memiliki komitmen bersama yang
dilakukan, agar terciptanya kepercayaan antara
perusahaan dengan pelanggannya.
Kepercayaan secara umum dipandang sebagai
unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan
(relationships). Tanpa adanya kepercayaan suatu
hubungan tidak akan bertahan dalam jangka waktu
yang panjang. Dalam sebuah hubungan timbal balik
antara kedua belah pihak khususnya dalam hal ini
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hubungan antara pelaku bisnis dan para mitranya,
kepercayaan
sangatlah
dibutuhkan
walaupun
kepercayaan tidak dengan mudah untuk diberikan.
Kepercayaan berkembang menjadi suatu tema yang
semakin penting dalam sebuah hubungan organisasi,
khususnya dalam perubahan desain struktur organisasi
yang semakin datar (Samal, 2019). Kepercayaan akan
muncul dari sebuah keyakinan bahwa hubungan
kerjasama akan memberikan manfaat seperti yang
diharapkan oleh kedua belah pihak. Terdapat sebelas
(11) kondisi dari kepercayaan secara organisasional yang
sebaiknya dipenuhi, yakni: bijaksana dalam memilih,
availibilitas,
kompetensi,
konsistensi,
kejujuran,
integritas, loyality, keterbukaan, kepercayaan yang
menyeluruh, pemenuhan janji, penerimaan (suatu
kondisi). Kepercayaan didefenisikan sebagai kesediaan
untuk mempercayai orang lain dimana kepadanya
seseorang dapat mempunyai keyakinan (Munizu, 2017).
Kepercayaan pemasok memiliki makna adalah
kemauan untuk bersandar pada partner pertukaran dan
pada siapa orang mempunyai keyakinan (Munizu, 2017).
Kepercayaan adalah hal yang kompleks, mencakup
integritas, realibilitas, dan kepercayaan dengan satu
kelompok yang ditempatkan dengan lainya (Lourenço
and Ravetti, 2018). Studi Morgan dan Hunt, (1994)
gambarkan kepercayaan sebagai keberadaan ketika
sebuah pihak memiliki kepercayaan dalam partner
kerjasama yang dapat dipercaya dan memiliki integritas.
Kepercayaan
sangat
penting
dalam
sebuah
kerjasama/hubungan karena hal tersebut sangat
berperan penting dalam membangun komunikasi dan
kerjasama dalam memecahkan masalah-masalah yang
muncul dalam sebuah kerjasama (Munizu, 2017).
Kepercayaan dan kejujuran sebagai dimensidimensi penyusun kualitas suatu hubungan kerjasama.
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Sebuah perusahaan percaya dengan mitra kerjasamanya
dan benar-benar memperlakukan mitranya itu dengan
adil, perusahaan tersebut akan memandang lebih
hubungan tersebut sebagai sebuah asset strategik dan
alat strategik yang akan memperkuat kemampuan
bersaing perusahaan (Munizu, 2017). Aspek penting
defenisi ini adalah konsep kepercayaan sebagai
ekspektasi mengenai partner pertukaran yang berasal
dari keahlian partner, dapat dipercaya, dan investasi
(Mentzer et al., 2001). Menurut teori Kanter,
kepercayaan berkembang dari pengertian mutual yang
berbasis pada pembagian nilai dan ini sangat penting
untuk loyalitas dan komitmen. Moorman (1993)
mendefenisikan kepercayaan sebagai kesediaan untuk
mempercayai orang lain dimana kepadanya seseorang
dapat mempunyai keyakinan. Shemwell, Cronin, dan
Bullard (1994) menyatakan bahwa kepercayaan dan
segala manifestasinya (berbagai informasi, sinergi, dan
rendahnya tingkat risiko) merupakan suatu aspek paling
kritis dalam suatu hubungan (Lourenço and Ravetti,
2018). Hawes, Mass, dan Swan (1981), menggolongkan
kepercayaan sebagai kekuatan pengikat yang paling
produktif dalam suatu hubungan (Munizu, 2017).
Pentingnya kepercayaan yang telah diteliti oleh Schurr
dan Ozzane (1985), yang menyatakan bahwa tingginya
kepercayaan telah meningkatkan hubungan yang
terjalin. Ketika kepercayaan muncul, maka akan terjalin
sebuah hubungan kejasama dengan tidak melupakan
sikap jujur, ketika kepercayaan dan kejujuran ada maka
terjadi peningkatan hubungan kerjasama, sehingga
memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat
dan ketika keuntungan yang didapat semakin
meningkat, kualitas hubungan pun meningkat (Titioka,
Batkunde and Sitanala, 2020).
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Dalam sebuah perusahaan perlu adanya interaksi
dengan konsumen yang menimbulkan kepercayaan,
kepercayaan yang dibangun dengan baik akan
menimbulkan respon yang baik pula dari konsumen
terhadap perusahaan. Adapun dimensi kepercayaan:
1. Kualitas Produk
Produk yang diproduksi atau diciptakan haruslah
berkualitas, karena produk yang berkualitas adalah
produk yang dipercaya oleh konsumen.
2. Keamanan Produk
Produk yang tidak aman adalah produk yang
mempunyai kualitas yang rendah, produk yang
berkualitas rendah tentulah produk yang tidak
diharapkan oleh konsumen.
3. Jaminan (Garansi)
Jaminan adalah janji yang merupakan kewajiban
produsen (perusahaan) atas produknya kepada
konsumen, dimana konsumen akan diberikan ganti
rugi bila ternyata produk tidak berfungsi sebagaimana
yang diharapkan atau dijanjikan.
Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis
pada saat seseorang menganggap suatu persis benar.
Kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk
bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki
keyakinan kepadanya. Kepercayaan merupakan kondisi
mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan
konteks sosialnya. Ketika seseorang mengambil suatu
keputusan, ia akan lebih memilih keputusan
berdasarkan pilihan dari oaring-orang yang lebih dapat
ia percaya dari pada yang kurang dipercayai.
Kepercayaan adalah wilayah psikologis yang merupakan
perhatianuntuk menerima apa adanya berdasarkan
harapan terhadap perilaku yang lebih baik dari orang
lain.
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Sedangkan kepercaayaan konsumen didefenisikan
sebagai ―kesediaan satu pihak untuk menerima resiko
dari tindakan pihak lain berdasarkan harapan bahwa
pihak lain akan melakukan tindakan penting untuk
pihak yang mempercayainya, terlepas dari kemampuan
untuk mengawasi yang mengendalikan tindakan pihak
yang dipercayainya‖. Berdasarkan dengan pengertian ini,
maka kepercayaan dari pelanggan sangat diharapkan
oleh perusahaan demi mendapatkan kepuasan yang
lebih. Bila pelanggan puas dengan usaha atau pelayanan
dari perusahaan, maka perushaan juga akan
memperoleh keuntungan dari hasil tersebut, perusahaan
juga akan lebih dipercayakan kinerjanya dibanding
dengan pesaing lainnya.
Kepercyaan
dalam
konseprantai
pasokan
diartikan ―sebagaiproses pertukaran kerjasama yang
dapat dipercaya agar kedua bela pihak sama-sama
merasa puas dan sama-sama memperoleh keuntungan‖.
Selain kepercayaan, perusahaan sedianya harus
membangun komitmen antar karyawan perusahaan dan
antar perusahaan dengan pelanggannya. Hal ini
diharuskan karena tanpa sebuah komitmen kerja maka
perushaan tidak dapat membangun atau membina
hubungan baik dengan pihak lainnya. Komitmen
diartikan sebagai janji, komitmen adalah janji pada diri
kita sendiri atau pada orag lain yang tercermin dalam
tindakan kita.
Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya,
sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak
yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan
mendorong rasa percaya diri, dan semangat kerja,
menjalankan tugas munuju perubahan kea rah yang
lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas
fisik dan psikologi dari hasil kerja.
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Komitmen didefinisikan (Morgan dan Hunt, 1994)
sebagai keyakinan salah satu pihak bahwa membina
hubungan dengan pihak lain merupakan hal yang
penting dan berpengaruh terhadap manfaat optimal yang
didapat oleh kedua pihak dalam berhubungan. Lebih
lanjut Morgan dan Hunt (1994) berpendapat bahwa
komitmen dengan kejasama didefenisikan sebagai
keinginan abadi untuk mempertahankan kerjasama yang
bernilai. Kerjasama yang bernilai pemasok dan penyalur
sesuai dengan komitmen, bahwa komitmen kerjasama
hanya ada ketika kerjasama itu dianggap penting. Studi
Anderson dan Weitz (1994), mendefenisikan komitmen
sebagai sebuah keinginan untukberkorban secara jangka
pendek dalam memperoleh manfaat jangka panjang baik
hal tersebut datang dari sisi pemasok maupun sisi
penyalur (Munizu, 2017).
Definisi tentang komitmen juga dikemukakan
oleh Dwyer (1999) yang menyatakan bahwa komitmen
merupakan jaminan secara implisit maupun eksplisit
terhadap berlanjutnya hubungan. Moorman et al. (1993)
menyatakan bahwa komitmen terhadap hubungan
didefinisikan sebagai suatu hasrat bertahan untuk
menjaga suatu nilai hubungan. Hubungan yang bernilai
berkaitan erat dengan kepercayaan bahwa komitmen
hubungan eksis hanya jika hubungan tersebut penting
dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa rekan kerja
akan berusaha untuk membangun hubungan. Mereka
secara
perlahan
dan
akan
berusaha
untuk
meminimalkan komitmen mereka sampai hasil akhir
yang potensial menjadi jelas (Munizu, 2017).
Komitmen
merupakan
motivasi
untuk
memelihara hubungan dan memperpanjang hubungan
(Handoko, 2008). Menurut Morgan dan Hunt (1994),
komitmen harus menjadi sebuah variabel penting dalam
menentukan
kesuksesan
hubungan.
Berry
dan
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Parasuraman
(1991),
menyarankan
hubungan
bergantung pada komitmen yang saling menguntungkan
antara pembeli dan penjual. Ketika motivasi untuk
memelihara hubungan tinggi, maka ada kemungkinan
dimana kualitas hubungan juga tinggi.Hubunganyang
awet menunjukkan sebuah kepastian derajad komitmen
antara penjual-pembeli (Munizu, 2017).
Studi Wetzels et.al., (1998) menyatakan semakin
tinggi komitmen yang di bangun dari kepuasan dan
kepercayaan maka semakin tinggi kualitas hubungan
saluran antara pemasok dan penyalur. Hal yang sama
juga dinyatakan oleh Morgan dan Hunt (1994), yaitu
semakin tinggi komitmen yang dibangun atas
kepercayaan dan kepuasan layanan maka semakin tinggi
kualitas hubungan yang berkesinambungan.Gundlach
et.al., (1995, dalam Soetomo, 2004) menyatakan bahwa
semakin tinggi komitmen yang dapat dibangun baik oleh
pemasok maupunpenyalur akan memperkokoh hubungan
kerjasama yang mereka bangun (Munizu, 2017).
Perusahaan dituntut untuk memiliki komitmen
yang baik agar mampu memenuhi kepuasan konsumen.
Adapun komitmen-komitmen tersebut:
1. Komitmen dalam ketetapan waktu (Just In Time)
Dalam artian, produk yang diproduksi dituntut untuk
sampai ditangan konsumen tepat pada waktunya.
2. Mempertahankan mutu dan kualitas produk
Produk yang bermutu adalah produk yang mampu
menjaga standar perusahaan.
10.4 Kinerja Rantai Pasok
Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan
kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikannya. Kinerja merupakan suatu proses
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tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk
mencapai hasil kerja (Ralahallo and Maakewe, 2017).
Manajemen rantai pasokan (supply-chain) adalah
pengintregasian aktivitas pengadaan bahan dan
pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi
dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan.
Tujuannya adalah untuk membangun sebuah rantai
pasokan
yang
memusatkan
perhatian
untuk
memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci bagi
manajemen rantai pasokan yang efektif adalah
menjadikan para pemasok sebagai ―mitra‖ dalam strategi
perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah
(Ralahallo and Maakewe, 2017).
Ronald H. Ballou et al. (2005, p: 2) dalam bukunya
business
logistic/supply
chain
management
mendefenisikan rantai pasokan sebagai seluruh
rangkaian aktifitas yang berhubungan dengan aliran
transformasi barang dari tahapan bahan baku sampai ke
pengguna akhir, begitupun dengan aliran informasinya.
Material/barang bersama-sama mengalir dari hulu ke
hilir dalam rantai pasokan. Sedangkan manajemen
rantai pasokan menurut Ballou (2005) adalah integrasi
dari seluruh aktifitas dalam rantai pasokan , sampai
meningkatkan
hubungan
untuk
mendapatkan
keunggulan bersaing (Ralahallo and Maakewe, 2017).
Menurut Mentzer (2005), manajemen rantai
pasokan didefenisikan sebagai sesuatu yang sistematik,
koordinasi yang strategis dari fungsi-fungsi bisnis
tradisional dan taktik-taktik melalui fungsi-fungsi bisnis
tersebut dalam sebuah perusahaan dan melalui bisnis
dalam rantai pasokan, dengan tujuan meningkatkan
performa jangka panjang dari perusahaan individu dan
rantai pasokan sebagai keseluruhan (Ralahallo and
Maakewe, 2017).
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Pengintegrasian aktifitas pengadaan bahan dan
pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi
dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan,
seluruh aktifitas tersebut mencakup pembelian dan
outsourching, ditambah fungsi lain yang penting bagi
hubungan
antara
pemasok
dan
distributor
merupakanrangkaian aktifitas dalam manajemen rantai
pasok, termasuk di dalamnya pendekatan dengan
pemasok yang meliputi tidak hanya pembelian tetapi
pendekatan secara menyeluruh untuk mengembangkan
nilai maksimal rantai pasokan (Ralahallo and Maakewe,
2017).
Desain rantai pasokan, perencanaan, dan
keputusan operasi memberikan peranan yang penting
dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu
organisasi. Relasi dengan konsumen akhir adalah sebuah
keharusan dalam merai kesuksesan dalam rantai
pasokan. Rantai pasokan harus dekat dengan konsumen
akhir mereka untuk membentuk hubungan kerjasama
dalam perncanaan permintaan. Sementara perusahaan
bersaing melalui penyesuaian produk, kualitas yang
tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan mencapai
pasar, diberikan penekanan tambahan terhadap rantai
pasokan. Pemikiran yang mendasari manajemen rantai
pasokan adalah pemfokusan pada pengurangan kesiasiaan dan maksimisasi pada rantai pasokannya
(Ralahallo and Maakewe, 2017).
Berdasarkan pendapat dari para peneliti-peneliti
yang diuraikan diatas tergambar jelas betapa penting
sebuah kinerja rantai pasokan dalam sebuah
perusahaan, jika kinerja rantai pasokan perusahaan
meningkat maka perusahaan semakin dengan tujuan
akhirnya atau target yang ingin dicapai., memberikan
ukuran-ukuranyang dapat digunakan untuk mengetahui
kinerja rantai pasokan sebuah perusahaan, alat yang
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digunakan untuk mengukur kinerja sebuah rantai
pasokan disebut dengan the supply chain operations
reference model (SCOR). Model pengukuran tersebut
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 10.1 Model Pengukuran Kinerja Rantai Pasokan
Perspektif
Reliabilitas
rantai
pasokan



Perspektif







Fleksibilitas
dan
tanggapan



Pengorbanan
/Biaya








Asset/
utilisasi






Obyek yang diukur
(Metrics)
Ketetapan
waktu
penghantaran
Waktu
tunggu
Pemenuhan
Pesanan
Tingkat
rata-rata
pemenuhan pesanan
Kesempurnaan
pemenuhan pesanan
Waktu
respon
rantai
pasokan
Fleksibilitas
produksi
vertikal ke atasa
Biaya
pengelolahan
rantai pasokan
Bagian dari pendapatan
yang merupakan biaya
garansi
Tingkat
pertambahan
nilai untuk setiap pekerja
Tingkat
waktu
persediaan untuk tiap
pasokan yang dilakukan
Waktu
pengembalian
modal
Waktu perputaran asset

Ukuran
 Persen (%)
 Hari
 Unit
 Persen (%)
 Persen (%)
 Hari
 Hari
 Persen (%)
 Persen (%)

 Rupiah
 Hari

 Hari
 Putaran
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10.5Perkembangan Pasokan Ikan Pada Bisnis
Rumah Makan Seafood
Maluku merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang memiliki potensi produksi ikan tangkap
sebesar 1,63 juta ton per tahun, sedangkan tingkat
pemanfaatannya baru 21% atau sekitar 341,966 ton
(Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2019). Industri
perikanan dan kelautan di Maluku berkembang cukup
pesat, dimana Maluku merupakan lumbung ikan
nasional (LIN) dengan kurang lebih 90% dari total
wilayah Maluku berupa lautan. Secara komulatif potensi
sumberdaya ikan di Maluku sebesar 1.63 juta ton/tahun
sehingga provinsi Maluku memiliki peran penting dan
strategis bagi kegiatan perikanan laut nasional, sehingga
persaingan perusahaan yang bergerak dalam bidang
perikanan di Maluku pun meningkat.
Dengan potensi produksi ikan yang begitu besar
para pelaku bisnis melihat peluang tersebut dan
membuka berbagai jenis usaha dengan bahan baku hasil
tangkapan laut. Saat ini di Maluku lebih khususnya di
Ambon banyak tersebar usaha-usaha rumah makan
Seafood, baik bisnis kecil hingga restoran-restoran
berskala besar yang tersebar di Kota Ambon. Industri
seafood merupakan industri pengolahan hasil perairan
yang memiliki potensi berkembang sangat baik di masa
depan. Beberapa rumah makan seafood yang terkenal di
kota ambon seperti, dapor kole-kole, rumah makan sari
gurih, rumah mkan dua ikan, lateri beach resto, rumah
makan ratu gurih, imperial resto, cili padi resto, rumah
makan istana berkat, rumah makan sari rasa, rumah
makan seafood Apong Ambon dan masih banyak lagi
yang tersebar di Kota Ambon.
Namun
dalam
beberapa
tahun
terakhir
perkembangan produksi dan nilai produksi perikanan di
Kota Ambon sedang mengalami penurunan. Masalah ini
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tentu berdampak pada aliran rantai pasokan ikan yang
ada di kota ambon.
Secara tidak langsung dapat berdampak pada
pelaku-pelaku usaha yang mendapatkan pasokan ikan.
Untuk lebih jelasnya perkembangan produksi dan nilai
produksi perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 10.2
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan
di Kota Ambon, 2014-2018

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Ambon, 2019)
Dari data diatas, dapat dilihat bagaimana
perkembangan total produksi, dan nilai produksi
perikanan menurut kecamatan di kota Ambon. Untuk
total perkembangan produksi tahun 2018 sebesar
23.506.11 yang mengalami penurunan dari tahun 2017,
yaitu sebesar 45.550.50. Sedangkan untuk perkembangan nilai produksi juga mengalami penurunan.
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Tahun 2018 sebesar 1.175.306, yang jika dibandingkan
cukup jauh dari tahun 2017 sebesar 198.531.273 (Badan
Pusat Statisti Kota Ambon, 2019). Hal ini dapat terjadi
karna adanya faktor-faktor yang mempengaruhi seperti
kuantitas ikan yang mungkin menurun, atau dari faktorfaktor penyebab lainya. Akibat dari masalah ini akan
berdapak pada para pelaku bisnis yang membutuhkan
pasokan bahan baku hasil tagkapan laut. seperti
terjadinya keterlambatan ataupun hambatan dalam
proses pasokan bahan baku yang dibutuhkan. Lebih
jelasnya penulis mengambil contoh data pasokan ikan
pada Rumah makan Dua Ikan yang dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 10.3
Data Pasokan Ikan Pada Rumah Makan Dua Ikan Tahun
2020
Banyak
Kuantitas/Jumlah Pasokan
Bulan
Pesanan
Ikan (kg)
Januari
4 kali
319 kg
Februari
5 kali
453 kg
Maret
3 kali
368 kg
April
3 kali
257 kg
Mei
2 kali
175 kg
Juni
1 kali
50 kg
Sumber data: (Rumah Makan Dua Ikan, 2020)
Dari data diatas, dapat dilihat kuantitas pasokan
ikan dari bulan Januari hingga bulan Juni. Pasokan ikan
menurun drastis yaitu dari 319 kg ke 50 kg, terdapat
penurunan sebesar 269 kg. Menurut informasi yang
didapat adanya faktor-faktor yang mengakibatkan
terjadinya penurunan kuantitas pasokan ikan adalah
seperti faktor cuaca, yang memperhambat produksi ikan
dan faktor-faktor lainnya (Rumah Makan Dua Ikan,
2020).
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Tetapi
faktor
utama yang
menyebabkan
penurunan pasokan ikan pada Bisnis Rumah makan
seafood di kota Ambon adalah pelaksanaan PSBB di Kota
Ambon dikarenakan Pandemi COVID-19. Hal ini bukan
hanya berdampak pada industri rumah makan seafood
saja, tetapi juga berdampak pada semua aspek
kehidupan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.
Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar
Restoran Seafood di Kota Ambon tutup dan merumahkan
karyawan mereka.
10.6 Rantai Pasokan Bisnis Rumah Makan
Seafood di Kota Ambon
Rantai suplai, rantai pasokan, jaringan logistik,
atau jaringan suplai adalah sebuah sistem terkoordinasi
yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia,
aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya
yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan
suatu produk atau jasa baik dalam bentuk maupun
virtual dari suatu pemasok kepada pelanggan. Badan
usaha yang melaksanakan fungsi suplai pada umumnya
terdiri dari manufaktur, penyedia layanan jasa,
distributor, dan saluran penjualan (seperti: pedagang
enceran, eccomers, dan pelanggan (pelanggan akhir)).
Aktivitas rantai suplai (rantai nilai dan proses siklus
hidup) mengubah bahan baku dan bahan pendukung
menjadi sebuah barang jadi yang dapat dikirimkan
kepada pelanggan pengguna akhir.
Menurut (Simichi-levi, David, Kaminsky, 2007)
dalam (Ariani, 2013) menyatakan manajemen rantai
pasokan sebagai sebuah pendekatan yang diterapkan
untuk menyatukan pemasok, pengusaha, gudang, dan
tempat penyimpanan lainnya (distributor dan pengecer)
secara efisien, sehingga produk dapat dihasilkan dan
distribusikan dengan jumlah yang tepat, lokasi yang
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tepat, dan waktu yang tepat untuk menurunkan biaya
dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dalam manajemen
rantai pasokan pembagian informasi merupakan salah
satu indikator yang penting dalam kelancaran
manajemen rantai pasokan itu sendiri. Menurut (Yu et
al, 2001), dengan adanya pertukaran informasi dalam
rantai
pasokan,
membantu
perusahaan
untuk
memperbaiki tingkat persediaan dan melakukan
penghematan biaya. (Lin et al, 2002) juga menyatakan
bahwa berbagi informasi dengan mitra dalam rantai
pasokan dapat mengurangi ketidakpastian dan
memperbaiki layanan dalam memenuhi pesanan
konsumen. Sehingga intensitas berbagi informasi yang
tinggi dapat meningkatkan kinerja manajemen rantai
pasokan perusahaan.
Sebuah sistem pasokan yang berfungsi dengan
baik perlu didasarkan pada informasi yang akurat
tentang berapa banyak produk yang sebenarnya sedang
ditarik melalui rantai tersebut. Informasi yang tidak
akurat akan mengakibatkan penyimpangan, fluktuasi
dalam rantai pasok, dan menjadi penyebab efek
bullwhip.
Efek bullwhip yaitu efek yang terjadi ketika
pasanan dialirkan mulai dari pengecer, grosir, dan
produsen dengan fluktuasi yang meningkat di setiap
langkah dalam urutan rantai pasok. Fluktuasi ini
meningkatkan biaya yang terkait dengan persediaan,
transportasi, pengiriman, dan penerimaan. Akibatnya,
fluktuasi ini menurunkan keuntungan dan pelayanan
bagi pelanggan (Samal, 2019).
Menurut Chopra dan Meindl (2007) dalam
(Mentzer et al., 2001), sebuah tipe rantai pasok dapat
melibatkan beragam tahap. Pada umumnya, tahap-tahap
rantai pasok meliputi :
1. Customers (konsumen).
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2.
3.
4.
5.

Retailers (toko-toko ritel).
Wholesalers/distributors (pedagang besar/distributor).
Manufactures (perusahaan manufaktur).
Component/raw
materials
suppliers
(pemasok
komponen/bahan baku).
Dibawah ini adalah alur rantai pasok pada bisnis
rumah makan seafood.

Gambar 10.1
Alur Rantai Pasok Bisnis Rumah Makan Seafood
Dari alur rantai pasok diatas dapat dilihat bahwa
rumah makan seafood langsung mendapatkan material
atau bahan baku berupa ikan segar langsung dari
pemasok yaitu nelayan ataupun penjual ikan segar.
Dalam masa pandemi seperti sekarang ini terjadi
ketidaklancaran pasokan dalam aliran rantai yang ada.
Sebagaimana yang telah digambarkan dalam data
pada tabel 10.2 dan 10.3 bahwa telah terjadi penurunan
jumlah produksi, nilai dan pasokan ikan di kota Ambon.
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan
tersebut antara lain adalah faktor-faktor diluar kendali
atau control. Karena berhubungan dengan faktor alam
yaitu cuaca dan juga bencana non alam yaitu pandemi
Covid-19.
Apabila terjadi masalah pada pasokan bahan
baku, ataupun keterlambatan pasokan maka akan
mempengaruhi proses produksi dan mengakibatkan
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penurunan pendapatan. Ditambah dengan ketatnya
persaingan antara pelaku bisnis sehingga para pelaku
bisnis
harus
membuat
strategi
untuk
tetap
mengembangkan dan merebut pangsa pasar.
10.7 Penutup
Manajemen rantai pasokan (supply-chain) adalah
pengintregasian aktivitas pengadaan bahan dan
pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi
dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan.
Tujuannya adalah untuk membangun sebuah rantai
pasokan
yang
memusatkan
perhatian
untuk
memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Kunci bagi
manajemen rantai pasokan yang efektif adalah
menjadikan para pemasok sebagai ―mitra‖ dalam strategi
perusahaan untuk memenuhi pasar yang selalu berubah.
Kinerja rantai pasok dapat tercapai dengan
adanya keberlangsungan sistem rantai pasokan yang
telah dibangun. Untuk hal yang tidak bisa dikendalikan
oleh semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan,
maka hal itu bisa dipahami dan diterima. Akan tetapi
untuk hal yang bisa dikendalikan untuk menunjang
kelancaran sitem rantai pasok yang dibangun maka
sangat dibutuhkan kepercayaan dan komitmen dari
semua pihak yang terlibat rantai pasok tersebut.
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GLOSARIUM
ADB

:

Bantuan
Langsung
Tunai

:

Bantuan
Pangan
Tunai

:

Bencana

Non-

:

Asian Development Bank (ADB)
atau Bank Pembangunan Asia
merupakan lembaga keuangan
multilateral yang didirikan pada
19 Desember 1966 yang berkantor
pusat
di
Filipina.
Tujuan
didirikannya ADB adalah untuk
membantu pertumbuhan sosial
dan pertumbuhan ekonomi di Asia
dengan memberikan pinjaman
kepada
negara-negara
berkembang.
Program
bantuan
pemerintah
untuk masyarakat miskin, berupa
uang tunai atau beragam bantuan
lainnya, baik bersyarat maupun
tak bersyarat.
Program
bantuan
pemerintah
untuk
Kelompok
Penerima
Manfaat (KPM) setiap bulannya
dalam bentuk non tunai. Bantuan
diberikan
melalui
mekanisme
akun elektronik yang hanya
digunakan
untuk
membeli
bahan pangan di
pedagang
bahan pangan/e-warong
yang
bekerjasama dengan bank.
Peristiwa
atau
rangkaian
peristiwa yang mengancam dan
mengganggu
kehidupan
dan
penghidupan masyarakat yang
disebabkan oleh faktor alam
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BPPN

:

BumDesa

:

Cross-Section

:
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dan/atau nonalam maupun faktor
manusia sehingga menimbulkan
korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.
Badan Penyehatan Perbankan
Nasional (BPPN) adalah lembaga
yang
dibentuk
pemerintah
berdasarkan Keputusan Presiden
Nomor 27 Tahun 1998 tertanggal
26 Januari 1998. Tugas pokok
BPPN adalah untuk penyehatan
perbankan,
penyelesaian
aset
bermasalah dan mengupayakan
pengembalian uang negara yang
tersalur pada sektor perbankan.
Badan usaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya berasal
dari
kekayaan
desa
yang
dipisahkan melalui penyertaan
secara langsung dan berfungsi
mengelola aset, jasa pelayanan,
dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya
kesejahteraan
masyatakat desa.
Data Silang (cross section) adalah
data yang terdiri dari satu objek
namun memerlukan sub objek-sub
objek lainnya yang berkaitan atau
yang berada di dalam objek induk
tersebut pada suatu waktu (satu
waktu saja, tidak seperti data time
series yang terdiri dari beberapa
periode waktu).
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Cashless
society

:

Dummy
Variable

:

Dana Desa

:

Digitalisasi
ekonomi desa

:

Distribusi

:

E-commerce

:

E-budgeting

:

Ekonometrika

:

Kondisi
saat
masyarakat
bertransaksi tanpa menggunakan
uang tunai, melainkan dengan
uang elektronik
Variabel yang digunakan untuk
mengkuantitatifkan variabel yang
bersifat kualitatif (misal: jenis
kelamin, ras, agama, perubahan
kebijakan pemerintah, perbedaan
situasi dan lain-lain).
Dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) untuk
membiayai
penyelenggaraan
pemerintahan,
pembangunan,
pembinaan dan pemberdayaan
masyarakat desa
Aktivitas ekonomi dan bisnis di
desa menggunakan basis teknologi
digital.
Aktivitas penyaluran barang dari
pabrik atau produsen kepada para
konsumen
Proses transaksi jual beli barang
secara elektronik dalam satu
transaksi bisnis terkomputerisasi
Sistem
penyusunan
anggaran
secara
elektronik,
melalui
penggunaannya
di
sektor
pemerintahan diharapkan mampu
memproteksi
pelaksanaan
penganggaran di Indonesia
Ilmu
yang
mencakup
teori
ekonomi,
matematika,
dan
statistika dalam satu kesatuan
sistem yang bulat, menjadi suatu
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FCGI

:

Fraud

:
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ilmu yang berdiri sendiri dan
berlainan dengan ilmu ekonomi;
matematika; maupun statistika.
Ekonometrika digunakan sebagai
alat
analisis
ekonomi
yang
bertujuan
untuk
menguji
kebenaran teorema-teorema teori
ekonomi yang berupa hubungan
antarvariabel ekonomi dengan
data empiris.
Forum for Corporate Governance in
Indonesia (FCGI) adalah lembaga
yang didirikan oleh 5 (lima)
asosiasi bisnis dan profesi, yaitu:
AEI, IAI-KAM, IFEA, INA, dan
MTI pada 8 Februari 2000. Tujuan
FCGI adalah untuk meningkatkan
kesadaran dan mensosialisasikan
prinsip dan aturan mengenai
corporate
governance
kepada
dunia bisnis di Indonesia dengan
mengacu kepada international best
practices sehingga mereka dapat
memperoleh
manfaat
dalam
melaksanakan prinsip dan aturan
yang sesuai dengan standar Tata
Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance)
Suatu tindakan yang sengaja oleh
satu individu atau lebih dalam
manajemen atau pihak yang
bertanggungjawa
atas
tata
kelola,karyawan dan pihak ketiga
yang melibatkan pengunaan tipu
muslihat untuk memperoleh satu
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IMF

:

Indeks
Pembangunan
Manusia

:

Inflasi

:

keuntungan secara tidak adil atau
melanggar hukum
International
Monetary
Fund
(IMF)
atau
Dana
Moneter
Internasional merupakan sebuah
organisasi dunia yang bertugas
untuk mengatur sistem keuangan
internasional
serta
juga
menyediakan pinjaman kepada
negara-negara
yang
memerlukannya. IMF didirikan pada
tahun 1944 di Washington DC,
hingga saat ini beranggotakan 189
negara. Tujuan IMF adalah
mempererat kerjasama moneter
global, memperkuat kestabilan
keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas
lapangan
pekerjaan
sekaligus
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,
dan
mengentaskan
kemiskinan di seluruh dunia
Suatu Variabel yang menjelaskan
bagaimana
penduduk
dapat
mengakses hasil pembangunan
dalam memperoleh pendapatan,
kesehatan,
pendidikan,
dan
sebagainya.
Merupakan
suatu
proses
meningkatnya harga-harga secara
umum
dan
terus-menerus
(continue)
berkaitan
dengan
mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain, konsumsi masyarakat
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Kearifan Lokal

:

Kartu Pekerja

:

Kemiskinan

:
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yang
meningkat,
berlebihnya
likuiditas di pasar yang memicu
konsumsi atau bahkan spekulasi,
sampai termasuk juga akibat
adanya ketidaklancaran distribusi
barang. Dengan kata lain, inflasi
juga
merupakan
proses
menurunnya nilai mata uang
secara kontinu.
Kearifan lokal merupakan bagian
dari budaya suatu masyarakat
yang tidak dapat dipisahkan dari
bahasa masyarakat itu sendiri.
Kearifan lokal (local wisdom)
biasanya diwariskan secara turun
temurun dari satu generasi ke
generasi melalui cerita dari mulut
ke mulut. Kearifan lokal ada di
dalam cerita rakyat, peribahasa,
lagu, dan permainan rakyat.
Program
pemerintah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
pekerja/
buruh
dengan
memberikan keringanan beban
transportasi,
pangan,
dan
pendidikan bagi anak pekerja.
Adalah keadaan saat ketidakmampuan
untuk
memenuhi
kebutuhan dasar seperti makanan,
pakaian,
tempat
berlindung,
pendidikan,
dan
kesehatan.
Kemiskinan dapat disebabkan oleh
kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya
akses terhadap pendidikan dan
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Kenormalan
baru

:

Ketimpangan
Ekonomi

:

Konstanta

:

LAN

:

Less
contact :
economy
Literasi

:

pekerjaan.
Upaya
perubahan
perilaku
masyarakat
dengan
cara
beradaptasi dengan cara-cara baru
di tengah pandemi COVID-19
Ketimpangan
ekonomi
adalah
perbedaan pembangunan ekonomi
antar suatu wilayah dengan
wilayah lainnya secara vertikal
dan horizontal yang menyebabkan
disparitas atau ketidak pemerataan pembangunan.
Atau tetapan adalah suatu nilai
tetap; berlawanan dengan variabel
yang berubah-ubah
Lembaga Administrasi Negara
(LAN)
merupakan
lembaga
pemerintah Non-kementerian yang
didirikan
dengan
Peraturan
Pemerintah No. 30 Tahun 1957
tertanggal 6 Agustus 1957. Tujuan
didirikan LAN adalah untuk
melaksanakan
tugas
pemerintahan
dibidang
administrasi negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pola
ekonomi
yang
minim
pertemuan tatap muka diantara
para pelaku ekonomi.
Literasi keuangan merupakan
pengetahuan, keterampilan, dan
keyakinan yang mempengaruhi
sikap
dan
perilaku
untuk
meningkatkan
kualitas
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Makroekonomi

:

OECD

:

Otonomi

:
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pengambilan
keputusan
dan
pengelolaan
keuangan
dalam
rangka mencapai kesejahteraan
Ekonomi
makro
atau
makroekonomi
adalah
studi
tentang
ekonomi
secara
keseluruhan.
Makroekonomi
menjelaskan perubahan ekonomi
yang
mempengaruhi
banyak
masyakarakat, perusahaan, dan
pasar. Ekonomi makro dapat
digunakan untuk menganalisis
cara terbaik untuk memengaruhi
target-target
kebijaksanaan
seperti pertumbuhan ekonomi,
stabilitas harga, tenaga kerja dan
pencapaian keseimbangan neraca
yang berkesinambungan.
Organization
for
Economic
Cooperation
and
Development
(OECD) atau Organisasi untuk
Kerjasama dan Pembangunan
Ekonomi didirikan pada 16 April
1948, pada awalnya bernama
OEEC, baru pada September 1961
bernama OECD. Tujuan OECD
adalah
untuk
mempererat
kerjasama
dan
pembangunan
ekonomi antar negara demi
mewujudkan
stabilitas
perekonomian yang berkelanjutan
Hak, wewenang, dan kewajiban
daerah untuk mengatur dan
mengurus
rumah
tangganya
sendiri sesuai dengan peraturan
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Padat Karya

:

Padat Modal

:

Papalele

:

PDRB

:

perundang-undangan yang berlaku
Merupakan
kegiatan
pembangunan proyek yang lebih
banyak
menggunakan
tenaga
manusia jika dibandingkan dengan
tenaga mesin Menggunanakan
tenaga manusia dalam jumlah
besar.Tujuan utama dari program
padat
karya
adalah
untuk
membuka lapangan kerja bagi
keluarga-keluarga miskin atau
kurang mampu yang mengalami
kehilangan
penghasilan
atau
pekerjaan tetap.
Merupakan
industri
yang
dibangun dengan modal besar dan
didukung dengan teknologi tinggi.
Industri padat modal termasuk
industri dasar atau indutri hulu
seperti
mesin,
logam dasar,
industri elektronik. Industri padat
modal merupakan indutri yang
dalam
proses
produksinya
cendrung
menekankan
dan
tergantung
pada
penggunaan
mesin-mesin dibandingkan dengan
penggunaan tenaga kerja manusia.
Merupakan
sebuah
konsep
pelibatan
wanita
dalam
perekonomian keluarga. Papalele
sendiri berarti aktivitas berkeliling
sambil membawa dagangannya
dalam dulang / loyang
Produk Domestik Regional Bruto
adalah jumlah nilai tambah bruto
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Purchasing
Power Parity

:

Pendapatan
perkapita
Pengelola
Keuangan
Desa

:

Pertumbuhan
ekonomi

:
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:

yang timbul dari seluruh sektor
perekonomian di daerah tersebut.
Menghitung
PDRB
bertujuan
untuk
membantu
membuat
kebijakan
daerah
atau
perencanaan,
evaluasi
hasil
pembangunan,
memberikan
informasi
yang
dapat
menggambarkan
kinerja
perekonomian daerah.
Keseimbangan
kemampuan
berbelanja, kadang-kadang juga
disebut paritas daya beli (bahasa
Inggris: purchasing power parity PPP) dalam ilmu ekonomi adalah
sebuah metode yang digunakan
untuk
menghitung
sebuah
alternatif nilai tukar antar mata
uang dari dua negara. PPP
mengukur berapa banyak sebuah
mata uang dapat membeli dalam
pengukuran
internasional
(biasanya dolar), karena barang
dan jasa memiliki harga berbeda di
beberapa negara.
Besarnya pendapatan rata-rata
penduduk di suatu negara
Keseluruhan
kegiatan
yang
meliputi
perencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan
dan
pertanggungjawaban
keuangan
desa
Proses
perubahan
kondisi
perekonomian suatu negara secara
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Program
Keluarga
Harapan

:

Protokol

:

Rata-Rata
Lama Sekolah

:

Relaksasi
Sasi

:
:

Sektor Formal

:

Sektor
Informal

:

Tingkat
Pengangguran
Terbuka

:

berkesinambungan
menuju
keadaan yang lebih baik selama
periode tertentu
Program pemberian bantuan sosial
bersyarat kepada keluarga miskin
yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima
manfaat
Program
Keluarga Harapan.
Tata cara berperilaku dalam acara
tertentu
Didefinisikan
sebagai
jumlah
tahun yang digunakan oleh
penduduk
dalam
menjalani
pendidikan formal.
Pengenduran
Merupakan
upaya
konservasi
sumber daya alam baik di darat
maupun lautan oleh masyarakat
asli Maluku (indigenous people of
Maluku)
Sektor usaha formal adalah
lapangan atau bidang usaha yang
mendapat
izin
dari
pejabat
berwenang dan terdaftar di kantor
pemerintahan.
Bidang usaha yang tidak memiliki
keresmian usaha dan usaha tsb
tidak
memiliki
izin
dari
pemerintah dan tidak terdaftar di
lembaga pemerintahan.
TPT
(Tingkat
Pengangguran
Terbuka)
adalah
persentase
jumlah pengangguran terhadap
jumlah angkatan kerja.
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Trickle Down
Effect

:

Umur Harapan
Hidup

:

Urban

:

Whistleblowing
system

:
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Kegiatan ekonomi yang lebih besar
diharapkan dapat memberikan
efek terhadap kegiatan ekonomi di
bawahnya yang memiliki lingkup
yang lebih kecil.
Angka Harapan Hidup / Umur
Harapan
Hidup
saat
Lahir
didefinisikan sebagai rata-rata
perkiraan banyak tahun yang
dapat ditempuh oleh seseorang
sejak lahir. AHH mencerminkan
derajat
kesehatan
suatu
masyarakat. AHH dihitung dari
hasil
sensus
dan
survei
kependudukan.
Orang yang berpindah dari desa ke
kota.
Pengungkapan tindakan pelanggaran
atau
pengungkapan
perbuatan yang melawan hukum,
perbuatan
tidak
etis/tidak
bermoral atau perbuatan lain yang
dapat
merugikan
organisasi
maupun pemangku kepentingan,
yang dilakukan oleh pegawai atau
pimpinan organisasi atau lembaga
lain
yang
dapat
mengambil
tindakan
atas
pelanggaran
tersebut.
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