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ABSTRAK 

DEKONSTRUKSI TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN 

PERSFEKTIF EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA 

Disusun Oleh: 

Nugraha Adi Putra – 146020310111003 

Komisi Pembimbing: 

Prof. Iwan Triyuwono, SE., M.Ec., Ak., Ph.D 

Prof. Dr. Unti Ludigdo, SE., M.Si., Ak 

 

 Penelitian ini bermaksud untuk membuat konsep alternatif dari tujuan 

pelaporan keuangan. Bentuk tujuan  pelaporan keuangan yang baru didekonstruksi 

berdasarkan ekonomi kerakyatan. Metode penelitian yang digunakan adalah 

kualitiatif dengan paradigma posmodernisme dan dekonstruksi sebagai metode. 

Dalam membuat tujuan versi ekonomi kerakyatan, peneliti menyarikan pemikiran 

Mohammad Hatta dan mendapatkan tiga nilai. Nilai yang ditemukan adalah 

persatuan, peran pemerintah, dan ketuhanan. Penelitian ini menghasilkan tujuan 

pelaporan keuangan versi ekonomi kerakyatan. Pelaporan keuangan ditujukan 

untuk entitas, pekerja, pemerintah dan pemodal. Pelaporan keuangan bertujuan 

untuk menyajikan informasi finansial yang memberikan rasa persatuan, 

mengakomodir kebutuhan informasi kebijakan ekonomi, dan sarana beribadah ke 

pada Tuhan.  

Kata Kunci: Pelaporan keuangan, Akuntansi, Kapitalisme, Ekonomi Kerakyatan, 

Dekonstruksi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan pelaporan keuangan menjadi dasar dari kerangka konseptual yang 

selanjutnya digunakan dalam perancangan standar pelaporan keuangan. Hal ini 

tercermin di dalam kerangka konseptual International Finance Reporting 

Standard/IFRS sebagai berikut : 

“The objective of general purpose financial reporting is to provide 

financial information about the reporting entity that is useful to existing 

and potential investors, lenders and other creditors in making decisions 

about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, 

selling or holding equity and debt instruments, and providing or settling 

loans and other forms of credit.” (0B2 IFRS framework/EDCF IFRS 1.10) 

 

Kerangka konseptual IFRS kemudian diadopsi di dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan/PSAK. Pola adopsi yang digunakan adalah adopsi 

penuh. Dengan kata lain PSAK hanya menerjemahkan kerangka konseptual 

tersebut termasuk dengan tujuan pelaporan keuangan menjadi sebagai berikut: 

“Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari 

Kerangka Konseptual. Aspek lain dari Kerangka Konseptual–konsep 

entitas pelapor, karakteristik kualitatif, dan kendala, informasi keuangan 

yang berguna, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan–mengalir secara logis dari tujuannya.” 

(Kerangka konseptual PSAK 1.01) 

 Nilai kebergunaan informasi yang terdapat di pelaporan keuangan berpusat 

pada kebutuhan pemodal. Hal ini ditegaskan pada poin selanjutnya yakni poin 

PSAK 1.02. Dikutip sebagai berikut: 

“Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan 

informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor 

saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya 

dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya ke pada 

entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau
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 kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau 

penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.” (Kerangka konseptual 

PSAK 1.02) 

Dalam standar pelaporan keuangan saat ini para investor, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya diposisikan sebagai pusat pertanggungjawaban, 

pemberi keputusan pembelian dan penjualan, serta penyediaan atau penyelesaian 

pinjaman dan bentuk kredit lainnya. Pelaporan keuangan ditujukan untuk 

mengakomodir para pemodal untuk menggerakan jalannya perusahaan sesuai 

dengan modal yang sudah dikeluarkan. Pemosisian peran pemodal sebagai aktor 

utama di dalam pelaporan keuangan mencerminkan kapitalisme di dalam 

akuntansi. Perancangan standar pelaporan keuangan didasarkan pada pasar dengan 

sistem ekonomi kapitalis (Palea, 2015). 

Jika ditarik ke belakang, penyusun utama standar pelaporan keuangan 

global adalah Uni Eropa dan negara-negara Anglo-Saxon yang mayoritas 

berpaham politik liberal dan bersistem ekonomi kapitalis. Standar pelaporan 

keuangan global adalah hasil dari perjanjian Lisbon yang salah satu isinya adalah 

penguatan ekonomi Uni Eropa (Palea, 2015). Untuk mengakomodir hal ini, Uni 

Eropa menciptakan sebuah standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang 

dapat diterima dunia Internasional. Uni Eropa membentuk sebuah badan privat 

bernama International Accounting Standards Board (IASB) untuk merancang 

Internasional Financial Reporting Standard (IFRS).  

IFRS diimplementasikan dan diperkenalkan oleh Uni Eropa melalui 

European Parliament and Council Regulation No. 1606 tanggal 19 Juli 2002. 

Isinya antara lain tentang IFRS itu sendiri, penunjukan dewan standar, dan tujuan 

pembentukan IFRS. Tujuan utama IFRS adalah melindungi kepentingan investor. 
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Pernyataan ini tertuang jelas pada pelaksanaan regulasi 1606 tahun 2002 bagian 

ke 1, 2, dan 4. Pelaksaan regulasi 1606/2002 bagian 1 tentang penerapan 

perjanjian Lisbon dalam perecepatan pertumbuhan pasar internal seperti pada 

kutipan berikut: 

“The Lisbon European Council of 23 and 24 March 2000 emphasised the 

need to accelerate completion of the internal market for financial services, 

set the deadline of 2005 to implement the Commission's Financial Services 

Action Plan and urged that steps be taken to enhancethe comparability of 

financial statements prepared by publicly traded companies” 

(Pelaksanaan Regulasi 1606 tahun 2002 no 1) 

Untuk bisa mengaplikasikan pertumbuhan pasar internal, berdasarkan 

pelaksanaan regulasi 1606/2002 bagian 1, maka pelaksaan rencana awal yang 

harus diambil adalah mempersiapkan kemapanan komparabilitas pelaporan 

keuangan yang akan digunakan dalam perdagangan antar perusahaan. 

Komparabilitas pelaporan keuangan baru bisa terlaksana apabila Eropa memiliki 

satu standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi, mudah dipahami, dan diterima 

oleh Internasional sebagai tujuan utama. Penyataan ini tertulis di dalam 

pelaksanaan regulasi 1606/2002 bagian ke 2, seperti dikutib sebagai berikut: 

“In order to contribute to a better functioning of the internal market, 

publicly traded companies must be required to apply a single set of high 

quality international accounting standards for the preparation of their 

consolidated financial statements. Furthermore, it is important that the 

financial reporting standards applied by Community companies 

participating in financial markets are accepted internationally and are 

truly global standards. This implies an increasing convergence of 

accounting standards currently used internationally with the ultimate 

objective of achieving a single set of global accounting standards” 

(Pelaksanaan Regulasi 1606 tahun 2002 no 2) 

Setelah satu standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi dan diterima 

oleh Internasional, maka Eropa berharap regulasi untuk pelaksanaan standar 

tunggal ini akan berkontribusi dalam efisiensi dan efektivitas fungsu dari pasar 
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modal. Pertanyaan ini tertulis di dalam regulasi 1606/2002 bagian ke 4 seperti 

yang tertulis sebagai berikut: 

“This Regulation aims at contributing to the efficient and cost-effective 

functioning of the capital market. The protection of investors and the 

maintenance of confidence in the financial markets is also an important 

aspect of the completion of the internal market in this area. This 

Regulation reinforces the freedom of movement of capital in the internal 

market and helps to enable Community companies to compete on an equal 

footing for financial resources available in the Community capital 

markets, as well as in world capital markets” (Pelaksanaan Regulasi 1606 

tahun 2002 no 4) 

Fungsi lain dari standar global tunggal selain fungsi utama yang 

sebelumnya disebutkan adalah melindungi investor dari Eropa dan pihak-pihak 

yang termasuk di dalam pasar internal mereka. Pihak yang dimaksud adalah 

industri di Eropa dan anggota IASB. Keanggotaan IASB terdiri atas petinggi 

kantor akuntan publik (KAP) besar yang menangani berbagai laporan keuangan 

industri, petinggi International Organization of Securities Commissions (IOSCO), 

dan orang-orang penting dari Security Exchange Committee (IASB, 2017). 

Susunan ini adalah representatif dari kepentingan Anglo-Saxon countries dengan 

kepentingan pasar modal berbasis kapitalis.  

Terdapat keterkaitan antara kepentingan kapitalis dan akuntansi. Beberapa 

bukti penelitian menunjukan hal tersebut. Cieslewicz (2014) dalam penelitiannya 

mengungkapkan adanya ikatan yang saling memengaruhi antara budaya dan 

akuntansi yang dimediasi oleh institusi. Menurut Harahap (2013:384) ada 

hubungan antara corak masyarakat terhadap model akuntansi yang mereka 

ciptakan. Masyarakat kapitalis akan menciptakan akuntansi kapitalis untuk 

mengakomodir kepentingan mereka. Kapitalisme di dalam struktur IASB akan 

memengaruhi bentuk standar pelaporan keuangan ciptaannya. IASB sebagai 
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mediator perpindahan pengaruh kapitalisme ke akuntansi. Akuntansi tersebut 

kemudian diadopsi oleh negara lain dalam bentuk standar pelaporan keuangan. Di 

titik ini, pengaruh kapitalisme akan berpindah ke negara tersebut dimediasi oleh 

perusahaan dan organisasi yang menerapkan standar pelaporan keuangan.  

 Mengadopi standar pelaporan keuangan global tidak sesederhana 

menerapkan cara mencatat dan melaporkan saja. Namun lebih dari itu, 

pengadopsian standar juga akan memengaruhi sistem hukum, kepemilikan 

korporat, pasar modal, asosiasi profesi, pendidikan bahkan agama hingga level 

nasional (Cieslewicz, 2013). Artinya masyarakat dengan pengaruh kapitalis akan 

menularkan virus yang mereka bawa: kapitalisme. Ini sejalan dengan pemikiran 

Gray (1988) yang menafsirkan dimensi budaya Hofstede dan pengaruhnya 

terhadap perkembangan akuntansi internasional untuk memprediksi karakter 

akuntansi suatu bangsa.  

Sistem hukum, kepemilikan korporat, pasar modal, asosiasi profesi, 

pendidikan dan agama dipengaruhi oleh nilai akuntansi dari pembuat sistem dan 

standar pelaporan keuangan. Jika perancangnya adalah kapitalis maka nilai yang 

terbawa adalah kapitalisme.  Nilai itu akan terbawa kepada negara lain yang 

menelan mentah-mentah sistem dan standar tersebut.  Negara-negara berkembang 

yang memiliki pasar lemah cenderung “terpaksa” mengikuti aturan ini untuk bisa 

bertahan. Menurut Hamidah (2009) proses legimitasi penerapan “one world 

accounting”  berlangsung karena adanya tekanan dari lingkungan internasional. 

Hal ini diperparah oleh organisasi pembentuk standar pelaporan keuangan dan 

sebagian besar pemain pasar pada negara tersebut dipopulasi oleh peran-peran 

yang memiliki sumber daya, kekuasaan,  legimitasi, dan kepentingan (Albu et al., 
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2012). Singkatnya kepentingan dari negara-negara pembentuk standar pelaporan 

keuangan terbawa pada standar yang mereka buat,  kemudian diadopsi oleh 

negara-negara lain. Indonesia adalah salah satu yang mengadopsi standar 

pelaporan keuangan internasional dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK). 

Tujuan pelaporan keuangan yang ditemukan di dalam kerangka konseptual 

IFRS dan PSAK sejalan dengan definisi dan pemikiran kapitalisme. Secara umum 

kapitalisme merupakan paham ekonomi yang melihat bahwa pemilik modal 

(kapital) bisa melakukan usaha sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan 

sebanyak-banyak. Setidaknya ada lima ciri yang menunjukan kapitalisme di 

dalam tujuan pelaporan keuangan versi Chapra (1997:42). 

Menurut Chapra (1997:42) ada  lima ciri yang menonjol dalam sistem 

ekonomi kapitalis yang bersinggungan dengan tujuan pelaporan keuangan yang 

diakui sekarang. Pertama, kapitalisme menganggap ekspansi kekayaan yang 

dipercepat dan diproduksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut 

preferensi individual sebagai esensi bagi kesejahteraan. Uniformasi standar 

pelaporan keuangan adalah bagian untuk mempermudah ekspansi kekayaan 

investor untuk kesejahteraan dirinya. Kedua, sistem ini juga menganggap bahwa 

kebebasan individu yang tak terhambat dalam mengaktualisasikan kepentingan 

diri sendiri dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi sebagai suatu hal 

yang sangat penting bagi inisiatif individu. Standar pelaporan keuangan 

mengakomodir kebebasan individu mempergunakan informasi akuntansi untuk 

mengaktualisasi kepentingan dirinya dalam mengelola kekayaan dari informasi 

tersebut. Ketiga, asumsi bahwa inisitif individu ditambah dengan pembuatan 
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keputusan yang terdesentralisasi dalam suatu pasar kompetitif sebagai syarat 

utama untuk mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya. Standar 

pelaporan keuangan mendesentralisasikan investor sebagai pusat 

pertanggungjawaban dan memberikan ruang ke pada mereka untuk memberi 

keputusan finansial dalam upaya memasuki pasar modal yang kompetitif. 

Keempat, Sistem ini tidak mengakui pentingnya peran pemerintah atau penilaian 

kolektif baik dalam efisiensi alokatif maupun pemerataan distributif. Standar 

pelaporan keuangan tidak mengakomodir kepentingan pemerintah dan publik. 

Dan kelima, Sistem ini juga mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri 

(self interest) oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial 

kolektif. Standar pelaporan keuangan didesain untuk kepentingan investor dan 

meyakini pihak lain di luar itu bisa mempergunakan informasi yang sama untuk 

tujuan yang bersifat umum. 

Tujuan pelaporan keuangan  yang terbentuk sekarang ini bukannya tanpa 

masalah. Menurut Mulawarman (2012) kapitalisme Barat telah “memerangkap” 

akuntansi dalam kesewenang-wenangan dan kegilaan (madness)  penguasa modal  

melalui entitas untuk selalu menjadi alatnya yang paling efektif dan efisien.  

Akuntansi menjadi alat bagi manusia untuk menggerus keuntungan sebesar-

besarnya dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keinginan untuk 

mementingkan dirinya sendiri, serta menjadikan akuntansi sebagai kendaraan 

untuk meraup keuntungan secepat-cepatnya, dan tanpa melihat bagaimana cara 

mendapatkannya ataupun apa dampak dari usahanya. Akuntansi men-

dehumanisasi manusia menjadi “binatang ekonomi” seperti kata Triyuwono 

(2006b). Kapitalisme di dalam akuntansi akan membawa krisis ekonomi yang 



 

8 

 

 
 

sirkular akibat permainan spekulasi. Krisis merupakan sifat dasar dari kapitalisme 

(Hamid, 2009). 

Pengaruh sistem ekonomi kapital dalam tujuan pelaporan keuangan 

menjadi tidak sesuai jika kita hadapkan dengan sistem ekonomi Indonesia.  Sistem 

perekonomian di Indonesia melihat bahwa ekonomi disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas dasar  kekeluargaan (UUD 1945 Pasal 33 ayat 1). Sistem 

ekonomi yang diterapkan di Indonesia dikenal dengan nama ekonomi kerakyatan. 

Pencetusnya adalah Mohammad Hatta, wakil presiden Indonesia yang pertama. 

Melalui serangkaian pembelajaran literatur di dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa ekonomi kerakyatan memiliki tiga nilai utama yakni: Kemakmuran 

bersama, peran pemerintah, dan pertanggungjawaban ke pada Tuhan. Masalah 

muncul ketika tujuan pelaporan keuangan dengan definisi kapitalis diterapkan di 

Indonesia. Tujuan pelaporan keuangan seharusnya mengakomodir terciptanya 

kemakmuran bersama, memberikan ruang pada pemerintah untuk memberikan 

kebijakan, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat pertanggungjawaban.  

Pemaksaan intelektual kapitalisme ke dalam dimensi akuntansi di 

Indonesia sebenarnya sudah menjadi topik yang mulai berkembang di dunia 

akademisi. Beberapa peneliti seperti Sitorus (2015), Triyuwono (2006), dan 

Ludigdo (2012)) melihat bahwa akuntansi yang berkembang melenceng dari nilai-

nilai yang dianut oleh Indonesia, baik secara ideologi, definisi (Sitorus, 2015), 

agama (Triyuwono, 2006), dan etika profesi (Ludigdo, 2012). Ide untuk 

mendekonstruksi bentuk akuntansi di Indonesia terus berkembang. Hal ini dipicu 

karena ketidakpuasan atas kemampuan ilmu ekonomi kapitalis untuk menjawab 

permasalahan ekonomi (termasuk di dalamnya akuntansi) seperti apa yang 
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dibicarakan oleh Mubyarto (1987) puluhan tahun. Penelitian ini meneruskan dan 

melengkapi semangat peneliti-peneliti sebelumnya untuk terus mengkritisi 

perkembangan akuntansi di Indonesia.  

Salah satu dari dimensi akuntansi yang patut dikritisi adalah tujuannya. 

Tujuan akuntansi secara langsung tertulis tekstual dalam kerangka konseptual 

standar pelaporan keuangan. Mengacu pada Mubyarto (1987) yang melihat bahwa 

pembangunan sendi ekonomi harus dijalankan dengan ilmu yang bersifat lokal, 

maka tujuan pelaporan keuangan dapat diterima selama bersesuaian dengan nilai-

nilai dan jati diri bangsa, yaitu Pancasila, bukan sebaliknya (Mulawarnan, 2011). 

Sehingga desain yang optimal dari sebuah laporan keuangan seharusnya 

tergantung pada karakterisitik sistem ekonomi dan politik yang spesifik (Palea, 

2015). Untuk itu penelitian ini dibuat untuk membangun konsep tujuan pelaporan 

keuangan yang sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh 

Indonesia. 

1.2 Upaya Dekonstruksi Tujuan Pelaporan Keuangan Versi Ekonomi 

Kerakyatan sebagai Konstruk Baru 

Penelitian ini melihat dan percaya bahwa semua kebenaran itu relatif dan 

tidak ada yang namanya kebenaran tunggal kecuali Tuhan. Kebenaran yang ada 

sekarang adalah negasi dari kebenaran sebelumnya kemudian dinegasi oleh 

kebenaran yang baru. Hukum negasi dari negasi ialah bahwa gerakan, perubahan 

materi tentu akan menegasi yang menegasi atau meniadakan yang meniadakan 

(lihat Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro, 2016:29). Sehingga 

semua bentuk ilmu pengetahuan, hukum, teori, dan pemikiran itu tidak mapan, 

tidak berkuasa, dan tidak sewenang-wenang. Oleh karena itu tujuan pelaporan 
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keuangan yang tunggal dalam  satu standar global dan sewenang-wenang itu tidak 

dapat diterima mentah-mentah. Penerapan standar pelaporan keuangan harus 

mempertimbangkan relevansi ilmu yang mendasarinya. Relevansi ilmu penting 

dalam pengembangan perekonomian, jika kita berasumsi bahwa kebijakan 

penerapan standar pelaporan global sebagai salah satu strategi ekonomi bangsa ini 

(Lihat Mubyarto, 1987:6). Harus ada bentuk alternatif dari tujuan pelaporan 

keuangan. Tujuan pelaporan keuangan itu bisa dihancurkan konstruksinya dan 

dibuatkan konstruk baru yang dapat diterima (dekonstruksi). 

Konstruk baru yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagian kecil 

konstruk lama yang masih bisa dipertahankan dan menggunakan kearifan lokal 

sebagai bahan baku utama pembangunan konstruk tujuan pelaporan keuangan 

yang baru. Seperti Derrida yang menentang pendirian teori dan pemikiran 

dominan Barat yang terkandung dalam oposisi binair (O’Donnell, 2009:92) dan 

kejenuhannya terhadap falsafat Barat (O’Donnell, 2009:58). Penelitian ini 

menolak menggunakan teori dan pemikiran keilmuan Barat populer sebagai teori 

yang digunakan dalam dekonstruksi. Alasannya adalah asumsi bahwa teori 

tersebut sarat dengan kepentingan Barat. Namun, penelitian ini tetap 

menggunakan keilmuan Barat sebagai metodologi. Metodologi keilmuan Barat 

yang digunakan adalah dekonstruksi. 

Pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan atas suatu 

objek tertentu yang disusun secara sistematis (Triyuwono, Djamhuri, 

Mulawarman, Prawironegoro, 2016:5). Pengetahuan disusun atas dasar 

pengalaman dan praktik yang terikat pada ruang dan waktu  dia disusun. Teori 
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akuntansi yang diciptakan di Barat didasarkan pada ruang Barat dan kondisi 

Barat. Hal ini menjadi tidak masuk akal ketika kita memaksakan penggunaan teori 

tersebut pada ruang Indonesia karena kondisinya tentu jelas berbeda. Untuk itu 

dalam melakukan dekonstruksi tujuan pelaporan keuangan dibutuhkan teori 

akuntansi lokal. 

Masalahnya adalah di Indonesia sendiri tidak memiliki teori akuntansi, 

maka dari itu perlu bagi peneliti untuk menggunakan teori lain yang dibangun dari 

nilai Indonesia. Untuk itu kearifan lokal digali dan dijadikan teori dalam metode 

penelitian. Kearifan lokal merupakan strategi adaptasi yang muncul dari dalam 

masyarakat sebagai upaya untuk membenahi masalah-masalah sosial yang 

berkenaan dengan masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal merupakan hasil 

interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya (Saharuddin, 2009; Wagiran, 

2011). Kearifan lokal tepat digunakan karena disusun berdasarkan kondisi yang 

sama dengan keadaan Indonesia itu sendiri. Kearifan lokal yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pemikiran tokoh Indonesia. Pemikiran tokoh yang digunakan 

adalah pemikiran Mohammad Hatta. Pemilihan pemikiran Mohammad Hatta 

diiringi beberapa pertimbangan.  

Pertimbangan pertama adalah beliau merupakan konseptor identitas dan 

proklamator negara Indonesia yang dikenal sebagai salah satu dari kaum 

intelegensia di dunia karena pemikiran-pemikirannya. Mohammad Hatta lahir dan 

tumbuh pada masa kebangkitan Indonesia menuju kemerdekaan yang membuat 

beliau banyak terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting dan bersejarah. Mulai 

dari kelahiran negeri ini hingga bisa merangkak. Indonesia sudah menjadi darah 
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dagingnya. Kedua, pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta tentang politik dan 

ekonomi yang tertuang di berbagai majalah perjuangan, pidato, dan buku-buku. 

Dari banyak tokoh nasional yang lebih memikirkan pergerakan politik dan perang, 

Mohammad Hatta adalah satu dari sedikit tokoh nasional yang memikirkan 

masalah ekonomi yang harus dihadapi oleh rakyat pra dan pasca kemerdekaan. 

Gagasan Mohammad Hatta yang paling penting adalah pasal 33 UUD 1945. Pasal 

ini memuat prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi dasar sistem 

ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari zaman kemerdekaan hingga sekarang. 

Ekonomi kerakyatan adalah jawaban atas kegundahan tumbuh kembangnya 

kapitalisme di dunia dan ketakutan beliau atas penderitaan rakyat karena “virus” 

kapitalisme yang lahir dan berkembang di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda. Kegundahan ini bisa dicermati dari tulisan-tulisan beliau seperti “Krisis 

Ekonomi dan Kapitalisme (1934)”, “Perekonomian Dunia (1938)”, “Ekonomi 

Rakyat (1933b)”, dan “Pelaksaan Pasal 33 UUD 1945”. 

Ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta dianggap tepat sebagai konstruk 

baru dalam mendekonstruksi tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan 

dengan kerangka konseptual dari IFRS adalah aksiologi dari akuntansi yang 

bersistem ekonomi kapitalis. Akuntansi harus “dibersihkan” dari sistem ekonomi 

yang membelah  masyarakat menjadi dua kelas besar; burjois (bermodal dan 

berkuasa) dan buruh (miskin dan tak berdaya) menjadi bentuk baru akuntansi 

yang bersistem ekonomi kerakyatan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 
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1.3 Motivasi Penelitian 

 Secara umum penelitian ini adalah bentuk pengabdian seorang warga 

negara ke pada tanah airnya. Hakekat warga negara adalah mengabdi pada negara 

dan berjuang demi kesejahteraan dan kemerdekaan negaranya. Indonesia secara 

de facto merdeka pada tahun 1945 dan melewati serangkaian perjuangan yang 

berat dan penuh dengan tumpah darah. Namun, peneliti melihat bahwa perjuangan 

tersebut belum selesai dan masih berlangsung hingga sekarang. Peneliti melihat 

adopsi IFRS adalah bentuk dari imperialisme ekonomi modern.  IFRS menyetir 

segala bentuk akuntansi yang ada di Indonesia termasuk tujuan pelaporan 

keuangan. Dogma kapitalisme yang dibawa oleh IFRS dikhawatirkan menjadi 

kendaraan negara-negara imperialis ekonomi untuk melakukan  penguasaan dan 

pengerukan sumber daya alam negara-negara lain. Peneliti berkeyakinan bahwa 

penelitian ini adalah bentuk perjuangan modern untuk mengubah pola pikir semua 

yang terlibat di dalam dunia akuntansi.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk tujuan pelaporan keuangan dalam 

perspektif ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah merumuskan tujuan pelaporan keuangan dalam perspektif ekonomi 

kerakyatan Mohammad Hatta. 
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1.6 Kontribusi Penelitian 

Hasil temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ke 

pada berbagai pihak. Kontribusi tersebut diharapkan bisa memberikan pengaruh 

yang baik bagi berbagai pihak yang menjadi tujuan dari penelitian ini. Kontribusi 

penelitian ini terbagi atas tiga yakni kontribusi teoritis, praktis, dan kebijakan.  

1.6.1 Kontribusi Teoritis 

Penelitian ini menjadi dasar teori dan argumentasi logis dalam 

pengembangan dan perbaikan konsep kerangka konseptual PSAK khusunya pada 

penjabaran tujuan pelaporan keuangan. Penelitian ini memberikan input yang 

tepat dalam melakukan dekonstruksi tujuan pelaporan keuangan yang awalnya 

kapitalis menjadi kerakyatan. 

1.6.2 Kontribusi Praktis 

Kontribusi praktis ditujukan bagi pihak-pihak yang bekerja pada bidang-

bidang yang berkaitan dengan akuntansi. Khususnya dewan yang berkenaan 

dengan pembuatan standar pelaporan keuangan keuangan (dalam hal ini Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan/DSAK). Dari penelitian ini diharapkan ada upaya 

perumusan ulang kerangka konseptual PSAK berdasarkan nilai-nilai sistem 

ekonomi kerakyatan. Sehingga standar pelaporan keuangan terbebas dari nilai-

nilai kapitalisme dan melepaskan Indonesia dari belenggu imperialisme ekonomi. 

1.6.3 Kontribusi Kebijakan 

Kontribusi kebijakan ditujukan bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang 

dalam menyusun PSAK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menyusun standar yang sesuai dengan nilai-nilai 

Indonesia.
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BAB II 

PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MOHAMMAD HATTA 

 

2.1 Mengenal Sosok Mohammad Hatta 

 Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi pada 12 Agustus 1902 dari keluarga 

berlatar surau di Batu Hampar (kampung di pinggir jalan antara Bukittinggi dan 

Payakumbuh). Sebagaimana dalam tradisi surau, kerja dagang menjadi kebiasaan 

mereka. Datuknya Syaikh Abdurrahman adalah seorang ulama besar di surau Batu 

Hampar, dan walaupun ayahnya, Muhammad Djamil, tidak melanjutkan 

kehidupan ulama (pamannya yang menggantikan datuknya di surau), melainkan 

berdagang, namun pengaruh agama tidak lepas dari dirinya. Sejak kecil 

Mohammad Hatta sudah dididik agama, baik ibadah maupun perilakunya, dengan 

sangat disiplin (Noer, 2012 :3). Ayahnya meninggal pada saat beliau masih 

berumur tujuh bulan (Imran, 1991:2). Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah 

dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang (Noer, 2012:4). 

 Pemikiran-pemikiran beliau tentang ekonomi dan politik dibangun sejak 

Mohammad Hatta belia. Pemikiran-pemikiran itu dibangun atas fase-fase hidup 

beliau yang memang sudah lekat dengan ekonomi dan politik yang religius. 

Mohammad Hatta lahir dalam keluarga pedagang (ekonom), santri 

(berketuhanan), dan pelajar (pemikir).   
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Jika menyinggung soal pemikiran ekonomi, Mohammad Hatta lahir dan 

tumbuh di dalam keluarga pedagang. Ibunya bernama Siti Saleha berasal dari 

kalangan pedagang. Seseorang yang dipanggil Pak Gaek, bernama Ilyas gelar 

Bagindo Marah, adalah kakeknya dari Ibu. Pak Gaek adalah seorang pedagang 

besar. Beberapa orang Paman Hatta juga pengusaha besar di Jakarta (Noer, 

2012:4). Selain dari keluarga, pergaulan juga memengaruhi pemikiran ekonomi 

Mohammad Hatta. Di Padang, Mohammad Hatta mengenal para pedagang yang 

menjadi anggota Serikat Usaha, semacam kamar dagang bersifat lokal. Selain itu, 

di Padang Mohammad Hatta aktif dalam pergerakan Jong Sumatranen Bond (JSB, 

Perkumpulan Pemuda Sumatra) dan JSB cabang Jakarta semasa beliau bersekolah 

di Prins Hendrik School, sekolah dagang menengah Belanda di Jakarta. Aktif di 

JSB Padang sebagai bendahara dan JSB cabang Jakarta sebagai bendahara 

pimpinan pusat (Noer, 2012:8-9). Ketika berkuliah di Handels Hogeschool, 

Mohammad Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putera yang 

berganti nama menjadi Indonesia Merdeka (Imran, 1991:23). 

Mohammad Hatta adalah seorang muslim yang taat dan berjanji tidak akan 

meninggalkan suruhan dan larangan menurut agama Islam (Noer, 2012:10). 

Begitu pun dalam berekonomi. Bagi Mohammad Hatta kepemilikan manusia 

tidaklah absolut melainkan hanyalah titipan dari Tuhan (Abbas, 2010). Seperti 

dalam kutipan dari salah satu pidato beliau sebagai berikut: 

“...bagaimana manusia kembali ke hadirat Allah setelah ajalnya tidak 

membawa apa-apa, selain sehelai kain kafan yang membalut badannya. 

Segala harta yang diperolehnya di dunia ditinggalkannya sebagai bekal 

hidup manusia lainnya. Ini sebagai pertunjuk bahwa dunia ini kepunyaan 

Allah dan dijadikan semata-mata untuk kediaman manusia berbagai 

turunan.” (Hatta, 1957) 

Mohammad Hatta berkeyakinan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh 
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manusia sejatinya hanya bersifat sementara dan diturunkan, sesuai dengan ajaran 

Islam untuk mendayagunakan kesejahteraan demi kepentingan umat (orang lain). 

Ketika manusia mati, kekayaannya dipindah tangankan ke orang lain untuk 

kepentingan yang terus digunakan dan difungsikan (Abbas, 2010). 

Semasa kecilnya beliau ditempa ilmu agama di surau. Di Bukittinggi 

Mohammad Hatta mengaji dan membiasakan kehidupan beragama Islam di surau 

Nyik Djambek atau dikenal sebagai Syaikh Muhammad Djamil Djambek dan di 

Padang dengan Haji Abdullah Ahmad (Noer, 2012:5). Syaikh Muhammad Djamil 

Djambek dan Haji Abdullah Ahmad adalah ulama pembaru di Minangkabau yang 

sangat berpengaruh di Indonesia (Noer, 2012:8). 

Untuk orang-orang pada zaman itu riwayat pendidikan Mohammad tidak 

main-main. Tidak semua orang terutama orang Indonesia bisa bersekolah. Hanya 

anak-anak kulit putih, dari keluarga terpandang, dan memiliki kecakapan di atas 

rata-rata yang diizinkan untuk mengenyam pendidikan. Di masa kecil, 

Mohammad Hatta bersekolah di Bukittinggi secara privat pada jenjang sekolah 

dasar pada tahun pertama, dilanjutkan di Sekolah Rakyat hingga kelas 3 (Imran, 

1991:4-5). Mohammad Hatta pindah ke Padang dan bersekolah di ELS 

(Europeesche Lagere School) sampai tahun 1913 dari kelas 5 sampai kelas 7, 

kemudian di MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, SMP berbahasa 

Belanda) hingga tahun 1917 (Noer, 2012:5).  

Tahun 1921-1932 Mohammad Hatta bersekolah di Handels Hogeschool 

(kemudian sekolah ini disebut Economische Hogeschool, sekarang menjadi 

Universitas Erasmus Rotterdam). Selama bersekolah di sana, Mohammad Hatta 

masuk organisasi sosial pelajar dan mahasiswa Hindia di Negeri Belanda yang 
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berdiri pada tahun 1908 bernama Indische Vereniging sebagai ketua (Lihat Imran, 

1991:17-18 dan Noer, 2012:12).  

2.2 Pemikiran Ekonomi Mohammad Hatta 

“Ekonomi adalah ilmu yang menyatakan suatu pengetahuan yang teratur 

tentang hubungan sebab-akibat dan pada berbagai masalah yang terlihat 

sekitar tujuan manusia untuk mencapai kemakmuran” (Hatta, 1935) 

Kutipan di atas adalah pemikiran Mohammad Hatta tentang apa itu 

ekonomi yang diambil dari tulisan beliau dengan judul “Ekonomi dan 

Kemakmuran (1935)”. Ekonomi adalah tentang pencapaian hidup yang lebih 

sempurna. Ekonomi pada dasarnya adalah perjuangan untuk hidup dalam desakan 

alam. Manusia tidak hidup jika tidak makan, tidak makan jika tidak berusaha 

(Hatta, 1935). Bagi Hatta (1935) ekonomi adalah masalah pengaturan, seperti 

yang tertulis di dalam kutipan berikut: 

“Ekonomi asalnya dari kata-kata Grik (Yunani): oikos (rumah) dan nomos 

(ilmu). Maksudnya ilmu yang mengatur rumah tangga. Rumah tangga 

barulah teratur baik, apabila uang belanja yang diatur sedemikian rupa 

membelanjakannya, sehingga tercapai dengan itu kepuasan sebesar-

besarnya. Tidak saja orang harus berhemat, mengatur belanja itu sebaik-

baiknya antara hari sekarang dan hari kemudian” (Hatta, 1935) 

 Dalam kehidupannya, manusia dihadapkan pada kebutuhan yang minta 

dipuaskan terus-menerus. Level kepuasan manusia terhadap alat pemuas 

kebutuhan itu meningkat seiring dengan bertambahnya kemajuan, masyarakat, 

dan kecerdasan. Kebutuhan hidup manusia itu boleh dikatakan tidak terhingga 

(Hatta, 1935).  

Ketika manusia dihadapkan pada kebutuhan yang tidak terhingga apakah 

itu akan membuat manusia rakus dan berusaha meraup alat pemuas kebutuhan 

sebesar-besarnya? Jawabannya tidak, seperti kutipan di bawah ini: 
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“Demikianlah laku keperluan manusia dan kepuasan akan tiap-tiap 

barangnya. Semakin banyak jumlah barang itu padanya, semakin kurang 

terasa gunanya. Kenyataan inilah yang disebut di dalam ekonomi: hukum 

guna yang semakin kurang. Disebut juga Hukum Gossen yang pertama” 

(Hatta, 1935) 

 Mohammad Hatta menekankan bahwa secara konsep manusia sebenarnya 

sudah terpuaskan dengan alat pemuas kebutuhan yang “apa adanya”. Jika sebuah 

kebutuhan sudah ada alat pemuasnya maka alat pemuas yang datang kemudian 

menjadi berkurang nilai gunanya atau bahkan menjadi tidak berguna. Penekanan 

ini terdapat didalam kutipan dari tulisan beliau sebagai berikut: 

“Manusia berekonomi menyusun keperluan dan alat pemuasan demikian 

rupa, sehingga dengan pemakaian yang kemudian ini diperoleh kepuasan 

yang kira sama-sama di antara keperluan yang masih dapat dipuaskan 

dengan alat yang apa adanya” (Hatta, 1935) 

 Mohammad Hatta menganalogikannya dengan seseorang yang kelaparan 

dan dihidangkan sepiring nasi. Pada piring pertama manusia merasa bahwa nasi 

itu berguna karena nasi tersebut akan menghilangkan rasa laparnya. Jika orang itu 

dihidangkan sepiring nasi lagi pada keadaan orang tersebut sudah kenyang 

(terpuaskan secara kebutuhan), piring kedua tersebut menjadi hilang guna. 

Kegunaannya berkurang atau bahkan tidak berguna. Kebutuhan seperti ini akan 

muncul lagi di hari kemudian. Sehingga Mohammad Hatta menyimpulkan bahwa 

kebutuhan manusia atas alat pemuas kebutuhan itu terbatas pada jumlah namun 

tidak terbatas pada waktu.  

 Bagi Mohammad Hatta manusia adalah makhuk sosial. Seperti yang 

tertuang pada kutipan berikut:  

“Dan pada itu jangan dilupakan, bahwa manusia tidak pernah hidup 

seorang diri. Kecuali dalam keadaan yang memaksa, seperti Robinson 

Crusoe di atas pulaunya. Juga Robinson yang terpencil dan hidup dengan 

seorang dirinya itu berasal dari masyarakat yang ramai. Manusia adalah 

makhluk sosial. Sejak dunia terkembang manusia didapati hidup 
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berkampung-kampung” (Hatta 1935) 

 Manusia tidak bisa lepas dari manusia lain. Manusia hidup dalam 

lingkaran peradaban bersama manusia-manusia lain. Begitu juga dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran, manusia membutuhkan 

manusia lain.  Tingkat kemakmuran itu dibangun oleh masyarakat di mana 

manusia itu lahir. Semakin tinggi peradaban masyarakat maka semakin tinggi pula 

tingkat kemakmuran yang harus dicapai. 

Sifat sosial manusia ini seolah menjadi kontradiksi dengan kegiatan 

ekonomi yang masing-masing manusia itu lakukan . Lapar, dahaga, tempat tinggal 

dan kebutuhan lainnya melekat pada manusia secara individu (artinya manusia 

tidak memiliki kebutuhan secara kolektif) dan keindividuan ekonomi ini yang 

nantinya akan memengaruhi sikap dan motif ekonomi masing-masing orang. Oleh 

karena itu, mereka sendirilah yang harus bisa memenuhi itu semua bukan orang 

lain (Hatta, 1935).  

 Menurut Mohammad Hatta (1935) hukum ekonomi memang melekat pada 

diri manusia secara individu. Namun, manusia hidup bermasyarakat.  Hal pertama 

yang harus diingat adalah  hukum ekonomi itu bersifat kekal sepanjang hidup 

manusia namun sifat hukum ekonomi itu sama seperti hukum-hukum lain yakni 

bisa berubah karena faktor lingkungan, keadaan, kebudayaan bangsa, undang-

undang negeri, organisasi yudiris dan sosial, cita-cita kemasyarakatan dan agama, 

kekuatan moril dan moral bangsa. Tujuan mencapai kemakmuran (hukum 

ekonomi) itu melekat pada diri manusia secara individu namun tujuan 

kemakmuran itu dipengaruhi masyarakat (hukum sosial). 

 Konsep keseimbangan antara nilai-nilai yang terkandung di dalam 
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ekonomi dan kebutuhan manusia untuk hidup bersama sebagai makhluk sosial ini 

yang akhirnya menjadi cikal bakal pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi 

kerakyatan. 

2.3 Persatuan Kelas Sosial Ekonomi, Peran Pemerintah, dan Ketuhanan 

sebagai Ide Pokok Ekonomi Kerakyatan  

Ekonomi kerakyatan lahir dari  kegusaran Mohammad Hatta melihat 

kondisi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu. Rakyat Indonesia 

berada di dalam zaman krisis, terutama krisis ekonomi. Krisis dalam bahasa 

Yunani berarti “keputusan” yang sifatnya di ujung tanduk tentang hidup atau mati. 

Krisis juga bisa berarti “kekacauan dan kerusakan harta atau benda” (Hatta, 1934). 

Krisis mulai ada sejak penggunaan uang kertas. Uang kertas yang merupakan alat 

pengganti penukaran memiliki nilai yang tidak sesuai antara fisik kertas dan nilai 

yang tertera. Ketika uang kertas diedarkan oleh pemerintah dengan jumlah yang 

tidak terkendali, ini akan membuat nilai uang turun dan daya beli masyarakat 

berkurang (Hatta, 1934).  

Krisis ekonomi sejatinya tidak datang dan muncul begitu saja. Krisis 

ekonomi ada dan muncul akibat warisan dari negeri asing (penjajah). Bangsa-

bangsa Eropa menurunkan sistem ekonominya, yakni kapitalisme, ke negara-

negara jajahannya, termasuk Indonesia. Krisis adalah efek samping yang 

ditimbulkan ketika sebuah negara yang menerapkan kapitalisme. Tiga “penyakit”  

yang diturunkan oleh kapitalisme membawa sebuah negara yang ditumpanginya 

terkena dampak negatif. Tiga “penyakit” tersebut antara lain adalah timbulnya 

kelas-kelas sosial ekonomi, pengeliminasian peran pemerintah, dan 
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pengeliminasian Tuhan sebagai pusat pertanggungjawaban. Mohammad Hatta 

menyadari bahwa tiga “penyakit” ini pun akan menjangkiti Indonesia jika 

semakin terjerumus dalam permainan para kapitalis. Ekonomi kerakyatan adalah 

bentuk imunisasi yang diciptakan oleh Mohammad Hatta untuk Indonesia untuk 

terhindar dari paham kapitalis. Adapun tiga nilai utama yang dimiliki oleh 

ekonomi kerakyatan yang menjadi bahan utama untuk menangkal “penyakit” 

tersebut adalah nilai persatuan kelas ekonomi, nilai peran pemerintah, dan nilai 

ketuhanan. 

2.3.1 Nilai Persatuan Kelas Sosial Ekonomi 

Mohammad Hatta (1933a) melihat bangsa Indonesia terbagi menjadi tiga 

struktur kemasyarakatan ekonomi: 1) Kelas modal besar terdiri atas bangsa Barat; 

2) Kelas tengah (middlestand) yang terdiri dari bangsa Tionghoa, Arab, Bombai, 

dan bangsa Asia lainnya; dan 3) Kelas marhaen, kelas bawah yang terdiri atas 

buruh dan miskin yang isinya didominasi sebagian besar bangsa Indonesia. Kelas 

modal besar tidak memiliki halangan dalam mencapai kemakmuran karena 

memiliki kemampuan ekonomi yang baik dalam melakukan produksi dan 

distribusi. Kelas tengah (middlestand) merupakan kongsi dagang yang saling 

bahu-membahu dalam melakukan produksi dan distribusi yang disokong oleh 

kelas  modal besar. Kombinasi kelas modal besar dan kelas tengah (middlestand) 

ini yang membuat kelas marhaen berdiri sendiri dalam melakukan produksi dan 

distribusi. Belum lagi melihat keadaan bahwa kelas marhaen ini cenderung 

individualis dan tidak memikirkan tentang kongsi dagang dan kebersamaan. 

Akibatnya adalah banyak usaha mereka yang tergilas oleh dua kelas di atasnya. 

Kelas marhaen banyak yang memutuskan untuk “menggulung tikar”-nya karena 
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kehabisan modal. Akhirnya kelas marhaen memilih menjadi buruh untuk dua 

kelas lainnya. 

 Jumlah kelas marhaen menjadi buruh berlipat-lipat. Begitu banyak rakyat 

yang menggantungkan hidupnya pada kelas yang bermodal. Keadaan ini membuat 

kelas modal besar semakin menekan ekonomi  rakyat. Kelas tersebut dengan 

mudah menjadikan rakyat sebagai “gear” di mesin perusahaan. Jika buruh bekerja 

dengan buruk, mereka dengan mudah dipecat karena ada ribuan orang lain di luar 

sana yang membutuhkan pekerjaan. Banyak dari rakyat yang rela dibayar murah 

karena sulitnya mendapatkan pekerjaan. Banyak dari para pelajar yang seharusnya 

dibayar mahal mau dibayar murah karena persaingan. Mereka yang tidak 

terpelajar dan tidak terdidik akan tergilas oleh persaingan dan terjebak di dalam 

kemiskinan. 

Kapitalisme sudah lama memecah belah bangsa, tidak hanya di Indonesia. 

Di Eropa sendiri (asal kapitalisme) kelas yang diciptakan oleh kapitalisme 

menjadikan negara-negara di sana melarat (Hatta,1932). Indonesia sejatinya 

adalah satu kesatuan. Tidak boleh ada kaum ningrat dengan bahasa ngoko di satu 

pihak dan tidak ada kaum marhaen dan bahasa kromo di pihak lain. Perbedaan 

pasti akan ada, namun perbedaan di sini tidak memisahkan rakyat menjadi kelas-

kelas ekonomi yang berujung pada ketidakpuasan, penindasan, dan penderitaan. 

Perbedaan ada hanya pada sifat pekerjaan seperti petani, saudagar, buruh, 

karyawan, dan lain-lain. Cara yang tepat untuk melawan bentuk kelas sosial 

ekonomi adalah dengan mempersatukannya. Caranya adalah merobohkan kelas 

yang horisontal dan mengubahnya menjadi golongan vertikal berdasarkan sifat-

sifat pekerjaan  (Hatta, 1932). 
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 Mohammad Hatta melihat bahwa salah satu cara terbaik untuk 

menghilangkan kelas adalah dengan mempersatukannya. Ekonomi kerakyatan ada 

karena Mohammad Hatta melihat begitu banyak perbedaan di Indonesia. Seperti 

yang tertuang pada kutipan berikut ini: 

“Kita tidak menyangkal, bahwa di dalam pergaulan hidup kita sudah ada 

pula beberapa golongan seperti kaum tani, kaum buruh (kasar dan halus) 

dan kaum saudagar.” (Hatta, 1932) 

Perbedaan golongan yang sudah ada ini kemudian diolah menjadi sebuah 

sinergi masyarat bukan untuk dikelompokan menjadi kelas-kelas besar. Seperti 

yang tertuang di dalam tulisan Hatta sebagai berikut: 

“Untuk mendapati persatuan Indonesia yang tidak mempunyai kelas kita 

tidak perlu memadu kaum tani, kaum buruh dan kaum saudagar kita 

menjadi satu kaum yang serupa. Yang demikian tentu tidak akan terdapat. 

Selagi manusia tinggal perbedaan kecakapan dan perbedaan sifat tidak 

akan hilang. Dan perbedaan itu perlu sekali untuk mengadakan pembagian 

pekerjaan! Cuma kita harus mengusahakan, supaya perbedaan kaum itu 

jangan menjadi perbedaan dan pertentangan golongan ekonomi. Perbedaan 

itu harus dikembalikan kepada perbedaan beroep, perbedaan pekerjaan 

saja.” (Hatta, 1932) 

 Sifat-sifat pekerjaan digolongkan menjadi tiga golongan yakni: 1) 

Golongan produsen; 2) Golongan konsumen; 3) Golongan distributor (Hatta, 

1933b). Kemudian masing-masing golongan ini membangun koperasi dan saling 

bekerjasama untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan ekonomi penjajah. 

Setelah penjajah pergi, diharapkan rakyat telah menguasai 3 aspek besar dalam 

ekonomi yakni produksi, konsumsi, dan distribusi. Dengan ini cita-cita 

Mohammad Hatta untuk melihat rakyat yang berdikari secara ekonomi dapat 

tercapai. 

Perbedaan yang sudah ada dan tidak harus dihancurkan seperti pemikiran 

Karl Marx maupun fasisme karena upaya-upaya “pukulan keras” seperti 
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pemberontakan dan kekerasan justru akan membuat rakyat sengsara seperti yang 

terjadi di Eropa (Hatta, 1932). Persatuan kelas ekonomi adalah kuncinya, seperti 

yang tertuang pada kutipan berikut: 

“Kita pun tidak bermaksud hendak menghancurkan kaum saudagar kita, 

karena mereka masih dapat dipergunakan untuk pembela keperluan rakyat 

jelata. Mereka boleh dipakai untuk penangkis tindasan kaum ekonomi 

asing atas rakyat jelata.” (Hatta, 1932) 

 Bentuk persatuan ekonomi yang diharapkan muncul pada sistem ekonomi 

kerakyatan adalah sinergi dari semua golongan. Dari contoh yang diberikan oleh 

Mohammad Hatta adalah kaum saudagar (kaum modal besar dan kaum 

middlestand) membantu rakyat dengan menurunkan harga dan menjualkan barang 

hasil dari kaum tani dan buruh (kaum marhaen) yang nantinya akan berimbas 

pada daya beli rakyat. Tingginya daya beli rakyat akan kembali menjadi 

keuntungan bagi kaum saudagar. Penekanan konsep tolong menolong terdapat di 

dalam kutipan berikut: 

“Demikianlah kewajiban saudagar Indonesia. Dengan dua jalan ini ia 

dapat mendatangkan bahagia kepada rakyat jelata. Pertama, menolong 

menurunkan harga pasar, yang sekarang hampir dimonopoli oleh bangsa 

asing. Kedua, menolong menjualkan barang-barang yang dihasilkan oleh 

kaum tani atau kaum buruh sendiri dengan harga patut.” (Hatta, 1932) 

Setelah konsep tolong menolong ini berhasil di lakukan. Pemerintah 

membantu dengan memberikan kebijakan yang tepat dan pendidikan dalam jalan 

koperasi. Dengan begitu maka persatuan yang sebenarnya bisa dilahirkan. Seperti 

dikutip sebagai berikut: 

“Hasil rupa fungsi nanti ada berlainan dari sekarang. Dan kalau disusun 

pula perusahaan tani dan kaum tukang kita dan lain-lainnya menurut dasar 

koperasi yang satu sala lain tolong-menolong maka tercapailah persatuan 

Indonesia yang tidak mempunya kelas! Barulah lahir persatuan bangsa 

yang sebenarnya.” (Hatta, 1932) 
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Sinergi ini yang ingin ditonjolkan Mohammad Hatta disimpulkan sebagai 

bentuk altruistik, sifat untuk saling menolong tanpa imbalan. Walaupun demikian, 

para peran tetap mendapatkan hasil sesuai apa yang dia kerjakan. Sehingga ada 

rasa adil bagi tiap-tiap golongan. Mekanisme ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya 

ke pada pasar karena sebagian besar rakyat pada saat itu belum terdidik dengan 

baik. Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal membuat 

kebijakan ekonomi makro dan memimpin rakyat melalui koprasi dan pendidikan.  

2.3.2 Nilai Peran Pemerintah 

Kapitalisme yang menjunjung tinggi perjuangan, pengakuan kepemilikan 

pribadi, dan kebebasan membuat penganutnya memisahkan kegiatan ekonomi dari 

campur tangan pemerintah. Kapitalis melihat bahwa kekuasaan tertinggi adalah 

para pemilik modal yang terpisah dari kebijakan pemerintah. Pemerintah 

diposisikan sebagai alat para kapitalis untuk mencari keuntungan baik dalam 

lingkup lokal, nasional, maupun internasional. (Triyuwono, Djamhuri, 

Mulawarman, Prawironegoro, 2016:257). Pemikiran ini sejalan dengan Adam 

Smith (1976) yang mengkritik perilaku monopoli yang dilakukan oleh pemerintah 

Britania Raya (Inggris). Perintah Britania Raya dianggap menimbulkan distorsi 

dan ketidakseimbangan. Sehingga menurutnya persaingan pasar harus lepas dari 

campur tangan pemerintah. Pemerintah hanya sebatas menjaga keamanan dan 

menjamin keadilan. Pasar tanpa campur tangan pemerintah sejatinya akan 

bergerak menuju ke arah keseimbangan. Kennedy (2009) yang mengkaji tulisan-

tulisan Adam Smith mengistilahkannya sebagai “natural ballance of industry”. 

Ketika pasar dibiarkan bebas tanpa ada campur tangan di luar pemerintah maka 

harga yang terbentuk akan terus menuju keteraturan. “natural ballance of 
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industry” dimitologikan oleh banyak peneliti sebagai teori invicible hand.  Harga 

dan keseimbangan pasar diatur oleh “tangan” yang tidak terlihat. Adam Smith 

tidak pernah mengklaim ini sebagai teori. Kennedy (2009) melihat bahwa Adam 

Smith hanya menggunakan metafora. 

Sebagai negara yang masih “merangkak” dalam berekonomi, pemerintah 

memiliki andil yang besar dalam peningkatan ekonomi nasional di Indonesia. 

Dalam paradigma ekonomi kerakyatan pemerintah memiliki tiga fungsi utama 

yakni mendidik (Noer, 2012:41), mengawasi, dan membangun dari atas (Hatta, 

1977). Menurut Baswir (2009) cara ekonomi kerakyatan menempatkan 

pemerintah dalam sistem ekonomi adalah antithesis dari sistem kapitalisme. 

Ekonomi kerakyatan tidak bisa disamakan dengan  keynesianisme yang 

menjadikan pemerintah sebagai pusat pengendali ekonomi yang  mengintervensi 

pasar. Bisa dikatakan, sistem ekonomi kerakyatan bentuk yang berdiri ditengah-

tengah ke dua paham ekonomi ini.  

Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi tercermin dalam tiga prinsip  

yang  menjadi  pedoman  kerja  ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut: (1) 

perekonomian disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas   kekeluargaan;  

(2)  cabangcabang  produksi  yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang  banyak  harus  dikuasai  oleh  negara;  dan  (3) bumi,  air,  dan  

segala  kekayaan  yang  terkandung didalamnya  harus  dikuasai  oleh  negara  dan 

dipergunakan  bagi  sebesarbesarnya  kemakmuran rakyat.  

 

 



28 

 

 
 

Kekeluargaan yang dimaksud adalah koperasi (Hatta, 1977). Azas 

kekeluargaan ini menekankan pada rasa solidarita (kebersamaan) dan 

individualita (harga diri). Seperti di dalam kutipan berikut : 

“Hubungan antara koperasi satu sama lain harus mencerminkan orang-

orang bersaudara, sekeluarga. Rasa solidarita dipupuk dan diperkuat. 

Anggota dididik menjadi orang-orang mempunyai individualita. Insaf 

akan harga dirinya, tekadnya akan kuat untuk membela kepentingan 

koperasinya. Ingatannya akan tertuju akan kemajuan bersama, sebagai 

anggota-anggota koperasi. Individualita lain sekali dengan individualisme. 

Individualisme ialah sikap perorangan, yang mengutamakan diri sendiri 

dengan mengorbankan kepentingan orang lain” (Hatta, 1977) 

Individualita dan solidarita adalah dua kata yang digunakan oleh 

Mohammad Hatta untuk membedakan dengan individualisme dan solidaritas. 

Individualita berbicara tentang percaya pada diri sendiri dan harga diri, berbeda 

dengan individualisme yang berbicara tentang mementingkan diri sendiri. 

Solidarita adalah kebersamaan dalam kekeluargaan secara keseluruhan, 

sedangkan solidaritas adalah tentang kebersamaan kelompok (lihat Hatta, 1977; 

Noer, 2012:78). Melalui tiga prinsip ini Mohammad Hatta (1977) membagi 

perekonomian Indonesia menjadi tiga bagian. Melalui Undang-Undang Dasar 

1945 pasal 33 ayat 1 ekonomi nasional dimulai dari penguatan individualita (rasa 

percaya dan menghargai diri sendiri) dalam pikiran rakyat melalui pendidikan. 

Individualita menggiring rakyat untuk mendirikan perusahaan berbasis koperasi. 

Rakyat didorong untuk melakukan usaha kecil dalam azas kekeluargaan dan 

kebersamaan hingga akhirnya terbentuk organisasi-organisasi perusahaan yang 

levelnya menengah. Ketika sudah cukup kuat untuk memasuki pasar menengah, 

pemerintah masuk untuk membangun dari atas dan melaksanakan hal-hal yang 

sifatnya luas seperti membangun tenaga listrik, persediaan air, menggali saluran 

pengairan, dan menguasai semua hal yang berkaitan dengan cabangcabang  
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produksi  yang menguasai hajat hidup orang.  Pihak swasta tidak tertutup untuk 

melakukan usaha baik itu swasta perorangan yang berasal dari Indonesia, swasta 

gabungan  antara orang Indonesia dan asing, maupun keseluruhan asing. Namun, 

harus tetap pada koridor tujuan ekonomi kerakyatan yakni kemakmuran bersama. 

Untuk memperlancar arus kegiatan ekonomi, pemerintah berkewajiban 

untuk menciptakan utilitas publik seperti listrik, air, penerangan, dan jalan yang 

merupakan buah dari penguasaan cabang-cabang produksi besar. Pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan sistem jaminan sosial, dan memelihara fakir 

miskin. Kewajiban pemerintah berkaitan dengan hal itu semuanya diatur dalam 

Undang-Undang Dasar pasal 34 tahun 1945.  

Pengawasan pemerintah terhadap berjalannya ekonomi kemudian di atur 

di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 2 tentang hak atas pekerjaan 

yang layak dan pasal 28 tentang kebebasan berserikat untuk melindungi setiap 

warga negara dari “penghisapan” dan “pemerasan” dalam berekonomi bagi 

mereka yang bekerja baik. Pasal ini mencegah mereka dari upah yang tidak sesuai 

bahkan tidak layak. Ke dua pasal ini adalah bentuk perlindungan pemerintah 

terhadap rakyat yang bekerja dan menjamin kesejahteraan dan keadilan untuk 

mencapai kemakmuran bersama (Hatta, 1977). 

Jenis sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi terpimpin (Hatta, 1959). 

Kata “dikuasai negara” bukan berarti pemerintah memegang semua kendali. 

Pemerintah tidak campur tangan dalam kegiatan ekonomi namun memiliki fungsi 

mengeluarkan kebijakan yang tujuannya mengembangkan ekonomi rakyat dan 

melindungi rakyat dari modal swasta yang menjurus ke arah kolonialisme 

ekonomi (lihat Hatta, 1973 dan Hatta, 1977).  
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Pemerintah mengeluarkan UUD RI 1945 pasal 28E dalam bab X tentang 

Hak warga negara yang isinya “hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan 

mengeluarkan pendapat”. Pasal ini selain mengakomodir rakyat Indonesia dalam 

berdemokrasi politik, juga berdemokrasi ekonomi. Dengan adanya pasal ini para 

buruh bisa membentuk serikat buruh untuk mengakomodir aspirasinya dalam hal 

kesejahteraan dan kebutuhannya sebagai manusia (Hatta, 1933c).  

Akuntansi yang ideal untuk Indonesia adalah akuntansi yang menciptakan 

pelaporan keuangan yang mampu memberikan informasi mendalam dan 

transparan tentang perkembangan usaha nasional. Pelaporan keuangan saat ini 

tidak mampu melakukan hal ini.  Pelaporan keuangan hanya menyajikan 

informasi yang berbasis pada peningkatan laba dan pengembalian terhadap 

pemodal. Ada keberpihakan akuntansi dalam mengakomodir pemodal.  

Keberpihakan akuntansi tentunya bukan tanpa masalah. Masalah pertama 

adalah pelaporan keuangan yang seperti ini akan menggerakan perusahaan bekerja 

untuk kemakmuran individual. Perusahaan akan dianggap baik apabila mampu 

memakmurkan pemodalnya, juga berlaku sebaliknya. Masalah kedua adalah 

pelaporan keuangan yang seperti ini akan menjadikan swasta sebagai pusat 

perekonomian. Usaha-usaha rakyat akan terabaikan, dan hal ini diperparah ketika 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diprivatisasi yang menggeser tujuannya ke 

arah yang berbeda. Ketika iklim yang tidak sehat ini terbentuk, maka pemerintah 

tidak bisa melakukan intervensi karena akan terjadi distorsi pada pasar yang justru 

akan memberi dampak yang lebih merugikan.  
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2.3.3 Nilai Ketuhanan  

 Lahir dan besar di surau selama di Bukittinggi banyak memberi pengaruh 

nilai-nilai Islam di dalam diri Mohammad Hatta begitu juga pemikirannya. Sedari 

kecil Mohammad Hatta dididik agama, baik ibadah, perilaku, dan disiplin (Noer, 

2012:3). Nilai-nilai Islam sudah menjadi tradisi di dalam keluarga Mohammad 

Hatta. Sifat ketuhanan juga menjadi bagian utama dalam membangun ekonomi 

kerakyatan.  

 Nilai-nilai Islam menempatkan Mohammad Hatta menjauh dari paham-

paham luar walaupun semasa sekolah, kuliah, dan berpolitik di Belanda yang 

notabene jauh dari tradisi ketuhanan terutama Islam. Mohammad Hatta 

berkomitmen untuk meninggalkan semua larangan agama Islam. Komitmen ini 

diperlihatkannya dengan ibadah, perilaku bermoral, dan perilaku berakhlak Islam. 

Komitmen ini juga yang membuatnya membatasi diri dalam pergaulan terutama 

ke pada lawan jenis. Mohammad Hatta bahkan sempat dijuluki pendeta oleh 

teman-temannya selama belajar di Belanda karena disiplin hidupnya itu (Noer, 

2012:10).  

Komitmen Mohammad Hatta dalam menjalankan syariat Islam 

memengaruhi pemikirannya tentang ekonomi. Seperti yang digambarkan di dalam 

kutipan salah satu tulisan Mohammad Hatta berikut: 

“...bagaimana manusia kembali ke hadirat Allah setelah ajalnya tidak 

membawa apa-apa, selain sehelai kain kafan yang membalut badannya. 

Segala harta yang diperolehnya di dunia ditinggalkannya sebagai bekal 

hidup manusia lainnya. Ini sebagai pertunjuk bahwa dunia ini kepunyaan 

Allah dan dijadikan semata-mata untuk kediaman manusia berbagai 

turunan.” (Hatta, 1957) 
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 Menurut Mohammad Hatta (1957) segala bentuk harta, termasuk aset dan 

laba yang diperoleh dari hasil usaha sejatinya adalah milik Allah SWT karena itu 

ada unsur pertanggungjawaban atas segala bentuk usaha yang telah dilakukan oleh 

manusia. Sistem kapitalisme melihat harta sebagai bagian dari diri manusia dan 

manusia memiliki kuasa penuh atas harta yang dia miliki. Tidak ada unsur 

pertanggungjawaban ke pada apa pun. Cara memandang ini memunculkan sifat 

kerakusan dalam diri manusia dan membuatnya terus-menerus memperkaya diri 

tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian.  

Mohammad Hatta (1957) melihat bahwa harta digunakan sebagai 

anugerah dari Allah SWT bagi manusia untuk bisa hidup di dunia dan harus 

didistribusikan secara adil dan merata. Keadilan yang merata adalah fitrah 

manusia sebagai bentuk persaudaraan dan memberikan nilai yang tinggi pada 

dirinya dan manusia yang hidup bersamanya sebagai makhluk Tuhan sesuai 

dengan ajaran Islam (Hatta, 1967). Ekonomi kerakyatan melihat kelebihan harta 

yang diterima oleh manusia seharusnya digunakan sebagai penggerak roda 

perekonomian masyarakat tempat manusia itu hidup (Hatta, 1935). Melalui 

pemikiran ini Mohammad Hatta (1935) menanggap bahwa ekonomi seharusnya 

adalah tentang pengatur kehidupan manusia dalam memuaskan kebutuhan 

hidupnya dan meningkatkan kemakmuran bersama yang kemudian 

dipertanggungjawabkan kepada pemilik harta sebenarnya  yakni Allah SWT.  

Indonesia butuh formulasi yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini. 

Berkaca pada keberhasilan dan pengalaman ekonomi Eropa seperti Inggris, 

Denmark, dan Swedia dengan organisasi koperasinya (Hatta, 1977) dan ekonomi 

Syarka dan Khaddar Mahatma Gandhi yang menekankan pada kemampuan 
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negara untuk memproduksi barang sendiri dan mengurangi impor (Hatta, 1931).  

Ekonomi kerakyatan adalah gabungan konsep sistem ekonomi yang 

terkenal di dunia yang diramu oleh Mohammad Hatta sehingga menjadi suatu 

konsep ekonomi yang unik dan khas Indonesia. Konsep ini mampu 

menghancurkan sistem ekonomi kapitralisme Barat bila dijalankan dengan 

sungguh-sungguh. People power adalah inti dari kekuatan ekonomi kerakyatan. 

Berbeda dengan konsep sistem ekonomi versi Karl Marx (1818-1883) yang 

melihat bahwa sejarah manusia hanya tentang pertentangan kelas dan akhir dari 

kapitalisme adalah dengan menghancurkan salah satu kelas. Paham ini melihat 

pergerakan tanpa campur tangan negara; yang justru negara terbentuk karena ini 

(Turner, Beeghley,  dan Powers, 1981:165).  

Mohammad Hatta tidak pernah setuju dengan bentuk fasisme terutama 

fasisme ala Jepang (Noer, 2012:69). Fasisme ala Jepang melihat bahwa semua 

sistem politik, ekonomi, dan kemasyarakatan dikuasai penuh oleh negara alias 

negara otoriter. Semua kelas dihancurkan dan negara berkuasa diatas segala-

galanya.  (Turner, 1975:162)  

Ekonomi kerakyatan pada akhirnya menjadi gagasan Mohammad Hatta 

tentang hakikat manusia dalam mencapai tujuan ekonominya, yakni mencapai 

kemakmuran. Ekonomi kerakyatan akan membuat rakyat Indonesia bisa berdikari 

secara ekonomi tanpa harus tergantung dengan pemerintah. Namun di satu sisi 

lain, rakyat juga harus mempersatukan diri untuk menggalang kekuatan 

membangun produksi, konsumsi, dan distribusi yang bermuara pada terciptanya 

masyarakat madani menuju kemakmuran bersama. 
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2.4 Kajian Ekonomi Kerakyatan dari Berbagai Tokoh Nasional 

 Ekonomi kerakyatan adalah pemikiran yang terus berkembang menuju ke 

substansi yang lebih berbobot. Berbagai polemik muncul sejalan dengan diskusi 

tentang sistem ekonomi yang tepat untuk Indonesia ini. Di satu sisi, para praktisi 

dan akademisi menilai bahwa ekonomi kerakyatan adalah sebuah kelahiran aliran 

ekonomi yang baru di antara dua aliran ekonomi besar di dunia (ekonomi kapitalis 

dan ekonomi sosio-komunis) (Baswir, 1997:4). Di sisi lain anggapan bahwa 

ekonomi kerakyatan hanyalah hipotesis tanpa ujung, tidak jelas, bahkan khayalan. 

Dalam perkembangannya, ekonomi kerakyatan cenderung terbentur oleh praktik 

di lapangan. Para akademisi terkenal seperti Mubyarto, Baswir, dan para 

akademisi ekonomi lainnya begitu menggebu mereinkarnasi pemikiran 

Mohammad Hatta tentang sistem yang relevan ini melalui serangkaian tulisan dan 

penelitian, yang kemudian disebarkan melalui forum-forum pendidikan. Namun, 

dalam praktiknya para praktisi lebih tertarik meramu ilmu neoklasik berdarah 

kapitalis dalam bisnis. Alhasil perekonomian cenderung miring ke pada mereka 

yang bermodal. Sikap optimis masih ditunjukan oleh Mubyarto (1987:27) dalam 

bukunya yang berjudul “Ekonomi Pancasila” dan Baswir (1997:4) dalam bukunya 

yang berjudul “Agenda Ekonomi Kerakyatan”. Bahwasanya gejolak antara 

hipotesis dan praktik dalam ekonomi kerakyatan menunjukan dialektikal keilmuan 

ke arah bentuk yang lebih mutakhir dan patut diperhitungkan. 

2.4.1 Ekonomi Pancasila Versi Mubyarto 

 Mubyarto (1987) mendefinisikan ulang ekonomi kerakyatan menjadi 

ekonomi pancasila. Sebuah kerisauan muncul di benak Mubyarto ketika melihat 

perkembangan sistem ekonomi di Indonesia yang dirasa semakin tidak jelas ke 
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mana arah rimbanya. Menurut Mubyarto (1987:4-5) beberapa kegagalan yang 

muncul dalam penerapan ekonomi kerakyatan. Pertama, tidak konsistennya 

pemerintah dalam menyeimbangkan antara pergerakan laju ekonomi dan keadilan. 

Mubyarto (1987:5) mengambil contoh rapat pembangunan pada masa 1966 

hingga 1967, era sebelum PELITA/Pembangunan Lima Tahun. Pada masa itu 

pembahasan tentang pembangunan nasional dalam sektor ekonomi dan sosial 

sedang hangat-hangatnya. Semua tokoh ahli dari berbagai bidang dikumpulkan 

sebagai penentu kebijakan. Hasilnya menakjubkan, pertumbuhan pembangunan 

nasional begitu tinggi, namun dari sisi keadilan pembangunan dan pemerataan 

masih jauh dari nilai baik. 

 Permasalahan utamanya adalah penggunaan teori ekonomi neoklasik yang 

kapitalis digunakan sebagai dasar ilmu dalam membangun perekonomian. 

Penerapan ini bukannya tanpa masalah. Menurut Mubyarto (1987:5) meramu teori 

neoklasik membuat pemerintah menggantungkan diri pada kekuatan pasar untuk 

mengalokasikan sumber daya. Fenomena ini memberatkan timbangan mengarah 

pada golongan ekonomi kuat dan tidak dapat meningkatkan peranan golongan 

ekonomi lemah. Sehingga, dalam ukuran-ukuran moneter, perekonomian 

Indonesia memang ternilai baik secara makro namun gagal mempresentasikan 

peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial dalam skala mikro.  

 Kedua, tidak sesuainya antara sistem yang dianut oleh Indonesia dengan 

ilmu yang melandasinya. Dalam praktik bisnis, Indonesia menejalankan dasar-

dasar ilmu ekonomi mahzab klasik (pemikiran Adam Smith, Ricardo, dan Jhon 

Stuarth Mill), mahzab ekonomi neoklasik (pemikiran Alfred Marshall dan Leon 

Walras), dan mahzab ekonomi modern (pemikiran John Maynard Keynes). Ketiga 
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mahzab ilmu ini bermuara pada tujuan yang sama: pencapaian kesejahteraan 

maksimum dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Menurut Mubyarto 

(1987:6) tujuan ini tidak relevan dari pemikiran yang dianutnya, lebih-lebih 

diterapkan di Indonesia. 

 Mubyarto (1987:6) mengkaji relevansi teori-teori Barat yang melandasi 

kebijaksanaan dan strategi ekonomi  dan membuat dua buah hipotesis: 1. Teori 

ekonomi Barat hanya relevan untuk menganalisis sebagian kecil dari 

perekonomian kita dan tidak relevan untuk sebagian besar lainnya. Hal ini 

dikarenakan teori ekonomi Barat diciptakan untuk menyelesaikan permasalahan di 

sana (tidak bersifat universal); 2. Teori ekonomi Barat tidak berkembang sebagai 

ilmu, melainkan hanya sebagai seni saja. Bersinggungan dengan hipotesis 

pertama, tidak berkembangnya teori ekonomi Barat di Indonesia dikarenakan 

dalam praktik, lingkup, dan permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan Barat 

berbeda. Untuk itu, agar bisa menjawab permasalahan Indonesia ini, menurut 

Mubyarto (1987:6) perlu ada teori ekonomi sendiri untuk menjawab permasalah 

di sini, teori yang tepat adalah teori ekonomi pancasila. 

 Formulasi yang tepat agar sistem ekonomi di Indonesia dapat berjalan 

dengan baik adalah dengan menerapkan teori ekonomi pancasila sebagai landasan 

ilmu. Mubyarto (1987:32) memberikan definisi teori ekonomi pancasila adalah 

teori yang membahas tentang usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan yang 

berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Teori ini mulai 

dicetuskan setelah Mubyarto mempelajari disertasi Boeke pada tahun 1910 

tentang ekonomi dualistik. Sebuah fenomena yang unik terjadi di Indonesia, di 

mana sebuah praktik kapitalistik yang modern terjadi di pabrik-pabrik di kota 
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sementara model ekonomi sosialis tradisional berjalan lancar di desa. Kedua 

sistem ini “anehnya” berjalan beriringan dalam sebuah negara (Mubyarto, 

1987:37). 

 Teori ekonomi pancasila letaknya ada di tengah-tengah dari dua teori 

ekonomi besar, yakni teori ekonomi liberal-kapitalis (konvensional) dan sosialis-

komunis. Di satu sisi, ekonomi pancasila enggan disamakan dengan Barat yang 

cenderung mengeruk sumber daya, memperlebar kelas sosial ekonomi, dan 

memperkaya segelintir individu, namun di sisi lain tidak sudi sejalan dengan 

sosialis yang selalu memberontak, keras, dan melihat dunia ini tidak pernah damai 

(terlebih Indonesia memiliki masa lalu yang buruk dengan paham komunisme). 

Adapun perbedaannya dirangkum dalam tabel 2.1 sebagai berikut:  
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Tabel 2.1 

Perbedaan teori ekonomi pancasila, konvensional, dan sosialis 

Perbedaan Teori Ekonomi Pancasila Teori Ekonomi 

Konvensional 

Teori Ekonomi Sosialis 

Definisi  Usaha bersama untuk memenuhi 

kebutuhan yang berasaskan 

kekeluargaan dan 

kegotongroyongan nasional 

Usaha memenuhi 

kebutuhan dan 

pemanfaatan barang-

barang material yang 

terbatas untuk kebutuhan 

manusia yang tidak 

terbatas 

Usaha memenuhi 

kebutuhan dengan motif 

melayani kepentingan 

masyarakat 

Hal yang 

diatur 

Material, moral, sosial, politis, 

dan budaya 

Material Material dan sosial 

Peran 

Pemerintah 

Pengatur dan pemberi kebijakan Pengatur bidang hukum, 

sosial, dan hal-hal lain di 

luar ekonomi 

Pengatur segala hal, 

termasuk terjun sebagai 

bagian utama 

perekonomian 

Moral Keadilan dan pemerataan 

sebagai bentuk tanggung jawab 

ke pada Tuhan 

Persaingan bebas Keadilan sama rata dan 

kepemilikan bersifat 

bebas nilai 

  Sumber daya alam telah 

diciptakan serba cukup untuk 

seluruh umat manusia 

Sumber daya alam terbatas Sumber daya alam 

terbatas dan bersifat 

sosial (kepemilikan 

individu tidak diakui) 

Kolektivitas Egalitarianisme Individualisme Etatisme 

Tujuan Kesejahteraan umun dan 

keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. 

Pencapaian kesejahteraan 

maksimum dengan 

memanfaatkan sumber 

daya yang terbatas 

Pelenyapan kelas-kelas 

sosial 

Sumber: Mubyarto (1987) dan Mubyarto et al (2015) diolah 

Ekonomi pancasila adalah penyarian dari karakteristik ekonomi 

konvensional dan ekonomi sosialis, lalu mengambil gagasan-gagasan baik yang 

sesuai dengan ciri-ciri khas Indonesia. Pertama, ekonomi pancasila mengambil 

bentuk positif dari ekonomi konvensional dengan mengakui kebebasan setiap 

warga negara dalam berkreasi, memilih, dan mendapatkan pekerjaan yang layak; 

dan juga mengakui hak milik perorangan dan memanfaatkannya selama tidak 
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bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum. Lalu, ekonomi pancasila 

juga menyadur semangat positif dari ekonomi sosialis tentang penguasaan 

cabang-cabang produksi penting dan pemanfaatan kekayaan bumi yang 

menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. Selanjutnya ekonomi pancasila 

menghapus bentuk-bentuk negatif yang bertenangan seperti tumbuhnya free-fight 

liberalism yang bersifat mengeksploitasi manusia dan pemusatan ekonomi pada 

satu kelompok dalam bentuk monopoli yang menimbulkan rasa rakus akan laba 

dan pelenyapan demi memenangkan persaingan; ciri yang lekat dengan 

kapitalisme. Selain itu menolak etatisme yang di mana aparatur negara bersifat 

dominan dan mematikan potensi  daya kreasi unit-unit di dalam masyarakat (lihat 

Mubyarto, 1987:124). 

Perbedaan besar antara ketiga teori ekonomi ini adalah peranan Tuhan di 

dalam ekonomi. Ekonomi pancasila adalah sebuah sistem ekonomi yang lahir dari 

gabungan antara ilmu ekonomi dan ideologi yang kemudian dipraktikan 

sistematis. Wahyu Illahi adalah jantung utama dari ideologi pancasila, sehingga di 

dalam ekonomi pancasila memiliki 5 darah utama  yang dapat ditemukan di 

dalamnya. Pengakuan dan pertanggung jawaban setiap kegiatan ekonomi terhadap 

Tuhan adalah sang maha esa, memanusiakan manusia dalam perekonomian yang 

beradab, persatuan seluruh kelas sosial ekonomi, kebijaksaan pemerintah yang 

merupakan representasi dari keinginan luhur dalam kemajuan kesejahteraan 

bangsa yang bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (lihat 

Mubyarto, 1987:53). 
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Konsep Wahyu Illahi diambil dari moral dan nilai yang terdapat dalam 

ajaran Islam. Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas penganut 

agama Islam sehingga para pendiri negeri ini menggunakan moral dan nilai 

tersebut sebagai pondasi utama dalam membangun pancasila sebagai ciri khas 

kepribadian.  

Jika dikaitkan dengan sistem ekonomi, maka pancasila menghendaki 

perekonomian Indonesia bermuara pada sembah dan sujud manusia ke pada Allah 

SWT. Bentuk penyembahan ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Pertama, 

Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan dari Allah SWT seperti yang 

tertuang dalam beberapa ayat Alqur’an sebagai berikut: 

“Ingatlah, sesungguhnya kepunyaan Allah semua yang ada di langit dan di 

bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah 

mengikuti (suatu keyakinan). Mereka tidak mengikuti kecuali prasangka-

prasangka belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga” (QS.Yunus :66) 

Konsep harta dalam ajaran Islam adalah titipan dari Allah yang 

dipergunakan sebagai pemenuhan kebutuhan selama di dunia dalam beribadah ke 

pada Allah SWT. Tiga sifat harta adalah sementara (umurnya hanya sepanjang 

hidup manusia di dunia), dipertanggungjawabkan (apa yang sudah manusia 

“makan” selama hidup akan dipertanggungjawabkan setelah mati), dan cukup 

dalam ukuran kualitas dan kuantitas. Allah SWT menjamin bahwa apa yang ada 

di muka bumi telah diturunkan selalu cukup untuk manusia dan keturunannya 

hingga hari akhir. Allah SWT berfirman di dalam Alqur’an sebagai berikut:  

“Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. 

Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-

makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai 

jawaban) bagi orang-orang yang bertanya (QS. Fushilhat :10) 
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 Allah SWT sudah mengatur bahwa sebenarnya apa yang ada di dunia ini 

serba cukup bagi seluruh umat manusia. Konsep ini bertolak belakang dengan 

paham kapitalisme maupun komunis yang menanggap bahwa harta itu 

kuantitasnya terbatas. Lalu timbul pertanyaan: jika benar demikian, lalu kenapa 

ada golongan yang kaya dan ada yang miskin? Apakah itu artinya harta itu 

terbatas?. Jika kita kembali ke pada Alqur’an, maka kita akan menemukan 

jawaban untuk masalah ini. Jawabannya adalah masalah pengaturan.  

"Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah, kepada Rasul-Nya 

yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, 

kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang 

dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-

orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 

maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah; dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat 

keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasyr:7) 

 

Penekanan rasa persaudaraan, khususnya bagi yang seiman adalah 

kewajiban setiap manusia sebagai jalan taqwa ke pada Allah. Seperti yang tertulis 

di dalam Alquran surah Al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut: 

"Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara, karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu, dan bertaqwalah kepada Allah, 

supaya kamu mendapat rahmat." (QS.Al-Hujurat:10) 

 

Allah SWT menghendaki setiap nikmat harta yang sudah diturunkan ke 

pada manusia yang kuantitas dan kualitasnya cukup tersebut diatur sedemikian 

rupa. Aturannya antara lain untuk tidak menguasai setiap aspek nikmat dunia 

untuk sebagian kelompok saja, namun harus di sebarkan ke pada kelompok yang 

lain sebagai bentuk solidaritas dan persaudaraan. Untuk menwujudkan hal ini 

maka pengaturan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dan representasi 

masyarakat dalam pemerintahaan. Nilai solidaritas dan persaudaraan ini 

mengantarkan manusia untuk bahu-membahu dalam meningkatkan kesejateraan 
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bersama dan berkeadilan, menghindari persaingan yang ditimbulkan oleh 

kerakusan untuk menguasai semua hal, sehingga terwujudlah persatuan yang kuat 

dalam berekonomi. Konsep ini kemudian dikenal secara universal sebagai 

egalitarianisme.  

Peranan Tuhan jika dibenturkan dengan dua paham ekonomi lainnya 

tentunya akan menjadi bertolak belakang. Baik itu kapitalis maupun komunis 

melihat bahwa Tuhan bersifat pribadi dan berada di luar narasi ekonomi. Tuhan 

hanyalah masalah ibadah saja. Kapitalis melihat bahwa pasar adalah konsep 

permintaan dan penawaran sebagai kiblatnya. Harta adalah hasil kerja keras 

manusia dan bersifat individual. “Saya kaya karena saya usaha saya sendiri” 

begitulah syahadat yang mereka imani di dalam berekonomi. Tidak ada Tuhan di 

dalam ekonomi lebih-lebih konsep tanggungjawabnya terhadap Tuhan. Komunis 

melihat bahwa manusia adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Etatisme menggiring 

manusia melihat bahwa kelompoknya adalah sang maha mengatur, memerintah, 

dan menikmati apa yang mereka capai. Tanggung jawab utamanya adalah 

menciptakan ekonomi yang sama rasa dan sama rata bagi seluruh negeri. 

Demikian akhirnya Mubyarto (1987) menjabarkan realitas sistem ekonomi 

yang ada di Indonesia, kuncinya adalah pada penyelarasan antara ilmu ekonomi 

dengan ideologi yang dianut. Ekonomi pancasila adalah dobrakan baru dalam 

terapan ilmu murni maupun sebagai terapan. Jika dibandingkan dengan ilmu 

ekonomi lain, lebih-lebih ilmu ekonomi konvensional yang teruji lebih dari 200 

tahun, bukan berarti ekonomi pancasila tidak punya ruang. Untuk itu, para praktisi 

dan akademisi harus tetap membuat diskusi tentang ilmu ekonomi khas Indonesia 

tetap hangat di dalam diskusi. Tugas kita, para peneliti, adalah tetap mencari 
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ruang baru dan celah-celah besar di dalam teori ini dan mengisinya dengan 

temuan-temuan baru, dan menghilangkan hambatan-hambatan psikologis dalam 

menerapkannya. Tujuannya adalah menjadikan ekonomi pancasila menjadi lebih 

berbobot, memiliki kekuatan ekonomi yang sempurna untuk Indonesia.   

2.4.2 Ekonomi Kerakyatan Versi Revrisond Baswir 

Semenjak Mohammad Hatta menulis sebuah artikel dengan judul 

“Ekonomi Rakyat” pada tahun 1933, dunia akademisi nasional maupun 

internasional mendapat sebuah pencerahan tentang lahirnya sebuah poros aliran 

pergerakan ekonomi yang unik dan baru. Istilah demi istilah terus bereinkarnasi 

untuk menamai pemikiran ini seperti ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan, 

ekonomi pancasila, ekonomi Indonesia, perekonomian rakyat, demokrasi 

ekonomi, dan berbagai istilah lain yang lahir dari berbagai pengamat, praktisi, 

maupun akademisi. Di mana semua istilah itu lahir dari embrio pemikiran 

Mohammad Hatta, berkembang dari pendekatan yang berbeda, namun bermuara 

pada tujuan yang sama yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Revrisond Baswir, seorang ekonom dari Pekan Baru, melihat bahwa ada masalah 

penting yang membuat sistem ekonomi ini masih tidak dapat berjalan dengan 

baik. 

Baswir (1997:4) memaknai ekonomi kerakyatan adalah suatu situasi 

perekonomian di mana berbagai kegiatan ekonomi diselenggarakan dengan 

melibatkan partisipasi semua anggota masyarakat, sementara penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan ekonomi pun berada di bawah pengendalian rakyat. Ada dua 

unsur utama ada di dalam ekonomi kerakyatan yakni demokrasi dan kemakmuran. 

Ekonomi kerakyatan menghendaki keterlibatan seluruh elemen di dalam semua 
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aktivitas ekonomi, menghapuskan eksploitas, dan kepemilikan sendi-sendi usaha 

di bawah naungan pemilikan anggota-anggota masyarakat, dan kemudian diatur di 

dalam kebijakan pemerintah yang adil (lihat Baswir, 1997; 6-7; Baswir, 2009). 

Kemudian sistem ini berjalan dalam naungan asas kekeluargaan, rasa 

persaudaraan, dan keinginan untuk memajukan kesejahteraan bersama sehingga 

tolak ukur kemakmuran adalah sejahteraan bersama buka satu kelompok (lihat 

Baswir, 2009). Konsepsi penggabungan dua unsur tersebut memberikan kekuatan 

utama perekonomian di tangan rakyat untuk memakmurkan bangsanya dibantu 

oleh kebijakan pemerintah. Konsep ini disepakati sebagai kedaulatan rakyat. 

Baswir (1997:5) merisaukan eksistensi kedaulatan rakyat di dalam 

ekonomi, pasalnya jalan ekonomi saat ini justru melahirkan tiga kelas baru. Kelas 

ekonomi konglomerat, birokrat, dan rakyat. Sistem ekonomi Indonesia didominasi 

oleh para konglomerat dan birokrat. Konglomerat adalah para pemain ekonomi 

yang mendominasi kegiatan produksi dan mereka sendiri yang menikmati 

hasilnya sementara yang dimaksud birokrat adalah pemerintah. Ironisnya adalah 

komposisi konglomerat adalah para kapitalis birokrat dan bisnis keluarga pejabat. 

Kedua kelas ini saling berkolusi dan cenderung membentuk satu kekuatan. 

Konglomerat memiliki kemampuan yang kuat dalam mengendalikan ekonomi 

sementara birokrat punya kuasa lebih dalam mengatur dan menetapkan kebijakan. 

Dalam perkembangannya, para konglomerat terjun di dalam politik dan birokrat 

pun masuk dalam dunia bisnis. Rakyat bahkan tidak bisa membedakan mana yang 

birokrat dan mana yang konglomerat, karena keduanya saling tumpang tindih. 

Rakyat terjepit di dalam kuasa dua kelas ini karena kemampuannya yang lemah 

ditambah lagi birokrasi yang rumit.  
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Tidak berhenti sampai di situ, kekuatan konglomerat-birokrat di Indonesia 

melahirkan budaya baru yang sifatnya negatif. Konglomerat memiliki landasan 

berpikir kapitalis, yakni mementingkan kesejahteraan sendiri dan pencapaian 

kemakmuran maksimal. Landasan berpikir ini kemudian tertular ke birokrat. 

Aksiologi negatif dari penularan paham kapitalis konglomerat ke birokrat adalah 

korupsi. Konglomerat-birokrat memiliki hasrat meraup keuntungan pribadi 

sebesar-besarnya dari kesempatan mengatur jalannya politik dan ekonomi (lihat 

Baswir, 1997:194).  

Efek buruk dari korupsi yang terjadi adalah menambah beban ekonomi 

dalam pembangunan. Biaya ekonomi menjadi sangat tinggi akibat 

penyalahgunaan uang negara. Contohnya korupsi di Depparpostel (Departemen 

Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) dan Departemen Pertanian pada tahun 1996 

yang menghabiskan anggaran hingga 110 milyar rupiah, dugaan korupsi keluarga 

bisnis Soeharto yang tidak terhitung nilainya (Lihat Richburg, 1998; Parry, 1996), 

dan serangkaian korupsi lain yang dilakukan oleh konglomerat-birokat yang 

masih belum terdeteksi. Besar dan maraknya budaya korupsi ini menobatkan 

Indonesia sebagai negara terkorup ke tiga di dunia versi Transparancy 

International pada tahun 1995 (Baswir, 1997). Nilai uang negara yang sangat 

besar seharusnya digunakan dalam pembangunan “dimakan” sendiri oleh mereka, 

belum lagi mengingat bahwa komponen uang negara tersebut adalah pajak dari 

hasil kerja keras sebagian besar rakyat. Baswir (1997:195) melihat bahwa korupsi 

dan kolusi adalah momok besar dalam efisiensi ekonomi di Indonesia dan hal 

melebarkan kesenjangan ekonomi. Dua momok inilah yang menjadi penghambat 

ekonomi kerakyatan. 
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 Menurut Baswir (2009:14) manifestasi ekonomi kerakyatan yang 

berkaitan dengan “pemurnian” ekonomi kerakyatan antara lain pembenahan tata 

kelola negara. Kita patut berbangga karena Indonesia memiliki pengelolaan yang 

cukup baik dewasa ini terutama dalam penanggulangan korupsi. Terbukti 

Indonesia per tahun 2016 menduduki urutan ke 90 dari 176 berdasarkan runut 

corruption perception index yang dibuat oleh Transparancy Internasional 

(Transparancy Internasional: 2017). Semenjak pembentukan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2012, angka korupsi di dalam birokrasi 

Indonesia terus turun. Namun demikian, bukan berarti korupsi bisa benar-benar 

hilang. Budaya buruk ini selalu akan muncul menggerogoti semua jenis bentuk 

sistem ekonomi terutama jika komposisi konglomerat masih ada di dalam 

birokrat. Untuk itu korupsi masih menjadi masalah yang patut diwaspadai di 

dalam sistem ekonomi kerakyatan. 

 Menjalankan subtansi ekonomi kerakyatan yang terdapat di dalam UUD 

pasal 33 tahun 1945 adalah kunci di dalam penangkalan kesenjangan sosial. 

Menurut Baswir (dalam Mubyarto et al, 2014:35) rakyat harus diberikan 

kedaulatannya lagi dalam berekonomi, artinya rakyat secara kolektif itu 

dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk 

mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), 

pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan 

(toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di sisi 

lain rakyat diberikan porsi yang tepat dalam kepemilikan sendi-sendi 

perekonomian dan memeperkuat lagi asas utama dalam ekonomi Indonesia, yakni 

asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan akan meningkatkan mental rakyat untuk 
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memajukan kesejahteraan bersama dan meningkatkan hasrat di dalam diri 

pemerintah untuk terus melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut antara lain 

pemeliharaan fakir miskin, penguasaan cabang-cabang produksi penting, dan 

melindungi rakyatnya. Pola asas kekeluargaan pemerintah dan rakyat ini terkenal 

dengan istilah partenalisme, hubungan ayah dan anak atau guru dan murid 

(Baswir, 1997:7). 

 Revrisond Baswir menjabarkan pendefinisiannya tentang ekonomi 

kerakyatan. Agar bisa berjalan, maka hal yang harus dibenahi adalah tata kelola 

birokrat dan menekan kesenjangan ekonomi yang dibuat oleh konglomerat. 

Indonesia kini mendapat tantangan baru yakni konglomerat baru 

(neokolonialisme) dari Intenasional yang mengendarai globalisme. Selama 72 

tahun ini sistem Indonesia masih belum sempurna. Melawan kelompok 

neokolonialisme sekarang menjadi lebih sulit dibandingkan pada zaman Soekarno 

dulu. Ekonomi kerakyatan adalah memerdekakan setiap manusia (diri sendiri) dari 

kekuasaan manusia lain (Mubyarto et al, 2014:37). 

2.5 Ekonomi Kerakyatan Melawan Kapitalisme 

 Ekonomi kerakyatan lahir dari kepedulian dan kerisauan para pemikir di 

Indonesia terhadap dominasi. Ekonomi kerakyatan dipopulerkan oleh Mohammad 

Hatta karena tertekannya kondisi ekonomi rakyat nusantara oleh dominasi 

kolonial. Ekonomi pancasila dicetuskan oleh Mubyarto setelah melihat dominasi 

landasan ilmu kapitalis yang meresap di dalam dasar pembangunan nasional. 

Ekonomi kerakyatan bagi Baswir adalah gagasan untuk meluruskan sistem di 

dalam negara dari dominasi konglomerat dan birokrat. Pemikiran aliran ekonomi 
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baru ini intinya menolak dominasi liberal-kapitalis dan membawa bangsa 

Indonesia menuju tujuan ekonomi yang tepat, kemakmuran dan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat.  

 Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kita dapat memahami bahwa 

Mohammad Hatta menangkap bahwa rakyat Indonesia pada masa itu terpecah 

belah dalam kelas ekonomi ciptaan penjajah, terperangkap dalam kebodohan 

karena tidak ada sosok pemerintah yang mampu mengayomi  dan mendidik 

(mengingat bahwa pada masa itu “pemerintah” adalah para kolonial), dan tidak 

punya arah karena energi terkuras akibat kemiskinan. Mohammad Hatta meramu 

ekonomi kerakyatan sebagai formula yang tepat untuk menyelamatkan bangsa ini. 

Melalui tiga ide pokok ekonomi kerakyatan yakni persatuan, peran pemerintah, 

dan ketuhanan. 

 Kelas ekonomi yang menjulang vertikal ke atas “dibaringkan” menjadi 

golongan dan peran yang horizontal. Pemerintah ada sebagai “ayah” dari 

perekonomian dengan cara mendidik, mengawasi, dan mengarahkan. Dalam 

lingkup nilai-nilai Tuhan, rakyat diarahkan untuk menjunjung tinggi persaudaraan 

(solidarita), percaya pada diri sendiri (individualita), dan bertanggung jawab.  

 Semakin bertambah tahun, ekonomi kerakyatan semakin mendapat 

tantangan yang lebih berat. Kolonialisme berubah bentuk menjadi 

neokolonialisme dalam bentuk imperialisme modern, penjajahan bukan lagi dalam 

bentuk perebutan tanah negara melainkan penyusupan dogma melalui ilmu, fungsi 

pemerintahan, dan penyatuan persepsi tentang percepatan efisiensi. Tujuannya 

hanya satu, yakni penguasaan semua sendi perekonomian dunia. Imperialisme 

modern ini dikemas cantik dengan nama globalisasi. 
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 Mahzab liberalisme-kapitalis dalam globalisasi sangat kuat pengaruhnya 

karena memiliki landasan ilmu ekonomi konvensional yang sudah berumur lebih 

dari 200 tahun dan eforia pasar ciptaannya mampu menarik minat banyak negara. 

Fukuyama (1992) dalam bukunya “The End Of Story: The Last Man Standing” 

bahkan memprediksi bahwa demokrasi dengan sistem ekonomi kapitalis adalah 

bentuk akhir sistem kenegaraan dan ekonomi yang akan ada di dunia. Di dalam 

sejarah, satu-satunya yang pernah “menggoyang” paham ini adalah sosialis-

komunis ala Karl Max (1818) dengan dogma penghapusan kelas. Sayangnya, 

paham ini selalu melihat dunia sebagai tempat yang tidak pernah damai. Mereka 

tidak segan melakukan pemberontakan dan kekerasan sehingga dogma ini 

menjadi dibenci. Termasuk dengan Indonesia yang memiliki sejarah kelam 

dengan kekerasan yang diciptakan oleh komunisme. Pertanyaannya adalah, 

apakah dunia akan berakhir di dalam penghipasan penguasa global? 

Globalisasi terlihat “matang” di mata dunia, namun bukan berarti tanpa 

kritik. Nehen (2010) mendefinisikan globalisasi adalah satu proses peningkatan 

keterkaitan dan ketergantungan antar manusia dan antar bangsa di seluruh dunia 

melalui aliran modal (investasi), tenaga kerja, perdagangan, dan interaksi lainnya 

seperti perjalanan, budaya populer, dan lain-lain sehingga batas-batas satu negara 

menjadi bias. Definisi ini menimbulkan berbagai kritik, bukan dari benar atau 

tidak penjabaran kalimatnya, namun dari poin-poin yang disebutkan oleh Nehen 

(2010). Memang, globalisasi adalah trobosan yang baik jika berbicara tentang 

efisiensi, namun sayangnya tidak mampu memecahkan masalah-masalah keadilan 

(Mubyarto et al, 2014:3). Sukarsa (dalam Mubyarto et al, 2014:63) melihat 

hilangnya batas-batas negara akibat globalisasi berakibat fatal bagi industri di 
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dalam negara berkembang.  

 Sukarsa (dalam Mubyarto et al, 2014:63) menjelaskan bahwa pembiasan 

batas negara adalah biang kegagalan industri lokal. Globalisasi bertujuan 

meningkatkan produksi global dengan meluaskan akses pasar barang ke luar dan 

modal yang masuk sehingga sebuah negara mendapat akses yang lebih dalam 

perdagangan disertai dengan penyerapan teknologi dunia yang lebih baik. Namun, 

kenyataan yang diterima oleh pelaku ekonomi, terutama negara berkembang 

seperti Indonesia adalah hambatan pertumbuhan Industri dalam negeri. Kekuatan 

pemain pasar multinasional dengan modal yang lebih besar dan efisien menekan 

industri lokal. Pasar domestik dikuasi oleh mereka. Tidak sampai di situ, industri 

lokal yang kalah bersaing tersebut semakin ditekan oleh material yang masuk dari 

luar karena harga dan kualitas yang lebih baik. Negara berkembang cenderung 

lebih banyak impor dari pada ekspor karena hal tersebut. Dampaknya neraca 

pembayaran negara semakin besar. Artinya globalisasi merusak tatanan industri 

lokal negara berkembang dalam prospek jangka panjang. 

 Teori neoklasik yang terkandung di dalam globalisasi mengajarkan tentang 

efisiensi. Pasar bebas menggiring pelaku ekonomi untuk menekan biaya dan 

beban dengan tujuan maksimalisasi laba. Sifatnya yang “bebas” artinya pasar 

boleh dimasuki oleh siapa saja dan bisa keluar kapan saja. Lalu pertanyaannya, 

siapa yang akan tetap bertahan di dalam pasar? Kembali ke ajaran teori neoklasik, 

siapa yang mampu bertahan di dalam pasar adalah yang mampu berjalan dengan 

efisien. Efisien di dalam teori neoklasik sederhana, buang semua yang tidak 

dibutuhkan dan menjadi beban, kemudian maksimalkan yang ada.  
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Globalisasi kemudian melanggar kebutuhan utama industri negara-negara 

berkembang: keadilan. Dogma efisiensi akan melihat manusia sebagai aset, 

artinya mereka tidak segan membayar lebih murah demi mendapatkan beban yang 

rendah. Manusia yang tidak bisa bekerja dengan baik tidak segan untuk langsung 

disingkirkan. Dogma efisiensi akan menciptakan sifat individualisme. Globalisasi 

tidak akan memandang komponen industri lokal yang terdiri atas, pelaku ekonomi 

dengan skala kecil, golongan ekonomi lemah, pelaku ekonomi usaha mikro, kecil 

dan menengah/sektor informal. Padahal, di negara berkembang, para pelaku 

ekonomi inilah yang patut menjadi perhatian untuk dikembangnya. Indikasi ini 

menunjukan bahwa globalisasi baik jika berbicara tentang efisiensi namun gagal 

mempresentasikan keadilan (Mubyarto et al, 2014:3). 

Magnet utama globalisasi adalah percepatan arus modal. Untuk 

menunjang hal tersebut, maka dibutuhkan informasi finansial yang menunjukan 

kondisi perusahaan di dalam sebuah negara. Satu-satunya yang mampu 

mengakomodir informasi berkaitan hal ini adalah pelaporan keuangan yang dapat 

ditemukan di dalam akuntansi. Pelaporan keuangan haruslah komparatif dan 

relevan agar dapat digunakan oleh semua pihak, karena itu diciptakanlah sebuah 

standar pelaporan keuangan yang dapat diterima internasional dengan nama 

International Financial Standard Reporting (IFRS). 

 Sama halnya dengan produk liberal lainnya, IFRS ada dengan landasan 

ilmu neoklasik. IFRS memiliki tujuan utama sebagai pelindung investor dari 

misinformasi dalam transaksi binis. Landasan ilmu ini seharusnya dipertanyakan 

relevansinya. Penerapan IFRS dianggap sebagai kebijakan yang dipengaruhi 

secara tidak wajar. Ilmu neoklasik landasan pembuatan IFRS dianggap sebagai 
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ilmu yang bebas nilai dan objektif, pandangan ini tidak tepat. Ilmu neoklasik ada 

untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di negara kapitalis, artinya 

IFRS diciptakan untuk itu (lihat Mubyarto et al, 2014;5). Negara-negara 

berkembang memiliki permasalahan yang berbeda, idealnya standar akuntansi 

haruslah dinamis mengikuti sejarah dan permasalahan masing-masing negara. 

Ibarat sebuah program komputer, sebuah aplikasi dengan sistem yang berbeda 

tidak akan berjalan dengan benar. Sebelum digunakan aplikasi tersebut harus 

dilakukan penyesuaian terlebih dahulu agar bisa digunakan. Sama halnya dengan 

IFRS, harus ada penyesuaian terlebih dahulu sebelum masuk ke Indonesia. Harus 

ada penyesuaian antara tujuan IFRS dengan tujuan sistem ekonomi kerakyatan.  

 Tujuan pelaporan keuangan versi IFRS adalah melindungi investor, baik 

itu investor saat ini, kreditur, dan pemodal lainnya (bersifat individual). 

Sementara sistem ekonomi kerakyatan bertujuan menciptakan kemakmuran 

bersama dalam payung kebijakan pemerintah (bersifat egalitarian). Untuk 

menyesuaikan ini, penelitian harus mendefinisikan terlebih dahulu konsep sejarah 

dari tujuan pelaporan keuangan versi IFRS untuk selanjutnya menentukan apa dan 

mengapa tujuan ini menjadi tidak tepat.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan 

paradigma posmodernisme untuk memahami dan menjawab masalah yang timbul 

dari fenomena. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2004) mengemukakan bahwa 

metodologi penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati. Menurut Hadiwinata dalam Triyuwono 

(2006a:120) Karakteristik penulisan kualitatif yang dapat diartikan dengan 

penulisan menggunakan perspektif posmodernisme memberikan bantuan 

gambaran penulis untuk dapat meletakkan dirinya di luar paradigma modern 

dalam arti bahwa ia menilai modernisme bukan dari kriteria modernitas, tetapi 

melihatnya dengan cara kontemplasi dan dekonstruksi.  

3.2 Paradigma Penelitian 

Metodologi penelitian mengikuti rumusan masalah atau pernyataan 

penelitian yang ditetapkan dan menggunakan metode sebagai “alat” penelitian 

(Kamayanti, 2016:12). Pada penelitian non-positivisme sangat penting untuk 

menyadari di mana posisi peneliti dan kaca mata apa yang peneliti itu gunakan 

karena hal ini akan berpengaruh pada metode penelitian yang digunakan. Peneliti 

harus sadar tentang realitas, fenomena, dan asumsi fundamental yang dia hadapi 

ketika sedang meneliti. 
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 Peneliti non-positivisme percaya dan sadar bahwa asumsi fundamental itu 

bersifat volatil, artinya tidak ada kebenaran yang hakiki, tidak ada kebenaran 

mutlak, dan selalu ada kebenaran di atas kebenaran karena kebenaran sejatinya 

hanya milik Tuhan. Asumsi fundamental itulah yang digunakan sebagai “kaca 

mata” untuk melihat fenomena, realitas, dan semesta. Cara memandang ini 

disebut dengan paradigma (Kamayanti, 2016:13).  

 Paradigma penelitian ini adalah paradigma posmodern. Paradigma 

digunakan berdasarkan “ruh”, arah, dan waktu fenomena terjadi. Pada dasarnya 

tidak ada peneliti, filsuf, dan pergerakan pemikiran lain yang melabeli dirinya 

sendiri dengan kotak-kotak paradigma. Hal ini hanya dilakukan untuk memberi 

arah penelitian dengan memberikan istilah yang dapat diterima oleh umum.  

Secara garis besar penelitian ini sejalan dengan cara berpikir penelitian 

dan pemikiran para posmodernis dengan beberapa alasan. Yang pertama 

penelitian ini lahir karena kegundahan atas kemapanan norma-norma sosial 

khususnya standar pelaporan keuangan yang berlaku dari tirani penguasa. Kedua, 

penelitian ini mencoba untuk membongkar dan menyusun kembali tujuan 

pelaporan keuangan yang “Barat-Sentris” menjadi tujuan pelaporan keuangan 

yang “Lokal-Sentris” dengan konsep ekonomi kerakyatan dengan bahasa yang 

lebih mudah dipahami, dipelajari dan sesuai dengan kultur Indonesia (lihat 

Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro, 2016:183). Dan ketiga, 

penelitian ini lahir karena kejenuhan atas asumsi-asumsi modern (postivisme, 

interpretivisme, dan kritis) dengan asumsi ketiadaan realitas konkret dan menolak 

kebenaran tunggal termasuk penunggalan standar pelaporan keuangan dan 

penunggalan tujuan laporan keuangan (lihat Kamayanti; 2016:31-32). 
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Permasalahan yang sudah terjadi mengakar kuat dan tidak cukup hanya 

dengan memberikan sugesti dan kritik semata. Untuk itu perlu disajikan bentuk 

baru tanpa menghancurkan bentuk lama atau dengan menyisakan sedikit bentuk 

lama. Proses ini disebut dengan dekonstruksi. Menurut Triyuwono (2012:372-

374) dekonstruksi adalah upaya menghadirkan aspek-aspek lain yang berada di 

luar narasi besar. Dekonstruksi sering dijelaskan sebagai skeptis dan destruktif, 

seperti membongkar sebuah bangunan dalam artian setelah dibongkar kemudian 

bisa dipasang kembali seperti kata filsuf Jaques Derrida “deconstruire” yang 

dalam bahasa perancis berarti “membongkar mesin”. Orang yang melakukan 

dekonstruksi seperti seorang montir mobil, ia membongkar sesuatu yang dia 

anggap rusak, menggoyang, menjungkir-balikan dengan tujuan memberi peluang 

untuk dirinya dan orang lain membangun hal-hal baru dan menemukan makna 

baru. Dekonstruksi akan membuka pemikiran yang tertutup atas sesuatu. 

Penekanan dekonstruksi ala Derrida bukan pada kritik benar dan salah, melainkan 

pada heterogenitas, perbedaan, dan  disasoisasi.  

Derrida menciptakan istilah baru yang menjadi konsepnya dalam 

melakukan dekonstruksi yakni “differance”. Differance secara gamblang tidak 

berarti berbeda, melainkan menunda atau memberi ruang (gap) (O’Donnell, 

2003:58). Dekosntruksi ala Derrida tidak hanya terbatas pada studi sastra, namun 

juga bisa digunakan pada hal lain seperti ideologi, wacana, dan gerakan atau biasa 

dikenal dengan istilah dekonstruksi ideologi (O’Donnell, 2003:59). 
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3.3 Ekonomi Kerakyatan sebagai Teori dalam Metodologi Penelitian 

 Pada penelitian positivisme, peneliti menggunakan teori sebagai dasar 

fundamental dalam membuat model penelitian dan dijadikan panduan untuk 

menurunkan variabel serta indikator yang diteliti. Teori yang digunakan haruslah 

teori yang lulus uji falsifikasi (Kamayanti, 2016:168). Pada penelitian non-

positivisme, terutama pada ranah kritis, posmodernis, dan religius dapat 

menggunakan teori sebagai metodologi. Dalam hal ini teori yang dimaksud adalah 

pernyataan berbasis asumsi-asumsi fundamental mengenai realitas dan 

korelasinya dengan ideologi, serta tidak harus melalui proses falsifikasi 

(Kamayanti, 2016:168).  

 Penelitian non-positivisme terutama untuk penelitian kualitatifnya bisa 

menggunakan teori yang sudah mapan dan teruji falsifikasi. Namun, penelitian ini 

tidak melakukan itu karena berasumsi bahwa teori yang sudah terbentuk itu 

digenerasi dari pendekatan deduktif karena kepentingan. Burrell dan Morgan 

(1979) menjelaskan bahwa paradigma sejatinya adalah asumsi social-scientific 

reality yang terpisah satu sama lain dan berdasar pernyataan ini Kamayanti 

(2016:17) menyimpulkan bahwa peneliti tidak harus terbelenggu dalam penjara 

pikiran untuk menggunakan teori, ilmu, dan paradigma yang sama dengan peneliti 

Barat gunakan. Seperti potsmodis lainnya, penelitian ini menolak menggunakan 

teori dan ilmu modern sebagai dasar mutlak. Teori dan ilmu modern itu dibangun 

berdasar kehidupan konkret dalam ruang dan waktu tertentu (Triyuwono, 

Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro, 2016:34). Oleh karena itu teori dan ilmu 

modern yang dibangun di Barat sejatinya berdasar pada kehidupan konkret Barat.   
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Penelitian ini menggunakan pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi 

kerakyatan. Menurut Kamayanti (2016:189) peneliti (terutama peneliti non-

positivisme) memiliki kebebasan luar biasa untuk menggunakan pemikiran  

menjadi sebuah metodologi. Sebelum hal ini dilakukan, peneliti harus 

meyakinkan bahwa pemikiran tersebut telah diusulkan beberapa dekade silam dan 

konteks pemikiran yang dibangun dapat tersinkronisasi dengan konteks isu 

penelitian yang diangkat.  

 Tahapan sebuah pemikiran bisa menjadi dasar metodologi menurut 

Kamayanti (2016:189) harulah melewati enam pertanyaan kontekstual yang harus 

dijawab: 

“(1) Bagaimana pandangan pemikir tentang realitas saat itu?; 

(2) Bagaimana pandangan anda tentang realitas saat ini?; 

(3) Bagaimana pandangan pemikir tentang ilmu saat itu?; 

(4) Bagaimana pandangan anda tentang ilmu saat ini?; 

(5) Bagaimana pandangan pemikir tentang manusia saat itu?; 

(6) Bagaimana pandangan anda tentang manusia saat ini?”  

Ke enam pertanyaan ini jika terjawab akan merumuskan metodologi atau 

alasan-alasan subtansial mengapa sebuah pemikiran bisa atau tidak dijadikan cara 

menganalisis dan menyelesaikan masalah. Setelah itu menurut Kamayanti 

(2016:189) dalam rangka menurunkan metode, ada empat pernyataan yang harus 

dijawab peneliti: 

“(1) Bagi sang pemikir, bagaimana pandangannya tentang keberadaan 

Tuhan dan kaitannya dengan ilmu dan realitas?  

(2) Bagi sang pemikir, bagaimana pandangan tentang realitas ideal? 

(3) Bagi sang pemikir, bagaimana pandangan tentang ilmu ideal? 

(4) Bagi sang pemikir, bagaimana pandangannya tentang peran manusia 

dalam realitas dan pembangunan ilmu?”  
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Sinkronisasi pemikiran Mohammad Hatta tentang ekonomi kerakyatan ini 

penting dilakukan untuk melihat apakah pemikiran ini relevan digunakan. 

Sinkorinsasi pemikiran yang telah dilakukan kemudian  disarikan lagi dalam 

bentuk premis. Premis ini yang nantinya digunakan dalam penelitan. 

Premis ini kemudian bisa diturunkan sebagai alat analisis dalam penelitian 

ini. Premis yang terbentuk dari pemikiran ekonomi kerakyatan dianggap relevan 

dengan kondisi akuntansi saat ini. Metode penelitian tidak boleh lagi mengambil 

bentuk abstrak. Setiap langkah, tahap demi tahap, harus sangat rinci dan jelas 

(Kamayanti, 2012:189). Untuk itu langkah-langkah analisis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data dengan teknik literature survey dan melakukan 

telaah literatur. Literatur yang digunakan sebagian besar adalah dokumen, 

penelitian terdahulu, situs internet, dan buku yang berkaitan dengan 

standar pelaporan keuangan, tujuan pelaporan keuangan, IFRS dan 

PSAK, tulisan asli Mohammad Hatta yang berkaitan tentang ekonomi 

kerakyatan, dan tulisan tentang Mohammad Hatta dan ekonomi 

kerakyatan yang ditulis oleh orang lain. 

2. Memberikan bukti bahwa tujuan pelaporan akuntansi yang ada sekarang 

melenceng dari sistem dan paham ekonomi yang dianut oleh Indonesia. 

3. Melakukan dekonstruksi dari tujuan pelaporan keuangan berdasarkan 

pemikiran ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta. 

4. Memberi keyakinan bahwa konstruksi baru yang sudah dibentuk akan 

mengembalikan tujuan pelaporan keuangan kembali ke arah yang tepat 

dan menolak penegasian kepentingan rakyat dari pengerukan sumber daya 
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alam dengan akuntansi sebagai senjata kapitalisme. 

Pola konkret dekonstruksi yang digunakan pada penelitian ini mengikuti 

jejak dari salah satu pemikir posmodernis Jacques Derrida (O’Donnell, 2003:58) 

yang antara lain sebagai berikut: 

1. Mencari pemahaman tentang tujuan pelaporan keuangan yang tertulis di 

dalam kerangka konseptual standar pelaporan keuangan. 

2. Mengungkapkan teori, ideologi, logika, atau pemikiran baru lalu 

menabrakannya dengan konstuk awal. Dalam penelitian ini yang menjadi 

teori, ideologi, logika, atau pemikiran baru adalah premis yang sudah 

disarikan dari sinkornisasi pemikiran  ekonomi kerakyatan Mohammad 

Hatta. 

3. Menyajikan bentuk alternatif dari tujuan pelaporan keuangan dalam 

kacamata ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta sebagai hasil 

dekonstruksi. 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Triyuwono (2006:280) adalah cara peneliti 

(dari pengumpulan data sampai pada analisis data) memberikan jawaban atas 

permasalahan teoritis atau praktis yang sedang dihadapinya. Metodologi 

penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan 

digunakan untuk keperluan penelitian (Sugiyono, 2012). Metode penelitian harus 

mengungkapkan unit analisis sebagai sumber data, sumber data yang diperoleh, 

dan teknik yang digunakan dalam menganalisis data tersebut. Berikut adalah unit 

analisis, sumber, dan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini. 
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3.4.1 Unit Analisis 

Menurut Singleton dan Straits (2005:45) objek dan event yang dipelajari 

pada penelitian sosial direferensikan sebagai unit analisis. Peneliti sosial 

mempelajari berbagai variasi unit yang antara lain: orang, peran, dan hubungan. 

Unit analisis juga bisa berupa social grouping seperti keluarga, organisasi, dan 

kota.  Unit analisis juga bisa dalam bentuk artifak sosial seperti: buku, dokumen, 

prazasti, bahkan bangunan. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah 

tujuan pelaporan keuangan versi IFRS yang diadopsi dalam PSAK. 

3.4.2 Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang siap 

diolah menjadi informasi yang berguna. Menurut Bordens dan Abbot (2005:61) 

sumber data penelitian terbagi menjadi dua yakni primary source dan secondary 

source. Primary source antara lain teks penuh dari laporan penelitian dan tulisan 

terdahulu, termasuk semua rincian laporan penelitian.  Second source adalah 

rangkuman informasi dari primary source. Contoh dari second source antara lain 

buku, majalah, koran, program televisi, film, laporan keuangan, laporan rapat dan 

lain-lain. Ketika menggunakan secondary source peneliti harus memastikan 

bahwa data yang digunakan valid dan bisa digunakan dalam penelitian. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan Mohammad Hatta yang 

diterjemahkan dan dikumpulkan oleh LP3ES, jurnal penelitian yang berkaitan 

dengan kritik terhadap akuntansi, jurnal yang berkaitan dengan IFRS, dan biografi 

Mohammad Hatta yang ditulis oleh orang lain.  
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3.4.3 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan analisis data. Menurut 

Creswell (2007:148) analisis data merupakan kegiatan mempersiapkan dan 

mengelompokkan data yang kemudian dilakukan pengurangan data berdasarkan 

tema melaui proses penggodean untuk selanjutnya disajikan. Menurut Moleong 

(2004:247) analisis data adalah  proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.  

Data yang dikumpulkan oleh peneliti kemudian dianalisa lebih lanjut 

untuk menjadi suatu informasi yang berguna. Analisa penelitian terdiri atas 

beberapa tahapan. Adapun tahapan penelitian ini antara lain sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data dengan teknik literature survey. Literatur yang 

digunakan sebagian besar adalah dokumen, penelitian terdahulu, situs 

internet, dan buku yang berkaitan dengan standar pelaporan keuangan, 

tujuan pelaporan keuangan, IFRS dan PSAK, tulisan asli Mohammad 

Hatta yang berkaitan tentang ekonomi kerakyatan, dan tulisan tentang 

Mohammad Hatta dan ekonomi kerakyatan yang ditulis oleh orang lain. 

2. Melakukan penolakan terhadap bentuk-bentuk kemapanan dan 

kebenaran tunggal tujuan pelaporan keuangan (lihat O’Donnell (2009) 

dan Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro (2016)). 

3. Melakukan dekonstruksi terhadap tujuan pelaporan keuangan yang 

memuat konsep ideologi kapitalis (konstruk lama) menjadi tujuan 

pelaporan keuangan dalam konsep ideologi ekonomi kerakyatan 

(konstruk baru). 
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3.5 Uji Keabsahan Data 

 Pada penelitian posmodern, tingkat validitas dan realibilitas data hanya 

bisa diukur dengan rasa, intuisi, dan nalar peneliti. Jadi, pada paradigma ini tidak 

ada ukuran baku dan eksak tentang validitas dan reliabilitas (Triyuwono, 

2006a:280). Posmodern menolak adanya kebenaran tunggal (Kamayanti, 2016), 

oleh karena itu pemberian tanda dan label pada sesuatu objek termasuk dalam hal 

ini menjastifikasi bahwa data itu dengan label “valid” dan “realibel”. Berdasarkan 

pemikiran Ferdinand de Saussure (1857-1913) hal ini merupakan sewenang-

wenang (O’Donnell, 2009). Memberi tanda artinya memberi nilai, aturan, dan 

keteraturan tunggal ke pada sesuatu seperti data itu valid atau tidak dan realibel 

atau tidak sama dengan memberi konsep “benar” dan “salah” alias kebenaran 

tunggal. Ini tidak sesuai dengan paradigma posmodern. Sehingga di sini validitas 

dan realibilitas data tidak memiliki ukuran baku. 
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BAB IV 

KAPITALISME DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN 

 

4.1 Kapitalisme di Dalam Tubuh Akuntansi 

Akuntansi mendehumanisasi manusia dan menghilangkan semua bentuk 

dan batas. Mohammad Hatta melihat akuntansi sebagai hasil dari cita-cita 

rasionalisme ekonomi. Mohammad Hatta juga melihat bahwa akuntansi sebagai 

perubahan bentuk baru dari perdagangan seperti dalam kutipan berikut: 

“Cita-cita rasionalisme ekonomi membawa perubahan-perubahan baru 

dalam perusahaan. Pacioli dan Simon Stevin mendapat peraturan baru dari 

hal mengerjakan buku yang umum disebut dubbel boekhouding, atau jika 

kita ingin Indonesianya, boleh dinamai “pembukuan berpasangan”. 

Dengan pendapatan ini terang jalan di dalam perusahaan sendiri” (Hatta, 

1954) 

 Mohammad Hatta melihat konsep keterpisahaan antara bisnis dengan 

modal. Keterpisahaan ini membuat orang merasa bahwa kapital adalah sesuatu 

yang berjiwa sendiri. Seperti dikutip sebagai berikut: 

“Dan peraturan buku itulah yang mula-mula membuka pikiran tentang 

kedudukan kapital sebagai tenaga “yang berjiwa sendiri” dalam 

perusahaan. Dengan itu terpisah pula perusahaan daripada orang yang 

mengemudikannya, dan menjadi badan yang berjiwa sendiri, Dan kapital 

itulah nyawanya, beredar dalam perusahaan itu.” (Hatta, 1934) 

Bentuk perdagangan berubah sejak diciptakannya akuntansi. Terjadi 

pemisahan antara pemilik modal dengan perusahaan. Akuntansi menjadi alat yang 

paling mutakhir untuk “membendakan” segala hal. Kritik Mohammad Hatta 

terhadap akuntansi tertuang di dalam kutipan berikut: 

“Segala perhubungan perusahaan pindah ke dalam buku sebagai konto dan 

angka-angka. Oleh sebab itu segala perhubungan lepas dari orangnya, 

semua di “perbendakan”; Versachlichung kata orang jerman. “ (Hatta, 

1934)
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Kepemilikan dicatat sebagai aset dan manusia dicatat sebagai beban. 

Dalam kaca mata akuntansi modal menjadi penggerak utama perusahaan. 

Sehingga modal dianggap memiliki “jiwa” sendiri. Perusahaan semakin memilih 

untuk meminang tenaga mesin sebagai faktor utama dalam produksi. Konsep 

“membendakan” segala hal versi akuntansi melihat bahwa tenaga manusia adalah 

beban yang mengurangi laba. Memaksimalkan tenaga manusia dinilai lambat jika 

dibandingkan dengan tenaga mesin (Hatta, 1934).  Dari titik ini akuntansi 

mendehumanisasi manusia. Akuntansi kapitalis yang melihat bahwa keuntungan 

di atas segala-galanya dan menaruh nyawa di dalam kapital akan memberikan 

kacamata Ausschaltungstendenz  (kecendrungan menonaktifkan) untuk semua hal 

yang bersifat beban, tidak berguna, dan menghilangkan keuntungan. Dengan sifat 

“membendakan” semua hal ini tidak hanya mesin yang rusak, manusia  yang 

dianggap tidak bekerja seperti permintaan akan dihapus (lihat Hatta, 1934). 

Akuntansi digunakan sebagai pengepul informasi untuk melakukan 

ekspansi usaha yang menjadi motor utama pendorong lahirnya globalisasi (lihat 

(Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro, 2016:277). Akuntansi 

digunakan sebagai alat untuk melakukan ekspansi ke tempat-tempat di luar negara  

perusahaan tersebut berdiri. Melalui akuntansi tercipta pelaporan keuangan. 

Pelaporan keuangan digunakan para investor untuk membaca kondisi perusahaan 

dan sebaliknya digunakan perusahaaan untuk mendapatkan investasi. Cakupan 

investasi yang bersifat internasional lebih mudah diraih karena adanya 

keseragaman bahasa akuntansi disebabkan kesamaan bentuk pelaporan keuangan.  

Perusahaan bergerak menjual-belikan benda yang tidak ada lagi ada 

bentuk tubuhnya (Hatta, 1934). Perdagangan tidak lagi antar barang  melainkan 
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melalui surat pengakuan yang ditandatangi (surat berharga) seperti yang 

diungkapkan Mohammad Hatta dalam kutipan berikut: 

“Dalam pada itu uang dan kaptal berubah pula bentuknya. Tidak lagi 

terbatas dalam daerah benda-benda yang bertubuh, melainkan angka-

angka dan perhitungan saja dalam buku, seperti giro, sudah menjadi 

kapital. Nyawanya saja yang diperhatikan, tubuhnya tidak ada lagi.” 

(Hatta, 1934) 

Efek domino dari perdagangan surat berharga  adalah munculnya sistem 

Bank yang menyediakan, menarik, menciptakan kredit, dan meminjamkan modal. 

Tidak hanya perusahaan, perorangan pun bisa ambil bagian. Cukup dengan kapital 

(dalam hal ini kapital adalah uang dan surat berharga), perorangan bisa berserikat 

dan membentuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian mereka saling menjual-

belikan surat berharga. IFRS mengakomodir informasi ini dalam penilaian aset 

melalui fair value sehingga menciptakan spekulasi yang terukur.  

Salah satu hal yang diperjual-belikan dalam pasar modal adalah surat 

utang berupa obligasi dan mengambil keuntungan untuk itu. Konsep penjualan 

obligasi antar perusahaan sebenarnya masuk dalam lingkup riba. Riba adalah 

pengambilan keuntungan dari utang-piutang. Dari sudut pandang religius hal ini 

termasuk pelanggaran terhadap larangan Tuhan. Dalam agama Islam 

permasalahan riba di atur di dalam surah Ali Imron ayat 130 dan Al Baqarah ayat 

275 – 276 tentang pelarangan melakukan transaksi riba. Dalam agama Kristen 

diatur dalam Lukas bagian 6 ayat 34-35 tentang tidak mengharapkan 

pengembalian dari sesuatu yang dipinjamkan. Dalam agama Yahudi diatur di 

dalam kitab Kitab Levicitus (Imamat) pasal 25 ayat 36-37 tentang larangan 

pembungaan dalam membantu orang lain. Konsep penjual-belian obligasi dengan 

keuntungan melanggar larangan Tuhan dalam perspektif agama apapun. 
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Akuntansi mengakomodir semua ini tanpa mengindahkan larangan Tuhan. 

Pergerakan kapital ini menggeser tradisi dunia produksi, Perusahaan tidak 

lagi melihat pertumbuhan kualitas dan kuantitas kebergunaan produksi menjadi 

peningkatan laba dari keuntungan penjualan hal-hal yang tidak ada batang 

tubuhnya. Mohammad Hatta (1934) melihat bahwa bentuk perdagangan 

mengikuti derajat termometer perekonomian kapitalisme, yakni naik dan turunnya 

harga pada tiga pasar, yakni pasar modal, pasar tenaga kerja, dan pasar barang. 

Akuntansi dan kapitalisme adalah dua hal yang tidak mudah dipisahkan. 

Dua hal ini dimetaforakan seperti satu keping koin. Penelitian Chiapello (2005) 

menemukan bahwa akuntansi adalah awal dari kelahiran gagasan kapitalisme. 

Chiapello (2005) mengkaji “perdebatan” yang muncul setelah lahirnya tulisan 

Sombart (1863–1941); seorang ahli sejarah, ekonomi, dan sosiologi bangsa 

Jerman yang menulis tentang asal-usul dan perkembangan kapitalisme yang 

berjudul De Moderne Kapitalismus (lihat  Shadilly, 1987: 325). Sombart 

mendeklarasikan bahwa akuntansi dan kapitalisme adalah dua hal yang tidak 

dapat dipisahkan baik dalam bentuk maupun konteks.  

Bagi Sombart (dalam Chiapello, 2005), sistem akuntansi berkembang 

searah dengan sejarah perkembangan kapitalisme. Kapitalisme lahir dari 

akuntansi, sementara akuntansi berkembang sejalan dengan kebutuhan sistem ini 

dari masa ke masa. Ada 5 hipotesis Sombart tentang konsep ini. Pertama, 

akuntansi adalah cabang ilmu ekonomi satu-satunya yang mampu menguantifikasi 

semua hal menjadi angka. Double Entry Bookkeeping (DEB/bentuk awal 

akuntansi) mampu menjelaskan “nilai uang” dari semua peristiwa lalu 
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mengurutkannya. Sehingga semua hal menjadi “jelas”. Konsep ini dikenal dengan 

istilah “oder and clarify”. Peristiwa ekonomi dapat dihitung sama halnya dengan 

peristiwa saintifik lainnya, seperti astronomi dan fisika. 

Ketika semua peristiwa ekonomi mampu dikuantifikasi dan hitung, lalu 

hipotesis kedua Sombart (dalam Chiapello, 2005) muncul. Peristiwa ekonomi 

dapat diakumulasikan. Lahirlah konsep accumulation. Dari titik ini orang mulai 

memperhitungkan apa yang dia perolah dan apa yang dia jual. Orang mulai 

melihat bahwa sebenarnya barang yang dia jual mampu diproduksi lebih murah 

dengan memperhitungkan kapasitas produksinya. Orang mulai melihat bahwa 

harga sebuah komoditi bisa turun karena orang tidak lagi membutuhkannya, dan 

berlaku sebaliknya.  Gabungan antara konsep ”order and clarify” dan 

“accumulation” inilah yang menjadi cikal bakal istilah “capital”. Isilah ini 

muncul dari dogma “as the capacity for accumulation as assessed through double 

entry bookkeeping”.  

Setelah orang sadar bahwa dirinya memiliki “kapasitas dalam membuat 

akumulasi” atau “kapital” tersebut, hipotesis ketiga Sombart (dalam Chiapello, 

2005) dilontarkan. DEB membawa bisnis ke arah efisiensi, atau yang kita kenal 

dengan istilah “rationalisation on commerce”. Tolak ukur bisnis adalah 

peningkatan kapital dan kemampuannya dalam membuat akumulasi yang lebih 

besar. Karena sifatnya yang rasional dan terukur, DEB mampu memprediksi 

peristiwa ekonomi di masa depan.  Hipotesis keempat Sombart kemudian adalah 

lahirnya sistem “konsep”. Ketika bisnis berkembang dalam rangka rasionalisasi, 

maka DEB dikembangkan untuk mengakomodir ini.  
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DEB kemudian melahirkan konsep penunjang sirkulasi kapital agar 

menjadi besar. Konsep tersebut antara lain perputaran kapital, biaya produksi, dan 

lain-lain. Pemahaman dan perkembangan kapital semakin luas dan berbobot 

akibat DEB. Dari titik ini munculah perusahaan-perusahaan kapital. 

Hipotesis kelima adalah pemisahaan kapital dan bisnis. Pemahaman orang 

tentang kapital pada level yang cukup baik. Orang yang sudah memiliki 

perusahaan kapital merasa bahwa apa yang dia bangun sebenarnya bisa lebih 

besar lagi dengan cara ekspansi. Dirinya bisa mengatur kapital milik orang lain 

atau kapital miliknya diatur oleh orang lain. Sehingga dapat menjangkau pasar 

yang lebih luas. Konsep “separation of the business and its owner” muncul. DEB 

menjadi alat pada saat itu untuk melihat perputaran kapital orang lain dan 

mengatur kapital milik sendiri. DEB pun sudah terintegrasi dengan jalannya 

sistem bisnis. Artinya, dengan DEB, kapital bisa “berjalan” sendiri tanpa harus 

terjun langsung sebagai pebisnis.  

Kontroversi lalu muncul setelah adanya 5 hipotesis tersebut. Pertama dari 

Yamey (1964) (dalam Chiapello, 2005) yang setuju dengan konsep “order and 

clarify” namun tidak lantas DEB yang membawa konsep “accumulation”  

menjadi kapital. Konsep kapital jauh ada sebelum DEB, dan tanpa DEB pun 

kapital bisa dihitung. Yakni dengan mengurangi inventaris dengan belanja. 

Winjum (1971) (dalam Chiapello, 2005)  setuju dengan hal ini yang melihat 

konsep kapital sudah ada di pertengahan abad ke 16 jauh sebelum DEB lahir.  

Hipotesis tentang akuntansi sebagai alat utama pengambilan keputusan 

dalam rasionalisasi bisnis dibantah oleh Yamey dan Winjum (dalam Chiapello, 
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2005). Menurut mereka, akun di dalam DEB tidak berguna dalam memproyeksi 

bisnis. Perusahaan cenderung menggunakan ukuran-ukuran lain dan tidak 

sepenuhnya menggantung pada angka-angka akun. Informasi yang ada di dalam 

DEB hanya berbicara tentang masa lalu, sementara prediksi masa depan dilihat 

dari data gejala-gejala ekonomi dan pengetahuan.  

Bantahan paling kontroversi datang dari Karl Marx dalam bukunya 

“Capital”. Menurut Chiapello  (2005) tulisan Karl Marx tentang definisi kapital 

yang membuat banyak akademisi pada masa itu mulai mempertanyakan hubungan 

antara DEB dan kapitalisme. Walaupun sebenarnya di dalam bukunya Marx tidak 

sama sekali menyebut kata “akuntansi” dan “DEB” dalam tulisannya, namun 

memahami konsep tentang kapital, laba, dan rugi yang beliau tulis, maka mudah 

bagi pembaca menyimpulkan bahwa konsep yang Marx maksud adalah akuntansi 

normatif. 

Sirkulsi kapital dan uang dikodifikasi oleh Marx menjadi M-C-M
1
, atau 

money-comodity-money.  Uang digunakan untuk membeli atau memproduksi 

barang, lalu barang dijual untuk mendapatkan uang dengan kuantitas lebih. 

Adapun komposisi M
1 

adalah M+ xM. Di mana nilai (x) mengacu pada 

penambahan nilai uang dari laba. Marx menyebutnya sebagai “surplus-values” 

(lihat Chiapello, 2005). M
1 

digunakan sebagai awal sirkulasi kapital sehingga 

konsep M-C-M
1 

bersifat kekal. 

Poin yang ditekankan oleh Marx yang menjadikannya berbeda dari 

Sombart adalah nilai utama dari perubahan M menjadi M
1 

adalah proses 

kapitalisasinya. Bagi Marx, surplus-value hanya bisa dihasilkan dari produksi. 

Sementara surplus-value tidak akan muncul dari transaksi. Pemilik kapital yang 
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membeli modal lalu menjualnya (exchange trade), maka surplus-value muncul 

ketika modal yang dibeli digunakan untuk memproduksi barang. Selama uang 

yang digunakan untuk membeli belum kembali menjadi kapital baru (M-C-M
1
) 

maka surplus-value dianggap tidak ada. Untuk itu, konsep accumulation versi 

Sombat kurang tepat bagi Marx. Accumulation bukan muncul dari pengumpulan 

kapital, melainkan proses produksi yang mengubah kualitas kapital. 

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah “apakah akuntansi dan 

kapitalisme bisa dipisahkan”. Hubungan yang kuat antara akuntansi dan 

kapitalisme agak sulit untuk dibantahkan. Namun bukan berarti dua hal ini 

bersifat “saling melahirkan”. Berkaca pada argumen Yamey, Winjum, Marx, dan 

berbagai ekonom lain (dalam Chiapello, 2005) yang melihat bahwa secara 

historikal, gagasan kapitalisme sudah ada sebelum DEB ditemukan. Terutama 

Marx yang mendefinisikan kapital tanpa menggunakan istilah akuntansi. Artinya, 

walaupun sejalan, akuntansi dan kapitalisme adalah dua hal yang terpisah. 

Dari berbagai korelasi yang dimunculkan oleh Chiapello (2005), dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi dan kapitalisme adalah dua hal yang terpisah namun 

memiliki hubungan yang kuat.  Carruthers and Espeland (1991) (dalam Chiapello, 

2005) menyebutkan bahwa dalam praktik (pada masa awal akuntansi), tidak dapat 

ditemukan bukti bahwa pebisnis menggunakan informasi DEB dalam membuat 

penawaran. Bagian yang hanya digunakan dalam DEB oleh kapitalis adalah akun 

perputaran kapital, sementara akun lain jarang digunakan (pada masa itu). Hanya 

sebagian kecil dari DEB yang digunakan oleh kapitalis. Artinya, DEB tidak bisa 

menjelaskan kelahiran kapitalisme secara teknis. Namun, beberapa konsep di 

dalam DEB seperti akun kapital, laba-rugi, dan bisnis rasional juga efisiensi 
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memengaruhi kualitas perkembangan kapitalisme. Konsep yang muncul di dalam 

DEB memengaruhi konsep kapitalisme secara legimitasi. 

Kesadaran bahwa akuntansi dan kapitalisme adalah dua hal yang terpisah 

itu penting. Akuntansi akan dilihat sebagai sesuatu yang “netral”. Akuntansi akan 

mengikuti landasan teori, kepercayaan, dan sistem ekonomi penggunanya. 

Sebagai contoh, kembali ke masa lampau ketika DEB dipopulerkan oleh 

matetatikawan-religius bernama Pacioli (1445-1517). Pacioli dianggap sebagai 

“bapak” dari akuntansi modern karena metode hitung yang beliau pelajari di 

Venesia. Pacioli adalah matematikawan pada awalnya menggunakan DEB sebagai 

rasa syukur ke pada Tuhan. Konsep dua entri adalah diambil dari pengaruh 

Aristotelisme tentang keseimbangan, keadilan versi retorika Ceriro, dan syukur 

dalam gereja Katolik. DEB dirancang untuk bersyukur, oleh karena itu kita dapat 

menemukan kalimat “in the name of God” pada lembar utama DEB. Akuntansi 

pada abad ke 6 digunakan di Arab pada era Khalifah Umar Bin Khatab (636M) 

sebagai pencatatan gaji, zakat, dan penarikan pajak bagi non muslim. Pada masa 

itu pembukuan dikenal dengan nama jarridah atau  zournal dalam bahasa Venice. 

Jarridah dikerjakan oleh seorang Mustahib. Jarridah pada masa itu memiliki 

fungsi untuk pengawasan pasar agar tetap dalam koridor ibadah. 3 pekerjaan 

utamanya adalah pelaksanaan hak Allah; keteraturan dalam ibadah, pelaksanaan 

hak pasar; pencegahaan penipuan, kebenaran timbangan, dan kecurangan, dan 

pelaksanaan keduanya; fasilitas publik, bangunan, dan kenyamanan beribadah. 

Dalam konsep Islam, akuntansi digunakan sebagai bentuk ibadah manusia ke pada 

Tuhan (Lihat Nurhayati, 2014:56-57; Triyuwono, 2006b). 
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Sejarah banyak mencatat perkembangan akuntansi jauh sebelum negara 

kapitalis menggunakannya. Konsep nilai dan moneter sudah muncul ketika 

manusia mulai beralih dari barter ke jual-beli menggunakan uang berupa logam 

hingga kertas. Manusia mulai memetakan nilai transaksi dalam catatan yang dapat 

kita temukan dalam artefak kerajaan Babilonia (4500 SM), kode-kode hamburabi 

di Mesir (2250 SM), dan catatan keuangan di Ebla, Syria Utara (Nurhayati, 

2014:51). Perkembangan akuntansi menjadi pesat setelah penemuan angka 0 dan 

sistem angka yang modern oleh bangsa Arab. Sistem angka Arab  merupakan 

hasil asimilasi budaya Arab dan Hindu pada abad ke 9. Penemuan ini yang 

kemudian meluas ke ilmu pengetahuan lain seperti aljabr (aljabar), alkhawarizmi 

(logaritma), dan lain sebagainya. Dari Arab lahir pula tokoh-tokoh ilmuan 

terkenal seperti Ibnu Rusyd (Averos) dalam bidang kimia, Ibnu Sina (Avicenna) 

dalam bidang kedokteran, dan Ibnu Khaldun dalam bidang ekonomi (lihat 

Nurhayati, 2014:52; Triyuwono, 2012:22). Sistem angka Arab menimbulkan 

spekulasi bahwa akuntansi sebenarnya sudah ditemukan di sana, mengingat sudah 

ditemukan sistem pencatatan keuangan seperti zakat, kas, dan gaji pada masa yang 

sama. Pencatatan keuangan tersebut sudah jauh ada sebelum Pacioli 

mempopulerkannya (Nurhayati, 2014:52). 

Melihat celah keterpisahaan antara akuntansi dan kapitalisme dari faktor 

sejarah menimbulkan rasa percaya diri bagi para praktisi dan akademisi untuk 

membuat akuntansi versi lain. Akuntansi punya ruang yang besar untuk 

dimodifikasi. Beberapa dekade terakhir bermunculan akuntansi dengan paradigma 

alternatif. Seperti akuntansi komunis di Romania (Albu et al, 2010), akuntansi 

syariah (Triyuwono, 2006b), dan berbagai bentuk alternatif akuntansi lainnya. 
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Sehingga tidak mungkin di masa depan muncul akuntansi berdasar ideologi 

Pancasila yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. 

Munculnya berbagai alternatif akuntansi dipicu oleh ketidakpuasan 

terhadap akuntansi konvensional yang dianggap tidak mampu menyelesaikan 

masalah lokal. Kapitalisme dalam akuntansi konvensional dinilai hanya bisa 

menjawab sebagian kecil masalah negara yang menganut sistem ekonomi yang 

berbeda. Selain itu, kapitalisme diwaspadai sebagai sistem “perusak” tatanan 

ekonomi negara lain karena sifatnya yang dominan. Salah satu “racun” yang patut 

dihindari dari kapitalisme adalah sifat bawaannya. Kapitalisme selalu membawa 

krisis. 

4.2 Krisis sebagai Racun Kapitalisme 

Sistem ekonomi kapitalis rentan terhadap krisis. Krisis adalah sifat bawaan 

dari kapitalisme (Hamid, 2009). Krisis tersebut antara lain krisis minyak, krisis 

pengangguran, krisis perdagangan, krisis keuangan, dan langkanya bahan mentah 

(lihat Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro, 2016:281). 

Mohammad Hatta (1934) melihat kapitalisme membawa dua jenis krisis yang 

melekat dalam batang tubuhnya. Krisis yang dimaksud adalah krisis exogena dan 

endogena.  

Krisis exogena adalah krisis yang terjadi karena faktor luar dari manusia. 

Krisis exogena adalah krisis yang muncul akibat perubahan bentuk alam seperti 

musim kemarau, banjir, atau bencana alam lainnya. Krisis jenis ini tidak bisa 

dihindari dan sifatnya merusak sumber daya alam sehingga mengganggu 

produksi. Krisis ini terjadi pada semua jenis sistem ekonomi (lihat Hatta, 1934). 
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Krisis endogena adalah krisis yang terjadi karena ulah manusia. Krisis 

jenis ini adalah krisis yang melekat pada tubuh kapitalisme. Krisis endogena yang 

muncul dari sistem ekonomi kapitalis antara lain krisis pasar, krisis spekulasi, dan 

krisis uang.  Penjelasan Mohammad Hatta tentang krisis bisa dilihat dalam 

kutipan berikut: 

“Produksi berubah pula sifatnya. Dari kundenproduktion, yaitu 

penghasilan menurut pesanan, menjadi produksi buat pasar, untuk 

memuaskan kebutuhan orang di seluruh negeri. Kontak langsung antara 

produksi dan konsumsi mulai kurang. Predaran barang sudah panjang, 

melalui dahulu beberapa tangan, barulah sampai kepada si pemakai. Oleh 

sebab itu kepastian pada penghasilan tidak ada lagi dan risiko mulai 

terbayang. Tiap-tiap produksi berdasar pada kira-kira, berpedoman  

kepada harga yang ada dengan menaksir berapa agaknya dilakukan di 

pasar. Kalau sudah salah menaksir pasar, sehingga penghasilan banyak 

berlebih dari pada yang dikehendaki oleh si pembeli, maka bertimbun-

timbunlah barang yang tidak laku. Arang habis besi binasa, orang yang 

menempa payah saja, Akhirnya barang-barang itu dijual dengan harga 

yang serendah-rendahnya dan kerugian yang ditanggung bukan sedikit. 

Banyak saudagar jatuh miskin karena itu. Dengan ini timbulah masalah 

baru dalam dunia ekonomi. Di sini bermula krisis ekonomi, yang bersifat 

“krisis pasar”” (Hatta, 1934) 

Krisis pasar muncul akibat spekulasi harga pasar karena permainan 

permintaan dan penawaran. Perusahaan yang mengejar laba  besar dipaksa untuk 

memproduksi barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan menekan biaya. Jumlah 

barang yang diproduksi bersifat spekulatif. Masalah terjadi ketika spekulasi 

produksi tidak sesuai dengan harapan jumlah unit yang terjual di pasar. Barang 

sudah terlanjur diproduksi dan tidak terjual akan menumpuk. Penawaran menjadi 

tinggi namun permintaan rendah. Harga menjadi terjun bebas yang menimbulkan 

kerugian. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah suatu negara akan melakukan 

campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu cara yang diambil oleh 

pemerintah adalah membatasi impor dan meningkatkan ekspor. Langkah ini 

diambil dengan tujuan mencegah pertambahan barang masuk karena impor dan 
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mengurangi penumpukan barang dengan ekspor. Langkah ini diharapkan 

menurunan harga. Namun sayangnya semua negara menerapkan hal yang sama 

untuk melindungi ekonominya. Ketika sebagian besar negara melakukan ini, 

barang semakin banyak menumpuk karena tidak ada yang mau membeli satu 

sama lain. 

Akuntansi mengantarkan perdagangan menuju ke level selanjutnya. Tidak 

hanya menjual-belikan unit barang yang terlihat rupanya, namun juga kapital 

dalam bentuk surat berharga seperti wesel, obligasi, saham, dan lain-lain. Harga 

dan nilai terbentuk dari permintaan dan penawaran di pasar bursa. Akuntansi 

menyediakan informasi tentang ini. Penilaian harga juga terjadi akibat spekulasi 

yang muncul dari misinformasi akuntansi. Di level ini krisis spekulasi dimulai. 

Hal ini diungkapkan Mohammad Hatta dalam tulisannya yang dikutip sebagai 

berikut: 

“Surat pesertaan Kompeni Perniagaan itu diperdagangkan di bursa, pasar 

uang yang baru timbul pada waktu itu. Oleh sebab itu hasil perniagaan 

tidak tetap, keuntungan Kompeni Perniagaan itu sangat turun-naik. Karena 

itu harganya naik turun pula. Keguncangan itulah yang dijadikan benda 

spekulasi dan menjadi sebab, maka berniaga dengan surat pesertaan 

Kompeni Perniagaan sangat digemari orang. Man wolte reich um jeden 

Preis der Welt –kata Sombart. Artinya, “orang mau kaya dengan jalan 

apapun” (Hatta, 1934) 

Mohammad Hatta (1934) mencontohkan kejadian yang terjadi pada tahun 

1717-1720 di Paris. Seorang bernama John Law membuka sebuah Bank atas izin 

Raja Perancis dengan nama “Banque Royale” dan mengeluarkan uang kertas dan 

mengurus semua utang kerajaan. Caranya dengan mengeluarkan surat utang yang 

dijual ke publik dengan nilai yang menggiurkan. Nilainya berangsur naik hingga 

400 kali lipat dan hal ini membuat publik tergiur bahkan publik dari luar Perancis. 
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Banyak orang yang meninggalkan pekerjaannya untuk “berjudi” dengan nilai 

surat utang yang spekulatif. Publik dari luar Prancis berbondong-bondong datang 

ke Prancis untuk menetap, membangun rumah, yang akhirnya membuat harga 

barang meningkat dan harga sewa rumah meningkat karena persediaan sumber 

daya tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Ditambah lagi tidak adanya 

produksi karena publik pada saat itu lebih memilih untuk menjual-belikan surat 

utang dari pada produksi. Sampai pada suatu ketika terjadi selisih yang sangat 

besar antara nilai tukar uang dan nilai emas yang membuat nilai surat utang turun 

tajam. Sementara harga kebutuhan tetap pada nilai yang tinggi dan tidak adanya 

produksi dalam negri. Publik Perancis pada saat itu terjepit di dalam daya beli 

yang anjlok. Perekonomian hancur dan publik hanya bisa pasrah di dalam 

kemiskinan. 

Krisis spekulasi juga terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Informasi 

yang dihasilkan oleh akuntansi menjadi prediktor mutakhir dalam short selling 

dan margin trading yang menimbulkan krisis model baru seperti yang terjadi di 

pasar bursa Wall Street dan hancurnya saham Lehman (Triyuwono, Djamhuri, 

Mulawarman, Prawironegoro, 2016:289). Rakyat Amerika Serikat 

menginvestasikan  harta sebesar-besarnya melalui short selling di pasar bursa 

Wall Street. Pialang melakukan margin trading namun di sisi lain broker 

menyebarkan informasi yang terlihat sangat bagus untuk saham tertentu yang 

membuatnya semakin dicari dengan harga yang tinggi (yang sebenarnya saham 

tersebut hasil dari informasi “sampah”). Investasi terus masuk ke pasar bursa dan 

membuat nilai saham jauh dari nilai riilnya (economic bubble). Investor akhirnya 

banyak yang jatuh miskin karena saham yang dimilikinya ternyata tidak bernilai 
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(Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, Prawironegoro, 2016:65). 

Krisis terakhir yang melekat dalam kapitalisme adalah krisis uang. Krisis 

uang terjadi karena penggunaan uang kertas di era modern. Pada dasarnya uang 

kertas digunakan sebagai pengganti uang logam yang berat dan tidak praktis. 

Uang kertas akan rusak dan nilainya akan turun ketika terus-menerus beredar 

sementara harga barang cenderung tetap dan naik. Selisih yang semakin lebar 

antara nilai uang kertas dan barang ini yang akan menimbulkan krisis di dalam 

masyarakat (lihat Hatta, 1934). 

Racun kapitalisme berupa krisis kemudian siap tersebar ke negara-negara 

lain yang menganut sistem ekonomi yang berbeda. Ketika sebuah negara 

mengadopsi “cara” berekonomi kapitalis, maka racun krisis juga akan teradopsi 

(lihat Cieslewicz, 2014 dan Hamid 2009). Akuntansi adalah pintu bagi para 

kapitalis untuk menginjeksi perekenomian negara lain. Langkah awalnya adalah 

uniformasi standar pelaporan keuangan. 

4.3 Agenda “One World Accounting” 

 Sejak tahun 2005 nama International Standard of Financial 

Reporting/IFRS meggema sebagai terobosan yang revolusioner  dalam dunia 

akuntansi. Peralihan dari historical value menjadi fair value membuat informasi 

laporan keuangan tentang nilai saham perusahan di masa depan lebih terprediksi. 

Beberapa hal penting yang menjadikan IFRS menjadi primadona yakni dogma 

transparansi, efisiensi biaya, dan komparabilitas. Penerapan IFRS ini membuat 

pasar bursa semakin menggeliat. Para spekulan akan terpancing untuk melakukan 

margin trading dan short selling dalam kuantitas yang lebih tinggi, sementara 
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negara-negara berkembang penghasil sumber daya terpancing dengan janji manis 

percepatan peningkatan pendapatan nasional akibat pergerakan investasi yang 

masuk. Padahal di balik itu semua tujuan IFRS adalah penguasaan Eropa terhadap 

perekonomi dunia. 

 IFRS adalah buah dari perjanjian Lisbon yang dibuat oleh Uni Eropa 

tentang pengembangan, pembinaan prinsip, dan objektif konstitusional. 

Pengembangan yang dimaksud termasuk dalam bidang sosial, budaya, politik, dan 

ekonomi. Berdasarkan perjanjian, Uni Eropa harus bekerja untuk 

mengembangkan pasar ekonomi yang menarget pada kinerja dan proses sosial 

(Palea, 2015). IFRS dimplementasikan dan diperkenalkan oleh Uni Eropa melalui 

European Parliament and Council Regulation nomor 1606 tahun 2002.  

Dalam Regulasi 1606 tahun 2002 ini disebutkan bahwa IFRS adalah 

“single set of global accounting standart” dengan menunjuk International 

Accounting Standards Board (IASB) sebagai perancangnya. IFRS dijadikan 

sebagai standar untuk pengembangan pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang 

berpusat pada tujuan utama menjamin keamanan investor Eropa di pasar modal.  

Agenda besar one world accounting versi Uni Eropa berdasarkan Regulasi 

nomor  1606 tahun 2002 adalah perlindungan investor dalam kompetisi dan 

memperkuat kekuatan ekonomi di internal komunitas mereka. Dalam hal ini 

adalah negara-negara yang masuk di dalam Uni Eropa dan meratifikasi perjanjian 

Lisbon.  

Mandatori dari Regulasi nomor 1606 tahun 2002 adalah menguniformasi 

bahasa akuntansi di level Eropa dalam satu set standar global berkualitas tinggi 

yang bisa diadaptasi oleh pasar modal internasional. Memaksa semua perusahaan 
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yang terdaftar di lantai bursa untuk mengimplementasikannya bahkan 

mengekstensi IFRS ke pada perusahaan yang tidak termasuk kategori pasar modal 

(Palea, 2015). Di Indonesia ekstensi IFRS yang menyasar perusahaan yang tidak 

terdaftar di bursa bahkan usaha kecil dan menengah  yang kita kenal dengan nama 

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP). Efek dari IFRS lebih luas dari 

mengatur perusahaan yang go-public saja melainkan seluruh elemen 

perekonomian negara lain.  

Efek lainnya adalah membuat negara memrivastisasi badan usaha yang 

mencakup harkat hidup orang banyak dengan dalih pengembangan investasi, 

kinerja dan peningkatan pendapatan nasional (Avianti, 2006). Dengan dibuatnya 

IFRS, Uni Eropa berharap dapat masuk ke dalam lahan ekonomi semua negara 

baik itu praktikal juga sosial.  

Palea (2015) melihat bahwa adopsi IFRS akan menjebak dunia, termasuk 

di dalamnya Uni Eropa sendiri dalam Sovereignty Paradox (Paradoks 

Kedaulatan). Pertama, Uni Eropa menyerahkan perancangan IFRS kepada IASB 

yang merupakan badan privat. Artinya IASB terlepas dari kontrol Uni Eropa 

secara politik. Di atas kertas IASB bersifat privat, independen, dan berbadan 

hukum yang berpusat di United Kingdom. Jika menilik lebih dalam komposisi 

pembentukan IASB, badan privat ini terdiri atas petinggi kantor akuntan publik 

(KAP) besar yang menangani berbagai laporan keuangan industri, petinggi 

International Organization of Securities Commissions (IOSCO), dan orang-orang 

penting dari Security Exchange Committee (IASB, 2017) yang mayoritas adalah 

representatif dari kepentingan Anglo-Saxon countries dengan prioritas 

kepentingan pasar modal berbasis kapitalisme.  
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Uni Eropa juga membentuk European Financial Reporting Advisory 

Group (EFRAG) untuk mendukung pengembangan IFRS dan membuatnya tetap 

pada kepentingan Uni Eropa. Namun sayangnya komposisi EFRAG pun terdiri 

atas komposisi yang sama seperti IASB. Alhasil baik itu pembuat standar maupun 

endorser standar tidak benar-benar mempresentasikan cita-cita Uni Eropa dalam 

penguatan perekonomian. Mereka malah menjadi kendaraan Anglo-Saxon 

countries seperti Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara kapitalis lainnya 

untuk memaksimalkan profitabilitas bahkan melimitasi pendistribusian laba untuk 

kepentingan publik dan pajak (Palea, 2015). Sovereignty Paradox terjadi di sini. 

Di satu sisi, jika Uni Eropa menguasai seluruh aspek komposisi dari IASB, maka 

IFRS keluarannya akan dianggap europian-sentris dan tidak merepresentasikan 

akuntansi yang diterima dunia. Di sisi lain, jika Uni Eropa menyerahkan 

komposisi IASB ke pada dunia, maka yang terjadi adalah IASB menjadi 

kendaraan kepentingan kapitalis dan menggagalkan cita-cita perjanjian Lisbon. 

Dari penjabaran di atas, dapat kita tarik benang merah agenda “one world 

accounting” menjadi sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan cita-cita perjanjian Libon dalam hal penguatan pondasi 

kekuatan perekonomian internal Uni Eropa melalui uniformasi standar 

pelaporan keuangan global melalui Regulasi nomor 1606 tahun 2002 

tentang urgensi pentingnya keseragaman “bahasa” pelaporan keuangan 

dan penunjukan IASB sebagai standard-setter. 

2. Standar pelaporan keuangan global yang dikenal dengan IFRS diterapkan 

di seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal di Eropa dan diadopsi 
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oleh seluruh negara di dunia. IFRS menjadi kendaraan Uni Eropa untuk 

masuk ke semua praktik sendi perekonomian dunia bahkan sosial dan 

politik. 

3. IASB adalah “senjata makan tuan” bagi Uni Eropa. Dengan dalih 

penguatan perekonomian internal, yang terjadi adalah IASB dikendarai  

kepentingan industri dan Anglo-Saxon countries yang mengantarkan 

mereka pada profitabilitas yang menjadi corak utama kapitalisme. 

4. IFRS dalam kendali kapitalisme ini mengglobal dalam dogma 

transparansi, efektivitas, dan efisiensi yang menyasar negara-negara 

penghasil sumber daya; seperti Indonesia, dan siap menebar racun 

kapitalisme berupa krisis pasar, spekulatif, moneter dan kemiskinan yang 

bersifat sirkular. 

4.4 Urgensi Dekonstruksi Tujuan Pelaporan Keuangan 

 Melalui penjabaran sebelumnya kita dapat menangkap krisis adalah sifat 

bawaan dari sistem ekonomi kapitalisme yang diusung oleh Anglo-Saxon 

countries. Mereka  mengklaim pasar selalu memiliki kemampuan self-correction 

yang menjamin tercapainya keseimbangan setiap terjadi gejolak (Hamid, 2009). 

Klaim inilah yang menjadi pegangan para spekulan untuk terus melakukan 

transaksi berbasis spekulasi. Padahal kenyataannya spekulasi sering  

menimbulkan “gelembung ekonomi” karena mereka sering melakukan transaksi 

tanpa pijakan riil yang kuat (Para ekonom mengistilahkannya dengan “bubble 

economy”). Tinggal menunggu waktu untuk “gelembung” tersebut meledak dan 

menimbulkan krisis beserta dampak negatif bagi perekonomian (Hamid, 2009). 
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Krisis pernah terjadi pada tahun 1997-1998, dan 2008 di Indonesia. Efek negatif  

dari krisis global tidak hanya dirasakan oleh pemain di bursa namun juga 

pemerintah dan rakyat. 

Berkaca pada krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 di Indonesia. 

Kegagalan finansial di pasar bursa memaksa pemerintah untuk mengatasi dampak 

krisis dengan mengalirkan dana melalui otoritas jasa keuangan dalam upaya 

penyelamatan perekonomian nasional. Kas negara yang seharusnya digunakan 

untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kemakmuran harus dialihkan 

untuk membantu pelaku-pelaku ekonomi yang umumnya adalah bank yang kolaps 

(Hamid, 2009). Jika ditarik ke belakang, kas negara diserap dari rakyat melalui 

pajak dan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menunjukan dampak kegagalan 

pasar dalam kapitalisme secara langsung menghinggapi rakyat yang tidak pernah 

menikmati hasil dari sistem ekonomi pasar ini. 

Lubang besar pada sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi kelemahan 

terbesar dan mendasar adalah pendasaran proyeksi bisnis pada spekulasi atas 

kemungkinan di masa mendatang. Sistem ini sering membuat proyeksi tanpa 

melihat realitas dunia ekonomi yang tengah berlangsung. Dogma pembebasan 

batas negara dalam gaung globalisasi yang menjanjikan kesejahteraan dunia 

padahal kenyataannya adalah dunia terjebak dalam persaingan pasar bebas yang 

tidak seimbang (Hamid, 2009). Permasalahannya adalah dunia melihat hal ini 

sebagai hal yang “wajar”. Hal ini disebabkan karena ilmu ekonomi yang diimani 

adalah paradigma pemikiran ekonomi ekonomi konvensional. Sehingga munculah 

pemikiran-pemikiran ilmu ekonomi alternatif seperti ekonomi kelembagaan, 

ekonomi strukturalis, ekonomi Islam, dan berbagai pemikiran ekonom lainnya. 
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Giat para kapitalis untuk memantapkan tajinya di negara-negara lain 

semakin menjadi-jadi. Mereka menggunakan alatnya yang paling mutakhir 

bernama akuntansi. Akuntansi digunakan oleh para kapitalis untuk menyasar 

negara-negara yang memiliki potensi dan lemah proteksinya. Melalui akuntansi 

mereka menciptakan standar pelaporan keuangan global memberi janji manis 

berupa peningkatkan arus investasi global melalui transparansi, menurunkan biaya 

modal dengan membuka meningkatkan arus investasi masuk melalui pasar modal, 

dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Penerapan standar 

pelaporan keuangan global dianggap akan berimbas pada peningkatan 

perekonomian internasional melalui berbagai jalur seperti jalur perdagangan, jalur 

biaya pinajaman, dan apresiasi nilai tukar (Hamid, 2009). Dibalik itu semua, 

standar pelaporan keuangan global yang dirancang oleh kapitalis justru akan 

membuka pasar baru bagi para spekulan.  Mereka akan membawa virus krisis 

pada negara yang dihinggapinya.  

Standar pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan kondisi dan 

kenyataan tertentu pada negara tertentu (Triyuwono, Djamhuri, Mulawarman, 

Prawironegoro, 2016:16). Standar pelaporan keuangan harus dibersihkan dari 

kepentingan kapitalis dan menjadikannya objektif sebagai standar yang bebas dari 

nilai alias netral. Sehingga negara yang menggunakannya terlindungi dari krisis 

yang merupakan bawaan dari kapitalisme. 

 

Penelitian ini melihat bahwa bagian yang bermasalah dalam standar 

pelaporan keuangan adalah tujuan yang terkandung di dalam kerangka 

konseptualnya. Tujuan pelaporan keuangan tertuang di dalam Conseptual Frame 
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Work Financial Reporting 2010 pada OB02  yang dikutip sebagai berikut: 

“The objective of general purpose financial reporting is to provide 

financial information about the reporting entity that is useful to existing 

and potential investors, lenders and other creditors in making decisions 

about providing resources to the entity. Those decisions involve buying, 

selling or holding equity and debt instruments, and providing or settling 

loans and other forms of credit.” (OB02 CF 2010) 

Indonesia kemudian mentranslasi mentah-mentah OB02 beserta seluruh 

kerangka konseptual IFRS menjadi kerangka konseptual PSAK. Translasi yang 

dilakukan adalah menyalin dan menerjemahkan kata-perkata tanpa adanya 

filterisasi dan melihat apakah tujuan pelaporan keuangan yang semacam ini sesuai 

dengan sistem ekonomi yang diterapkan.  

 “Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan 

informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor 

saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya 

dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya ke pada 

entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau 

kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau 

penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.” (Kerangka konseptual 

PSAK 1.02) 

Tujuan pelaporan keuangan dianggap penting untuk diselaraskan dengan 

berbagai alasan. Yang pertama, tujuan pelaporan keuangan menjadi dasar dari 

kerangka konspetual pembentuk standar keuangan.  Ketika tujuan diubah maka 

bentuk standar akan berubah sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang baru. 

Kedua, tujuan pelaporan keuangan adalah elemen paling penting dari sebuah 

pelaporan keuangan yang akan memengaruhi bagaimana kinerja manajemen 

dalam menjalankan perusahaannya. Sebagai contoh, apabila tujuan pelaporan 

keuangan adalah menguntungkan investor, maka manajemen akan menjalankan 

perusahaan agar menguntungkan investor.  
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Penelitian ini melihat tujuan pelaporan keuangan adalah nyawa dari 

sebuah laporan keuangan yang bisa disusupi oleh kepentingan dan bergerak sesuai 

kehendak pembuatnya. Jika kita talikan dengan sistem perekonomian Indonesia, 

maka tujuan pelaporan keuangan haruslah selaras dengan tujuan ekonomi negara. 

Harus ada bentuk alternatif dari tujuan pelaporan keuangan. Perlu adanya 

dekonstruksi dari tujuan pelaporan keuangan.  Dekonstruksi bertujuan untuk 

mengubah tujuan pelaporan keuangan yang ada menjadi tujuan pelaporan 

keuangan versi ekonomi kerakyatan sebagai bentuk alternatif. Adapun bentuk 

alternatif dari tujuan pelaporan keuangan ini akan dibahas pada bab selanjutnya. 
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BAB V 

KOPERASI 

5.1 Koperasi Sebagai Pemikiran Dekonstruktif 

 Formulasi yang diciptakan oleh Mohammad Hatta berkaitan tentang nilai 

persatuan, peran pemerintah, dan rasa berketuhanan kemudian diimplementasikan 

dalam bentuk badan nyata yang dikenal dengan nama koperasi. Koperasi memiliki 

definisi  sebagai sebuah badan usaha bersama yang bergerak di bidang 

perekonomian, beranggotakan masyarakat ekonomi lemah yang bergabung secara 

sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya (Karsapoetra et 

al, 1987:2). Koperasi adalah amanat konstitusi tentang bagaimana sistem ekonomi 

di Indonesia dijalankan. Jika di UUD 1945 pasal 33 ayat 1 tertulis jelas bahwa 

“perekonomian disusun atas asas kekeluargaan” maka yang dimaksud itu adalah 

koperasi (Hatta, 1987:1). 

 Konsep koperasi pada awalnya disadur oleh Mohammad Hatta tentang 

bagaimana masyarakat Eropa garis bawah (kelompok masyarakat miskin) 

menghadapi kekuatan besar kapitalisme. Kapitalisme yang lahir di Barat pada 

kenyataannya memberikan dampak negatif juga di tanah kelahirannya. Menurut 

Karsapoetra (1987:56) koperasi-koperasi di Eropa lahir dipertengahan abad ke 19 

muncul dengan istilah kinder der not yang berarti “anak kesengsaraan”. Koperasi 

di Eropa lebih ke pada bentuk aliran bawah tanah yang bertujuan memperbaiki 

kehidupan ekonomi dari kemiskinan. Inti dari kinder der not adalah semangat 

perjuangan, kemudian di Eropa lahir berbagai macam aliran seperti Socialist 

(aliran sosialis), Cooperative Commonwealth (aliran persemakmuran koperasi),
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 Competitive School (aliran koperasi sebagai koreksi), aliran pendidikan, dan 

aliran Nimes (Agama) (Karsapoetra et al, 1987:2). Kesadaran pentingnya koperasi 

mulai muncul di beberapa negara di Eropa yang padat akan industri pada masa itu, 

dimulai dari Inggris, Belanda, Swedia, dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa 

dan dunia. 

 Kekuatan kapitalis menyebar ke seluruh dunia melalui imperialisme 

termasuk di Indonesia pada abad ke 18. Pengaruh kapitalisme dibawa oleh 

Portugis, Sepanyol, Belanda, dan Inggris melalui perdagangan. Kapitalisme 

memerangkap Indonesia dalam kemiskinan dan penderitaan. Puncaknya adalah 

penguasaan  Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), sebuah kongsi dagang 

Hindia Belanda dan Cultuurstelsel (tanam paksa) cetusan Gubernur Jenderal 

Johannes van den Bosch yang berkuasa pada masa itu (Karsapoetra et al, 

1987:56). Pengaruh kapitalisme yang ditanamkan oleh para penjajah begitu kuat 

hingga pasca kemerdekaan. Rakyat tertekan di dalam kemiskinan. Sebagai putera 

bangsa yang peduli akan rakyatnya, Mohammad Hatta memformulasikan koperasi 

yang pernah sukses di Eropa untuk berjalan di Indonesia. Koperasi Indonesia dan 

Kinder Der Not sedikit banyak memiliki persamaan, yakni semangat juang. 

Namun ada unsur baru yang dimasukan oleh Mohammad Hatta yang membuat 

koperasi milik Indonesia menjadi sangat khas dan dekonstruktif. 

 Walaupun bentuknya adalah sebuah badan ekonomi, koperasi Indonesia 

memiliki unsur lain yang tidak dimiliki oleh badan ekonomi pada umumnya 

seperti Persereon Terbatas (PT), Firma, dan lain sebagainya. Mohammad Hatta 

(1987:35) mengungkapkan bahwa koperasi memiliki unsur pokok yang antara lain 

kebinekaan, persamaan, individualita, keadilan, dan pendidikan. Unsur-unsur ini 
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yang membuat koperasi Indonesia menjadi unik dan menjadi sebuah badan 

ekonomi yang dekonstruktif dibanding dengan badan lain. 

 Indonesia disusun oleh kependudukan ratusan juta manusia dengan ratusan 

latar belakang suku dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang 

digunakan untuk mempertegas persatuan dari perbedaan-perbedaan itu. Semboyan 

ini menurut Mohammad Hatta (1987:34) tergambar di dalam koperasi Indonesia 

yang di mana anggotanya terdiri atas berbagai latar suku dan budaya, membentuk 

perserikatan, dan membangun koperasi. Untuk menopang ke-bhinneka-an 

tersebut, maka perlu sistematika untuk menopang semua aspirasi seluruh anggota 

koperasi. Di dalam koperasi semua dianggap setara, berdiri sama tinggi dan duduk 

sama rendah. Mohammad Hatta (1987:36) menyebutnya sebagai persamaan.  

 Anggota yang sudah ditanamkan rasa persamaan akan cenderung melihat 

anggota lain sebagai saudara yang patut untuk dibantu. Semangat tolong-

menolong mendorong anggotanya untuk memperbaiki diri sendiri untuk bisa 

menolong anggotanya yang lain. Semangat percaya pada diri sendiri untuk bisa 

membantu saudaranya disebut oleh Mohammad Hatta (1987:35) sebagai 

individualita. Istilah individualita digunakan untuk membedakan dengan 

individualisme yang berarti mementingkan diri sendiri. 

 Koperasi tidak bisa disamakan dengan badan ekonomi sosialis yang 

dikendalikan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan satu rasa dan sama rata. 

Koperasi diberi kebebasan dalam berkreasi dan menghasilkan keuntungan sesuai 

dengan daya dan upaya yang telah dilakukan. Artinya, koperasi mendapat 

keuntungan sesuai perjuangannya dan tiap anggotanya mendapat imbal balik 
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sesuai dengan besaran jasa yang mereka lakukan. Tidak seperti sosialis yang 

mengedepankan keadilan sama rata dan hilangnya kreasi. Ekonomi kerakyatan 

memberikan keadilan atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan kadar 

perjuangan tiap-tiap koperasi dan tiap-tiap anggota yang ada di dalamnya. 

Artinya, seorang anggota “dibayar” sesuai dengan jasanya (Hatta, 1987:36). 

 Terakhir, ketika kebebasan berkreasi dikira dapat memaksimalkan 

kemampuan, bakat, dan pengetahuan para anggota. Anggota dengan kemahiran 

yang lebih tinggi tersebut diharap dapat mengajari anggota lain yang masih 

rendah tingkat kemahirannya. Dari pola ini Mohammad Hatta (1987:35) 

mengharapkan bahwa ada fungsi mendidik antar para anggota. Pemerintah pun 

diharap terjun dalam memberikan pelatihan dan pendampingan. Maka, selain 

sebagai badan ekonomi, koperasi menjadi badan pendidikan dalam bidang 

ekonomi. 

5.2 Orientasi Sisa Hasil Usaha (Benefit) 

 Salah satu konsep yang tidak bisa lepas dari berekonomi adalah sudut 

pandang tentang akselerasi peningkatan kesejahteraan. Kegiatan ekonomi 

mendorong dialektika kesejahteraan. Konsep kesejahteraan melekat pada semua 

sistem ekonomi, baik itu kapitalis, sosialis, maupun kerakyatan.  Namun, tolak 

ukur “kesejahteraan” tergantung dari latar belakang teori yang mengusungnya. 

 Koperasi berlandaskan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan mencapai 

kesejahteraan dalam dua lingkup nilai utama yakni “keadilan” dan “kesejateraan 

bersama”.  Oleh karena itu, orientasi koperasi bukan pada mengejar laba sebesar-

besarnya.  “Laba” yang muncul akibat selisih pendapatan dan beban, namun 



90 

 

 
 

dalam batas yang wajar. Laba wajar tersebut di dalam koperasi dinamai Sisa Hasil 

Usaha (SHU) (Kartasapoetra, 1994). Titik perbedaan antara SHU, Laba/Rugi, dan 

surplus-value adalah pada pengelolaan dan penerimanya. 

 Teori neoklasik dalam kapitalisme melihat bahwa tolak ukur kesejahteraan 

adalah laba dan rugi. Jika dikaitkan dengan bisnis, maka laba atau rugi adalah 

perubahan kekayaan akibat modal yang telah diberikan dan transaksi yang telah 

dilakukan. Peningkatan kekayaan disebut laba dan penurunan disebut dengan rugi 

(lihat Harahap, 2008:297). Konsep laba dan rugi dalam kapitalisme sangat penting 

dan merupakan sajian utama di dalam bisnis, alasannya karena laba dan rugi 

adalah ukuran kinerja. Saking pentingnya, tertulis jelas bahwa laba adalah ukuran 

kinerja di dalam laporan keuangan. Penyataannya tertulis di dalam kutipan 

kerangka konseptual PSAK berikut: 

“Laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 

bagi ukuran lain seperti imbal hasil investasi (return on investment) atau 

laba per saham (earnings per share). Unsur yang secara langsung 

berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. 

Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan laba, sebagian 

bergantung pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang 

digunakan entitas dalam menyusun laporan keuangannya.” (Kerangka 

konseptual PSAK 4.24) 

 Dari kutipan di atas pembaca kerangka konseptual standar pelaporan 

keuangan mendapatkan sebuah persepsi bahwa kinerja dari sebuah entitas diukur 

melalui angka laba yang diperoleh dari penghasilan dengan beban yang telah 

dikeluarkan. Konsep laba yang diukur tersebut haruslah memberi imbal hasil 

tergantung dari investasi yang telah dikeluarkan pemodal. Dengan kata lain, laba 

menggerakan jalan entitas untuk mendapatkan penghasilan sebesar-besarnya dan 

mengeluarkan beban sekecil-kecilnya agar mampu memberi imbal hasil investasi 
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besar ke pada pemodal. Hal ini sejalan dengan pendapat Hendrikson (lihat 

Subiyantoro dan Triyuwono, 2004:105) tentang pengukuran efisiensi manajemen. 

Artinya, semakin besar laba maka semakin efektif sebuah entitas. 

 Teori ekonomi sosialis merujuk pada kepemilikan sosial atas seluruh alat-

alat produksi berikut juga manajemennya. Kepemilikan sosial di sini bisa berarti 

masyarakat umum, koperasi, negara, atau kombinasi semuanya. Konsep 

kesejahteraan bagi para sosialis adalah hancurnya kelas sosial (lihat Badie et al, 

2011).  Dalam teori yang dianut para komunis tersebut bahwa tidak ada yang 

namanya laba dalam badan ekonomi, melainkan surplus-value (lihat Chiapello, 

2005). Badan ekonomi sosialis dijelaskan bahwa surplus-value berbeda dengan 

laba. Jika laba adalah selisih dari penghasilan dikurang beban yang diberikan 

seluruhnya ke pada pemodal, maka surplus-value adalah selisih dari penghasilan 

dikurang beban yang diambil untuk memperkuat produksi. Artinya, selisih nilai 

tidak terjadi akibat transaksi melainkan kemampuan produksi yang berkembang 

(lihat Chiapello, 2005). Permodalan diambil dari para kaum elit dan tenaga 

diambil dari kaum miskin. Kemudian keduanya tidak akan mendapat penghasilan 

lebih dari satu sama lain. Sehingga, di satu sisi kaum elit akan hancur, di sisi lain 

kaum miskin meningkat kehidupannya. Dari sini konsep kesejahteraan sosialis 

tentang keadilan sama rata dan sama rasa akan terwujud. 

  Konsep kesejahteraan versi teori neoklasik (laba) dan teori sosialis 

(surplus-value) bukan tanpa kelemahan. Beberapa penelitian dan pengamatan 

lapangan oleh para akademisi mempertanyakan keandalan konsep-konsep yang 

mutakhir tersebut. Pertama, tentang laba. Menurut Yadiati (2007:90) laba 

memiliki kerapuhan ketika dipaksa untuk memproyeksi keadaan di masa 
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mendatang. Yang ironi adalah informasi angka laba di dalam pelaporan keuangan 

digunakan oleh para spekulan untuk berjudi di lantai bursa. Jika menarik lagi dari 

mana angka laba didapat; yakni dengan pengurangan penghasilan dengan beban 

yang besifat history cost based; maka informasi angka laba sebenarnya menjadi 

“kosong”. Laba hanya bisa menggambarkan keadaan entitas pada masa lampau 

dan titik waktu pelaporan itu dibuat, sementara untuk memprediksi keadaan di 

masa depan membutuhkan informasi lebih seperti keadaan ekonomi yang sangat 

sudah diprediksi. Maka istilah yang tepat untuk menggambarkan konsep spekulasi 

adalah judi. 

 Angka pada laba bersifat fleksibel, alasannya adalah nilai angka laba bisa 

berubah tergantung dari metode akuntansi yang digunakan. Angka bisa menjadi 

sangat besar atau sangat kecil tergantung bagaimana manajemen mengakalinya. 

Teknik tersebut dikenal dengan sebutan manajemen laba (Mulford dan Comiskey, 

2010:89). Artinya, laba yang digunakan sebagai ukuran kinerja tidak benar-benar 

mencerminkan keadaan entitas. Ketika angka laba dengan sangat mudah 

dipermainkan, imbasnya akan sangat luas. Pertama, perilaku manajemen entitas 

akan selalu berusaha mempermainkan angka laba untuk menarik para investor 

dengan informasi “bohong” dan cenderung menyesatkan (lihat Wahyuningsih 

2007:2). Informasi “bohong” tersebut semakin diperparah jika digunakan investor 

untuk berspekulasi dan berjudi di lantai bursa tanpa memikirkan informasi 

ekonomi sebenarnya. Hal ini yang membuat sistem kapitalisme sangat rentan 

dengan krisis moneter (Hamid, 2009). Kedua, perilaku manajemen yang akan 

selalu menggunakan metode yang mampu menurunkan angka laba jika 

berhadapan dengan fiskus. Mengingat bahwa dasar pengenaan pajak adalah angka 
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laba, maka dengan perilaku tersebut, manajemen bisa saja tidak membayar pajak 

dengan nilai yang seharusnya diterima oleh negara. Sayangnya, hal ini legal. 

 Konsep surplus-value mencoba menjawab kelemahan dari konsep laba. 

Bagi penganut sosialis, laba memiliki unsur “mementingkan diri sendiri” dan 

pengakuan pada kepemilikan pribadi secara bebas. Padahal menurut mereka 

konsep ideal tentang keuntungan ekonomi adalah menghilangkan laba yang 

merupakan kepemilikan pribadi menjadi dividen sosial yang kemudian digunakan 

negara untuk memperbaiki produksi. Sehingga harga, kualitas, dan kuantitas 

barang di pasar mampu dikendalikan oleh negara (lihat John, 2004; O’Hara, 2000; 

dan Piersen, 2005). Dengan begitu konsep keadilan sejati seperti apa yang dicita-

citakan oleh pengikut Karl Marx mampu tercipta. 

 Terdengar seolah-olah benar jika menerapkan konsep surplus-value karena 

masalah terbesar bagi negara dengan mayoritas masyarakat miskin adalah 

keadilan berekonomi. Kritik ini diamini oleh Mubyarto (2014) yang melihat 

bahwa lubang besar kapitalisme adalah tidak mampu menjawab masalah keadilan. 

Namun, beberapa pemikir seperti Milton Friedman (1991), Ludwig von Mises 

(1990), dan Friedrich Hayek (1935) melihat pola ekonomi yang diterapkan oleh 

sosialis tidak rasional.  

 Surplus value yang timbul akibat selisih harga yang ditetapkan oleh 

pemerintah akan membuat produksi berjalan dengan sistem harga yang tidak jelas. 

Alasannya adalah ketika pemerintah menguasai seluruh jalan produksi maka 

produsen tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kuantitas produksi. 

Akibatnya adalah harga barang bisa menjadi sangat mahal atau terlalu murah. 
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Produsen tidak mampu membaca jumlah permintaan karena dalam sistem sosialis 

pasar tidak ada (Von Mises, 1990). Penetapan harga yang tidak jelas tersebut 

berimbas pada banyak hal. Salah satunya adalah kehilangan kemampuan produsen 

dalam mengkomunikasikan barang yang mereka produksi ke konsumen (Hayek, 

1930; dan 1977). Barang bisa tidak laku dan semakin membebani produsen. 

Hilangnya sistem laba dan rugi karena harga yang dipatok oleh pemerintah akan 

menghilangkan daya kreasi produsen dan masyarakat pada umumnya. Masyarakat 

menjadi sangat tergantung pada pemerintah, produsen tidak bergairah dalam 

memajukan faktor produksinya, akibatnya kurangnya kemajuan dalam bidang 

kreatif dan teknologi (Milton, 1991). 

 Mohammad Hatta mengkaji dua versi peningkatan kesejahteraan dari dua 

sistem ekonomi populer di dunia dan kemudian mengambil hal-hal yang baik dari 

kapitalisme dan sosialisme dan juga membuang hal yang buruk. SHU adalah 

konsep yang berhasil diciptakan oleh Mohammad Hatta yang terdapat di dalam 

koperasi. SHU adalah selisih antara pendapatan dan beban yang berasal dari usaha 

yang dilakukan oleh anggota koperasi dan usaha koperasi yang diselenggarakan 

oleh pihak ketiga (Kartasapoetra, 1994:55). Melihat dari definisi tersebut terlihat 

bahwa di dalam SHU mengakomodasi keadilan berekonomi (dari sosialisme) dan 

keterbukaan kreasi dan permodalan (dari kapitalisme). 

 SHU memiliki dua unsur pembangun dilihat dari sumber permodalan 

koperasi. Pertama, permodalan dari anggota. Dan kedua, permodalan dari pihak 

ketiga (Kartasapoetra, 1994:47).  Setelah permodalan diterima, koperasi 

mengelola modal tersebut dan kemudian mengembalikannya ke pada pemberi 

modal. Namun, dengan porsi yang wajar. Adapun gambarannya sebagai berikut: 
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Gambar 5.1 Pola Pembagian SHU (Sumber: Kartasapoetra, 1994 (diolah)) 

 Berdasarkan pola yang tergambar di atas, dapat terlihat bahwa keuntungan 

usaha koperasi tidak langsung dipotong dan dikembalikan ke pada “pemodal”. 

Baik itu modal yang didapat dari iuran anggota maupun investasi pihak ketiga. 

Hasil usaha digunakan terlebih dahulu untuk menutup  beban yang dikeluarkan. 

Kemudian kelebihannya diambil sebagian untuk dana sosial, dana pendidikan, 

dana pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup lingkungan 

koperasi. Cadangan koperasi digunakan untuk menutupi ketika koperasi 

mengalami kerugian. 
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 Hasil usaha dikurangi dengan dana dan cadangan didapatkan hasil usaha. 

Hasil usaha dibagi menjadi dua yakni hasil usaha dari modal anggota dan hasil 

usaha dari modal pihak ketiga (Kartasapoetra, 1994: 59). Pihak ketiga yang 

dimaksud adalah investor, koperasi wilayah lain, dan kreditor. Pada umumnya 

usaha dari ke dua modal tersebut adalah usaha yang terpisah jika dicatat dalam 

pembukuan.  

 Konsep pemotongan dana dan cadangan ini yang membuat SHU berbeda 

dengan laba maupun surplus-value. Dalam laba, pemotongan hasil usaha setelah 

beban langsung diserahkan kepada pemodal (tergantung model pemodalannya, 

jika modal saham maka pengembaliannya adalah dividen, dan sebagainya). 

Anggota (didalam perusahaan kapitalis disebut karyawan atau pegawai) hanya 

mendapat gaji yang terpisah dari laba. Sementara surplus-value mengambil semua 

hasil laba sebagai dana dan cadangan. Di dalam sosialis tidak ada pemodal dari 

pihak ketiga, karena dalam konsep mereka semua modal adalah milik sosial. 

 SHU adalah konsep yang sangat dekonstruktif dalam menumbangkan 

dominasi kapitalis. SHU mengedepankan benefit dari pada profit. Alasannya 

adalah SHU memberi ruang yang besar dalam pembangunan wilayah dan 

masyarakat berkoperasi. Melalui dana pembangunan, pendidikan, dan sosial SHU 

mampu membangun lingkungan entitas. Melalui dana penguurus, anggota 

mendapat kehiduapan yang lebih terjamin. Cadangan koperasi adalah sistematika 

alternatif untuk menjaga keberlangsungan entitas (going concern). SHU yang 

tersisa dibagikan keanggota sesuai dengan jasanya (konsep keadilan). Hal ini 

memotivasi anggota dalam berkreasi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas jasa 



97 

 

 
 

ke pada koperasi dengan motif mendapat pembagian SHU yang besar (konsep 

kesejahteraan). Sehingga anggota memiliki ikatan yang kuat dengan koperasi dan 

saling mendidik sesamanya agar koperasi yang dibangun semakin mahir dan kuat 

(konsep pendidikan). Konsep keadilan, kesejahteraan, dan pendidikan inilah 

benefit yang dapat diambil dan jauh lebih visioner daripada laba yang hanya 

mensejahterakan pemodal.  

5.3 Keberpihakan 

 Konsep Koperasi Indonesia dalam lingkup sistem ekonomi kerakyatan dan 

teori ekonomi pancasila terbilang muda jika dibandingkan entitas kapitalis 

maupun sosialis. Walaupun demikian, bukan berarti koperasi Indonesia tidak bisa 

menjadi sebuah badan ekonomi yang kompetitif. Namun ada beberapa catatan 

yang harus digunakan dalam pematangan koperasi. Kuncinya adalah 

keberpihakan. 

 Mohammad Hatta (1980) selalu menekankan bahwa akar pembangunan 

koperasi adalah semangat diri sendiri, harga diri, dan persaudaraan dengan Tuhan 

sebagai muara utamanya. Tanpa akar tersebut maka koperasi adalah “bangunan” 

yang sangat mudah roboh. Anggota koperasi harus berpihak pada Tuhan di dalam 

hatinya. Dengan demikian, anggota koperasi selalu melihat bahwa sesama 

anggota adalah saudara yang wajib dibantu, dididik, dan diayom. Sehingga asas 

kekeluargaan yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 sebagai pondasi 

sistem ekonomi kerakyatan bisa terlaksana. 

 Keberpihakan ke pada Tuhan akan memberikan kesadaran bagi anggota 

koperasi untuk melihat bahwa semua aset koperasi adalah titipan Tuhan. Hal ini 
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menjadi penting karena di dalam diri anggota koperasi terbangun sifat 

bertanggung jawab, karena sejatinya setiap titipan harus dipertanggung jawabkan. 

Sumber daya alam dan manusia dipercaya ada dalam jumlah yang cukup (bukan 

terbatas seperti dalam teori ekonomi neoklasik) dan harus terdistribusi dengan 

baik. Kesadaran ini akan membuat anggota koperasi menjadi pribadi yang adil 

dalam berekonomi. 

 Keberpihakan selanjutnya adalah keberpihakan pemerintah ke pada 

koperasi. Pemerintah di dalam sistem ekonomi kerakyatan ditegaskan sebagai 

pihak yang memiliki andil besar dalam pembangunan ekonomi. Penegasan 

keberpihakan tertuang di dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 “cabangcabang  

produksi  yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang  

banyak  harus  dikuasai  oleh  negara”.  Bentuk keberpihakan pemerintah adalah 

ke pada rakyat, ditegaskan pada pasal 3 yang berbunyi “bumi,  air,  dan  segala  

kekayaan  yang  terkandung didalamnya  harus  dikuasai  oleh  negara  dan 

dipergunakan  bagi  sebesarbesarnya  kemakmuran rakyat”. 

 Jika dikaitkan dengan koperasi maka keberpihakan pemerintah adalah 

membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, penerangan, listrik, persediaan 

air minum yang bertujuan memenuhi kebutuhan rakyat dan memperlancar 

distribusi ekonomi khususnya koperasi (Hatta, 1977). Fasilitas umum yang 

terbangun akan mempermudah koperasi dalam membangun dirinya, mulai dari 

koperasi kecil desa menjadi koperasi besar. Setelah koperasi bermetamorfosis 

menjadi koperasi besar, pemerintah mengambil alih koperasi tersebut untuk 

bersama-sama mengelola kekayaan alam. Koperasi besar melibatkan koperasi 

kecil dalam menjalankan usaha. Saling bahu-membahu dan saling mendidik. 
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Usaha seluruh koperasi berjalan terus dan membesar seperti “bola salju”. Dan 

kemudian pemerintah dari atas membantu mengarahkan “bola salju” tersebut 

menuju tujuan berekonomi Indonesia: kemakmuran bersama. 

5.4 Koperasi di Masa Depan 

 Keberlangsungan usaha adalah isu yang kemudian mencuat ketika 

berdiskusi tentang sebuah badan usaha ekonomi. Sebuah kepastian masa depan. 

Untuk membangun masa depan koperasi yang merupakan cita-cita perekonomian 

Indonesia, maka tiga hal yang harus diperhatikan menurut Mohammad Hatta 

(1947) adalah mendirikan ideologi yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong, 

menjalankan praktik koperasi, dan menghubungkan jalan pembangunan Indonesia 

dengan Dunia. 

 Koperasi-koperasi kecil akan tumbuh dari individualita rakyat dalam 

membangunkan dirinya sendiri dari kemiskinan dengan jalan bahu membahu. 

Koperasi akan besar diangkat oleh pemerintah melalui kebijakan, fasilitas yang 

dibangun, dan pendidikan. Koperasi akan tetap hidup karena koperasi adalah 

badan yang dilindungi oleh undang-undang dan negara. Persoalan selanjutnya 

adalah masalah permodalan. 

 Permodalan tidak bisa diserahkan langsung ke pada koperasi karena 

komponen utama koperasi adalah rakyat miskin. Sebaliknya permodalan tidak 

bisa serta merta dibebankan ke pada pemerintah karena hal tersebut akan 

membuat koperasi menjadi manja dan tidak bisa berkembang. Satu-satunya jalan 

adalah membuka keran arus permodalan dari luar negeri (Hatta, 1947). 

Pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang berimbang. Mendatangkan modal 
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dari luar negeri namun tetap melindungi kepentingan koperasi. Sabagai alat 

pendatang modal, pelaporan keuangan harus mampu memberikan informasi yang 

berguna untuk investor. Namun, di sisi lain pelaporan keuangan haruslah tidak 

membuat entitas seolah menjadi pesuruh bagi investor. Karena itu, pelaporan 

keuangan harus didesain sesuai dengan sistem ekonomi yang berlaku. Supaya 

tidak tujuan berekonomi negara tidak bisa diubah oleh bangsa lain. 

 Menghadapi pasar persaingan bebas seperti sekarang ini. Pemerintah bisa 

memaksimalkan arus modal yang akan masuk mengandalkan pelaporan keuangan. 

Koperasi dididik untuk menguasai pembukuan dan akuntansi yang baik sehingga 

mampu membuat informasi yang berguna bagi pemodal dari luar negeri. 

Pemerintah berperan dalam meyakinkan pemodal untuk berinvestasi dan 

memberikan pinjaman dengan kebijakan yang menjamin keberlangsungan 

koperasi. Keberlangsungan koperasi akan berimbas pada kestabilan ekonomi 

untuk terus merangkak naik. Sehingga pemodal tertarik untuk memberikan 

modalnya. 

 Koperasi tidak boleh dikendalikan oleh pemodal atas modal yang 

diberikan, sebaliknya koperasi harus bisa memanfaatkan modal yang masuk untuk 

bisa menjadi lebih besar. Proses saling menguntungkan antara koperasi dan 

pemodal harus selalu ada untuk menjamin terjadinya keadilan.  

 Dengan ideologi yang kuat, praktik yang tertata rapi, koordinasi yang 

tepat, dan pemodalan yang kuat. Bukan mustahil di masa depan akan tumbuh 

koperasi-koperasi besar. Munculnya koperasi-koperasi multinasional. Sebuah 

badan usaha ekonomi terus bertumbuh dari keuntungan yang dihasilkan dari 
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inovasi. Sebuah badan usaha ekonomi yang hadir bersama anggotanya, bukan 

anggota sebagai beban produksi. Sebuah badan usaha ekonomi yang menjadi 

tulang punggung pembangunan negara. Sinergi yang muncul dari koperasi, 

anggota yang terdiri atas rakyat, pemerintah, dan pemodal untuk berjalan bersama 

sesuai dengan tujuan berekonomi Indonesia yakni kemakmuran bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

BAB VI 

DEKONSTRUKSI TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN  

 

6.1  Ekonomi Kerakyatan sebagai Konstruk Baru 

 Pertanyaan retorik dalam penelitian ini kemudian muncul “apakah 

mungkin mengganti tujuan pelaporan keuangan dalam konstruk ekonomi 

kerakyatan?”. Berbagai pandangan miring muncul, bahkan pada bagian yang 

paling mendasar yakni “apakah ekonomi kerakyatan masih ada di Indonesia?”. 

Berbagai praktisi dan akademisi memperdebatkan eksistensi ekonomi kerakyatan. 

Ekonomi kerakyatan dianggap sebagai angan-angan, hipotesis yang belum teruji, 

dan tidak berlaku universal. Kenyataannya, perekonomian Indonesia baik itu 

praktik bisnis, kebijakan pemerintah, bahkan lingkup sosial dan budayanya sarat 

dengan nilai kapitalis, termasuk di dalamnya akuntansi. Mengingat bahwa 

akuntansi sendiri diciptakan khusus oleh kapitalis untuk kebutuhan sistem 

ekonominya, mengganti tujuan akuntansi yang tertuang di dalam tujuan pelaporan 

keuangan adalah sesuatu yang tidak masuk di akal. Penyebabnya adalah 

mengguritanya sistem ekonomi kapital di seluruh dunia. Sistem ini diterapkan 

secara tidak sadar oleh berbagai negara di dunia.  

Kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan sebuah negara dengan 

cepat menjadikannya primadona. Belum lagi sistem kapitalis ditopang oleh 

keilmuan ekonomi neo-klasik yang mapan, bertahan selama lebih dari 200 tahun, 

dan teruji universal pada puluhan hingga ratusan negara. Keilmuan ini diajarkan 

pada semua negara bahkan pada pendidikan dasar yang membuat para praktisi dan 

akademisi kini memihak pada sistem kapitalis karena dianggap lebih masuk akal
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 Jika dibandingkan dengan ekonomi kapitalis, ekonomi kerakyatan 

terdengar irasional. Terlebih mengganti tujuan pelaporan keuangan dalam kaca 

mata kerakyatan. Namun demikian, penelitian ini memiliki semangat yang sama 

seperti Mubyarto yang melihat bahwa ekonomi versi Indonesia ini bukan sesuatu 

yang mustahil untuk diperjuangkan.  

Penelitian ini melihat urgensi dalam melakukan dekonsntruksi tujuan 

pelaporan keuangan dengan berbagai alasan. Alasan pertama, penyeragaman 

standar pelaporan keuangan adalah bentuk pemaksaan konstitusional sebuah 

negara untuk tunduk dalam aturan internasional tanpa melihat latar belakang 

budaya, sistem kenegaraan, kepercayaan, dan sistem ekonomi. Menurut 

Cieslewicz (2014) sulit untuk menguniformasi standar pelaporan keuangan karena 

beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor budaya negara dan latar 

belakang sejarah negara. Beberapa negara yang banyak terpengaruh pemikiran 

Karl Max melihat bahwa uniformasi standar pelaporan keuangan merupakan 

bentuk pengendalian paksa negara untuk tunduk pada peraturan Internasional, di 

sisi lain negara-negara bekas jajahan melihat standarisasi pelaporan keuangan 

adalah bentuk imperialisme ekonomi di zaman modern. Latar belakang perbedaan 

cara negara menyikapi standarisasi ini menunjukan bahwa standar pelaporan 

keuangan itu sebenarnya punya ruang untuk dimodifikasi.  

Alasan kedua adalah ketidaksesuaian antara landasan ilmu yang diimani 

oleh sistem kapitalisme dalam pembuatan tujuan pelaporan keuangan dengan 

sistem ekonomi kerakyatan yang dianut oleh Indonesia. Perlu diwaspadai bahwa 

ketidaksusaian ini bersifat eliminasi.  Cieslewicz (2014) dalam penelitiannya 

mengungkapkan adanya pengaruh antara perubahan budaya terhadap akuntansi 
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yang dimediasi oleh institusi. Dalam penelitiannya diungkapkan budaya institusi 

tidak bisa telepas dari budaya lingkungan keberadaannya dan akuntansi dalam 

penciptaannya dipengaruhi oleh budaya institusi. Cieslewicz (2014) juga 

mengungkapkan bahwa mengadopsi standar pelaporan keuangan tidak sekedar 

“menyalin” regulasi tentang cara mencatat namun juga “menyalin” budaya dan 

sistem ekonominya. Pemikiran ini sejalan dengan pemikiran Gray (1988) tentang 

perpindahan nilai dalam akuntansi dan negara. Indikasi ini menunjukan hal yang 

sama jika unsur egoistik, materialistik, dan utilitarian/EGOMAU (Triyuwono, 

2006b) dalam kapitalisme akan meracuni ekonomi kerakyatan, menginfeksinya 

perlahan, hingga akhirnya membunuh ekonomi kerakyatan itu sendiri melalui 

standar pelaporan keuangan yang diadopsinya. 

Cara paling ideal adalah mendekonstruksi proses adopsi standar pelaporan 

keuangan global yang sudah terjadi di Indonesia. Penelitian ini melihat bahwa 

bagian paling tepat yang harus didekonstruksi adalah tujuan pelaporan keuangan 

yang tertuang di dalam kerangka konseptual PSAK 1.01, 1.02, dan 1.10. Bagian 

ini adalah pondasi utama tempat EGOMAU kapitalisme Barat bersarang dan 

bentuk aplikatif dari teori neoklasik. Upaya dekonstruksi ini tidak benar-benar 

menghapus seluruh standar pelaporan keuangan yang ada. Namun, penelitian ini 

mencoba untuk mengeliminasi nilai-nilai kapitalisme yang ada di dalamnya. 

Selanjutnya memasukan nilai-nilai yang baru dari ekonomi kerakyatan. Hal ini 

sesuai dengan semangat dekonstruksi itu sendiri: membongkar, memasukan nilai 

baru, dan menciptakan bentuk alternatif. 

Berdasarkan berbagai pemaparan pada bab-bab sebelumnya, peneliti 

terdorong untuk mendekonstruksi tujuan pelaporan keuangan.  Tujuan pelaporan 



105 

 

 
 

keuangan versi IFRS yang diadopsi di dalam PSAK dianggap sarat dengan nilai 

dan sifat yang dibawa oleh sistem ekonomi kapitalisme yang tidak sesuai jika 

diaplikasikan dalam sistem ekonomi kerakyatan. Penelitian ini membagi tujuan 

pelaporan keuangan ke dalam dua sub bahasan yakni tujuan pelaporan keuangan 

berdasarkan fungsi (objek) dan penggunanya (subjek). 

6.1.1 Objek Pelaporan Keuangan 

Sebagai sebuah alat, pelaporan keuangan memiliki dua unsur tujuan di 

dalamnya. Unsur yang dimaksud adalah objek dan subjek. Unsur objek di sini 

adalah fungsi secara fisik, “untuk tujuan apa pelaporan keuangan dirancang?” dan 

unsur subjek menjelaskan siapa penggunanya, “kepada siapa pelaporan keuangan 

ditujukan?”.  

Penjelasan tentang unsur objek pelaporan keuangan bisa ditemukan dalam 

kerangka konseptual PSAK 1.01 dan 1.12 yang dikutip sebagai berikut: 

“Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari 

Kerangka Konseptual. Aspek lain dari Kerangka Konseptual–konsep 

entitas pelapor, karakteristik kualitatif, dan kendala, informasi keuangan 

yang berguna, unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan–mengalir secara logis dari tujuannya.” 

(Kerangka konseptual PSAK 1.01) 

Berdasarkan kutipan di atas pengguna dapat memahami fungsi dari 

pelaporan keuangan. Pengguna menggunakan laporan keuangan sebagai sumber 

informasi tentang entitas meliputi sumber daya ekonomi dan transaksi-transaksi 

yang dilakukan entitas di mana akan mengubah bentuk sumber daya tersebut. Dari 

informasi tersebut pengguna dapat mempelajari banyak hal termasuk kendala dan 

potensi yang akan dihadirkan oleh entitas. Sehingga pengguna dapat memberikan 

masukan dan keputusan mengenai entitas. 
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Sifat fungsi ini jika dikaitkan dengan sistem  ekonomi kerakyatan 

dianggap tidak bersinggungan. Alasannya adalah dalam membangun ekonomi, 

Indonesia membutuhkan informasi fisik yang bisa dipelajari oleh berbagai jenis 

pengguna. Pelaporan keuangan yang ada sekarang dianggap mengakomodir 

semua jenis pengguna untuk mempelajari entitas.  

Berkaca pada semangat dekonstruksi untuk tetap mempertahankan 

konstruk yang dianggap tidak bermasalah, maka bagian fungsi fisik ini tetap 

dipertahankan. Dalam penelitian ini fungsi fisik yang dihadirkan oleh pelaporan 

keuangan versi kapitalis dianggap sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh 

ekonomi kerakyatan. 

Isi informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan jika mengacu 

pada kerangka konseptual PSAK 1.12 adalah informasi tentang klaim terhadap 

entitas dalam substansi transaksi. Seperti yang tertuang di dalam kutipan berikut:  

“Laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai 

posisi keuangan entitas pelapor, yang merupakan informasi mengenai 

sumber daya ekonomi entitas dan klaim terhadap entitas pelapor. Laporan 

keuangan juga menyediakan informasi mengenai dampak dari transaksi 

dan peristiwa lainnya yang mengubah sumber daya ekonomi dan klaim 

entitas. Kedua jenis informasi tersebut menyediakan masukan yang 

berguna untuk pengambilan keputusan mengenai penyediaan sumber daya 

kepada entitas.” (Kerangka konseptual PSAK 1.12) 

 Informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan jika dibaca dari 

kerangka konseptual PSAK 1.12 ada dua yakni “dampak dari transaksi” dan 

“klaim entitas”. Kedua informasi tersebut kemudian diolah dan digunakan oleh 

investor sebagai tolak ukur pengambilan keputusan tentang “penyediaan sumber 

daya” (bisa diartikan sebagai modal yang diberikan oleh investor atau utang yang 

diberikan oleh kreditor). Dampak transaksi yang dimaksud oleh paragraf tersebut 

adalah laba. Mengacu pada pengertian laba menurut Yadiati (2007,91) adalah  
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kenaikan nilai dari kekayaan bersih sebagai akibat adanya transaksi, maka dapat 

dengan mudah disimpulkan bahwa laba adalah dampak transaksi. Perhitungan 

akuntansi sederhananya adalah sebagai berikut: 

 Pendapatan – Beban (Seluruh beban termasuk pajak) = Laba 

 Beban di dalam perhitungan laba termasuk karyawan. Karyawan dianggap 

sebagai beban yang harus dibuang. Laba tersebut diklaim oleh investor seluruhnya 

sesuai dengan besaran kepemilikan modal. Investor diberikan kuasa untuk 

menentukan jalannya entitas berdasarkan laba yang dihasilkan. 

 Paragraf definisi informasi yang dihasilkan kontradiktif dengan tujuan 

ekonomi kerakyatan. Konsep peningkatan kesejahteraan bagi ekonomi kerakyatan 

adalah hasil usaha. Artinya, pemodal seharusnya mengakomodir sistematika hasil 

usaha. Kenaikan nilai dari kekayaan adalah akibat dari usaha yang dilakukan oleh 

entitas. Hasil yang didapat dikurangi cadangan dan dana. Selanjutnya, sisa hasil 

usaha dikurangi lagi dengan jasa operasional entitas. Maka perhitungan akuntansi 

sederhananya sebagai berikut: 

 Pendapatan - Beban Operasi dan pajak   = Hasil Usaha 

 Hasil Usaha - Cadangan Entitas – Dana   = Sisa Hasil Usaha 

Sisa Hasil Usaha – Aktivitas pegawai  = Sisa Hasil Usaha  

    (Untuk    Investor) 

Perhitungan hasil usaha versi ekonomi kerakyatan mengakomodir empat 

kepentingan di dalam informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan. 

Kepentingan tersebut bisa dilihat dari perhitungan hasil usaha yakni cadangan 

entitas untuk entitas, dana untuk pembangunan pemerintah, aktivitas pegawai 

untuk pegawai yang terlibat, dan pemodal atas modal yang mereka berikan. Untuk 

itu, informasi yang dihasilkan pun harus mengakomodir kepentingan ke empat 
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pihak ini. Tidak seperti pelaporan keuangan kapitalis yang hanya mengakomodir 

investor. Untuk itu tujuan umum dan definisi informasi yang disajikan seharusnya 

sebagai berikut: 

Laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai 

usaha yang dilakukan oleh entitas terkait posisi keuangan, sumber daya 

ekonomi entitas, hasil usaha, cadangan entitas, dana yang berkaitan 

pembangunan sosial dan pendidikan, dan pembagian sisa hasil usaha ke 

pada karyawan dan pemodal. 

 

6.1.2 Subjek Pelaporan Keuangan 

Subjek pelaporan keuangan membahas tentang ke pada siapa pelaporan 

keuangan tersebut ditujukan. Subjek menjadi perhatian utama pada penelitian ini. 

Peneliti melihat bahwa penempatan pemodal, yang didefinisikan dalam kalimat 

“investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya” 

mendominasi BAB 1 kerangka konseptual PSAK yang banyak berbicara tentang 

tujuan pelaporan keuangan.  

Beberapa hal yang membuat subjek tujuan pelaporan keuangan versi IFRS 

yang diadopsi dalam PSAK tidak sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia 

berdasarkan penjabaran bab-bab sebelumnya. IFRS berbasis pada sistem ekonomi 

kapitalis yang dibangun atas tiga prinsip liberalisme yakni; 1. pengembangan 

kebebasan individu untuk bersaing secara bebas dan sempurna di pasar; 2. 

kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui, dan; 3. pembentukan 

harga pasar bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari penertiban pasar 

yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang (Giersch, 1961). 

Ketiga prinsip ini adalah antithesis dari sistem ekonomi kerakyatan yang melihat 

bahwa tujuan ekonomi adalah kemakmuran rakyat, faktor-faktor produksi beserta 

sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak digunakan sebesar-
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besarnya untuk kemakmuran rakyat, dan negara bukan hanya sebagai pengawas 

harga namun juga sebagai pengatur jalannya perekonomian sesuai dengan tujuan 

ekonomi (lihat UUD pasal 33; Hatta, 1977).  

Pada penelitian ini peneliti mencoba untuk menyeimbangkan tujuan 

pelaporan keuangan ini dengan memasukan nilai yang dimiliki oleh ekonomi 

kerakyatan versi Mohammad Hatta tanpa menghilangkan tujuan pelaporan 

keuangan yang ada sekarang secara keseluruhan. Kemudian diharapkan muncul 

bentuk tujuan pelaporan keuangan versi ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan 

sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Adapun nilai yang akan digunakan 

untuk mendekonstruksi pelaporan keuangan adalah nilai persatuan kelas sosial, 

nilai peran pemerintah, dan nilai ketuhanan. 

Adapun gambaran konkret tentang pola dekonstruksi dalam penelitian ini 

dapat dilihat dalam gambar berikut:  

 

Gambar 6.1 Dekonstruksi Tujuan Pelaporan Keuangan 
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 Gambar 6.1 digambarkan pola peleburan premis dari ekonomi kerakyatan 

yakni persatuan kelas sosial ekonomi, peran pemerintah, dan ketuhanan. Permis 

ini dileburkan dengan premis dari kapitalisme tentang pemisahan kelas sosial 

ekonomi, penghilangan peran pemerintah, dan objektiftas semua kepemilikan 

tanpa Tuhan. Konstruk awal tujuan pelaporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggung jawaban dan transparansi tetap dipertahankan karena menurut 

peneliti konstruk ini sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan. Bentuk konstruk 

baru dari tujuan pelaporan keuangan mengakomodir persatuan kelas sosial 

ekonomi, memberi ruang yang luas untuk pemerintah dalam melakukan 

pengawasan dan memberi kebijakan yang tidak mengekang, dan memberi ruang 

kepada demokrasi dalam berekonomi yang berkeadilan. Sehingga tercipta 

kemakmuran bersama dengan mengakui eksistensi Tuhan sebagai pusat 

pertanggung jawaban.  

6.1.2.1 Konstruk Persatuan  

Persatuan kelas sosial ekonomi adalah salah satu dari cita-cita Mohammad 

Hatta dalam ekonomi kerayatan untuk memerangi krisis dan kolonialisme. Kelas-

kelas sosial yang terlanjur terbentuk membelenggu rakyat dalam tali 

ketergantungan dan mengeliminasi penciptaan keadilan sosial dan kesejahteraan 

bersama. tercermin di dalam pasal 1 undang-undang dasar 1945 pasal 33: 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas  kekeluargaan.  

Mohammad Hatta menguraikan bahwa kedaulatan ekonomi rakyat lemah dan 

menghendaki ekonomi disusun atas dasar koperasi dan kekeluargaan. 

Kekeluargaan di sini beliau artikan sebagai rasa solidaritas yang kuat. Lemahnya 

kedaulatan ekonomi rakyat dipicu oleh terbentuknya kelas-kelas ekonomi (Hatta, 
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1933a). 

Tujuan pelaporan keuangan versi IFRS mencerminkan pemisahan kelas 

sosial ekonomi dan moral individual. Hal ini dapat dikaji melalui kalimat yang 

ditulis di dalam kerangka konseptual PSAK 1.02 berikut: 

“Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan 

informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor 

saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor 

lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya 

ke pada entitas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau 

kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan atau 

penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit lainnya.” (Kerangka konseptual 

PSAK 1.02) 

 Berfokus pada ini, peneliti menemukan beberapa differance yang menjadi 

dasar peneliti untuk melakukan dekonstruksi. Konstruk yang dianggap differance 

adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam tujuan pelaporan keuangan kapitalis 

yang berbeda, kurang, dan tidak sesuai  dengan sari pemikiran ekonomi 

kerakyatan tentang persatuan. Adapun differance yang ditemukan dapat dilihat 

dalam tabel 6.1 berikut: 

Tabel 6.1 

Differance persatuan kelas sosial ekonomi 

Differance (GAP) Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Konvensional 

Definisi  Masyarakat terbagi dalam peran 

sebagai golongan produsen, 

golongan distributor, dan golongan 

konsumen 

Masyarakat terbagi atas kelas 

modal besar dan kelas buruh 

Moral Keadilan  Efisiensi 

Tujuan Kemakmuran bersama Laba 

Objek Rakyat Pemodal 

 

Peneliti menemukan beberapa symptom unsur teori neoklasik di dalam 

tujuan pelaporan keuangan sehingga timbul differance. Penulisan kalimat 
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“berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan 

kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya ke 

pada entitas” pada kerangka konseptual PSAK 1.0 dipersepsikan sebagai objek 

utama di dalam pelaporan keuangan. Kata “berguna” mengandung arti 

“bermanfaat, mendatangkan kebaikan untuk...”.  Kalimat “...investor saat ini dan 

investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya...” adalah persempitan 

lingkupan dari objek guna dari pelaporan keuangan. Kalimat “...membuat 

keputusan tentang penyediaan sumber daya ke pada entitas” adalah aksiologi 

kebergunaan pelaporan keuangan. Persepsi awal yang dapat disarikan dari kalimat 

ini adalah: pelaporan keuangan ditujukan kepada pemodal untuk membuat 

keputusan tentang modal.  

Penyempitan lingkup objek diperkuat di dalam kerangka konseptual 1.10 

yang dikutip sebagai berikut: 

“Pihak lain, seperti regulator dan publik selain investor, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya, juga bisa mendapatkan manfaat dari 

laporan keuangan bertujuan umum. Akan tetapi, laporan tersebut tidak 

terutama ditujukan kepada pihak lain tersebut” (Kerangka konseptual 

PSAK 1.10) 

Pada bagian itu ditemukan kalimat “..selain investor, pemberi pinjaman, 

dan kreditor lainnya..” sebagai subjek, dan kalimat “..tidak terutama ditujukan 

kepada pihak lain tersebut” sebagai keterangan. Kalimat ini menimbulkan 

persepsi bahwa: pelaporan keuangan dibuat bukan untuk pihak lain selain 

pemodal. Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti memetakan persepsi pembaca 

laporan keuangan tentang peran investor sebagai berikut: 

Persepsi tentang investor 1 : Pelaporan keuangan ditujukan kepada 

pemodal untuk membuat keputusan 
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tentang modal 

Persepsi tentang investor 2 : Pelaporan keuangan dibuat bukan untuk 

pihak lain selain pemodal 

Konklusi   : Pihak lain tidak bisa menggunakan 

pelaporan keuangan dalam membuat 

keputusan tentang modal 

Dari dua kalimat tersebut, peneliti mendapatkan pemahaman bahwa 

pelaporan keuangan secara konsep hanya bisa digunakan oleh pemodal. Pihak lain 

yang ingin menggunakan informasi tersebut tidak dapat langsung 

menggunakannya kecuali menggunakan informasi lain di luar pelaporan 

keuangan. Symptom ini menunjukan keberpihakan pelaporan keuangan ke pada 

satu pihak. Jika dikaitkan dengan teori neoklasik, maka kalimat ini bersifat 

aplikatif tentang individualisme dan kesejahteraan pribadi/golongan sendiri.  

Orientasi pelaporan keuangan juga dapat terbaca dari tujuan pelaporan 

keuangan. Orientasi ini dapat ditemukan di dalam unsur-unsur pelaporan 

keuangan. Unsur-unsur pelaporan keuangan dapat ditemukan pada kerangka 

konseptual bagian 4 yang salah satunya membahas tentang kinerja perusahaan. 

Fokus penelitian ini adalah kerangka konseptual PSAK 4.02 yang aplikatif dengan 

teori neoklasik tentang tujuan ekonomi. Dikutip sebagai berikut: 

“Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan 

peristiwa lain yang dikelompokkan dalam beberapa kelompok besar 

menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur-

unsur laporan keuangan. Unsur-unsur yang berkaitan secara langsung 

dengan pengukuran posisi keuangan dalam laporan posisi keuangan 

adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan unsur-unsur yang berkaitan 

dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan 

dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan 

unsur-unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam unsur-unsur laporan 
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posisi keuangan; dengan demikian, ED Kerangka Konseptual ini tidak 

mengidentifikasikan unsur-unsur dalam laporan perubahan posisi 

keuangan secara khusus. “(Kerangka konseptual PSAK 4.04) 

Pada kerangka konseptual 4.24 dijelaskan bahwa laba merupakan ukuran 

kinerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laba adalah hal yang dilihat oleh 

investor dalam menilai sebuah entitas, kemudian mengambil keputusan terhadap 

entitas. Dikutip sebagai berikut: 

“Laba seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar 

bagi ukuran lain seperti imbal hasil investasi (return on investment) atau 

laba per saham (earnings per share). Unsur yang secara langsung 

berkaitan dengan pengukuran laba adalah penghasilan dan beban. 

Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban, dan laba, sebagian 

bergantung pada konsep modal dan pemeliharaan modal yang 

digunakan entitas dalam menyusun laporan keuangannya.” (Kerangka 

konseptual PSAK 4.24) 

 Kalimat dalam konseptual PSAK 4.01 dan 4.24 menimbulkan persepsi 

baru tentang tujuan pelaporan keuangan. Analisanya sebagai berikut: 

Persepsi tentang investor 1 : Pelaporan keuangan ditujukan kepada 

pemodal untuk membuat keputusan 

tentang modal 

Persepsi tentang laba 1 : Unsur pembentuk pelaporan keuangan 

adalah 2 jenis laporan. Laporan posisi 

keuangan untuk mengukur posisi 

keuangan dan laporan laba rugi untuk 

mengukur kinerja 

Persepsi tentang laba 2 : Laba adalah ukuran kinerja perusahaan 

sebagai imbal modal 

Persepsi tentang laba 3 :  Laba dan modal berkaitan 
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Jika menggabungkan antara persepsi tentang investor 1, laba 1, laba 2, dan 

laba 3, maka pembaca laporan keuangan akan memiliki persepsi baru bahwa: 

Pelaporan keuangan ditujukan kepada pemodal untuk membuat keputusan tentang 

modal dengan timbal balik berupa laba, di mana laba adalah informasi dalam 

mengukur kinerja.  

Persepsi ini adalah premis teori neoklasik tentang objek dan tujuan 

pelaporan keuangan yang tidak sesuai konstruknya dengan teori ekonomi 

kerakyatan tentang nilai persatuan. Pertama, penyempitan lingkup kebergunaan 

pelaporan keuangan hanya untuk investor menimbulkan klasifikasi. Pemodal 

dianggap sebagai kelas yang memiliki kuasa tentang keputusan modal dan 

mendapat timbal balik berupa laba.  

Keputusan modal dalam kacamata ekonomi kerakyatan adalah dominasi 

pengaturan produksi (menentukan dan menciptakan faktor produksi), distribusi 

(menjual), dan konsumsi (menikmati laba). Dominasi yang seperti ini akan 

menciptakan kelas-kelas sosial ekonomi. Sehingga harus ada kejelasan dan 

pembagian peran di dalamnya. Dalam teori neoklasik, peran ekonomi adalah 

dominasi pemodal dalam mengendalikan pekerja. Namun, dalam ekonomi 

kerakyatan peran ekonomi terbagi menjadi 3 yakni masyarakat produksi dan 

pekerja sebagai produsen dan  pedagang sebagai distributor. Pemodal letaknya 

ada di luar keputusan produksi. Tugasnya adalah menyiapkan modal dan faktor-

faktor produksi dengan timbal balik hasil yang sudah disepakati. Selanjutnya 

produsen, distributor, dan pemodal bertindak sebagai konsumen, yakni menikmati 

hasil produksi berikut laba yang terbagi secara adil. 
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Untuk itu, maka penulisan tujuan pelaporan keuangan yang tepat untuk 

menggambarkan kondisi bisnis dalam kacamata ekonomi kerakyatan berkaitan 

dengan persatuan kelas ekonomi adalah sebagai berikut: 

Pelaporan keuangan bertujuan umum  untuk menyediakan informasi 

keuangan entitas pelapor berkaitan aktivitas produksi, distribusi, dan 

konsumsi yang berguna untuk pihak-pihak yang terlibat di dalam entitas. 

Informasi di dalam pelaporan keuangan termasuk juga penyaluran hasil 

usaha ke pada entitas sebagai bagian pengembangan, pekerja sebagai 

bagian utama bergeraknya aktivitas entitas, publik dalam lingkungan 

entitas, dan pemodal yang terdiri atas investor potensial, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya dalam penyediaan sumber daya ke pada 

entitas. 

6.1.2.2 Konstruk Pemerintah 

Pelaporan keuangan tidak mengakomodir kepentingan pemerintah dalam 

tujuan pembuatannya. Karena menurut perspektif teori neoklasik, pemerintah 

berada diluar sistem ekonomi dan perusak tatanan pasar jika melakukan 

intervensi. Pemisahan antara pemerintah dan bisnis tertuang dalam kerangka 

konseptual 1.10 sebagai berikut: 

“Pihak lain, seperti regulator dan publik selain investor, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya, juga bisa mendapatkan manfaat dari 

laporan keuangan bertujuan umum. Akan tetapi, laporan tersebut tidak 

terutama ditujukan kepada pihak lain tersebut” (Kerangka konseptual 

PSAK 1.10) 

Pelaporan keuangan tidak didesain untuk memberikan manfaat khusus 

bagi regulator (dalam hal ini regulator adalah pemerintah). Pembahasan tentang 

peran pemerintah di dalam kerangka konseptual PSAK hanya teletak pada 

pemberian hibah (lihat kerangka konseptual 3.16 dan 4.13). Pemerintah hanya 

mendapat porsi yang sedikit untuk pelaporan keuangan. Penjelasan tentang 

manfaat pelaporan pemerintah tertuang pada kerangka konseptual 3.16 berikut: 
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“Representasi tepat, dengan sendirinya, tidak selalu menghasilkan 

informasi yang berguna. Sebagai contoh, entitas pelapor dapat menerima 

aset tetap melalui hibah pemerintah. Jelas, pelaporan bahwa entitas 

mengakuisisi aset tanpa biaya akan secara tepat merepresentasikan 

biayanya, namun informasi tersebut mungkin menjadi sangat tidak 

berguna. Contoh serupa lainnya adalah estimasi jumlah dimana jumlah 

tercatat aset disesuaikan untuk merefleksikan penurunan nilai pada nilai 

aset. Estimasi tersebut merupakan representasi tepat jika entitas pelapor 

telah menerapkan dengan benar proses yang tepat, mendeskripsikan 

dengan benar estimasi tersebut dan menjelaskan setiap ketidakpastian yang 

secara signifikan mempengaruhi estimasi. Akan tetapi, jika tingkat 

ketidakpastian dalam estimasi tersebut cukup besar, maka estimasi 

tersebut akan menjadi tidak begitu berguna. Dengan kata lain, relevansi 

dari aset direpresentasikan secara tepat menjadi dipertanyakan. Jika tidak 

terdapat alternatif representasi yang lebih tepat, maka estimasi tersebut 

dapat menjadi informasi terbaik yang ada.” (kerangka konseptual 3.16) 

Peneliti menemukan differance antara teori neoklasik dan ekonomi 

kerakyatan berkaitan dengan porsi peran pemerintah di dalam pelaporan 

keuangan, ringkasannya dapat dilihat dalam tabel 6.2 berikut: 

Tabel 6.2 

Differance peran pemerintah 

Differance (GAP) Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Konvensional 

Definisi Pemerintah adalah pengatur dan 

pemberi kebijakan ekonomi 

Pemerintah adalah pengatur 

dan pemberi kebijakan hukum, 

politik, dan hal-hal lain di luar 

ekonomi 

Moral Paternalisme tidak ada 

Tujuan Mengatur jalannya ekonomi tidak ada 

Objek 

Material, sosial, budaya, dan 

politik Material  

Peran pemerintah sangat kecil jika pembaca laporan melihat kerangka 

konseptual. Desain pelaporan keuangan berdasarkan kerangka konseptual PSAK 

bagi pemerintah sangat minim. Kalimat “representasi yang tepat” menggambarkan 

entitas yang hanya akan membuat laporan bagi pemerintah apa adanya, atau 

bahkan berkesan remeh. Padahal ekonomi kerakyatan menempatkan pemerintah 
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dalam porsi yang sangat besar. Mohammad Hatta menekankan bahwa cabang 

produksi yang penting bagi rakyat dan menguasai hajat hidup orang banyak 

dikuasai negara.  Melalui konsep ini penanganan utilitas publik seperti tenaga 

listrik, persediaan air minum, irigasi, jalan raya, dan juga produksi yang besar 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Noer, 2012; 78). 

Secara langsung Mohammad Hatta berkeinginan agar Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) sebagai perusahaan besar milik negara yang menguasai utilitas publik 

yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pergerakan BUMN sebesar-besarnya 

diarahkan ke pada kemakmuran rakyat (Noer, 2012; 78).  

Investasi dari asing dan pihak swasta dibutuhkan dalam peningkatan 

kinerja BUMN. Namun demikian, investasi yang masuk akan “menggerakan” 

tujuan BUMN melenceng dari amanat sistem ekonomi kerakyatan yang 

dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945 (pergeseran dari tujuan memakmurkan 

rakyat menjadi pencapaian laba sebesar-besarnya). Untuk itu menurut Mohammad 

Hatta investasi dari pihak swasta dan asing bukan berarti ditolak, namun perlu 

diadakan peraturan yang menundukannya pada kepentingan orang banyak dan 

pembatasan yang inheren  mengenai motivasi laba (lihat Hatta 1956). Sehingga 

tidak menghancurkan tujuan mencapai kemakmuran rakyat (Noer, 2012; 79). 

Pemerintah memiliki peran penting untuk melindungi rakyat dari pelencengan 

tujuan melalui berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan.  

Dalam proses pembangunan ekonomi nasional, pemerintah tidak bisa 

lepas dari investasi dan bantuan dari luar negeri. Masalah yang terjadi di Indonesia 

adalah tidak tersedianya faktor produksi dan tenaga ahli yang mampu mengolah 

sumber daya secara maksimal. Menurut Mohammad Hatta (1956) hal ini bisa 
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ditanggulangi dengan mendatangkan manajemen asing, seperti yang tertuang 

dalam kutipan berikut: 

“Pemerintah merencanakan dan mengatur jalannya produksi “untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Juga perusahaan dapat dan harus 

dikemudikan menurut dasar-dasar organisasi yang sehat dan takluk ke 

bawah hukum-hukum ekonomi perusahaan. kalau perusahaan milik 

pemerintah, bangunnya boleh perseroan terbatas. dan pimpinannya harus 

di dalam tangan yang cakap dan ahli. Di mana tenaga nasional tidak ada 

atau belum memenuhi syarat, manajemen yang terdiri dari bangsa asing 

boleh disewa untuk beberapa waktu dengan syarat, bahwa ia selama itu 

melatih orang-orang Indonesia sampai cakap dan sanggup untuk 

menggantikannya. Yang terpenting ialah, supaya produksi berjalan sebaik-

baiknya” (Hatta, 1956) 

Untuk itu melalui sistem ekonomi kerakyatan melalui pasal 33 UUD 1945 

pemerintah membuka peluang dalam penanaman modal asing di Indonesia dalam 

beberapa syarat yakni; Pertama, investasi yang masuk harus dalam perhitungan 

yang rasional. Pembayaran return dan angsuran utang berasal dari pertambahan 

kemakmuran yang masuk ke dalam kas negara sebagai pajak (Hatta, 1973). 

Artinya investasi yang masuk harus diperhitungkan secara matang tingkat 

pengembaliannya dan dialokasikan dulu ke peningkatan kemakmuran rakyat 

kemudian investor mendapatkan pengembalian sesuai dengan perhitungan 

setelahnya. Kedua, perlindungan ke pada rakyat Indonesia oleh pemerintah agar 

modal asing yang masuk tidak mencapai kedudukan yang menyerupai kolonialis 

ekonomi (Hatta, 1973). Bagian ini diatur dalam pasal 33 UUD 1945 tentang arah 

ekonomi Indonesia dan pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tentang persamaan kedudukan 

setiap rakyat Indonesia termasuk hak mendapatkan pekerjaan yang layak bagi 

kemanusiaan. Dan ketiga, peran pemerintah yang “menguasai” bumi air dan 

kekayaan alam bukan berarti negara menjadi penguasa, usahawan, dan 

entrepeneur, melainkan sebagai pengawas, pengatur, dan pembuat kebijakan yang 
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melancarkan jalannya perekonomian (Hatta, 1973) yang menjamin tidak adanya 

“penghisapan” sumber daya milik Indonesia menjadi milik asing. 

Dalam kacamata ekonomi kerakyatan pada penjabaran di atas, pemerintah 

memiliki posisi yang sangat besar setara dengan masyarakat maupun perusahaan. 

Artinya, pemerintah sama halnya dengan pemodal, membutuhkan informasi yang 

levelnya sama namun dengan poin pengukuran yang berbeda. Sebagai penunjang 

informasi, laporan yang diberikan ke pada pemodal dan pemerintah harus dalam 

satu bentuk yang dibuat oleh perusahaan. Untuk menunjang hal ini maka perlu 

diatur dalam tujuan pelaporan keuangan. 

Peneliti menganggap perlu ada kalimat yang jelas menunjukan 

kebermanfaatan informasi keuangan terhadap kepentingan pemerintah. Namun, 

bukan pemerintah tidak terlibat langsung di dalam bisnis. Kembali ke PSAK 1.10, 

kalimat “Pihak lain, seperti regulator selain pekerja, publik, investor, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya” tetap dipertahankan untuk menekankan 

keterpisahan pemerintah dengan bisnis. Perlu ditambahkan kalimat 

“..mendapatkan manfaat dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan harus dapat 

memberikan informasi yang berguna ke pada regulator..” untuk memberikan 

ketegasan bahwa pemerintah juga membutuhkan informasi yang sama pentingnya 

dalam melakukan pengawasan dan mengatur kebijakan. Dengan adanya kalimat 

ini, entitas tentu wajib menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah. 

Maka dari itu, di dalam tujuan pelaporan keuangan versi ekonomi 

kerakyatan harus terdapat poin berikut: 
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Pihak lain, seperti regulator selain pekerja, publik, investor, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya, juga bisa mendapatkan manfaat dari 

laporan keuangan. Pelaporan keuangan harus dapat memberikan informasi 

yang berguna ke pada regulator berkaitan dengan pemberian kebijakan, 

penerapan peraturan, dan pengawas terhadap entitas untuk tetap dalam 

tujuan berekonomi yakni kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

6.1.2.3  Konstruk Ketuhanan 

Nilai Tuhan  turut berperan dalam pemikiran Mohammad Hatta tentang 

ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan datang dari semangat kolektivitas, 

keadilan, dan semangat persaudaraan. Nilai-nilai tersebut lahir dari ajaran Islam 

tentang kebersamaan. Masyarakat Indonesia bersifat kolektif, berakar pada adat-

istiadat yang tinggi, dan berkembang sesuai dengan tuntutan zaman modern. Sifat 

ini kemudian menjadi cikal dan bakal lahirnya semangat gotong royong (Hatta, 

1979).   

 Menurut Mohammad Hatta (1967) gotong royong adalah sifat masyarakat 

Indonesia asli. Di dalam gotong royong terdapat nilai kebersamaan yang melihat 

bahwa kegiatan ekonomi harus mengutamakan kerjasama dalam suasana 

kekeluargaan antara manusia, bebas dari penindasan dan paksaan. Kegiatan 

ekonomi harus menghargai manusia sebagai makhluk Allah yang 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu mencakup dirinya ke pada 

pemilik dunia, yakni Allah, dan keluarga beserta masyarakat di lingkungannya. 

Sifat ini menjadi salah satu dasar dari ekonomi kerakyatan yang tertulis tekstual 

dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1. 

 Pembaca laporan keuangan tidak akan bisa menemukan kata “Tuhan” di 

dalam kerangka konseptual, lebih-lebih di dalam tujuan pelaporan keuangan. Bagi 

penganut neoklasik, Tuhan ada di rumah bukan di lantai bursa. Sifat Tuhan bagi 
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kaum kapitalis adalah pribadi. Hubungan antara manusia dan Tuhan hanya 

terbatas pada ibadah, sementara ekonomi adalah hubungan manusia dan manusia 

lainnya. Pemahaman neoklasik tentang Tuhan menjadi bertolak belakang dengan 

ekonomi kerakyatan sehingga memunculkan differance yang dirangkum dalam 

tabel 6.3 berikut: 

Tabel 6.3 

Differance ketuhanan 

Differance (GAP) Ekonomi Kerakyatan Ekonomi Konvensional 

Definisi  Tuhan adalah pusat pertanggung 

jawaban berekonomi 

Tuhan adalah urusan pribadi 

manusia di luar pasar 

Moral Wahyu illaiyah tidak ada 

Tujuan Ibadah tidak ada 

Objek Manusia tidak ada 

Ekonomi kerakyatan memiliki ikatan yang kuat dengan Tuhan. Berbeda 

dengan teori neoklasik yang lahir dari pengamatan permintaan dan penawaran, 

juga dengan teori sosialis yang lahir dari tekanan kelas sosial. Ekonomi justru 

lahir dari kebutuhan Mohammad Hatta dalam menerapkan pola ekonomi yang 

tepat berdasarkan agama yang beliau imani. Ekonomi kerakyatan yang 

didefinisikan ulang oleh Mubyarto menjadi ekonomi pancasila pun memiliki 

keyakinan yang sama, bahwa moral utama ekonomi di Indonesia adalah wahyu 

illahiyah (Mubyarto, 1987:53). 

 Peran Tuhan di dalam ekonomi memiliki dua hal yang menjadi dasar. 

Pertama, bisnis adalah bagian dari ibadah manusia yang akan dipertanggung 

jawabkan ke pada Tuhan. Kedua, bisnis memanusiakan manusia sebagai bentuk 

nyata persaudaraan. Sehingga, laporan keuangan harus dapat memberikan 

informasi yang tetap untuk menggambarkan halal dan haram bisnis perusahaan. 
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Pelaporan tidak boleh lagi menjadikan manusia sebagai beban pengurang laba. 

Untuk itu tujuan pelaporan keuangan harus ada alenia yang 

menggambarkan keharusan perusahaan untuk tetap berada di dalam lorong 

perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Alenia tersebut berisi kalimat yang 

menggambarkan keberadaan Tuhan di dalam entitas, arahan untuk berbisnis 

sesuai dengan perintah Tuhan, dan Tuhan sebagai pusat pertanggung jawaban. 

Maka salah satu tujuan pelaporan keuangan adalah:  

Pelaporan keuangan bertujuan khusus sebagai kendali utama entitas dalam 

menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang 

maha esa. Pelaporan keuangan adalah perwujudan tanggungjawab atas 

aset yang diberikan dalam bentuk bumi, air, dan segala yang terkandung di 

dalamnya. 

6. 2 Tujuan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif Ekonomi Kerakyatan 

Proses penyesuaian antara tujuan pelaporan keuangan versi IFRS dengan 

ekonomi kerakyatan dilakukan dengan dekonstruksi. Adapun prosesnya meliputi 

pemahaman konstruk dari tujuan pelaporan keuangan versi IFRS dan konstruk 

ekonomi kerakyatan. Selanjutnya adalah menemukan differance di antara 

keduanya. Peneliti dapat memilih untuk mengisi differance dengan makna baru, 

membuangnya, atau memodifikasinya.  

Dekonstruksi tidak lantas membuang semua hal pada makna lama. 

Penelitian ini mempertahankan satu konstruk dalam tujuan pelaporan keuangan 

versi IFRS yakni kerangka konseptual PSAK 1.01. Konstruk tujuan ini dianggap 

relevan karena berbicara tentang fungsi fisik dari pelaporan keuangan.  

Berdasarkan pemaparan sebelumnya ditemukan objek tujuan pelaporan keuangan 

dan subjek tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut: 



124 

 

 
 

Objek tujuan pelaporan keuangan: 

1. Tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum menjadi dasar dari Kerangka 

Konseptual. Aspek lain dari Kerangka Konseptual–konsep entitas pelapor, 

karakteristik kualitatif, dan kendala, informasi keuangan yang berguna, 

unsur-unsur laporan keuangan, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan–mengalir secara logis dari tujuannya. 

2. Laporan keuangan bertujuan umum menyediakan informasi mengenai 

usaha yang dilakukan oleh entitas terkait posisi keuangan, sumber daya 

ekonomi entitas, hasil usaha, cadangan entitas, dana yang berkaitan 

pembangunan sosial dan pendidikan, dan pembagian sisa hasil usaha ke 

pada karyawan dan pemodal. 

Subjek tujuan pelaporan keuangan: 

1. Pelaporan keuangan bertujuan umum  untuk menyediakan informasi 

keuangan entitas pelapor berkaitan aktivitas produksi, distribusi, dan 

konsumsi yang berguna untuk pihak-pihak yang terlibat di dalam entitas. 

Informasi di dalam pelaporan keuangan termasuk juga penyaluran hasil 

usaha ke pada entitas sebagai bagian pengembangan, pekerja sebagai 

bagian utama bergeraknya aktivitas entitas, publik dalam lingkungan 

entitas, dan pemodal yang terdiri atas investor potensial, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya dalam penyediaan sumber daya ke pada 

entitas. 

2. Pihak lain, seperti regulator selain pekerja, publik, investor, pemberi 

pinjaman, dan kreditor lainnya, juga bisa mendapatkan manfaat dari 



125 

 

 
 

laporan keuangan. Pelaporan keuangan harus dapat memberikan informasi 

yang berguna ke pada regulator berkaitan dengan pemberian kebijakan, 

penerapan peraturan, dan pengawas terhadap entitas untuk tetap dalam 

tujuan berekonomi yakni kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

3. Pelaporan keuangan bertujuan khusus sebagai kendali utama entitas dalam 

menjamin berjalannya kegiatan sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan yang 

maha esa. Pelaporan keuangan adalah perwujudan tanggungjawab entitas 

atas aset yang diberikan dalam bentuk bumi, air, dan segala yang 

terkandung di dalamnya. 

Berdasarkan objek dan subjek tujuan pelaporan keuangan yang sudah 

didapat kemudian disintesiskan menjadi sebuah definisi tujuan pelaporan 

keuangan. Sehingga tujuan pelaporan keuangan versi ekonomi kerakyatan adalah 

sebagai berikut:  

Tujuan pelaporan keuangan versi ekonomi kerakyatan adalah  menyajikan 

informasi finansial yang memberikan rasa persatuan, mengakomodir 

kebutuhan informasi kebijakan ekonomi, dan sarana beribadah ke pada 

Tuhan bagi entitas, pekerja, pemerintah dan pemodal.  

6.3 Perwujudan Tujuan Pelaporan Keuangan Ekonomi Kerakyatan 

 Setelah mendapatkan bentuk baru dari tujuan pelaporan keuangan, topik 

diskusi selanjutnya adalah konsekuensi yang dihasilkan. Namun, untuk 

membicarakan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dibahas tentang bentuk 

baru ini. Pertama, penelitian ini adalah perwujudan upaya pelurusan relevansi 

dasar ilmu yang melandasi pembelajaran akuntansi di Indonesia. Semangat ini 

diturunkan dari cita-cita Mubyarto (1987) dalam usahanya untuk mengkaji ulang 

relevansi ilmu ekonomi neoklasik yang digunakan untuk membangun Indonesia. 
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Fokus penelitian adalah mengkaji ulang harmonisasi pelaporan keuangan IFRS 

dengan PSAK. Caranya dengan mengkaji tujuan dibuatnya pelaporan keuangan. 

Peneliti melihat bahwa teknis akan dipengaruhi oleh tujuan. Perusahaan akan 

bergerak mengikuti apa yang pelaporan keuangan butuhkan, karena ukuran 

kinerja perusahaan adalah pelaporan keuangan. 

 Kedua, peneliti melihat bahwa ilmu akuntansi bersifat bebas nilai. 

Sementara, teori neoklasik membawa nilai kapitalis. Ketika ilmu akuntansi 

dijalankan menggunakan teori neoklasik maka dirinya akan berubah menjadi 

akuntansi kapitalis. Ibarat sebuah program komputer yang dirancang berdasarkan 

sistem yang berbeda. Program dari sistem machintos tidak akan bisa berjalan di 

windows, agar bisa berjalan maka harus ada penyesuaian terlebih dahulu. Adapun 

program itu berjalan di dalam dua sistem yang berbeda adalah program yang tidak 

bisa berjalan dengan sempurna. Pelaporan keuangan dari sistem kapitalis tidak 

dapat berjalan sempurna di sistem ekonomi kerakyatan. Maka dari itu perlu ada 

penyesuaian, dan hal yang perlu disesuaikan adalah tujuan pelaporan keuangan. 

 Dari bentuk yang sudah didapatkan, peneliti menawarkan beberapa 

konsekuensi yang di dapat dari tujuan pelaporan keuangan ekonomi kerakyatan, 

meskipun bentuk ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak mutlak untuk 

diikuti. Perlu ada pengembangan lebih lanjut baik itu dalam bentuk penelitian 

maupun penerapan.  

Konsekuensi pertama adalah orientasi kinerja perusahaan. Ekonomi 

kerakyatan mengatur lebih banyak aspek ketimbang ekonomi konvensional yang 

hanya mengatur materi. Ekonomi kerakyatan  mengatur materi, sosial, budaya, 
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dan politik. Sehingga, dengan tujuan pelaporan keuangan ekonomi kerakyatan, 

kinerja perusahaan tidak hanya diukur melalui laba. Melainkan ukuran sosial, 

keadilan, dan ukuran politik. Pelaporan keuangan nantinya memiliki beberapa 

laporan baru selain laporan laba-rugi. Ada laporan sosial dan keadilan untuk 

mengukur kesejateraan buruh dan masyarakat di sekitar perusahaan. Ada laporan 

kebijakan yang isinya mengatur tentang hal-hal terkait informasi yang dibutuhkan 

oleh pemerintah setempat maupun nasional dalam hal pengawasan. Selama ini ada 

pelaporan lain yang mengatur 2 hal ini, yakni laporan  CSR dan laporan 

rekonsiliasi fiskal untuk pajak, sayangnya dua pelaporan tersebut sifatnya terpisah 

dan sukarela. Bentuk laporan-laporan yang mengatur sosial, budaya, dan politis 

ini masih perlu dipertimbangkan dan diteliti lebih lanjut. 

Konsekuensi kedua adalah pemosisian manusia. Ekonomi kerakyatan 

menempatkan Tuhan sebagai pusat pertanggungjawaban. Sebagai bentuk tunduk 

ke pada Tuhan, manusia diwajibkan untuk menghormati manusia lain. Pelaporan 

keuangan tidak bisa lagi menempatkan manusia sebagai beban karena hal tersebut 

adalah bentuk dari dehumanisasi manusia menjadi benda dan binatang ekonomi 

(lihat Sitorus, 2015; Triyuwono; 2006b).  

 Konsekuensi terakhir adalah penyadaran terhadap semua pihak tentang 

dogma ilmu ekonomi neoklasik yang terlalu berkembang dan mengakar dengan 

kuat. Penelitian ini adalah pecutan untuk mengkaji aspek-aspek lain di dalam 

akuntansi dan ekonomi di Indonesia yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan 

tujuan ekonomi bangsa. Kajian tersebut baik dalam bidang akademisi maupun 

praktisi. Sehingga terciptalah perkembangan ekonomi kerakyatan yang modern 

dan lebih berbobot seperti cita-cita petinggi bangsa seperti Mohammad Hatta, dan 
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para akademisi seperti Mubyarto dan Baswir: mengembalikan tujuan ekonomi 

Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran berkeadilan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Tujuan pelaporan keuangan menjadi dasar dari kerangka konspetual yang 

selanjutnya digunakan sebagai dasar pembentukan standar pelaporan keuangan. 

Hal ini tercermin di dalam kerangka konseptual International Finance Reporting 

Standard/IFRS yang kemudian diadopsi di dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan/PSAK. Penyusun utama standar pelaporan keuangan global adalah Uni 

Eropa dan negara-negara Anglo-Saxon yang mayoritas berpaham politik liberalis 

dan bersistem ekonomi kapitalisme. Permasalahannya adalah Indonesia memiliki 

sistem ekonomi kerakyatan yang merupakan antithesis dari kapitalisme. Penelitian 

ini melihat uniformasi standar global sebagai bentuk imperialisme ekonomi 

modern. Bagian yang bermasalah dalam pelaporan keuangan adalah tujuannya. 

 Penelitian ini mencoba untuk menemukan bentuk alternatif dari tujuan 

pelaporan keuangan yang sesuai dengan tujuan berekonomi Indonesia. Bentuk 

alternatif yang digunakan adalah perspektif ekonomi kerakyatan yang diusung 

oleh Mohammad Hatta. Premis dari ekonomi kerakyatan digunakan sebagai alat 

dekonstruksi dari tujuan pelaporan keuangan yang dihasilkan dari studi literatur 

tulisan-tulisan Mohammad Hatta. Dari studi literatur itu didapatkan premis 

ekonomi kerakyatan yakni persatuan kelas sosial ekonomi, peran pemerintah, dan 

nilai Tuhan. Premis ini digunakan untuk membentuk tujuan pelaporan keuangan 

ekonomi kerakyatan. Dekonstruksi ini tidak benar-benar menghilangkan konstruk 

lama dengan mempertahankan konstruk yang dianggap relevan dengan ekonomi 
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kerakyatan.  

Dari studi literatur itu didapatkan premis ekonomi kerakyatan yakni 

persatuan kelas sosial ekonomi, peran pemerintah, dan nilai Tuhan. Premis ini 

digunakan untuk membentuk tujuan pelaporan keuangan ekonomi kerakyatan. 

Dekonstruksi ini tidak benar-benar menghilangkan konstruk lama dengan 

mempertahankan konstruk yang dianggap relevan dengan ekonomi kerakyatan. 

Penelitian ini menghasilkan tujuan pelaporan keuangan yang menyajikan 

informasi finansial dengan tujuan memberikan rasa persatuan yang 

mengakomodir kebutuhan informasi kebijakan ekonomi dan sarana beribadah ke 

pada Tuhan bagi entitas, pekerja, pemerintah, dan pemodal. 

7.2 Keterbatasan Penelitan 

 Beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti dalam penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan Mohammad 

Hatta yang dikumpulkan dari buku, teks pidato, artikel, surat, dan kolom 

surat kabar dalam bentuk terjemahan dari  bahasa Inggris, Perancis, 

Belanda, dan bahasa Indonesia yang dikumpulkam  oleh Lembaga 

Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) 

yang bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Bung Hatta. Proses 

penerjemahan ini menimbulkan kemungkinan perbedaan makna dan 

maksud dari tulisan asli Mohammad Hatta. Penelitian ini murni 

menggunakan literatur ini karena keterbatasan akses untuk merujuk 

kepada tulisan Mohammad Hatta asli berbahasa asing.  
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2. Alat pengujian yang menggunakan dekonstruksi bisa menimbulkan multi 

alternatif konstruk sehingga menimbulkan multi tafsir tanpa kesimpulan. 

Sifat dekonstruksi itu sendiri yang menolak kebenaran tunggal dan 

dominan. Oleh karena itu hasil penelitian ini tidak bisa dijadikan 

kebenaran tunggal dan harus diikuti. Namun, peneliti melihat 

dekonstruksi ini sebagai alternatif untuk memberikan cara melihat yang 

berbeda dari sebuah fenomena. Dengan begitu diharapkan adanya 

pemikirian ulang tentang fenomena yang terjadi.  

3. Minimnya penelitian yang berkaitan dengan kritik terhadap tujuan 

pelaporan keuangan dan penelitian yang menggunakan paradigma 

ekonomi kerakyatan sehingga penelitian ini lebih banyak menurunkan 

data dari penelitian sejenis, penelitian tentang akuntansi, penelitian 

tentang standar global, dan penelitian tentang Mohammad Hatta. 

7.3 Saran  

 Saran terkait penelitian selanjutnya antara lain sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian sejenis yang mengupas tentang kritik terhadap 

standar pelaporan keuangan global terutama berkaitan tentang tujuan 

pelaporan keuangan. Dengan demikian akan memperkaya pemahaman kita 

tentang tujuan pelaporan keuangan. Penelitian selanjutnya diharapkan 

melakukan penelitian dengan paradigma ekonomi kerakyatan untuk 

mengkritik hal lain yang berkaitan tentang akuntansi atau mengupas tujuan 

pelaporan keuangan dalam paradigma lain. 
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2. Penelitian ini agar diteruskan ke pada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan pelaporan keuangan seperti entitas, pemerintah, perancang standar 

pelaporan keuangan untuk mengkaji ulang standar keuangan yang sudah 

diterapkan. 
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