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KATA SAMBUTAN 

 

 Keberadaan BUMDesa yang mencapai 58% dari jumlah desa yang ada di 

Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa lebih separuh desa mempunyai 

BUMDesa di desanya masing-masing. Melihat jumlah BUMDesa yang tersebar 

di Provinsi Jambi tersebut maka BUMDesa mempunyai potensi untuk 

dikembangkan lebih baik lagi dari sisi kuantitas maupaun dari sisi kualitas. Salah 

satu indikator kualitas tersebut adalah memberikan dampak sosial dan ekonomi 

bagi stakeholder. 

 Buku ini memberikan penjelasan mengenai tata kelola BUMDesa, kajian 

dampak sosial, dan dampak ekonomi BUMDesa. Buku ini menjadi salah satu 

jawaban mengenai pengelolaan BUMDesa, dampak sosial, dan dampak ekonmi 

BUMDesa melalui pendekatan teoritis dan studi kasus. 

 Buku ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa, baik strata 2  

aupun Strata 3 pada bidang kajian yang terkait. Buku ini juga dapat digunakan 

sebagai bahan dalam pengembilan keputusan.  
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Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pembaca mengenai 

BUMDesa, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Pembaca juga bisa 

mendapatkan bahan literatur mengenai teori- teori pengelolaan BUMDesa, 

dampak sosialm dan dampak ekonomi. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 
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BAB I 

DAMPAK SOSIAL 

1.1. Pengertian Dampak Sosial 

Dye (2005:5-6) mengemukakan, dampak kebijakan sosial dapat dilihat dari 

ada atau tidaknya perubahan sikap dari masyarakat setelah kebijakan tersebut 

diimplementasikan atau dapat juga dilihat dari perubahan kondisi masyarakat. 

Dampak Sosial dari adanya Pariwisata menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan standar hidup, dan berkembang infrastruktur, serta 

meningkatkan investasi dan bisnis kegiatan (Kim et al., 2013; Tsundoda & 

Mendlinger, 2009). Di sisi lain, harga tanah, barang, dan jasa juga secara 

dramatis diangkat oleh pariwisata yang jelas berpengaruh pada penduduk lokal 

(Haralambopoulos & Pizam, 1996; Kim et al., 2013; Tsundoda & Mendlinger, 

2009). 

Dampak dari perubahan sosial sendiri diartikan oleh Wiryohandoyo 

(2002:1) sebagai suatu bentuk peradaban manusia akibat adanya perubahan alam, 

biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia. Selain itu perubahan 

sosial yang terjadi menurut Kingslay Davis (dalm Djazifah, 2012:5) merupakan 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 

Pendapat lain dinyatakan oleh Selo Soemardjan (dalam Wulansari, 2009:126) 

bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-

lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem 

sosialnya termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku 

diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari penjelasan tentang 

perubahan sosial, dapat dijelaskan pertama tentang dampak sosial menurut Surto 

Haryono (dalam Dwi, 2015:21), dampak dibagi menjadi dua yaitu dampak primer 

dan dampak sekunder.  
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Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak 

yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap 

masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut 

(Todaro, 1994: 90). 

Pembangunan juga telah didefinisikan sebagai pertumbuhan plus 

perubahan, yang merupakan kombinasi berbagai proses ekonomi, sosial dan 

politik, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (United Nations, 1972). 

Sedangkan Fardani (2012:6) menyatakan bahwa dampak sosial adalah 

sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. 

Pengaruh yang dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena 

suatu kejadian yang mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam 

masyarakat.  

Soerjono Soekamto (2012) dalam bukunya sosiologi suatu pengantar, 

mengutip pendapat Gillin dan Gillin tentang perubahan sosial sebagai suatu 

variasi dari suatu cara hidup yang telah ada dan diterima dalam suatu masyarakat, 

baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, 

komposisi (susunan) penduduk, ideologi ataupun juga karena adanya difusi 

maupun penemuan-penemuan teknologi terbaru dalam suatu masyarakat.5 Jadi 

jika suatu masyarakat mengadakan atau melakukan suatu variasi atau cara lain 

dari kebiasaan yang sudah ada, maka hal itu dinamakan perubahan. 

Dampak sosial merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan 

masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan (Sudharto, 1995). 

dampak sosial muncul ketika terdapat aktifitas : proyek, program atau 

kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. untuk intervensi ini 

mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut 

bisa positif maupun negatif. 
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Menurut Soemardjan (1986), perubahan sosial merupakan suatu adaptasi 

atau perbaikan dalam cara bermasyarakat demi memenuhi 

kebutuhankebutuhannya, sedangkan faktor-faktor penyebab perubahan itu adalah 

difusi atau penemuan yang baru. Sztompka (2007) mendefinisikan perubahan 

sosial sebagai setiap perubahan yang tak terulang dari sistem sosial sebagai satu 

kesatuan. Ada beberapa tipe perubahan struktur sosial yang mungkin terjadi 

yaitu: 1. Perubahan dalam personel (changes in personnel). Berkaitan dengan 

perubahan peran dan individu individu baru dalam sejarah kehidupan manusia 

yang berkaitan dengan keberadaan struktur. 2. Perubahan dalam cara bagian 

bagian dari struktur berhubungan (changes in the way parts of structures relate). 

Menyangkut hubungan hubungan peran (role relationships) misalnya perubahan 

hubungan peran peran dalam keluarga. 3. Perubahan dalam fungsi-fungsi struktur 

(changes in the functions of structures). Berkaitan dengan apa dan bagaimana 

masyarakat melakukan sesuatu. 4. Perubahan dalam hubungan antar struktur yang 

berbeda. (changes in the relationships between different structures). 5. 

Kemunculan struktur baru (the emergence of new structures). 

1.2. Ruang Lingkup  Dampak Sosial 

William F. Oqbun dikutip dalam Syamsidar (2015) berpendapat, ruang 

lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik material 

maupun yang bukan material. 

Perubahan sosial yaitu perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi 

dalam sistem sosial, yang mana termasuk di dalamnya aspek kebudayaan juga 

nilai-nilai, norma, kebiasaan, kepercayaan, tradisi, sikap, maupun pola tingkah 

laku dalam suatu masyarakat. Atau jika melihat adanya perbedaan keadaan yang 

terjadi sekarang dalam suatu masyarakat jika dibandingkan dengan keadaan 
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dahulu, maka hal itu dapat dikatakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat 

tersebut telah berubah (Syamsidar, 2015).  

Perubahan sosial meliputi perubahan dalam berbagai hal, seperti perubahan 

teknologi, perilaku, norma, sistem nilai, pola dan keyakinan. Perubahan tersebut 

dikaitkan dengan perubahan yang mempengaruhi sebagian besar individu dalam 

masyarakat tertentu. 

Ubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pada umumnya, 

faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dapat digolongkan pada 

faktor dari dalam dan faktor dari luar masyarakat (Soekanto, 2006).  

1. Faktor yang berasal dalam: bertambah dan berkurangnya penduduk, 

penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik dan terjadinya 

pemberontakan atau revolusi.  

2. Faktor yang berasal dari luar : lingkungan alam fisik yang ada di sekitar 

manusia, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Selain faktor 

diatas, juga dapat dijelaskan mengenai faktor yang mendorong 

(mempercepat) dan faktor yang menghambat proses perubahan sosial.  

a. Faktor yang mempercepat proses perubahan sosial : kontak dengan 

budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai 

hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju, toleransi terhadap 

perbuatan-perbuatan yang menyimpang, sistem stratifikasi masyarakat 

yang terbuka, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat 

terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi masa depan, serta 

nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki 

hidupnya. 

b. Faktor yang menghambat proses perubahan sosial : kurangnya hubungan 

dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, 

sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan-
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kepentingan yang telah tertanam dengan kuat atau vested interest, rasa 

takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan, prasangka 

terhadap hal-hal baru atau asing atau sikap yang tertutup, hambatan-

hambatan yang bersifat ideologis, 4 adat atau kebiasaan, serta nilai 

bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.  

Menurut Selo Soemardjan Perubahan sosial adalah segala perubahan-

perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu 

masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya 

nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. 

1.3. Pengelolaan Dampak Sosial Sebagai Alat Untuk Perencanaan Lokal 

Studi Kasus Penambangan Di Finlandia Utara 

Dampak lingkungan dan sosial dari sumber daya berskala besar traksi 

biasanya dinilai dalam fase perencanaan proyek. Sosial penilaian dampak (SIA) 

dapat menjadi bagian dari dampak lingkungan Proses pengkajian (EIA) atau 

bagian dari pemberian lisensi suatu proyek (misalnya Lockie, 2001; Vanclay dan 

Esteves, 2011). Akademisi dan praktisi di SIA lapangan sangat mengkritik 

praktik-praktik penyelenggaraan saat ini SIA. Menurut Frank dan Vanclay (2013, 

hlm. 41) , SIA dilakukan ex ante “secara historis telah diatur sebagai satu kali, 

titik tunggal di dokumen penilaian waktu. ”Seperti yang dilakukan pada tahap 

perencanaan, ada tidak ada dampak terukur yang nyata untuk dinilai, dan SIA 

mengandung diksi dampak sosial yang mungkin dimiliki proyek tersebut (Esteves 

et al., 2012). Selain itu, dampak kumulatif proyek jarang dapat diprediksi 

sebelum mulai beroperasi (Franks et al., 2010). Asosiasi Internasional untuk 

Penilaian Dampak (Vanclay, 2003 ; Vanclay et al., 2015), serta para sarjana di 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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bidang pada umumnya, menyarankan bahwa SIA harus dipahami sebagai 

manajemen yang berkelanjutan dan adaptif.  

Proses agement - termasuk perencanaan kolaboratif di seluruh Indonesia 

siklus proyek dengan orang-orang yang terkena dampak. Pada 2010-an praktik 

baru-konsep dan pendekatan yang berorientasi, Rencana Pengelolaan Dampak 

Sosial (SIMP), dikembangkan untuk mengurangi kemungkinan dampak negatif 

dari penambangan dan untuk memperkuat manfaat di tingkat lokal (mis. Franks et 

al., 2010 ; Franks, 2012 ; Vanclay et al., 2015). Model SIMP melibatkan sebuah 

proses manajemen adaptif untuk proyek sumber daya yang terdiri dari tidak 

hanya analisis situasi baseline, tetapi juga penilaian dan perumusan alternatif 

pengembangan dan strategi manajemen untuk menghindari dan mengurangi 

dampak sosial negatif dan untuk meningkatkan positif yang Tidak seperti 

penilaian dampak sosial selama fase perencanaan sebuah proyek, SIMP 

mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengangkutan dampak sosial berkelanjutan 

dari kegiatan berskala besar seperti penambangan ( Franks, 2012; Franks et al., 

2010 ; Franks and Vanclay, 2013). 

Dampak sosial, pada bagiannya, dimaksudkan atau tidak disengaja. urutan - 

positif atau negatif - dari suatu usaha industri seperti sebuah proyek 

penambangan, serta setiap proses perubahan sosial yang dilakukan proyek 

pemicu. Mereka mungkin dialami pada individu, keluarga, atau tingkat manusia 

di berbagai bidang kehidupan, termasuk budaya, masyarakat, sistem politik, 

lingkungan, kesehatan, gaya hidup, pribadi / property hak, ketakutan, dan aspirasi 

( Vanclay, 2003 ; Vanclay et al., 2015). 

Penerimaan lokal untuk penambangan biasanya didasarkan pada harapan positif 

dampak sosial, tetapi bertentangan dengan dampak lingkungan dan karena 

kurangnya kontrol hukum, mereka tidak ditindaklanjuti. Misalnya, bahasa 

Finlandia undang-undang tidak mewajibkan perusahaan pertambangan untuk 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
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memantau dampak sosial selama siklus hidup proyek. Apalagi otoritas negara 

belum membuat setiap rekomendasi kebijakan mengenai aspek sosial 

pertambangan (Kokko et al., 2014). Karena itu, menangani dampak sosial sangat 

tergantung pada tindakan sukarela industri, dan penambangan internasional 

perusahaan memiliki prosedur sendiri mengenai tanggung jawab. Misalnya, 

Anglo American yang beroperasi secara internasional memiliki kotak penilaian 

sosial-ekonomi untuk meningkatkan kinerja sosialnya. manajemen kinerja 

(Franks and Vanclay, 2013). Di Finlandia, perusahaan pertambangan terbesar, 

perwakilan dari otoritas negara, dan pemangku kepentingan lainnya mendirikan 

Jaringan Finlandia untuk Berkelanjutan Penambangan (2018) pada tahun 2014. 

Ini mendukung perusahaan pertambangan dalam mencapai keberlanjutan dan 

dalam melaporkan operasi mereka sebagai bagian dari mereka tanggung jawab 

sosial dan pengaturan diri masyarakat.  

Meskipun ada buku panduan dan artikel reflektif tentang sosial rencana 

dan inisiatif manajemen pakta untuk mengelola dampak sosial penambangan 

(misalnya Holm et al., 2013 ; Franks and Vanclay, 2013); Porter et al., 2013), 

rincian kasus dan studi kasus yang menerapkan teori jarang. Tujuan artikel ini 

adalah untuk memberikan kontribusinya sendiri kepada sedikit penelitian 

berorientasi praktik pada subjek. Studi kasus ini terletak di Laplandia Finlandia di 

Kotamadya Sodankylä, di mana tantangan dan peluang muncul dalam bentuk 

beberapa proyek eksplorasi dan penambangan mineral. Pemerintah kota 

memutuskan untuk memimpin dalam menyiapkan rencana manajemen dampak 

sosial untuk seluruh sektor pertambangan bersama dengan perusahaan 

pertambangan lokal dan pemangku kepentingan. Proses ini dijelaskan dalam 

Bagian 2. Setelah itu, proses dievaluasi dalam konteks pendekatan teoritis untuk 

SIMP dan SIA. Di bagian Diskusi kasus empiris dibingkai dengan tiga 

dependensi tata kelola: ketergantungan jalan, tujuan pendence, dan 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#3
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interdependensi (Van Assche et al., 2014, 2015). Akhirnya, beberapa kesimpulan 

disajikan pada SIMP yang dipimpin masyarakat proses sebagai bagian dari 

perencanaan jangka panjang lokal dan penggunaan SIMP sebagai alat untuk 

mengelola dampak sosial dari industri skala besar di Indonesia daerah terpencil. 

Data untuk penelitian ini terdiri dari refleksi oleh fasilitator dan peneliti 

tentang proses pembuatan SIMP, catatan dan nota dari lokakarya partisipatif, 

dokumen dari pemerintah proses pengambilan keputusan, dan nota serta catatan 

dari kelompok pengarah yang dibentuk untuk memimpin proses SIMP. Itu 

pendekatan yang dipilih didasarkan pada evaluasi yang berfokus pada 

pemanfaatan (Patton, 1997). Adapun evaluasi proses, standar utilitas menekankan 

bahwa ia memiliki untuk melayani kebutuhan informasi praktis. Dalam hal ini, 

refleksi pada proses digunakan dalam perencanaan langkah-langkah berurutan. 

Berdasarkan standar kelayakan dan akurasi mengenai pengumpulan data untuk 

proses dan evaluasinya, informasi harus memadai dan evaluasi harus realistis, 

bijaksana, diplomatis, dan hemat. Akhirnya, standar kepatutan menekankan 

pentingnya sah dan etis secara hukum evaluasi. 

a. Menambang sebagai tantangan dan peluang - kebutuhan akan sosial 

rencana pengelolaan dampak di Sodankylä 

Sodankylä adalah daerah kaya sumber daya di Laplandia Finlandia yang 

menghasilkan tenaga air, kayu, dan mineral. Sementara kehutanan dan tenaga 

air produksi memiliki sejarah panjang di daerah, penambangan agak baru dan 

industri yang berkembang pesat. Di awal 2019, ada beberapa proyek 

eksplorasi dan penambangan mineral dalam berbagai fase di Indonesia 

Sodankylä. Mineral Kuantum Pertama memulai operasi tambang Kevitsa 

(nikel, tembaga) pada 2012, yang telah dilanjutkan oleh Swedia Boliden yang 

beroperasi secara nasional sejak 2016. Pada musim semi 2017, AA Sakatti 

Mining, bagian dari perusahaan induk Anglo American internasional, memulai 
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proses penilaian dampak lingkungan untuk Sakatti proyek (elemen grup 

tembaga-nikel-platinum). Proyek Sakatti berbeda dari yang lain dalam hal itu 

terletak oleh lumpur Viiankiaapa, yang dilindungi oleh konservasi alam 

Natura 2000 Uni Eropa program (Taman dan Margasatwa Metsähallitus di 

Finlandia, 2018). Terra Penambangan memulai penambangan emas di 

Pahtavaara pada tahun 1996, tetapi proyek tersebut telah tersendat karena 

beberapa kebangkrutan dan perubahan kepemilikan. Di 2019, tambang ini 

dimiliki oleh Rupert Resources, mantan emas Kanada perusahaan pelestarian, 

yang juga melakukan eksplorasi mineral lebih lanjut di daerah tersebut. Selain 

proyek-proyek mapan ini, besar sejumlah proyek dan kegiatan eksplorasi 

lainnya sedang berlangsung di Indonesia Sodankylä. 

Sodankylä adalah kota yang berpenduduk jarang dengan sekitar 8600 jiwa 

di area seluas 12.440 kilometer persegi. Ini memiliki problem khas Eropa 

Utara yang terpencil: migrasi keluar yang lebih muda generasi dan 

peningkatan proporsi lansia, penurunan keseluruhan dalam jumlah penduduk, 

dan kurangnya pendidikan dan karier peluang - terutama untuk orang-orang 

berpendidikan tinggi (Glomsrod et al., 2017 ; Dewan Regional Lapland, 

2017). Karenanya, sebagian besar masyarakat setempat menyambut baik 

penambangan karena membawa pekerjaan baru dan grasi, meningkatkan 

prospek masa depan komunitas kecil (Saariniemi, 2018). Perkembangan di 

sektor pertambangan, khususnya pembukaan tambang Kevitsa, meningkatkan 

jumlah pekerjaan di Sodankylä sekitar 10 persen dalam tiga tahun. Sejak 2012, 

jumlah total pekerjaan dalam komunitas bervariasi antara 3500 dan 3600 

(Sodankylä Kotamadya, 2018). Saat ini, penambangan adalah yang paling 

signifikan sektor, yang merupakan salah satu alasan penerimaan daerah 

terhadap industri di kotamadya (Kuisma dan Suopajärvi, 2017 ; Saariniemi, 

2018 ; lihat juga Jartti et al., 2018 ). Singkatnya, ada beberapa proyek yang 
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terjadi di Sodankylä dengan cara berbeda tahapan: eksplorasi, pengembangan, 

operasi, dan siaga. Dampaknya proyek dan kebutuhan terkait untuk 

perencanaan penggunaan lahan, infrastruktur struktur, layanan, dan perumahan 

merupakan peluang besar sebagai serta tantangan yang cukup besar bagi 

pemerintah kota. Otoritas dan karena itu para politisi Sodankylä memutuskan 

pada 2016 untuk mulai membuat rencana manajemen dampak sosial untuk 

mengatasi keragaman masalah tertambat untuk penambangan. 

b. Pelingkupan dan perumusan alternatif: langkah awal proses SIMP di 

Sodankylä 

Model SIMP dimulai dengan menentukan ruang lingkup proses dan 

dengan menyelidiki berbagai cara untuk melanjutkan ( Franks et al., 2011; 

Franks, 2012 ; Franks and Vanclay, 2013 ). Di Sodankylä, yang memimpin 

pihak berwenang telah mengakui perlunya alat yang akan membantu 

perencana partisipatif untuk menanggapi kebutuhan pengembangan 

pertambangan, untuk mengatasi dampak yang diantisipasi dan tak terduga 

bahwa kota dan orang-orang lokal mungkin bertemu; dan untuk memastikan 

retensi manfaat dalam komunitas dan ekonomi lokal. Karena kurangnya 

keuangan dan sumber daya manusia untuk membawa alat ke depan, 

pemerintah kota memutuskan untuk bergabung dalam perencanaan proyek 

Regina yang dipimpin Nordregio sebagai bagian dari Program Pinggiran Utara 

dan Arktik (lihat Nordregio, 2018)). Itu Tujuan dari proyek ini adalah untuk 

meningkatkan kesiapan komunitas kecil di Indonesia daerah terpencil dan 

berpenduduk jarang untuk pembangunan - atau ditutup bawah - industri skala 

besar berbasis sumber daya. Dalam fase perencanaan, model rencana 

manajemen dampak sosial dipilih sebagai salah satu alat untuk dikembangkan 

dalam proyek. 
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Setelah menyusun garis besar umum pembuatan SIMP, prosesnya dimulai 

dengan studi dasar yang bertujuan mendefinisikan sosial ekonomi karakteristik 

kotamadya ( Franks and Vanclay, 2013 ; Vanclay et al., 2015) dan menilai 

dampak sosial dari penambangan di perusahaan sayang Studi dasar tentang 

populasi dan penambangan kotamadya perkembangan ( Kantola, 2016) dan 

survei tentang dampak yang dialami penambangan di Sodankylä dilakukan 

pada musim panas 2016 (Kuisma dan Suopajärvi, 2017 ). Berdasarkan survei 

dampak, penambangan adalah secara umum dianggap memiliki efek positif 

pada vitalitas kota, karena telah membawa pekerjaan baru dan memajukan 

lokal ekonomi. Di sisi lain, setengah dari responden melihat penambangan itu 

telah merusak lingkungan. Selain itu, survei mengungkapkan divisi antara 

pusat kota, yang disebut desa tambang, dan desa lebih jauh. Orang-orang yang 

tinggal di sekitar tambang menganggap itu situasi di kotamadya tidak adil, 

karena mereka merasa bahwa mereka “sedang dikorbankan demi keuntungan 

yang bisa dihasilkan oleh orang lain. ”Yang paling kritis kelompok di antara 

mata pencaharian lainnya adalah penggembala rusa, yang memperkirakan 

bahwa jika diperluas, penambangan akan mengancam mata pencaharian 

berbasis alam mereka. Sifat boom-and-bust industri pertambangan juga 

menyebabkan kecemasan. Sebagian besar (80%) dari responden khawatir 

tentang perkembangan lokal yang terbatas pada siklus ekonomi global industri 

pertambangan (lihat lebih rinci Kuisma dan Suopajärvi, 2017)). Studi dasar 

dan survei berfungsi sebagai platform untuk SIMP proses. Karena "penghuni 

jarang merupakan kelompok yang homogen" (Vanclay et al., 2015, hlm. 37), 

penambangan dianggap memiliki pro dan kontra di tingkat lokal dan 

dampaknya dialami dalam berbagai cara. Jelas ada kebutuhan untuk mengelola 

dampak sosial penambangan di acara itu akan meningkatkan hasil positif 

jangka panjang. Akibatnya, Dewan Kotamadya mengesahkan komitmen 
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politik untuk proses di Jakarta Oktober 2016. Mereka memutuskan bahwa 

rencana manajemen dampak sosial menjadi dibuat dalam bentuk strategi kota 

resmi yang mencakup tujuan, rencana aksi, dan indikator program 

pertambangan untuk managing dan memantau dampak sosial. 

c. Penilaian prediktif dan revisi alternatif untuk SIMP di Indonesia 

Sodankylä 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memprediksi dampak 

sosial menambang dan mengevaluasi signifikansinya melalui partisipatif 

metode ( Franks et al., 2010 ). Kelompok pengarah lokal dan proyek manajer 

dinominasikan untuk proyek Regina untuk merencanakan partisipatif proses 

yang akan mendukung pengambilan keputusan politik di kota pality dan 

memastikan bahwa semua kelompok sosial yang relevan dimasukkan dan 

didengar dalam proses. Dengan demikian, beragam kelompok diidentifikasi di 

daerah masyarakat, termasuk perwakilan dari berbagai industri dan tudung 

(perdagangan, pariwisata, penggembala rusa, dll.) dan anggota tambang 

asosiasi desa. Selanjutnya, pelaku dalam layanan kesejahteraan, pendidikan, 

dan organisasi terkait alam seperti perburuan dan perikanan mewakili sektor 

ketiga. 

Perusahaan pertambangan Boliden Kevitsa dan Anglo American Sakatti 

juga terlibat aktif dalam proses tersebut, seperti mendapatkan lisensi sosial 

untuk beroperasi (misalnya Boutilier dan Thomson, 2011 ; Thomson dan 

Boutilier, 2011) biasanya mematuhi kode etik perusahaan pertambangan besar 

perusahaan. Dalam hal ini, kedua perusahaan tertarik untuk mengembangkan 

tuan rumah kotamadya, karena prioritas mereka di Sodankylä termasuk 

mengamankan kesejahteraan karyawan mereka dan merekrut pekerja terampil 

yang akan menetap di wilayah tersebut. Rupert Resources, beroperasi di situs 

Pahtavaara, memilih untuk tidak mengambil bagian dalam proses. Selain 
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mengidentifikasi para pemangku kepentingan, kelompok pengarah 

memutuskan untuk meluncurkan tiga lokakarya untuk lebih menguraikan 

manajemen sosial dampak sebelum mengirim SIMP ke pembuat keputusan 

kota Tiga lokakarya berbagi agenda yang sama. Pertama, tema hari itu dan 

tujuan diperkenalkan dan diskusi umum berlangsung. Lanjut, para peserta 

melanjutkan dengan memproses ide-ide mereka dalam sub-kelompok dari 

empat hingga delapan orang. Menurut umpan balik dari para peserta, para 

diskusi umum terbuka dan diskusi kelompok berlangsung meriah. Ada dua 

masalah utama terkait cess. Pertama, sulit untuk melibatkan dan 

mempertahankan semua kelompok yang relevan proses. Kedua, ada 

kecurigaan bahwa proses itu akan terjadi digunakan untuk melegitimasi 

penambangan. Masalah dalam merekrut pemangku kepentingan miliki harus 

dilakukan dengan kekurangan sumber daya, terutama waktu. Misalnya, orang 

bekerja pada siang hari tidak dapat berpartisipasi dalam proses jika mereka 

pengusaha tidak mau mendukung upaya tersebut. Organisasi kecil atau 

Pengusaha dengan sedikit karyawan juga mengalami kesulitan untuk ikut serta 

itu akan membuat mereka kekurangan staf. Apalagi perwakilan dari PT 

asosiasi desa dan penggembala rusa harus pergi ke bengkel di pengeluaran 

mereka sendiri, yang juga mempersempit daftar potensi peserta Tidak banyak 

yang bisa dilakukan untuk mencegah problem, tetapi lokakarya akhirnya 

menarik sekitar 30 peserta menghadirkan hampir 30 pemangku kepentingan 

yang berbeda seperti asosiasi desa, asosiasi pelestarian alam, berbagai mata 

pencaharian, dan pendidikan organisasi. Ini adalah jumlah yang baik di kota 

dengan hanya 8600 penduduk dan jarak jauh untuk melakukan perjalanan ke 

tempat pertemuan.  

Meskipun rekrutmen aktif diperlukan, anggapan pentingnya masalah yang 

dipertaruhkan sangat penting untuk partisipasi. Selain kurangnya sumber daya, 
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partisipasi dalam proses SIMP mungkin telah terhalang oleh sikap negatif 

fundamental terhadap pertambangan. Parlemen Sámi (Sámediggi), badan 

pemerintahan sendiri dari orang-orang Sámi yang baik hati, diundang untuk 

bergabung dalam proses tersebut, karena daerah utara kotamadya adalah 

bagian dari Tanah Air Sámi dan penambangan akhirnya mempengaruhi 

seluruh kota. Namun, Sa'mi Parlemen menolak undangan itu, menyatakan 

bahwa itu tidak menerima menambang sejauh yang terjadi di atau 

mempengaruhi Tanah Air Sámi. Di sisi lain, asosiasi konservasi alam lokal 

dan lokal gerakan lingkungan terhadap proyek Sakatti menjawab berbeda. 

Meskipun mereka berpendapat bahwa menambang tidak boleh membahayakan 

Viiankiaapa lumpur, karena merupakan bagian dari konservasi Natura 2000 di 

seluruh Eropa program, perwakilan mereka terlibat dalam lokakarya dan 

dalam kelompok kemudi. 

Dalam lokakarya pertama, salah satu keprihatinan paling serius dikutip 

oleh peserta adalah bahwa proses itu sendiri dapat menimbulkan konflik dan 

pembagian di antara penduduk setempat. Selama dua lokakarya berikut ini 

memang menjadi jelas bahwa ada konflik nilai dan terest di antara para 

peserta. Misalnya, para gembala rusa menyatakan bahwa mencari kompromi 

sebenarnya bisa melanggar dasar nilai-nilai dan kepentingan kelompok rentan, 

termasuk para gembala diri mereka sendiri Selanjutnya, perwakilan desa 

tambang berulang kali menunjukkan bahwa merekalah yang paling menderita 

akibat negatif dampak lingkungan. 

Selain konflik nilai dan kepentingan, lokakarya peserta secara langsung 

dan tidak langsung curiga bahwa proses itu sendiri terjadi agenda tersembunyi 

untuk melegitimasi proyek pertambangan yang direncanakan. Sejak kritikus 

yang dominan menekankan pentingnya mendamaikan hidup yang berbeda. 

kemungkinan dan manfaat lokal, tujuan ini akhirnya menjadi salah satu yang 
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utama tujuan SIMP. Oleh karena itu, mengindahkan beragam pendapat dan 

kritik Cism memungkinkan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih 

seimbang. Rencana agement yang memberikan perhatian yang tepat kepada 

berbagai kelompok kepentingan. Tujuannya bukan untuk membahas proyek 

individu atau memilih "ya" atau "tidak" tentang penambangan, tetapi untuk 

mendefinisikan prasyarat, tujuan umum, dan sasaran untuk mengatasi 

tantangan yang disebabkan oleh sektor pertambangan yang berkembang. 

Apakah lokakarya SIMP telah berlangsung selama proses pengambilan 

keputusan karena satu proyek penambangan, itu akan membuat kolaborasi 

lebih sulit. Konflik terbuka di antara para pemangku kepentingan lokal 

sebenarnya bisa terjadi membuat perencanaan kolaboratif menjadi tidak 

mungkin, membutuhkan mediasi proses sebaliknya. 

Proses partisipatif berakhir dengan seminar publik pada Mei 2017, di 

mana hasil dari proses dipresentasikan kepada khalayak yang lebih luas itu 

diizinkan untuk mengomentari SIMP. Sebagai proses perencanaan yang 

disyaratkan tidak ada kekuatan untuk mengambil keputusan sendiri, langkah 

selanjutnya adalah menyerahkan SIMP kepada para pembuat keputusan kota 

untuk membuatnya diterima secara resmi dan dengan demikian 

memberikannya status program kebijakan yang sah.  

d. Strategi manajemen: program penambangan Kotamadya Sodankylä 

Strategi manajemen dapat diberikan dalam bentuk manajemen sistem, 

program kebijakan, atau dokumen tertulis yang lebih disukai juga termasuk 

rencana pemantauan, pelaporan, evaluasi, dan peninjauan hasil dari proses 

(Franks and Vanclay, 2013 ). Seperti yang dikatakan, di dankylä, strateginya 

berupa program kebijakan dengan spesifik tujuan, kegiatan, dan indikator 

evaluasi. Dewan Kota mengajukan membuktikan program penambangan pada 

Oktober 2017 dan mengirimkannya ke Dewan Penasihat untuk persetujuan 
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akhir. Pada November 2017, Dewan dengan suara bulat menolak program 

tersebut dan mengirimkannya kembali ke Dewan, mendesak klaim yang lebih 

kuat untuk manfaat lokal. Itu juga membahas kemungkinan melaksanakan 

kekuatan kota yang lebih kuat, bahkan kekuatan veto, kapan keputusan tentang 

pertambangan sedang dibuat. Saat ini, kota-kota Finlandia dapat menolak 

tambang uranium, tetapi satu-satunya cara mereka dapat mengontrol 

penambangan umum adalah melalui zonasi ( Pölönen, 2016 ). Dewan juga 

mencatat hal itu perusahaan pertambangan harus membayar royalti lokal atau 

status lainnya kompensasi saat ini, yang tidak diperlukan di Finlandia saat ini.  

Ada beberapa alasan mengapa program kebijakan dibalik turun dalam 

pertemuan Dewan Kota. Pertama, ada konflik kepentingan dan nilai-nilai di 

kotamadya dan di antara anggota dewan tentang penambangan di daerah 

tersebut. Kedua, penilaian dampak lingkungan proses proyek Sakatti telah 

dimulai, dan kritik terkait proyek mungkin telah mendorong tuntutan yang 

lebih ketat disuarakan dalam Dewan. Ketiga, pemilihan kota berlangsung di 

Finlandia pada bulan April 2017, di mana banyak anggota Dewan baru dan 

belum terlibat dalam pengambilan keputusan sebelumnya. Selanjutnya, Dewan 

Kota pertemuan terbuka untuk umum dan media, karenanya menawarkan 

forum di mana tuntutan politik diajukan dengan kuat untuk diskusi yang lebih 

luas (lihat Holm et al., 2013). Terakhir, anggota dewan mengambil kebijakan 

proses pembuatan sangat serius karena pentingnya penambangan industri di 

Sodankylä.  

Dewan Kota kemudian menunjuk kelompok kerja PT mengarahkan 

politisi untuk mengembangkan program lebih lanjut. Setelah negosiasi di 

antara partai-partai politik, Dewan Kota sekali lagi menyetujui program 

dengan modifikasi kecil pada bulan Februari 2018, dan Dewan Kota akhirnya 

menyetujuinya pada Maret 2018. Salah satunya hasil dari proses politik ini 
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adalah bahwa mitigasi dampak vironmental dan pentingnya manfaat ekonomi 

lokal menjadi ditekankan. Hal ini merangkum tujuan, tindakan, dan indikator 

tindak lanjut program kebijakan ( Kantola, 2018). Ini membahas berbagai 

tema, karena dampak sosial menurut definisi mencakup positif dan negatif 

efek yang mungkin dimiliki oleh usaha industri pada banyak atau bahkan 

semua bidang kehidupan lokal. Dampak lingkungan juga memiliki dimensi 

sosial mereka mungkin menimbulkan berbagai perasaan di antara orang-orang 

lokal, berubah kehidupan sehari-hari mereka, dan memengaruhi kesehatan 

mereka (Vanclay, 2002 , 2003; Vanclay et al., 2015). 

Setelah Dewan Kota menyetujui dan meluncurkan penambangan program, 

kelompok pengarah setempat memiliki pertemuan terakhir dan Proyek Regina 

mulai berakhir. Manajemen kota Tim juga membahas program tersebut, 

karena implementasinya dipimpin oleh otoritas kota. Lebih lanjut, penting 

untuk melibatkan semua sektor-sektor penting, karena pertambangan 

berdampak pada perumahan, infrastruktur, penitipan anak, pendidikan, 

layanan sosial, dan layanan rekreasi. Di September 2018, Forum 

Penambangan diselenggarakan sebagai salah satu tujuan jectives dari program 

ini. Forum ini berfungsi sebagai platform lokal untuk komunikasi, di mana 

dampak pertambangan ditindaklanjuti dan masalah dan kemungkinan 

penambangan ditangani. Yang diundang anggota terdiri dari pemangku 

kepentingan yang mengambil bagian dalam proses SIMP, perusahaan dari 

berbagai sektor, LSM, perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia 

Sodankylä, pejabat pemerintah daerah, dan pembuat keputusan politik. Saat 

menulis ini pada musim semi 2019, tidak banyak yang terjadi dalam istilah 

mengimplementasikan program. Ini karena beberapa alasan. Setelah 

pendanaan proyek berakhir, sumber daya manusia dan keuangan yang langka 

kotamadya kecil telah membuatnya sulit untuk melanjutkan pekerjaan. Sejak 
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kemudian, kotamadya telah mengajukan lebih banyak dana proyek dan sedang 

menunggu keputusan. Anggota manajemen kota tim dan personil perusahaan 

pertambangan juga telah mengalami perubahan, yang selanjutnya menunda 

implementasi. Sebagai tambahan diskusi nasional tentang kekurangan dalam 

UU Pertambangan – terutama tidak ada peraturan tentang pajak daerah atau 

kompensasi yang harus dibayar oleh perusahaan pertambangan untuk menjadi 

tuan rumah masyarakat - telah dimulai. Sebelum pemilihan umum pada bulan 

April 2019, tuntutan untuk mengubah pertambangan undang-undang didukung 

oleh beberapa pihak. Karenanya, aktor lokal sedang menunggu peraturan baru. 

Ada beberapa alasan mengapa Kotamadya Sodankylä memulai proses 

unik untuk membuat dampak sosial yang dipimpin masyarakat rencana 

pengelolaan untuk penambangan. Yang pertama terkait dengan tata kelola 

bergeser. Pemerintahan adalah upaya terkoordinasi untuk memahami realitas 

dan untuk mengendalikannya. Bahkan perencanaan lokal tunduk pada tata 

kelola multi-level. Akibatnya, komunitas-komunitas terpencil pun saling 

terhubung secara global serta dalam konteks nasional (Van Assche et al., 

2014, 2015 , 2019). Ini khususnya terjadi di komunitas pertambangan, seperti 

yang dipimpin oleh negara budaya manajemen lingkungan 'perintah dan 

kontrol' berubah menjadi interaksi yang kompleks antara perusahaan 

pertambangan multi-nasional, hukum dan peraturan internasional, perubahan 

politik nasional, dan warga negara di seluruh dunia yang bertindak melalui 

berbagai LSM ( Prno & Slocombe, 2012 ). 

Sebagaimana dikemukakan sehubungan dengan konsep jalur tata kelola, 

pemerintahan pada saat tertentu dan di komunitas tertentu selalu hasil warisan 

(Van Assche et al., 2015, hlm. 28). Kasus So- kami dankylä adalah contoh 

nyata dari ini: seperti peran negara melemah, komunitas lokal dibiarkan 

sendirian untuk berjuang dengan perkembangan tertentu dari industri boom 
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dan bust seperti pertambangan. Saat ini, undang-undang Finlandia 

mengabaikan masalah sosial terkait pertambangan, dan tidak ada rekomendasi 

kebijakan nasional untuk memastikan lokal manfaat. Oleh karena itu, kota 

sendiri dalam bernegosiasi lokal urusan terkait pertambangan dengan 

perusahaan pertambangan global. Karena terbatasnya periode produksi dan 

kegiatan ekonomi di Indonesia lokalitas dan ketergantungannya pada pasar 

global, boom-and-industri penambangan merupakan tantangan bagi 

perencanaan dan keputusan lokal membuat (Lockie et al., 2009 ). Sodankylä 

telah mengalami ini ketergantungan, karena tambang Pahtavaara saat ini dalam 

keadaan siaga dan di sana pada tahun 2015 kekhawatiran bahwa tambang 

Kevitsa akan ditutup karena masalah lingkungan. masalah nomik. Masalah di 

Kevitsa akhirnya diselesaikan ketika Boliden membeli tambang (YLE, 2016 ). 

Penambangan sebenarnya dianggap sebuah "Kemungkinan jahat", karena 

proyek hanya sebagian di tangan pembuat keputusan lokal ( Kuisma dan 

Suopajörvi, 2017)). Istilah dari fluktuasi industri pertambangan, periode bust 

bukan satu-satunya risiko. Misalnya, selama booming penambangan baru-baru 

ini di 2010 ketika mulai dari tambang Kevitsa dimulai, perencanaan kota tidak 

bisa bereaksi cukup cepat. Akibatnya, pasokan perumahan lokal tidak 

terpenuhi permintaan, menghasilkan penggunaan tenaga terbang fly-in 

(Saariniemi, 2017). 

Juga, ada kekurangan layanan untuk tenaga kerja asing dan keluarga 

mereka, antara lain. Dalam kata-kata Walikota Sodankylä, pembukaan 

tambang “menangkap seluruh kota oleh mengherankan." Tujuan eksplisit 

SIMP di Sodankylä, program penambangan (2018), adalah untuk 

menumbuhkan ekonomi, sosial, dan lingkungan penambangan yang dapat 

dipertahankan di kotamadya. Meskipun alasan dasar untuk SIMP sedang 

menambang, sebenarnya program ini membahas berbagai sosial masalah yang 
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relevan untuk pembangunan lokal (lihat Van Assche et al., 2017, hlm. 311 ). 

Meskipun penambangan umumnya dianggap sebagai peluang bagi 

pembangunan ekonomi, seringkali juga memerlukan diantisipasi atau tidak 

efek samping yang diantisipasi ( Vanclay, 2002; Asselin dan Parkins, 2009). 

Terutama dampak lingkungan kumulatifnya yang menjadi masalah di 

komunitas tuan rumah ( Franks et al., 2010 , 2011 ). Dalam Sodankylä - 

seperti dalam tempat lain di Eropa Utara yang kaya sumber daya alam (Beland 

Lindahl et al., 2018; Suopajärvi et al., 2016) - masyarakat lokal merasakan hal 

itu mereka adalah orang-orang yang mengalami sebagian besar dampak 

negatif dari pertambangan, karena mereka dipaksa untuk hidup dengan 

ketakutan yang disebabkan oleh lingkungan bahaya dan risiko mental. Orang-

orang juga berharap mendapatkan manfaat lokal perkembangan industri di 

daerah asalnya.  

Holm et al. (2013) telah memperingatkan tentang SIMP yang berubah 

menjadi keinginan daftar layanan kota dan infrastruktur yang menambang 

perusahaan harus mendanai. Menggunakan SIMP sedemikian rupa dapat 

membahayakan ketergantungan pada perusahaan dan risiko layanan dasar dan 

infrastruktur struktur selama penurunan potensial di industri. Apalagi dalam 

Negara kesejahteraan Nordik, penyediaan pendidikan, kesehatan, dan sosial 

layanan dan pembangunan infrastruktur adalah tanggung jawab kota dan 

negara. 

Namun demikian, SIMP telah dibuat dalam upaya untuk melahirkan 

berbagai jenis pengetahuan dari para pemangku kepentingan lokal, baik itu 

mereka penggembala rusa, pemburu, nelayan, pelestari alam, atau 

pertambangan perwakilan perusahaan. Memahami pengetahuan sebagai 

budaya membangun pemahaman tentang kondisi sosial-ekologis lokal (mobil 

van Assche et al., 2017) bukannya pendapat ahli profesional belaka memberi 
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para pemangku kepentingan, otoritas, dan politisi cara untuk mendiskusikan 

dan menentukan kemungkinan dan risiko yang terkait dengan penambangan 

(Franks dan Vanclay, 2013; Vanclay et al., 2015 ). Singkatnya, itu 

memungkinkan menetapkan tujuan jangka panjang untuk sektor 

pertambangan. Juga, komunikasi antara industri dan pemangku kepentingan 

lokal memungkinkan internasional perusahaan untuk memahami konteks lokal 

dan cara memperolehnya lisensi sosial untuk beroperasi (misalnya Boutilier 

dan Thomson, 2011; Thomson dan Boutilier, 2011; Vanclay et al., 2015). 

Proses pembuatan SIMP memakan waktu dan mahal, dan membuat orang 

terlibat dalam proses itu menuntut. Masalah ini biasanya ditemui dalam proses 

partisipatif, seperti dicatat oleh Vanclay et al. (2015). Sekarang, karena SIMP 

adalah menerima dokumen kota, yang mungkin diharapkan oleh pemangku 

kepentingan lainnya pemerintah kota untuk memimpin proses dan mengambil 

tindakan untuk mengimplementasikannya. Tetapi rencana itu sendiri “tidak 

memiliki kekuatan magis untuk membentuk kembali realitas” seperti “itu 

hanya memiliki efek sejauh aktor yang ada memasukkannya ke dalam mereka 

interaksi di masa depan ”(Van Assche et al., 2014, hlm. 32). Kotamadya 

Sodankylä juga dapat mengimplementasikan program itu sendiri, tetapi hanya 

untuk batas tertentu. Bagian penting dalam perjalanan untuk mencapai tujuan 

umum penambangan berkelanjutan adalah apakah perusahaan mau atau tidak 

mau mengambil bagian dalam implementasi. Tidak ada jaminan bahwa 

mereka akan melakukannya aktif mendukung tujuan yang ditetapkan kota. 

Sebagaimana dicatat secara kritis oleh John R. Owen dan Deanna Kemp, 

sementara hubungan masyarakat dan pembangunan (CRD) departemen 

perusahaan pertambangan mungkin terlibat dalam lokal perencanaan dan 

bersedia terlibat dalam upaya bersama, kantor pusat mereka lakukan belum 

tentu menunjukkan minat yang sama dalam masalah sosial.  
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Selanjutnya, perusahaan pertambangan tertarik pada tanah, bukan orang, 

dan mereka pertimbangkan penambangan berkelanjutan secara sosial menjadi 

inti bagi bisnis tetapi bukan bisnis inti (Owen dan Kemp, 2017, hlm. 65). 

Saling ketergantungan antara aktor yang berbeda di tingkat lokal adalah satu 

faktor yang mempengaruhi hasil dari proses, tetapi juga ketergantungan 

melibatkan aktor lain dan tingkat tata kelola lainnya (Van Assche et al., 2014). 

Misalnya, kurangnya minat di antara konstruksi swasta perusahaan dalam 

berinvestasi di kota-kota terpencil tidak di tangan setiap kota atau perusahaan 

pertambangan. Contoh lain masalah itu berada di luar kendali lokal adalah 

keputusan tentang pajak dan royalty dibuat di tingkat nasional (Lihat Holm et 

al., 2013). Selain itu, produksi global dan konsumsi logam dan fluktuasi 

ekonomi di seluruh dunia tidak berada di tangan satu perusahaan tambang atau 

otoritas lokal. 

Kompleksitas adalah semboyan dari zaman kita (Urry, 2003 ), tetapi 

memiliki visi bersama dan mengambil tindakan timbal balik menuju solusi 

lokal terbaik namun demikian tujuan yang patut diperjuangkan. Lagi pula, ini 

adalah gagasan utama rencana manajemen dampak sosial. 

Artikel ini membahas proses membuat dampak sosial lokal rencana 

manajemen (SIMP) di kota kecil yang terpencil yang terletak di Laplandia 

Finlandia. SIMP adalah alat untuk menilai dan mengelola dampak dari industri 

skala besar seperti penambangan di sepanjang siklus hidup sebuah proyek. 

Proses SIMP meliputi pembuatan profil baseline. biaya pendidikan, 

pengembangan alternatif, strategi manajemen, dan, akhirnya, implementasi 

rencana. Kota Sodankylä adalah yang pertama Kotamadya Finlandia yang 

telah memulai proses SIMP yang dipimpin masyarakat untuk pertambangan. 

Rencana pengelolaan dampak sosial dibuat sebagai suatu upaya boratif antara 

beberapa pemangku kepentingan lokal, termasuk presentasi dari industri 
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pertambangan. Rencana itu menjadi sasaran proses pengambilan keputusan 

kota, diterima, dan diberi status suatu program kebijakan resmi. 

Dalam kasus empiris ini, pengertian tata kelola multi-level berarti bahwa 

pemerintah kota harus memajukan pembangunan lokal dalam suatu situasi di 

mana tidak ada undang-undang nasional yang melindungi keuntungan dan 

lainnya kepentingan komunitas tuan rumah di hadapan beberapa internasional 

perusahaan eksplorasi dan pertambangan mineral tertarik untuk mengekstraksi 

sumber daya lokal. Juga, ada LSM lingkungan yang menentang salah satunya 

proyek-proyek dan kelompok-kelompok lokal yang heterogen menuntut 

keikutsertaan mengatasi dan mempromosikan kepentingan mereka dalam 

pengembangan pertambangan. Mempertimbangkan semua aktor ini dengan 

beragam kepentingan mereka dalam situasi, kekuatan lembaga lokal utama 

yang berwenang, kotamadya, lemah di Finlandia ketika tambang sudah 

beroperasi negara erasional. Dalam fase perencanaan, pemerintah kota dapat 

memutuskan tanah digunakan dengan zonasi dan dapat memberikan 

pernyataan tentang dampak lingkungan penilaian dan perizinan lingkungan 

dari suatu proyek. Setelah itu, 

Namun, tidak ada prosedur yang akan melindungi kepentingan 

masyarakat tuan rumah atau menjamin manfaat ekonomi lokal. Program 

kebijakan resmi diterima pada 2018 dan sedang dalam fase implementasi pada 

tahun 2019. Pemerintahan lokal dibentuk oleh saling ketergantungan aktor 

yang berbeda, tidak pasti apakah semua bersama tujuan SIMP dapat 

direalisasikan. Di satu sisi, implementasinya SIMP dapat bermanfaat bagi 

semua pihak: Perusahaan yang terlibat dapat belajar memahami masalah yang 

dapat menimbulkan konflik sosial jika tidak ditangani, pemerintah daerah 

dapat menggunakannya untuk layanan perencanaan dan infrastruktur, dan 

penduduk setempat dapat menggunakannya sebagai saluran untuk 
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mengekspresikan  minat dan gagasan mereka. Di sisi lain, implementasinya 

selalu melibatkan kepentingan yang bersaing, dan sejarah telah menunjukkan 

kenyataan itu jarang menampilkan dirinya seperti yang dibayangkan. Bahkan 

jika suatu program kebijakan terutama berfokus pada penambangan 

berkelanjutan, pandangan budaya yang beragam pada topik pasti ada di tingkat 

lokal. Juga, ada bukti terdependensi mencapai melampaui tingkat lokal. 

Ekonomi global fluktuasi, kebijakan perdagangan internasional, dan geopolitik 

semuanya mempengaruhi masa depan komunitas pertambangan. Namun, 

bukannya bertindak berdasarkan ini faktor akar, masyarakat hanya bisa 

beradaptasi dengannya. Namun, terlepas dari kerumitan - atau mungkin karena 

itu - semua upaya untuk mendapat solusi masa depan yang berkelanjutan 

untuk komunitas pertambangan lebih banyak dari yang dibutuhkan. 

1.4. Praktik Pelaporan Keberlanjutan dan Dampak Sosialnya Terhadap 

Pendanaan LSM Di Italia 

Di banyak negara di dunia, organisasi nirlaba diharuskan oleh hukum untuk 

mematuhi tingkat minimum transparansi (Parsons, 2017). Industri 'sektor ketiga' 

Italia melebihi 60 miliar euro per tahun dan mencakup semuanya organisasi 

nirlaba, yang terutama adalah organisasi yang berfokus sosial. Organisasi non-

pemerintah (LSM) adalah kategori terbesar dari organisasi nirlaba (NPO) di 

Italia. Istilah ini tidak digunakan secara konsisten di Italia, seperti LSM dan 

organisasi nirlaba (NPO) memiliki lebih banyak kesamaan daripada perbedaan 

(Ivanenko, 2015; Willetts, 2010). Kebanyakan LSM-LSM ini menerapkan 

beragam praktik dalam pelaporan keberlanjutan mereka meskipun mereka 

menerima '5 per seribu' bebas pajak pendanaan dari beberapa investor. Donor 

dapat memilih di antara badan amal, asosiasi promosi sosial, yang diakui secara 

formal asosiasi, entitas yang didedikasikan untuk penelitian ilmiah dan perawatan 

kesehatan, universitas, layanan sosial kota, dan lainnya organisasi nirlaba. Oleh 
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karena itu, tantangan menghadapi tuntutan akuntabilitas yang tumbuh di belakang 

internasional skandal organisasi perusahaan dan nirlaba tetap ada. Peningkatan 

permintaan untuk pelaporan yang transparan dan perusahaan tata kelola telah 

memunculkan berbagai upaya internasional untuk mempromosikan akuntabilitas 

nirlaba (Koppell, 2010; Hielscher, Winkin, Crack, & Pies, 2017). Saat ini, di 

Italia, tidak semua pemangku kepentingan membutuhkan data yang diungkapkan 

untuk umum pemantauan organisasi. Karena itu, sulit bagi publik untuk 

mengakses data ini dan menilai dampak sosial dari masing-masing LSM. Pada 

1990-an, peran LSM di bidang kesejahteraan sosial meningkat.  

Akselerasi ini telah dikaitkan dengan kegagalan pemerintah untuk 

memberikan pembangunan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan 

kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, LSM harus turun tangan dan menyerahkan 

di mana pemerintah gagal. LSM didirikan dengan tujuan menyediakan sosial nilai 

dengan mengimplementasikan berbagai proyek dan kegiatan; masalahnya, 

bagaimana cara membiayai organisasi-organisasi ini. Dalam hal ini, Italia 

mendirikan apa yang disebut '8 per seribu' pada tahun 1985 untuk mendanai 

sejumlah LSM. Gagasan tentang penetapan persentase pajak telah dibahas di 

antara berbagai pemangku kepentingan. Di awal tahun sembilan puluhan, yang 

baru berkembang negara-negara di Eropa Tengah dan Timur mulai 

mempertimbangkan untuk memperkenalkan konsep serupa untuk membiayai 

gereja dan sipil masyarakat. Mekanisme ini pertama kali diadopsi secara resmi di 

Hongaria pada tahun 1996. Selanjutnya, Republik Slovakia pada tahun 1999, 

Lithuania pada 2002, dan Romania serta Polandia pada 2003 memperkenalkan 

versi lain dari mekanisme untuk membiayai normalisasi Internet hubungan antara 

gereja dan negara (Radinger, 2017). 

Mekanisme ini juga telah dipertimbangkan, setidaknya sampai batas 

tertentu, oleh delapan negara pasca-komunis lainnya, yaitu Kroasia, Republik 
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Ceko, Estonia, Bekas Republik Yugoslavia Makedonia, Moldova, Serbia, 

Ukraina, Georgia, dan yang lain terus, tunduk pada debat nasional. Pada 2015, 

Moldova menyetujui undang-undang untuk memasang mekanisme berikut. 

Contoh Rumania. Jepang, Spanyol, dan Portugal telah memperkenalkan sistem 

penunjukan pajak yang serupa (Argenti & Saghabalyan, 2017 ). Istilah 'organisasi 

nirlaba', di mana LSM tetap menjadi kategori terbesar di Italia, menunjukkan 

sebuah tipe organisasi yang tidak terutama bertujuan untuk mendapat untung, 

walaupun pada kenyataannya, laba sering kali tercapai (Salamon & Anheier, 

1997 ). Dalam kasus apa pun, laba yang diakumulasikan oleh organisasi nirlaba 

tidak didistribusikan kepada pemegang saham; sebaliknya, itu diinvestasikan 

kembali dalam proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

tujuan organisasi. Lembaga nirlaba membutuhkan banyak hal bentuk, tetapi 

common denominator adalah upaya sadar untuk melepaskan diri dari dunia 

korporasi nirlaba (Badelt, Meyer, & Simsa, 1999). Meskipun tujuan organisasi 

nirlaba bukanlah profitabilitas, mereka tentu saja bertujuan stabilitas keuangan 

dalam jangka panjang. Mereka juga memiliki fokus yang jelas pada pernyataan 

misi mereka ke tingkat tertentu 'dampak sosial'. Dalam penelitian eksplorasi ini, 

kami menyoroti pentingnya jenis organisasi nirlaba tertentu LSM, dalam upaya 

menyediakan informasi terkait dengan komunitas tentang sifat kegiatan 

manajerialnya. 

Saat ini, fungsi sosial ekonomi khusus mereka tidak dapat disorot secara 

efektif menggunakan alat informasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan 

bisnis (Tremblay- Boire & Prakash, 2015). Dengan demikian, manajemen sosial 

dan filantropis tidak dapat dilakukan dinilai sesuai dengan parameter ekonomi 

(Costa & Pesci, 2016). Oleh karena itu, perlu dikembangkan proses informasi 

yang melibatkan sifat sosial dari semua elemen mereka (misalnya, hubungan 

masyarakat, interaktif pemangku kepentingan komunikasi, dialog dan koordinasi 
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berbagai bidang sosial). Dalam kegiatan sosial ekonomi, transparansi adalah 

kuncinya (Behn, DeVries, & Lin, 2010). Transparansi membutuhkan ketersediaan 

luas informasi bermanfaat tentang nirlaba tata kelola organisasi, posisi keuangan, 

dan kinerja umum (Bushman & Smith, 2003). Itu terkait dengan jumlah informasi 

organisasi yang diungkapkan kepada publik dan penyebarannya secara jujur dan 

cepat (Michelon, Pilonato, & Ricceri, 2015). Konsekuensi dari komunikasi 

terbuka dan visibilitas tindakan segera terbukti, karena LSM memperoleh sosial 

legitimasi untuk inisiatif semacam itu (Gazzola & Meo Colombo, 2011). Cara 

umum untuk mencapai pengungkapan publik dan penyebaran data dilakukan 

melalui internet. Bagi LSM, adalah fundamental, tetapi tidak cukup, untuk 

melepaskan misi mereka dan tujuan secara publik. Mereka harus melibatkan 

pemangku kepentingan eksternal mereka dalam strategi komunikasi multilateral 

yang mencakup semua tindakan dan hasil organisasi (Saxton & Guo, 2011). 

Donor membutuhkan penjelasan tentang keduanya secara kuantitatif dan dampak 

kualitatif dari sumbangan mereka sebagai bukti alokasi yang adil dari pendanaan 

LSM dan bagaimana organisasi memenuhi tujuan sosialnya. 

Agar suatu LSM menilai dampak sosial suatu dana, ia perlu mengamankan 

dan memelihara para donornya, menyediakan tingkat yang tinggi transparansi, 

dan secara aktif mendukung misinya secara keseluruhan. Cara komprehensif 

untuk memberikan transparansi adalah menghasilkan laporan tahunan ( Meyer, 

Ferrari & Zoebeli, 2012; Zainon, Hashim, Yahaya, & Atan, 2013 ). Dalam 

laporan tahunan, organisasi dapat secara grafis dan meyakinkan mengungkapkan 

hal-hal penting dari pencapaian, layanan, dan catatan keuangannya. Selain itu, ini 

dapat membuat ini tersedia untuk umum dengan mempostingnya di situs web. 

Namun demikian, ini praktik administrasi untuk pengungkapan informasi mahal 

untuk organisasi kecil hingga menengah (Friedman & Miles, 2006 ). Semakin 

banyak LSM memastikan bahwa praktik organisasionalnya bertanggung jawab 
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dan transparan, semakin banyak dapat dipercaya dan bergantung pada publik, 

donor, konstituen, dan regulator menganggapnya demikian. Penerimaan 

pemangku kepentingan teori (Freeman, 1984) menggarisbawahi fakta bahwa 

organisasi harus mendefinisikan kembali strategi dan cara kompetitif mereka 

mereka mengelola kegiatan sosial. Teori multi-konstituensi ( Kanter & Summers, 

1987 ) melengkapi pendekatan Freeman (1984), mengungkapkan perlunya 

evaluasi publik dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk melegitimasi 

kegiatan nirlaba. Sebagai Hasilnya, strategi komunikasi pemangku kepentingan 

eksternal merupakan peluang penting bagi organisasi ini untuk meningkatkan 

penerimaan sosial mereka dan menawarkan sudut pandang mereka sendiri, 

didukung oleh informasi yang objektif, dapat dimengerti, dan dapat diverifikasi. 

Sejak 2006, undang-undang pengunduran diri persentase pajak Italia 

memungkinkan LSM untuk menikmati pendanaan yang berasal dari pajak yang 

dibayarkan oleh warga Negara saat membuat laporan pajak (UU No. 266/2005). 

Ukuran pajak ini memungkinkan wajib pajak untuk menyumbangkan sebagian 

dari pajak penghasilan mereka (sama dengan 5 per seribu dari total pendapatan 

mereka) untuk mendukung sektor jasa (Gazzetta Ufficiale, 2006 ). Ini hukum 

pemerintah yang berorientasi sosial-politik adalah bentuk dukungan langsung 

kepada semua LSM di Italia (Lodi, 2012). Pilihan untuk menyumbang 5 per 

seribu benar-benar sukarela dan tidak wajib. Bagi wajib pajak, itu tidak 

menghasilkan sebuah pengeluaran yang lebih besar, karena jumlah 5 per seribu 

dipisahkan dari model Penghasilan Foneis Penghasilan (IRPEF). Dalam pajak 

deklarasi, apakah itu model IRPEF atau model deklarasi lain yang tersedia, wajib 

pajak menemukan lampiran enam kotak. Kotak-kotak ini tersedia untuk 

pembayar pajak untuk menunjukkan kode pajak lembaga untuk menyumbangkan 

5 per seribu dan ruang untuk membubuhkan tanda tangan mereka. Dengan tidak 

adanya kedua indikasi ini, pembayaran 5 per seribu dibatalkan dan tetap di kas 
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negara. Penelitian menunjukkan beragam dan seringkali pengungkapan informasi 

LSM secara sukarela berkaitan dengan masalah sosial dan lingkungan. Oleh 

karena itu, jelas bahwa komitmen LSM terhadap praktik pengungkapan tersebut 

adalah tidak memadai dan berpotensi membahayakan kelayakan finansial mereka 

(Yesudhas, 2019). Karena itu, ada kekurangan pendekatan berkelanjutan untuk 

praktik penyebaran informasi dan dampaknya terhadap pendanaan LSM. 

Akibatnya, public pengungkapan informasi keuangan dan operasional untuk 

sebuah LSM yang menerima 5 per seribu adalah penting. Jenis ini pengungkapan 

informasi merupakan hal mendasar untuk pendanaan modal yang sedang berjalan 

dan permanen, dan itu mengarah pada informasi yang baik menyumbangkan 

keputusan.  

Ketersediaan informasi keuangan LSM oleh publik penting karena 

kurangnya aksesibilitas dapat terjadi hilangnya kepercayaan publik (Gazzola & 

Ratti, 2014; Gazzola, Ratti, & Amelio, 2017). Studi ini menyajikan analisis 

empiris LSM yang menerima donasi ini di Italia. Kami menganalisis transparansi 

dan tingkat akuntabilitas 100 LSM yang paling banyak didanai yang telah 

menerima kontribusi '5 per seribu' dan menilai apakah mereka menyiapkan 

laporan keberlanjutan atau tidak. Tujuan kami adalah untuk memahami jika ada 

tautan antara '5 per ribuan yang diterima organisasi dan pengungkapan publik 

atas laporan keberlanjutan. Untuk menganalisis hubungan ini, kami menguji tiga 

asumsi selama periode lima tahun. 

Secara khusus, penelitian ini memeriksa apakah 100 ini paling banyak 

didanai LSM melaporkan bahwa mereka telah menerima kontribusi semacam itu 

dan apakah strategi komunikasi ini telah positif berdampak pada kontribusi yang 

mereka terima di tahun-tahun berikutnya. Di antara temuan yang paling penting 

adalah sebagai berikut: (i) semakin tinggi jumlah aktual atau kejadian yang 

dilaporkan dari dana diterima, semakin tinggi tingkat transparansi yang dicapai, 
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dan (ii) semakin tinggi contoh yang dilaporkan dari dana yang diterima, semakin 

tinggi menurunkan tingkat akuntabilitas melalui laporan keberlanjutan yang 

dipublikasikan. Namun, secara paradoksal, temuan menunjukkan hal itu tingkat 

akuntabilitas sosial yang lebih tinggi untuk LSM terkait dengan jumlah dana yang 

lebih rendah yang diterima. Namun demikian, lebih tinggi tingkat akuntabilitas 

mengarah pada tingkat transparansi yang lebih tinggi, yang menawarkan 

sejumlah keuntungan finansial dan sosial, membuat proses organisasi yang 

akuntabel dan transparan bernilai lebih dari biaya yang terkait. 

Tren yang berkembang dari organisasi nirlaba untuk mencapai pertumbuhan dan 

kontinuitas organisasi sangat menonjol pentingnya ( Reimann, 2017 ). Oleh 

karena itu, LSM harus menunjukkan rasa hormat terhadap lingkungan tempat 

mereka beroperasi, melindungi pekerjaan mereka dan kebutuhan sumber daya 

manusia, dan memenuhi harapan semua aktor sosial dalam diri mereka lingkup 

pengaruh (Vlad, 2012).  

Pendekatan semacam itu akan mengarahkan mereka untuk berperilaku 

dengan cara yang konsisten dengan etika dan nilai-nilai sosial dari komunitas 

mereka (Colombo & Gazzola, 2014). Ini juga akan membantu dalam 

pengembangan dampak dan pengungkapan informasi yang transparan yang 

menggarisbawahi komitmen dan pencapaian LSM (Newson & Deegan, 2002; 

O'Dwyer, Unerman, & Bradley, 2005; Momin, 2013 ; Tremblay- Boire & 

Prakash, 2015). Dalam beberapa tahun terakhir, nirlaba organisasi telah 

menambah akun keuangan tahunan mereka dengan pernyataan yang 

mengintegrasikan informasi tradisional dengan langkah-langkah dan indeks lain 

serta data lingkungan, etika, dan sosial, yang berkaitan dengan pelaporan 

keberlanjutan (Unerman, Bebbington, & O'Dwyer, 2010; Simnett, Vanstraelen, & 

Chua, 2009; Berthelot, Coulmont, & Serret, 2012).  
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Global Reporting Initiative (GRI) adalah seperangkat prinsip panduan yang 

paling menonjol dan umum untuk pelaporan di sektor LSM (GRI, 2010); ini 

memungkinkan organisasi untuk mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan 

mereka (GRI, 2011). Saat ini, ini inisiatif untuk mengukur dan mengungkapkan 

kinerja keberlanjutan adalah yang paling banyak digunakan secara internasional. 

Sedangkan GRI sudah menerima dukungan global yang kuat dalam literatur 

akademik ( Brown, de Jong, & Levy, 2009; Morhardt, Baird, & Freeman, 2002 ), 

ada juga cukup banyak kritik terhadap inisiatif ini (Boiral, 2013). Saat ini, banyak 

LSM secara sukarela mengungkapkan informasi tentang perilaku etis mereka dan 

hubungan masyarakat mereka mengenai masalah sosial dan lingkungan 

(Striebing, 2017).  

Pengungkapan tersebut meningkatkan profil ekonomi dan kredibilitas 

perusahaan mereka, yang mencerminkan nilai keseluruhan lembaga. Namun, itu 

tetap merupakan praktik sukarela yang hampir secara eksklusif. Akibatnya, tidak 

ada standar yang konsisten dikenakan karena menyusun pengungkapan ini. Oleh 

karena itu, setiap perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk memilih model 

yang paling banyak populer di antara berbagai format nasional atau internasional 

(Gazzola, 2012). 

Dalam mempertimbangkan penerapan strategi komunikasi pengungkapan, 

perlu untuk menentukan sosial dan karakteristik lingkungan sedang diukur. 

Bersamaan dengan alat komunikasi ekonomi dan keuangan yang memungkinkan 

perusahaan untuk memelihara pendapatan dan daya saing, konsensus sosial dan 

legitimasi sosial harus ada dan diintegrasikan ke dalam masalah akuntabilitas. 

Penyusunan dokumen komunikasi sosial (Adams, 2017 ) harus fokus pada 

menyatukan mengejar misi dengan kepentingan kolektif. Akibatnya, komunikasi 

bisnis dapat ditingkatkan dalam keadaan tertentu, tergantung pada strategi 

pengungkapan perusahaan. Akhirnya, pelaporan keberlanjutan menggabungkan 
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sosial legitimasi dan pertumbuhan keuangan LSM, karena mereka dianggap 

sebagai 'par excellence' organisasi multi-pemangku kepentingan (Rey, Alvarez & 

Bello, 2013). Mereka menghadapi semakin pentingnya mempertimbangkan 

harapan dan potensi pemangku kepentingan dampak sosial dari aktivitas mereka, 

agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Crespy dan Miller (2011) 

menganalisis data dari Fortune 250 perusahaan dan Forbes 200 LSM mengenai 

komitmen mereka terhadap dan pengembangan keberlanjutan praktik. Temuan 

mereka mengungkapkan bahwa komitmen LSM untuk praktik pengungkapan 

seperti itu tidak memadai, sehingga merusak klaim legitimasi dalam upaya 

mereka untuk berpartisipasi dalam tata kelola perusahaan. Berikut ini adalah 

alasan berbeda mengapa LSM harus menerapkan praktik pengungkapan 

keberlanjutan:  

(i) Untuk meningkatkan reputasi mereka. 

Pelaporan keberlanjutan membantu membangun kepercayaan dengan para 

pemangku kepentingan (Keating & Thrandardottir, 2017 ) dan ambil proaktif 

pendekatan manajerial terhadap reputasi LSM. Berbagai survei menguatkan 

tesis ini. Secara khusus, sebuah studi 2011 menunjukkan bahwa transparansi 

dan klarifikasi tindakan positif yang lebih besar memungkinkan organisasi 

untuk membuat dan mengkonsolidasikan kepercayaan publik terhadap mereka 

(BSR, 2011 ). Sebuah studi 2013 berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh 

Boston College's Center for Corporate Citizenship dan the Ernst & Young 

Corporation mengungkapkan bahwa lebih dari 50% perusahaan yang 

dipublikasikan laporan keberlanjutan telah melihat peningkatan dalam 

reputasinya ( Ernst & Young, 2012)). 
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(ii) LSM memiliki dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan mereka 

secara etis berkewajiban untuk mempertahankan dan memperbaikinya. 

Untuk memahami, mengelola, dan meningkatkan dampak triple-bottom-

line mereka sebagai sebuah organisasi, LSM bertujuan untuk 

meningkatkannya efektivitas program sosial dan lingkungan mereka dalam 

upaya untuk fokus pada 'misi inti' mereka. Mereka seharusnya juga 

mengomunikasikan dampak sosial mereka kepada pemangku kepentingan 

internal dan eksternal (misalnya, karyawan, klien, donor, pemerintah badan, 

dan masyarakat) untuk berbagi praktik terbaik dan mendorong peningkatan 

serupa dari yang lain ( Arena, Lozano, & Albareda, 2009 ). 

(iii) LSM dapat memiliki tuntutan perusahaan yang tidak ingin mereka atasi. 

Ada hubungan kuat antara LSM dan perusahaan nirlaba dalam hal 

memenuhi kebutuhan pasar mereka. Secara khusus, sebagai perusahaan 

nirlaba sering tidak memiliki kepentingan ekonomi dalam memproduksi jenis 

barang dan jasa tertentu, LSM harus menjembatani kesenjangan produksi dan 

menawarkan barang dan jasa ini. Oleh karena itu, mereka dapat bertindak 

sebagai kolaborator dinamis di keduanya kegiatan bisnis dan komunitas sosial, 

menyediakan inisiatif berkelanjutan. Terkadang, LSM mengkritik perusahaan 

besar untuk pengungkapan operasi mereka yang tidak jelas (mis., skandal 

Nestlé) (Ionescu- Somers & Enders, 2012). Apakah LSM atau tidak sekutu 

atau kritik, kredibilitas mereka sendiri ternoda ketika mereka 

mempublikasikan laporan yang sama atau tidak berkelanjutan informasi secara 

sepele. 

(iv) LSM harus layak secara finansial. 

Seperti halnya semua organisasi nirlaba, LSM dilarang mendistribusikan 

laba mereka, tetapi mereka tidak dilarang menghasilkan keuntungan 
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Sebaliknya, diinginkan bahwa mereka menguntungkan dan menginvestasikan 

kembali saldo laba mereka dalam pengejaran perbaikan sosial. Oleh karena itu, 

sementara realisasi keuntungan bukanlah tujuan utama mereka, mereka harus 

layak secara finansial. Itu kasus bisnis untuk pelaporan tanggung jawab sosial 

perusahaan mencakup metrik untuk penghematan biaya, termasuk upaya 

dalam efesiensi energi, pengurangan limbah, daur ulang, antara lain. 

Menghasilkan atau menyimpan uang adalah motivator yang sangat besar untuk 

keberlanjutan (Zald, 2017). Penghematan semacam itu pasti akan menarik bagi 

LSM, di mana anggaran tetap dan tidak dapat dinegosiasikan (Valencia, 

Queiruga, & González- Benito, 2015). 

(v) Menarik sumber daya manusia yang berbakat. 

Perusahaan terlibat dalam pelaporan keberlanjutan, terutama, sebagai alat 

yang semakin penting untuk daya tarik investasi (Bolton & Guest- Jelley, 

2012) dan manajemen bakat. Orang-orang berbakat dari sekolah-sekolah 

terbaik di negara ini sering meneliti dengan cermat kewarganegaraan 

perusahaan perusahaan sebagai kriteria untuk bekerja dengan mereka. Cek 

pembayaran perusahaan besar dan besar rencana liburan tidak lagi cukup 

untuk menarik sumber daya manusia berbakat. Lulusan universitas ingin 

bekerja perusahaan yang melakukannya dengan baik dengan melakukan yang 

baik. Dengan demikian, hal yang sama berlaku untuk LSM, yang 

membutuhkan investor dan berbakat individu juga sangat penting. Dalam 

organisasi semacam itu, argumen yang sama juga berlaku untuk sukarelawan 

dan komunitas pemangku kepentingan. Selain itu, tingkat transparansi yang 

tinggi meningkatkan pendorong ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka 

praktik keberlanjutan (Anheier, Haß, Then, Beller, & Wehrsig, 2011). 
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(vi) Menarik donatur. 

Donatur kewalahan dengan permintaan sumbangan dari berbagai 

organisasi. Karena itu, mereka dapat dipengaruhi dan memutuskan untuk 

menyumbang ke organisasi yang menerbitkan bentuk laporan keberlanjutan. 

Bahkan, untuk donor, laporan ini mewakili menjamin bahwa donasi mereka 

akan digunakan dengan cara yang tepat dan konsisten (Rauh, 2010). Institusi 

akan melakukannya dengan demikian dapat mencapai keunggulan kompetitif 

dibandingkan organisasi buram dalam perang penggalangan dana. 

(vii) Memenuhi harapan karyawan. 

Karyawan mewakili salah satu kategori utama pemangku kepentingan 

internal yang ditangani oleh proses akuntabilitas sosial. Interaksi sosial 

semacam itu antara perusahaan dan karyawan mereka meningkatkan loyalitas 

karyawan dan mengurangi ketidakhadiran (Ernst & Young, 2012). Akibatnya, 

pelaporan keberlanjutan mendorong keterlibatan karyawan dan menarik 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, LSM harus terlibat dalam praktik yang 

bertanggung jawab secara sosial, memberikan dampak berkelanjutan baik 

secara internal maupun eksternal. 

(viii) Membuat alat sosial untuk meningkatkan proses dialog pemangku 

kepentingan dan pemberdayaan. 

Pelaporan keberlanjutan adalah kesempatan untuk merefleksikan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen para pemangku kepentingan. 

Tingkat transparansi dan pengungkapan informasi yang tinggi terkait erat 

(Morsing & Schultz, 2006; Manetti, 2011). 

(ix) Berkomitmen terhadap pengungkapan keberlanjutan. 

Jumlah organisasi dan individu yang meminta LSM tentang kinerja 

sosial dan lingkungan mereka telah meningkat luar biasa selama dekade 
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terakhir. Investor, pelanggan, karyawan, penghuni komunitas, dan advokat 

semuanya menyuarakan keprihatinan mereka dan mempertanyakan komitmen 

organisasi terhadap perilaku yang bertanggung jawab ( Rodríguez, Pérez, & 

Godoy, 2012 ). 

(x) Memastikan keberlanjutan melalui tata kelola internal, etika, dan praktik 

manajemen risiko. 

Proses pelaporan seperti itu dapat membantu organisasi untuk 

merefleksikan langkah-langkah realistis dan layak menuju pembangunan masa 

depan yang berkelanjutan, yang merupakan tantangan ( Baumgartner & 

Rauter, 2017). Menurut garis penalaran di atas, (misalnya, i, ii, vii, viii dan ix), 

tingkat transparansi tinggi dan akuntabilitas publik adalah alat organisasi yang 

praktis dan semakin kredibel menunjukkan komitmen organisasi terhadap 

pembangunan sosial ekonomi kepada beragam pemangku kepentingan. 

Pelaporan keberlanjutan adalah pendekatan komunikasi interaktif yang 

penting bagi pemangku kepentingan internal (mis. pekerja, manajer, dan 

karyawan lain) dan pemangku kepentingan eksternal (mis., pemasok, 

pelanggan, pemangku kepentingan sosial, dan aktor masyarakat) (Dumay, 

Guthrie, & Farneti, 2010 ). Ini memungkinkan pemangku kepentingan 

organisasi untuk memahami hal itu adalah saling ketergantungan yang kuat 

antara faktor ekonomi dan sosial-politik, ikatan yang telah menjadi semakin 

tepat waktu, seragam, transparan, dan lengkap dan sangat terkait dengan 

keputusan perusahaan serta menjadi konsekuensi dari keputusan tersebut 

(Browne & Nuttall, 2013). Secara bersamaan, donor dapat sangat dipengaruhi 

oleh tingkat organisasi yang tinggi transparansi, khususnya dengan adanya 

laporan keberlanjutan yang diterbitkan secara sukarela. 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#11


37 

 

Bagian berikut menjelaskan metodologi kami untuk memeriksa 

akuntabilitas sosial, data keuangan LSM penyebaran, dan hubungan antara 

tingkat transparansi dan akuntabilitas mereka sehubungan dengan penciptaan 

dampak sosial yang berkelanjutan. 

1.5. Partisipasi Sosial Pelanggan Dalam Layanan Jejaring Sosial dan 

Dampaknya Terhadap Ekuitas Pelanggan Merek Fashion Global 

SNS telah melampaui interaksi berbasis individu untuk diadopsi oleh 

industri dalam berbagai sektor sebagai forum yang mendorong kebiasaan 

komunikasi, partisipasi, dan pembelian. Merefleksikan pada saat ini tren sewa, 

Internet semakin dirasakan oleh perusahaan sebagai ruang untuk secara langsung 

berinteraksi dengan pelanggan dan untuk mendorong interaksi, sebagai informasi 

berbagi dan partisipasi pelanggan adalah pasar yang jauh lebih efektif. strategi 

keting daripada iklan online satu arah ( Kim & Ko, 2012).  

Baru-baru ini, banyak merek fesyen telah berusaha membangun dan 

memelihara hubungan dengan pelanggan mereka melalui Internet atau SNS 

seluler. Dalam lingkungan SNS, partisipasi pelanggan membutuhkan perbedaan 

jenis pemahaman dari situs interaksi offline, di mana situs web subyek partisipasi 

terbatas pada pelanggan dan merek versus pelanggan pelanggan dan pelanggan ( 

Chae, Ko, & Han, 2015; Domagk, Schwartz, & Plass, 2010). Perkembangan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya dan beragam di Indonesia media telah 

memungkinkan pelanggan untuk bertemu karyawan merek dan pelanggan 

lainnya. pelanggan dimediasi oleh teknologi komunikasi seperti, perangkat 

seluler vices ( Ngo & O'Cass, 2013 ). Dengan menerapkan teori interaksi ke 

pengaturan media sosial, partisipasi pelanggan dalam media sosial adalah 

kategori dirubah menjadi pelanggan-media / sistem, pelanggan-merek, dan 

partisipasi pelanggan sesuai dengan subjek partisipasi. Itu proses partisipasi 

pelanggan dalam rentang lingkungan online dari mengakses SNS melalui 
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perangkat seluler seseorang, mencari dan mengumpulkan informasi tentang 

produk dan layanan yang disediakan oleh merek, evaluasi produk pada buletin 

atau pusat layanan pelanggan, dan aktivitas WOM proaktif dari produk yang 

diidamkan ke jaringan seseorang. Inti dari aktivitas pemasaran perusahaan adalah 

untuk memahami dan memuaskan dari kebutuhan pelanggannya, yang sangat 

penting untuk membangun hubungan yang langgeng kirim antara perusahaan dan 

pelanggannya. Untuk memahami perilaku partisipatif konsumen, bagaimana 

mereka terlibat dalam keputusan membuat dan apa motivasi mereka untuk 

melakukan tertentu Havior perlu diperhatikan (Kontu & Vecchi, 2014 ). 

Lingkungan mediasi SNS yang menjadikan pembangunan hubungan dan 

pertukaran antara merek dan pelanggannya mungkin secara tatap muka mendasari 

perasaan ketidakpercayaan dalam membentuk hubungan, yang menghambat 

dalam membangun hubungan timbal balik jangka panjang atau memaksimalkan 

kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan perlunya pemeriksaan 

mendalam tentang seberapa aktif partisipasi pelanggan dalam layanan SNS 

membangun kepercayaan dan apakah ini mempengaruhi ekuitas pelanggan 

sebagai cara untuk mempertahankan hubungan dengan sebuah merek. 

Oleh karena itu, berdasarkan literatur partisipasi dalam konteks offline, 

tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menguji konstruk pelanggan 

partisipasi dalam lingkungan SNS, (2) untuk mengidentifikasi hubungan sebab 

akibat mengirim antara anteseden partisipasi pelanggan ke SNS, SNS konteks 

belanja layanan, orientasi pengguna layanan SNS, partisipasi motivasi, dan 

partisipasi pelanggan, (3) untuk menyelidiki efek Partisipasi pelanggan SNS pada 

kepercayaan dan ekuitas pelanggan. Itu adalah antisipasi yang melakukan itu 

akan menawarkan wawasan berharga dari perspektif pemasaran untuk jenis 

partisipasi pelanggan pada SNS yang terkait dengan membangun hubungan 

jangka panjang dengan sebuah merek. Temuan ini studi memberikan merek 
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dengan kemungkinan untuk partisipatif dibedakan strategi sesuai dengan orientasi 

pelanggan untuk membangkitkan efektif dan partisipasi proaktif di antara 

pelanggan serta penawaran khusus dan implikasi manajerial untuk layanan SNS 

merek fashion.  

a. Faktor eksternal dalam konteks media sosial 

Karena lingkungan belanja media sosial dirumuskan dengan cepat, 

aktivitas pemasaran merek di SNS menjadi semakin beragam. Saat ini, merek 

fashion yang awalnya membatasi layanan SNS mereka kegiatan pemasaran 

telah diperluas untuk menjual produk, menciptakan sistem yang menawarkan 

informasi tentang produk yang disediakan oleh merek. Diformasi melalui 

media sosial bahkan dapat diatur untuk mengingatkan pelanggan melalui 

perangkat mobile mereka dengan fungsi 'push alert'. Konstan interaktivitas 

meningkatkan stabilitas emosional dan kepercayaan di antara para pengguna 

dan merek dengan mengendalikan percakapan di antara peserta di proses 

komunikasi mereka (Roozamond, 2001 ). Interaksi aksesibilitas Tivity adalah 

elemen penting untuk mengamankan hubungan yang sukses di antara 

keduanya penjual dan pelanggan dalam e-commerce, dan peningkatan 

kesempatan untuk menerima layanan melalui interaktivitas secara signifikan 

mempengaruhi kepercayaan (Kim, 2015 ). 

Layanan SNS yang disediakan oleh merek juga menawarkan manfaat 

ekonomi untuk pelanggan dengan memberikan informasi tentang promo- yang 

sedang berlangsung atau yang akan datang. Selain itu, layanan SNS yang 

mengeksekusi pasar agresif real-time produk baru atau promosi juga terbukti 

merangsang perilaku pembelian riak yang tidak diinginkan ( Yoon & Han, 

2011). Belanja SNS konteks membuat konsumen yang berusia dua puluhan 

hingga tiga puluhan itu hidup di zaman media baru yang selalu ada di ponsel 

mereka perangkat yang memungkinkan akses mudah untuk membeli produk, 
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merangsang pembelian produk atau kupon yang tidak terencana, impulsif 

untuk penggunaan di masa depan. 

Pengguna SNS menampilkan atribut umum dengan pembeli online. 

Lebih- Selain itu, karakteristik pengguna online adalah faktor penting yang 

memengaruhi pilihan saluran dalam melakukan pembelian. Secara khusus, 

sifat-sifat tersebut termasuk kepribadian pengguna, pengalaman masa lalu 

menggunakan pusat perbelanjaan online, dan orientasi belanja ( O'Cass & 

Fenech, 2003 ). Kemanjuran diri adalah atribut paling menonjol dari 

konsumen yang secara aktif terlibat dalam sosial media. 

Penelitian sebelumnya tentang perdagangan sosial mengungkapkan bahwa 

pelanggan yang menggunakan layanan melalui media sosial dan membeli 

produk merasakannya kegembiraan karena kemanjuran diri mereka meningkat 

melalui berbagi informasi mereka dengan orang lain. Kecenderungan untuk 

membagikan informasi seseorang dengan orang lain juga dikaitkan dengan 

altruisme dalam menginginkan orang lain menerima manfaat yang sama 

(Taman, 2010). 

Beberapa konsumen menganggap penggunaan media baru sebagai cara 

untuk meningkatkannya gengsi diri. Dalam hal ini, penggunaan dan partisipasi 

SNS membantu memperkuat posisi seseorang dalam kelompok referensi, dan 

citra diri yang meningkat hasil dalam niat yang lebih besar untuk digunakan 

(Venkatesh & Bala, 2008). Ini adalah dikatakan didorong oleh keinginan 

psikologis untuk membeli produk dibiaya lebih rendah dan tanpa melakukan 

kesalahan melalui interaksi langsung dengan pelanggan lain atau secara tidak 

langsung melalui e-WOM (Han, Somg, & Lim, 2011; Park, 2010). 

Mempopulerkan massal SNS adalah representasi utama dari Web. Ini 

menyimpang dari media sebelumnya dalam partisipasi sukarela dari individu 

digunakan untuk memberikan informasi dan meningkatkan layanan dan 
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kualitas produk. Partisipasi sukarela dan aktif dari pengguna harus didukung 

oleh faktor-faktor yang memotivasi yang merangsang dan memelihara Havior. 

Inti dari teori adalah bahwa pengguna, didorong oleh spesifik set motivasi, 

sengaja memilih media tertentu (Stafford, Stafford, & Schkade, 2004). 

Penelitian awal tentang teori kegunaan dan gratifikasi mengidentifikasi 

moti- faktor-faktor penggunaan media sebagai motivasi kognitif, yang 

berusaha mencari dan memperoleh informasi, motivasi hiburan untuk 

melarikan diri, motivasi identitas pribadi yang terkait dengan penguatan 

seseorang posisi sosial, dan akhirnya, kebutuhan integratif sosial, yang 

berusaha memperkuat interaksi sosial dengan keluarga dan teman melalui 

media (Subrahmanyam, Reich, Waechter, & Espinoza, 2008). Lee, Kang, Oh, 

dan Lee (2011) menganalisis motif mengemudi Twitter, Facebook, dan blog 

digunakan sebagai enam bidang motivasi sosial, emosional motivasi, motivasi 

harga diri, motivasi hiburan, motivasi asli, dan lain-lain. 

Perkembangan teknologi digital telah membawa hal baru masyarakat 

media. Menurut Van Dijk (2006) , media baru adalah karakter dimediasi oleh 

interaktivitas antara pengirim dan penerima, konvergensi, dan penggunaan 

kode digital. Selanjutnya, munculnya perangkat seluler telah memungkinkan 

pelanggan untuk mengakses SNS merek serta institusi akuisisi dan penyebaran 

informasi terkait merek.  

Dengan demikian, pentingnya partisipasi pelanggan telah banyak diakui, 

tetapi definisi terpadu belum dikembangkan. Sejumlah besar literatur yang ada 

menggunakan dua konsep untuk segmen pelanggan partisipasi: partisipasi 

pelanggan, yang merupakan perilaku dalam peran (diperlukan tindakan 

pelanggan pada saat pertemuan layanan) dan pelanggan perilaku warga negara, 

yang merupakan perilaku peran ekstra (sukarela dan perilaku diskresioner 
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yang tidak diperlukan untuk keberhasilan layanan) ( Groth, 2005; Rodie & 

Kleine, 2000; Yi & Gong, 2012 ). 

Sulit untuk menerapkan konsep partisipasi pelanggan lingkungan SNS 

saat terjadi offline. Definisi pelanggan partisipasi dalam lingkungan online, 

oleh karena itu, perlu lebih mencakup dan mempertimbangkan sifat 

interaktifnya. Gagasan interaktivitas secara luas mengacu pada semua jenis 

tindakan seseorang terlibat dengan suatu objek, orang, atau entitas keberadaan 

(Lombard & Snyder-Duch, 2001). Penelitian terkait dengan interaktivitas dan 

interaksi aksi menjadi semakin bersemangat dengan munculnya Internet dan 

media baru. Konstruk teori interaksi berubah sesuai dengan subjek interaksi. 

Sebuah studi oleh Chen dan Yen (2004) mengkategorikan interaksi seperti 

yang dirasakan oleh pengguna menjadi tiga jenis: media / sistem-pengguna, 

perusahaan / merek-pengguna, dan pengguna-pengguna. 

Berdasarkan penelitian yang luas, penelitian ini mengacu pada partisipasi 

pelanggan. di media sosial sebagai 'partisipasi sosial pelanggan' dan 

mendefinisikannya sebagai upaya untuk mencapai co-kreasi nilai melalui yang 

disyaratkan tetapi  partisipasi sukarela interaktif pelanggan dalam produksi 

layanan dan proses pengiriman di media sosial. Penelitian ini membagi jenis-

jenisnya ke dalam pelanggan-merek, pelanggan-pelanggan, dan pelanggan 

media sesuai untuk subjek interaksi. 

Kepercayaan online merupakan anteseden penting bagi perilaku 

konsumen di tention (Hong & Cho, 2011). Wu dan Chang (2005) 

menunjukkan hal itu karena pertukaran di pusat perbelanjaan online 

berlangsung di lingkungan tatap muka, kepercayaan adalah elemen penting. 

Untuk membangun kepercayaan online, perusahaan dan pelanggannya perlu 

membangun hubungan kapal selama periode waktu yang panjang dan 
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memiliki nilai bersama dikembangkan melalui komunikasi yang intim (Doney 

& Cannon, 1997; Gefen, 2000). 

Ekuitas pelanggan terdiri dari moneter dan non-moneter nilai yang 

diinvestasikan oleh pelanggan ke perusahaan selama periode pertukaran ikatan. 

Penelitian tentang konsep ini diperkaya oleh Rust, Zeithaml, dan Lemon (2000) 

yang mendefinisikan ekuitas pelanggan sebagai jumlah diskon nilai-nilai seumur 

hidup pelanggan '. Selain itu, konsep ini mengacu pada uang tunai arus yang 

dipertahankan selama periode waktu tertentu, oleh karena itu, berdasarkan pada 

Keberadaan hubungan dengan pelanggan akan dipertahankan durasi waktu. 

1.6. Alat Ukur Dampak Sosial 

Dikutip dalam Harry Hikmat (2000) dalam tulisannya yang berjudul 

Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat 

Pada Rakyat (People Centred Development), bahwa pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan pendapatan, dan pemberantasan kemiskinan merupakan tolak ukur 

yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi disuatu wilayah pembangunan selayaknya diikuti dengan 

meningkatnya kualitas lingkungan hidup sosial dan berkurangnya penduduk yang 

hidup di bawah garis kemiskinan, serta dapat teratasinya depresiasi sumber daya 

alam dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses pembangunan. 

Karena itu keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan 

pembangunan 

yangberwawasan lingkungan perlu diketahui dan diperhitungkan secara empiris d

an objektif.  

Faktor yang menentukan perubahan sosial yaitu tingkat pendidikan, 

pendapatan, dan kepemilikan kekayaan, serta jenis pekerjaan.  
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a. Tingkat Pendidikan Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3, pendidikan 

bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 

manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah 

(pendidikan formal) dan jalur pendidikan luar sekolah (pendidikan non 

formal). Jalur 10 Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2017 

64 pendidikan sekolah (pendidikan formal) terdapat jenjang pendidikan 

sekolah, jenjang pendidikan sekolah pada dasarnya terdiri dari pendidikan 

prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Dalam penelitian ini tingkat pendidikan orang tua dilihat dari jenjang 

pendidikan formal terakhir yang ditempuh oleh orang tua anak. Selain itu, 

pendidikan informal yang pernah diikuti berupa kursus dan lain-lain. Karena 

tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan dan tentunya 

juga pendapatan yang diperoleh. 

b. Pendapatan adalah jumlah semua hasil suatu pekerjaan yang yang diterima 

oleh kepala keluarga maupun anggota keluarga lainnya yang diwujudkan 

dalam bentuk uang dan barang. Menurut Sumardi dalam Yerikho (2007) 

mengemukakan bahwa pendapatan yang diterima oleh penduduk akan 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang ditempuh. Dengan pendidikan yang 

tinggi mereka akan dapat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk 

mendapatkan pekerjaan yang lebih baik disertai pendapatan yang lebih besar. 

Sedangkan bagi penduduk yang berpendidikan rendah akan menadapat 

pekerjaan dengan pendapatan yang kecil. Siagian (2012:69-72), Pendapatan 

sosial ekonomi orang tua dapat merumuskan indikator kemiskinan yang 
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representatif. Keyakinan tersebut muncul karena pendapatan merupakan 

variabel yang secara Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Unita – Oktober 

2017 11 65 langsung mempengaruhi apakah seseorang atau sekelompok 

orang akan mampu atau tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya agar 

dapak hidup secara layak sebagai manusia yang memiliki harkat dan 

martabat. Bank Dunia sendiri menetapkan indikator kemiskinan sebesar US$ 

2 perhari perorang dan untuk yang benar -benar miskin sebesar US$ 1. 

Melihat kondisi pasar, mahalnya suatu barang yang akan dikonsumsi maka 

peneliti menetapkan acuan besaran pendapatan dan pengeluaran dalam suatu 

rumah tangga perbulannya adalah sebagai berikut: a. Pendapatan: 1. 

Pendapatan ekonomi bawah : < Rp. 5.000.000 2. Pendapatan ekonomi 

menengah : Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000 3. Pendapatan ekonomi tinggi : > 

Rp. 10.000.000 b. Pengeluaran: 1. Pengeluaran rendah : < Rp. 1.000.000 2. 

Pengeluaran menengah : Rp. 1.000.000 – Rp. 5.000.000 3. Pengeluaran tinggi 

: > Rp. 5.000.000 ( h tt p : / / me d i a. unpab. a c. i d / diakses pada tanggal 1 

Desember 2016)  

c. Pemilikan Kekayaan atau Fasilitas Pemilikan kekayaan atau fasilitas adalah 

kepemilikan barang berharga yang memiliki nilai tinggi dalam suatu rumah 

tangga. Kepemilikan kekayaan atau fasilitas tersebut diantaranya: 1). Barang-

Barang Berharga Kepemilikan kekeyaan yang bernilai ekonomis dalam 

berbagai bentuk dan ukuran seperti perhiasan, televisi, kulkas dan lain-lain 

dapat menunjukkan adanya pelapisan dalam masyarakat. 12 Jurnal Agribisnis 

Fakultas Pertanian Unita – Oktober 2017 66 2). Jenis-Jenis Kendaraan 

Pribadi Kendaraan pribadi dapat digunakan sebagai alat ukur tinggi 

rendahnya tingkat sosial ekonomi keluarga. Misalnya, orang yang 

mempunyai mobil akan merasa lebih tinggi tingkat taraf ekonominya dari 

pada orang yang mempunyai sepeda motor 
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d. Jenis Pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena dari bekerja 

segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. Menurut Manginsihi (2013:15), 

pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang tua anak untuk mencari 

nafkah. Pekerjaan yang ditekuni oleh setiap orang berbeda-beda, perbedaan 

itu akan menyebabkan perbedaan tingkat penghasilan dari yang rendah 

sampai pada tingkat yang tinggi, tergantung pada pekerjaan yang ditekuninya. 

Contoh pekerjaan berstatus sosial ekonomi rendah adalah buruh pabrik, 

penerima dana kesejahteraan, dan lain-lain. 

 

1.7. Latar Belakang Dampak Sosial 

Pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak 

yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap 

masyarakat, dan kelembagaan nasional, seperti halnya percepatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan absolut 

(Todaro, 1994: 90). 

Perubahan sosial terjadi sebagai akibat adanya perubahan yang terjadi 

dalam unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan dalam suatu 

masyarakat, seperti perubahan ekonomi, kebudayaan dan teknologi, politik, 

geografis dan sebagainya, yang pada dasarnya bermuara pada kesimpulan bahwa 

perubahan merupakan suatu mata rantai kejadian yang melingkar dan tidak 

terputus (Syamsidar, 2015). 
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BAB II 

DAMPAK EKONOMI 

 

2.1. Pengertian Dampak Ekonomi 

Dikutip dari Muhammad, Pambudi, dan Subarkah (2015) dalam tulisannya 

berjudul Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Dalam Pembangunan Flyover 

Jombor  di Kabupaten Sleman, bahwa Pembangunan ekonomi pada dasarnya 

merupakan usaha masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi dan 

meningkatkan produktivitasnya (Hidayat, 2012). 

Menurut Sadono Sukimo (1985) perubahan ekonomi adalah perubahan 

tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui 

pertumbuhannya, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional 

negara dari tahun ke tahun, yang kita kenal dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Sinaga (dalam Setyaningsih, 2014: 6) dampak sosial ekonomi 

dapat dilihat dari sisi positif dan negatif sehingga dapat lebih berimbang dalam 

memberikan penilaian. 

Dampak ekonomi didefinisikan sebagai “perubahan ekonomi netto dalam 

sebagian besar komunitas yang dihasilkan dari pengeluaran wisatawan di daerah 

tertentu ”(Van Heerden, 2003). Oleh karena itu, tujuan analisis dampak ekonomi 

adalah untuk mengukur manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dari kegiatan 

pariwisata, seperti berburu (Van Heerden, 2003; Fayos-Sola, 1996; Archer, 

1989). 

2.2. Ruang Lingkup Dampak Ekonomi 

Dampak ekonomi dijelaskan oleh Stynes (dalam Disbudpar Banten, 2013 : 

20) dikelompokkan dalam tiga indikator, (1) direct effect meliputi penjualan, 

kesempatan kerja, pendapatan pajak, dan tingkat pendapatan, (2) indirect effect, 

meliputi perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang dan 
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jasa,perubahan dalam penyediaan properti dan variasi pajak, serta perubahan 

sosial dan lingkungan, (3) induced effects, yaitu pengeluaran rumah tangga, dan 

peningkatan pendapatan. Selain itu dampak ekonomi juga dijelaskan oleh Cohen 

(dalam Dwi, 2015 : 21) terdiri dari, (1) dampak terhadap pendapatan, (2) dampak 

terhadap aktivitas ekonomi, (3) dampak terhadap pengeluaran. Dari sini lebih 

diperjelas bahwa dampak ekonomi dijelaskan sebagai akibat dari suatu perubahan 

yang terjadi dilingkungan. 

 

2.3. Studi Kasus Dampak Ekonomi Sektor Kelautan Lituania Terhadap 

Keseluruhan Ekonomi Lithuania 

Dampak ekonomi dapat dievaluasi melalui faktor-faktor, yang 

mempengaruhi pengaruh pada tingkat Negara aktivitas ekonomi dan 

keterkaitannya dengan keputusan efisiensi investasi. Penilaian dampak ekonomi 

sebuah sektor tertentu dalam keseluruhan ekonomi nasional diukur dengan 

menggunakan indikator Ekonomi utama. Dampak lebih kecil adalah dianggap 

sebagai risiko serius bagi investasi yang dialihkan dalam sektor-sektor tertentu 

dari efisiensi ekonomi. Kertas ini mengeksplorasi perhitungan dan evaluasi 

seluruh dampak sektor kelautan Lituania terhadap perekonomian Lithuania oleh 

mengevaluasi sub sektor Maritim dan menggunakan indikator Ekonomi dasar, 

yang penting untuk industry evaluasi dampak ekonomi sektor. Perbandingan 

indikator sektor Maritim Berkala dengan keseluruhan 

Ekonomi Lithuania dapat meningkatkan keterkaitan keputusan para pembuat 

kebijakan ke sektor Maritim manfaat investasi. 

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi sektor Maritim 

Lithuania Dampak ekonomi terhadap seluruh ekonomi Lituania dengan 

menggunakan indikator Ekonomi tersebut: Bagian investasi modal, Nilai Tambah 

dengan Biaya Produksi (VAPC), Omzet, Total laba operasi, Jumlah karyawan 
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dan Jumlah perusahaan, milik PT Sektor Maritim Lithuania sebagaimana 

didefinisikan dalam Program Ilmu Pengetahuan Terpadu, Studi dan Pusat Bisnis 

(Lembah) untuk Pengembangan Sektor Maritim Lithuania.  

Metode utama yang digunakan: Analisis dan Sintesis literatur ilmiah, 

pengumpulan data Primer dan Sekunder, statistik diberikan oleh database 

Departemen Statistik Lithuania, sistematisasi dan analisis, penelitian 

eksperimental. Menghadirkan statistik dari sub sektor Maritim (Pembuatan dan 

perbaikan kapal; Pengiriman dan penanganan; Penangkapan ikan dan akuakultur; 

Wisata bahari; Energi lepas pantai) menunjukkan tingkat dampak yang lebih 

besar ke seluruh Ekonomi Lithuania daripada yang disajikan dalam beberapa 

laporan statistik formal. 

2.4. Studi Kasus Dampak Ekonomi Sektor Maritim Terhadap Seluruh 

Ekonomi Dalam Jumlah 

Menilai dampak Sektor kelautan Lituania terhadap keseluruhan Ekonomi 

Lituania, dampak ekonomi total dihitung dengan menggunakan indikator berikut: 

Pangsa investasi modal, Nilai Tambah dengan Biaya Produksi (VAPC), 

Pergantian, Total laba operasi, Jumlah karyawan dan Jumlah perusahaan. 

Pengikut Indikator ekonomi dipilih sesuai dengan karya ilmuwan nasional dan 

seluruh dunia yang dikenal, dibuat untuk Sektor Industri Evaluasi ekonomi 

(Viitanen et al, 2003; Prause 2010; Beer et al, 2007; Komunitas Eropa, 2009; 

Choe et al, 2011.) 

Periode untuk evaluasi data statistik dipilih - 5 tahun, menurut periode 2007 

– 2011 memberikan data statistik yang dapat diakses dan dipublikasikan secara 

resmi di situs Portal Statistik Resmi (http://www.osp.stat.gov.lt/home). Atas dasar 

statistik tersebut - untuk keperluan penelitian, pada inisiatif dari Ekonom 

Universitas Klaipeda, basis data untuk evaluasi Sektor Maritim Lithuania adalah 
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dibuat, yang secara berkala diperbarui dan diperluas dengan menambahkan data 

yang baru dikumpulkan. Distribusi data statistik sektor Maritim Lituania dengan 

mengikuti indikator Ekonomi utama adalah proporsi investasi modal perusahaan 

sektor Maritim Lithuania dari total Lithuania skala ekonomi. Distribusi 

komparatif Investasi Modal yang disajikan per tahun tetap relatif stabil dan terus 

berkembang. Pada tahun 2007, bagian Investasi Modal adalah 5,47% (373,6 juta 

EUR) dibandingkan dengan seluruh orang Lituania Penanaman Modal; pada 

tahun 2009 - 6,96% (199,1 juta EUR) dan pada 2011 - 9,21% (307,3 juta EUR). 

Perusahaan-perusahaan, yang termasuk dalam Sektor Maritim Lithuania, 

berbagi angka disajikan pada Gambar 7. Ini menunjukkan kecenderungan 

peningkatan permanen: dari 3,18% pada tahun 2007 dibandingkan dengan jumlah 

seluruh perusahaan Lituania, yang berada di ukuran tipis 5.098 unit, dan pada 

2011 dihitung 4,58%, yang jumlahnya 6.674 unit. Penting juga untuk dicatat, 

bahwa sub-sektor Maritim Lithuania paling penting, yang mungkin tercipta 

kondisi pengelompokan, adalah: Pengiriman dan Pelabuhan, Pembuatan Kapal 

dan Perbaikan, yang bersama-sama menghasilkan hampir 80% dari total turnover. 

Lebih sedikit Perputaran dihasilkan oleh sub-sektor Rekreasi dan Pariwisata, 

tetapi sub-sektor ini akuntansi untuk hampir seperempat dari semua pekerjaan 

industri Maritim dan penting untuk usaha kecil. Sub sektor energi terkecil adalah 

yang paling produktif: Nilai Tambah per Karyawan mendekati 100 ribu EUR per 

tahun.  

Meringkas indikator ekonomi yang dievaluasi, yang menghadirkan dampak 

ekonomi Sektor Maritim Lithuania ke seluruh Ekonomi Lithuania, 

kecenderungan diteruskan ke pertumbuhan komparatif stabil dan Sektor 

pengembangan ke depan pengelompokan. Pengelompokan sudah masuk akal 

tidak hanya dengan meningkatnya angka ekonomi, tetapi juga untuk inovasi, 

proses R&D, daya saing dan pembangunan berkelanjutan.  
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2.5. Studi Kasus Evaluasi Dampak Ekonomi Cluster Sektor Kelautan 

Lithuania 

Integrasi bertahap negara-negara Eropa dalam satu pasar tunggal juga 

mempengaruhi sektor-sektor maritim. Itu menciptakan Peluang di Eropa sendiri, 

misalnya, untuk pengiriman laut pendek, tetapi juga menciptakan peluang ekspor 

dan peluang untuk penelitian dan inovasi bersama. Gagasan sektor maritim telah 

semakin diintegrasikan ke dalam pemikiran ekonomi dan politik Eropa, dan hari 

ini berfungsi sebagai landasan dalam inovasi dan kebijakan perencanaan industri 

(Vivero, 2007). Sudah banyak dilakukan oleh organisasi maritim untuk 

mengevaluasi, mengembangkan lebih lanjut dan mengeksploitasi potensi sektor 

maritim sebagai pemungkin kompetensi, seringkali dengan dukungan otoritas 

publik. 

Pesan itu muncul, secara konsisten, dalam sejumlah besar studi tentang 

daya saing berbagai Negara (misalnya Porter, 1990, 1998; Solvell et al., 1991), 

industri (misalnya Clancy et al., 2001), dan lokasi (misalnya Isaksen, 1997; 

Saxenian, 1994). Keunggulan kompetitif diciptakan dalam interaksi antara 

persaingan perusahaan, kondisi faktor, menuntut pelanggan, dan kualitas sektor 

terkait dan pendukung (Porter, 1990). Sektor industri adalah dijelaskan oleh 

kondisi yang menguntungkan dalam definisi ini merupakan sistem yang 

memperkuat diri sendiri, yang dapat disebut sebagai Clustering dan yang dapat 

mengarah pada pengembangan, atau secara alternatif menarik dan 

mempertahankan, organisasi yang efektif dengan kemampuan kompetitif yang 

kuat.  

Manfaat ekonomi pada gilirannya dan merangsang pengembangan teori 

klaster. Ada tiga alasan mengembangkan cluster. Pertama, perusahaan atau 

institusi dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Ini berarti 

tegas atau lembaga dalam kelompok bereaksi lebih cepat daripada yang mereka 
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bisa dalam isolasi. Kedua, perusahaan atau institusi dalam kelompok bekerja erat 

dengan pelanggan dan perusahaan lain menciptakan lebih banyak ide baru dan 

memberikan tekanan kuat untuk berinovasi. Sejak lingkungan cluster terendah 

biaya eksperimen, perusahaan atau lembaga dapat, karenanya, mencapai tingkat 

yang lebih tinggi inovasi. Ketiga, tingkat pembentukan bisnis cenderung lebih 

tinggi dalam kelompok dan lebih bergantung pada eksternal pemasok dan mitra. 

Keadaan di atas akan mengurangi risiko kegagalan, karena pengusaha dapat 

mengandalkan local peluang kerja di perusahaan lain di bidang yang sama 

(Porter, 1999).  

Sektor Maritim terdiri dari satu set perusahaan yang kegiatannya 

berhubungan langsung dengan laut. Semua perusahaan yang kegiatannya 

menangkap ikan merupakan bagian dari sektor Maritim, dan hal yang sama 

berlaku untuk perusahaan yang membangun atau memperbaiki kapal atau 

membentuk bagian dari industri bantu terkait (Meersman & Voorde, 1997). 

Namun, ada juga perusahaan di sektor jasa yang termasuk dalam sektor ini karena 

hubungan dekat mereka dengan kawasan Maritim. Jadi, perusahaan yang 

menyediakan layanan transportasi Maritim dan layanan pelabuhan juga 

merupakan bagian dari sektor Maritim, pada saat itu tentu saja perusahaan yang 

mendistribusikan produk Maritim (Voorde, 2005).  

Akhirnya, perusahaan jasa lain yang menyediakan pendidikan, layanan 

keuangan, dan layanan pendukung untuk maritime perusahaan juga termasuk 

dalam sektor ini (Cluster Maritimo Espanol, 2006). Banyak peneliti (Doloreux et 

al, 2009; Vanaale, 2012; Wihlborg, 2006; Wijnolst et al., 2008; Laporan oleh 

Danish Shipowner's Association, 2010) telah secara konsisten menekankan 

pentingnya ekonomi maritime cluster, menyimpulkan, bahwa dampak ekonomi 

langsung dan tidak langsung dalam hal lapangan kerja dan kontribusi terhadap 

PDB menjadikan sektor maritim sangat penting bagi masyarakat (Hansen & 
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Clasen, 2010). Dampak ekonomi bisa jadi dievaluasi sebagai faktor, yang 

mempengaruhi pengaruh positif dan negatif pada tingkat kegiatan ekonomi 

negara. 

Penilaian sektor tertentu dalam keseluruhan ekonomi nasional diukur 

dengan pengeluaran yang timbul dari sektor kegiatan ekonomi dan menilai 

dampak kumulatif dari biaya-biaya ini. Meskipun banyak penelitian tentang 

sektor Maritim dan cluster dilakukan oleh Eropa Organisasi dewan dan agen 

konsultan, terutama yang Skandinavia, sektor Maritim Lithuania pengelompokan 

dampak ekonomi pada parameter yang disajikan di sini, secara statistik tidak 

diikuti oleh periode waktu yang berbeda. Analisis permanen evaluasi ekonomi 

pengelompokan Maritim Lithuania adalah penting bagi hubungan strategis 

perusahaan-perusahaan Maritim negara itu ke depan untuk yang diaglomerasi dan 

secara geografis aliansi terkonsentrasi, yang disebut sebagai cluster. Proses 

pengelompokan sekarang didukung oleh strategi kebijakan Maritim utama, yang 

lebih terkait untuk diadopsi dalam keputusan strategis industri Lithuania dan 

terutama perlu dianalisis di sektor Maritim. Lithuania disajikan sebagai negara 

laut, tetapi sektor Maritim masih tidak didefinisikan sebagai formal satu dan 

memiliki banyak batasan untuk secara resmi disajikan dalam banyak laporan 

statistik. 

Tujuan penelitian utama dari makalah ini adalah untuk mengevaluasi 

dampak ekonomi cluster sektor Maritim Lithuania untuk kemampuan 

pertumbuhan ekonomi yang kompetitif di Lituania: Pangsa pegawai Sektor 

Maritim dalam perekonomian kabupaten, yaitu omset dan Nilai Tambah dengan 

Biaya Produksi. 

Objek penelitian dampak pengelompokan Sektor Maritim Lituania terhadap 

keseluruhan Ekonomi Lituania. Metodologi penelitian: analisis literatur sains, 

sintesis, penelitian statistik givens, kualitatif, penelitian eksperimental. 
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Disini definisi klasik dari cluster telah digunakan dengan mengikuti M. 

Porter (1999): “Clusters are konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang 

saling berhubungan dalam bidang tertentu. Cluster mencakup sebuah berbagai 

industri terkait dan entitas lain yang penting bagi persaingan. Mereka termasuk, 

misalnya, pemasok input khusus seperti komponen, mesin dan layanan, dan 

penyedia infrastruktur khusus. Cluster juga sering memperluas hilir ke saluran 

dan pelanggan dan lateral ke produsen produk pelengkap dan kepada perusahaan 

di industri yang terkait dengan keterampilan, teknologi, atau input umum. 

Akhirnya, banyak cluster termasuk lembaga pemerintah dan lainnya - seperti 

universitas, lembaga penetapan standar, lembaga think tank, pelatihan kejuruan  

penyedia, dan asosiasi perdagangan - yang menyediakan pelatihan khusus, 

pendidikan, informasi, penelitian, dan dukungan teknis "  

Dapat diasumsikan bahwa proses pengelompokan memastikan 

pembangunan sektor yang lebih berkelanjutan, kualitas baru kegiatan, 

menggabungkan kemampuan untuk bersaing dengan harga atau inovasi yang 

lebih rendah. Proses pengelompokan sektoral harus pertimbangkan faktor-faktor 

berikut: peluang kompetitif untuk pembangunan berkelanjutan kawasan dan 

lainnya (Grubliene, 2009). 

Menilai sektor kelautan Lithuania pada ekonomi Lithuania, total dampak 

ekonomi (langsung dan tidak langsung) dihitung menggunakan indikator berikut: 

jumlah Karyawan, Pergantian dan Nilai Tambah pada Biaya Produksi (VAPC). 

Periode untuk evaluasi tren statistik givens dipilih - 5 tahun, menurut 2007 – 

2011 periode statistik. Departemen Statistik di Lithuania mendistribusikan data 

sesuai dengan klasifikasi kegiatan ekonomi, jadi artikel ini menyajikan analisis 

sub-sektor sebagai kegiatan ekonomi kelompok yang terdiri dari tingkat 4 digit 

kelas (menurut EVRK, 2 edisi), yang mungkin milik Sektor Maritim secara 

umum. Penting untuk dicatat, bahwa salah satu batasan utama untuk analisis 
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sektor adalah tidak adanya Maritim sektor sebagai entitas statistik. Tanpa sektor 

yang didefinisikan secara seragam, diperlukan pertimbangan yang cukup besar 

dari pihak peneliti untuk menggambar batas sektor, yang pada gilirannya 

mempengaruhi hasil dari analisis input / output statistik nasional (Hansen & 

Clasen, 2010). 

Dokumen-dokumen strategis dan kebijakan Lithuania menggambarkan 

sektor Maritim Lithuania sebagai entitas yang meliputi itu kelas ekonomi: 

Pengiriman dan Pelabuhan, Pembuatan dan Perbaikan Kapal, Perikanan dan 

Budidaya Perairan, Energi, Kelautan Rekreasi dan Pariwisata. Dalam makalah ini 

sektor Maritim Lithuania akan dihitung dengan mengakumulasikan statistic dari 

kelas ekonomi yang disebutkan. Sektor inti kompetitif utama mengenai 

pengelompokan maritim Lithuania adalah: Perusahaan pelayaran, Pelabuhan dan 

Mendukung industri, meskipun bobot relatif sektor berbeda-beda antar wilayah. 

Subsektor di sekitarnya bergantung pada inti untuk kegiatan, karena inti 

memfasilitasi permintaan dan investasi yang diperlukan untuk pertumbuhan 

Kegiatan pengelompokan maritim. Juga, kegiatan ekonomi terkait lebih mungkin 

berkembang jika bisnis pada intinya kuat, dan dengan demikian mampu 

menciptakan permintaan dan menarik pemasok dan bisnis terkait. 

Total untuk pekerjaan Sektor Maritim yang diciptakan pada tahun 2011 

adalah hampir 49 ribu, yang menyumbang 5,7 persen semua pekerjaan dibuat di 

Lithuania. Omset perusahaan Sektor Maritim pada tahun 2011 adalah sekitar 13,4 

miliar LTL. Jumlah seluruhnya VAPC yang dikembangkan di Sektor Maritim 

(dengan efek langsung dan tidak langsung) pada 2011 mencapai 3,2 miliar LTL 

atau 8,6 persen Nilai Tambah perusahaan Lithuania dengan Biaya Produksi. Sub-

sektor Maritim Lithuania yang paling penting untuk pengelompokan adalah: 

Pengiriman dan Pelabuhan, Pembuatan Kapal dan Memperbaiki. Sub sektor 

rekreasi dan pariwisata dan pariwisata mencakup hampir seperempat dari semua 
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industri Maritim pekerjaan dan penting untuk usaha kecil; Subsektor energi 

adalah yang paling produktif. 

Perusahaan dapat diaglomerasi ke Klaster Maritim Lithuania karena pada 

kasus ini lingkungan kluster memiliki keunggulan seperti kedekatan dengan 

pelanggan dan pemasok, adanya eksternalitas positif dari investasi oleh para 

pelaku klaster, yang memfasilitasi pengembangan dan pembagian kumpulan 

tenaga kerja khusus, pengetahuan, dan informasi. Aspek-aspek ini dari cluster 

meningkatkan dinamika seperti persaingan koperasi, tekanan inovasi, dan 

pembentukan hubungan saling percaya antara aktor-aktor cluster.  

2.6.  Studi Kasus Evaluasi Ekonomi Megaproyek - Dampak Sosial dan 

Ekonomi  

Evaluasi ekonomi dari proyek-proyek besar sangat penting tidak hanya dari 

aspek investor dan pengguna langsung infrastruktur. Hasil itu sangat penting bagi 

masyarakat secara keseluruhan. “Karena sejumlah besar uang terlibat dan dampak 

besar dari hasil proyek pada lingkungannya, proyek infrastruktur besar menarik 

perhatian besar media dan publik. Sulit untuk disembunyikan ketika hasil yang 

diharapkan tidak terpenuhi. "(Burcar Dunović, 2012, hlm. 51). Makalah ini 

menyajikan kemungkinan prinsip dan metode yang cocok untuk evaluasi dampak 

seluruh masyarakat yang besar proyek skala besar yang berorientasi pada 

infrastruktur transportasi (terutama jalan raya dan jalan). Hasilnya di final bagian 

dari makalah yang digunakan dalam studi kasus proyek besar di timur laut 

Moravia di Republik Ceko. 

Daerah penelitian ini melibatkan pengetahuan teoritis yang diperlukan 

untuk penilaian ekonomi proyek investasi, terutama megaproyek dalam 

infrastruktur transportasi. Penilaian ekonomi didasarkan pada prinsip-prinsip 
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penting dari CBA (Analisis Biaya-Manfaat). Pendekatan CBA secara rinci 

dijelaskan di Eropa Metodologi Komisi (Florio, 2002).  

1. Proyek besar 

Proyek besar adalah proyek investasi berskala sangat besar. Proyek besar 

biasanya didefinisikan sebagai biaya lebih dari US $ 1 miliar dan menarik 

banyak perhatian publik karena dampak besar pada masyarakat, lingkungan, 

dan anggaran. Proyek besar juga dapat didefinisikan sebagai "inisiatif yang 

bersifat fisik, sangat mahal, dan publik". (Altshuler, 2003). Perawatan dalam 

proses pengembangan proyek mungkin diperlukan untuk mengurangi segala 

kemungkinan bias optimisme dan kesalahan representasi strategis. Logika 

tempat banyak mega proyek tipikal dibangun adalah tentang manfaat 

kolektifnya. Proyek besar yang paling umum adalah dalam kategori fasilitas 

pembangkit listrik tenaga air, nuklir, pembangkit listrik dan proyek 

transportasi umum besar. Penulis makalah ini fokus sebagai anggota penelitian 

tim proyek biaya TU 1003 “Desain dan pengiriman megaproyek yang efektif 

di Uni Eropa” (selengkapnya pada www.mega-project.eu) tentang evaluasi 

ekonomi proyek transportasi umum dengan dukungan WLC dan CBA 

metodologi. Biaya Seumur Hidup Biaya Whole Life (WLC) gedung termasuk 

semua biaya dan manfaat yang terkait dan saat ini dan yang akan datang dari 

sebuah bangunan yang mungkin terjadi selama siklus hidup seluruh bangunan 

(ISO, 2008). Metode WLC adalah kelanjutan dari metode Biaya Siklus Hidup 

Bangunan (BLCC) dan Metode Penilaian Siklus Hidup (LCA) yang berhasil 

dengan analisis bangunan yang sedang diperiksa. Biaya Seumur Hidup 

melengkapi pandangan masalah yang dianalisis dengan biaya yang terjadi di 

sekitar bangunan dan juga dapat mempengaruhi entitas lain yang tidak terkait 

langsung dengan konstruksi dan penggunaan bangunan.  Metode WLC 

merupakan evaluasi global biaya dan manfaat yang terkait dengan konstruksi, 
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operasi dan likuidasi bangunan dari tampilan internal dan eksternal. 

Menentukan WLC adalah dukungan untuk membuat keputusan investasi 

dimasukkan ke dalam konstruksi atau rekonstruksi bangunan. (Korytárová, 

2010). 

a. Metode penilaian dampak ekonomi - pendekatan umum 

Pendekatan untuk evaluasi biaya yang tidak dapat diwakili diwakili 

terutama oleh metode penetapan harga dan penilaian pendekatan. Informasi 

terperinci tentang penilaian biaya dan manfaat non-pasar tersedia di 

(Edwards, 2000). Metode penetapan harga diwakili oleh pendekatan 

sederhana. Mereka tidak keluar dari permintaan yang didefinisikan secara 

umum melengkung, tetapi mereka menetapkan nilai barang atau peristiwa 

tertentu secara langsung untuk kasus tertentu. Metode-metode itu tidak 

sama langsung dan umum sebagai pendekatan penilaian, tetapi untuk 

pemanfaatannya lebih mudah. Ini terutama menyangkut metode 

menggunakan biaya peluang, biaya untuk alternatif, biaya proyek bayangan 

dan metode lainnya. 

Metode biaya peluang didasarkan pada temuan nilai yang perlu 

dikorbankan untuk meningkatkan dari jumlah barang atau peristiwa 

tertentu. Dalam hal metode berdasarkan pengeluaran untuk menghindari 

kerugian di sana  adalah pengeluaran, yang dibayar individu untuk 

menghindari dampak negatif terhadap lingkungan, dianggap sebagai 

ekspresi sederhana dari nilai moneter dari dampak ini.  

Metode biaya proyek bayangan terutama berkaitan dengan evaluasi 

lingkungan dan terutama kerugian lingkungan yang disebabkan oleh proyek 

yang direalisasikan. Prinsip metode ini didasarkan pada penilaian biaya 

yang terhubung dengan penawaran barang lingkungan alternatif di tempat 

lain maka itu terletak sebelum dan sesudahnya proyek pengembangan 
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terdegradasi. Biaya-biaya ini mengekspresikan nilai lingkungan yang 

masuk ke dalam biaya pembangunan proyek selama penilaian efisiensi 

ekonomi. Namun dengan pilihan proyek bayangan itu harus didiskusikan 

dan menilai kecukupan proyek bayangan yang dipilih dibandingkan dengan 

tingkat devaluasi lingkungan disebabkan oleh proyek pengembangan.  

Metode dosis-respons mungkin merupakan metode penetapan harga 

yang paling sulit, karena memerlukan banyak statistic informasi. Prinsip 

dasar dari metode ini adalah identifikasi hubungan antara devaluasi 

lingkungan (dosis) dan tingkat kerusakan (respons) yang disebabkan oleh 

realisasi proyek. Namun melalui kesulitan yang cukup tinggi, metode 

respons dosis biasanya tidak dapat memperhitungkan semua biaya 

lingkungan disebabkan oleh realisasi proyek. Biasanya hanya mungkin 

untuk menyebutkan kerugian ekonomi, sehingga kerugian terjadi pada 

barang-barang yang dihargai oleh sistem pasar. (Edwards, 2000). 

Pendekatan penilaian menawarkan cara evaluasi yang lebih umum dari 

biaya nirlaba dan manfaat yang disebabkan oleh realisasi proyek investasi. 

Metode khusus yang termasuk dalam pendekatan penilaian didasarkan pada 

kesamaan prinsip Prinsip utama pendekatan penilaian adalah menilai, 

berapa nilai barang non-laba tertentu, acara atau proses miliki untuk 

masyarakat. Nilai dalam hal ini ditandai sebagai tingkat utilitas, yang 

individu (atau masyarakat secara keseluruhan) merasa selama penggunaan 

barang yang dinilai atau setidaknya dalam hal kemungkinan dari pilihan 

untuk menggunakan barang-barang ini. Namun utilitas sulit untuk diukur 

dan diukur, itulah alasannya, mengapa untuk ekspresi utilitas itu digunakan 

besarnya yang disebut Willingness to Pay (WTP) untuk keberadaan dan 

kemungkinan untuk menggunakan barang nirlaba tertentu. Ada anggapan 

bahwa individu akan dapat mengekspresikannya jumlah uang maksimal, 
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yang bersedia mereka korbankan untuk kemungkinan menggunakan barang 

tertentu. Itu perbedaan antara kesediaan untuk membayar (tingkat utilitas 

yang dirasakan individu selama pemanfaatan keuntungan barang) dan biaya 

yang terkait dengan perolehan barang-barang ini (selisih antara jumlah yang 

dimiliki individu bersedia membayar dan jumlah yang harus dia bayar) 

disebut Consumer Surplus (CS). 

 Dalam hal pengambilan keputusan tentang realisasi varian tertentu dari 

proyek investasi publik, inilah menilai perubahan total surplus konsumen 

untuk seluruh masyarakat. (Florio, 2002), (Edwards, 2000). Metode yang 

didasarkan pada pendekatan penilaian dapat misalnya (Edwards, 2000).  

Studi kasus terdiri dari deskripsi singkat tentang output dari analisis 

ekonomi proyek besar yang direalisasikan dalam barat laut Republik Ceko. 

Dari sudut pandang teknis, ini menyangkut bypass kota besar termasuk 

tulang belakang jalan dan beberapa jalan tambahan. Proyek ini harus 

dihubungkan terutama dengan penghematan besar dalam kawasan 

lingkungan, karena sebagian besar lalu lintas akan ditransfer dari pusat kota 

di luar kota. 

Analisis ekonomi dilakukan dengan perbandingan kasus dasar (opsi 

nol) dan kasus proyek (opsi investasi) dalam diskon total biaya yang terkait 

dengan proyek. Biaya yang diperhitungkan adalah: 

• biaya investor (pemeliharaan dan pembangunan jalan) 

• biaya operasi kendaraan 

• biaya waktu perjalanan 

• biaya kecelakaan mobil 

• biaya untuk pencemaran lingkungan 

Input paling penting ke dalam analisis proyek adalah informasi tentang 

arus lalu lintas terkait khususnya area dan perubahannya. Data sangat 
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penting berikutnya keluar dari undang-undang Ceko dan mengungkapkan 

nilai satuan biaya khusus yang dimaksudkan untuk evaluasi proyek 

selanjutnya. Input data diproses dalam Model HDM-4 dan output dari 

model ditafsirkan untuk memutuskan tentang realisasi proyek. Alat utama 

untuk pembuatan keputusannya adalah arus kas yang didiskontokan dan 

Net Present Value, Tingkat Pengembalian Internal dan Indeks Profitabilitas. 

Nilai biaya yang didiskontokan untuk varian tertentu yang terkait dengan 

total biaya dasar. 

b. Total biaya sosial-ekonomi 

Membandingkan total biaya yang disediakan case dasar (opsi nol) dan 

total biaya case proyek (opsi investasi) hasilnya membuktikan niat baik 

untuk melaksanakan proyek. Menghargai semua biaya yang terkait dengan 

proyek itu mungkin untuk melihat penghematan biaya 0,88% dari total 

biaya diskonto dari opsi nol dan Net Present Value proyek ini positif. 

Opsi proyek membawa biaya yang lebih besar bagi investor yang 

terhubung dengan investasi (konstruksi dan investasi), juga biaya operasi 

kendaraan lebih besar dalam hal opsi proyek. Biaya sosial ekonomi lainnya, 

biaya yang berhubungan dengan waktu perjalanan, biaya kecelakaan mobil 

dan biaya lingkungan lebih rendah dalam kasus varian proyek. Dalam 

kasus-kasus seperti itu dimungkinkan untuk mengharapkan penghematan 

biaya yang cukup menarik. 

Penelitian lebih lanjut di bidang evaluasi dampak proyek megaproyek 

akan berorientasi pada penentuan dan evaluasi selanjutnya dari biaya dan 

manfaat sosial ekonomi lainnya yang tidak tercakup oleh model HDM-4. 

Dampak sosial ekonomi penting dari transportasi proyek infrastruktur 

dijelaskan. Sebagai contoh, pengembangan penelitian selanjutnya bisa 

berfungsi. Misalnya aplikasi perangkat lunak yang disebut eCBA, yang 
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telah dikembangkan di Republik Ceko terutama karena alasan evaluasi 

proyek yang meminta sumber daya keuangan Uni Eropa, terutama dari dana 

Struktural melalui Program Operasional Daerah. Selain analisis keuangan 

umum dari pendapatan, biaya, pendapatan dan Pengeluaran aplikasi ini 

dapat mengevaluasi banyak (sekitar 60) penerima manfaat sosial-ekonomi 

yang sering terhubung realisasi dan pengoperasian proyek investasi publik. 

Evaluasi ini dalam banyak kasus didasarkan pada disebutkan kesediaan 

membayar prinsip.  

2.7. Studi Kasus Persepsi Warga Lokal Terhadap Dampak Sosial-

Ekonomi PT Iskandar Malaysia: Contoh Program Regenerasi Kota 

Di Malaysia 

Pembangunan regional di Malaysia telah dilaksanakan sejak setelah 

kemerdekaan pada 1950-an. Selama waktu itu, pembangunan daerah melalui 

langkah-langkah dan inisiatif regenerasi perkotaan adalah ditargetkan untuk 

mengurangi masalah kelaparan lahan, kemiskinan dan pengangguran di daerah 

pedesaan (Mohd Yusuf Kasim, 1992). Di Malaysia, implementasi kebijakan dan 

strategi pembangunan daerah menghasilkan dari pemerintah berkepentingan 

untuk meregenerasi perampasan pedesaan. Menurut Muzafar, Dayang dan Chin- 

Hong (2012), mengurangi kesenjangan regional dan keterbelakangan melalui 

penerapan lima- rencana pembangunan tahun adalah salah satu dari pemerintah 

yang sangat peduli selama empat puluh tahun terakhir.  

Selain itu, regenerasi kota dan pengembangan kembali area lahan coklat 

adalah beberapa strategi yang digarisbawahi dalam Kebijakan Urbanisasi 

Nasional.  Selanjutnya, strategi regenerasi perkotaan dilaksanakan melalui 

kebijakan pembangunan daerah menjadi strategi pembangunan utama di Malaysia 

untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial populasinya. Akibatnya, 

semua negara bagian di Malaysia dibagi menjadi enam wilayah yaitu Utara 
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wilayah, wilayah Tengah, wilayah Timur, wilayah Selatan, Sabah dan Sarawak 

(Cho, 1990). Berdasarkan Eskandarian dan Ghalehteimouri (2011), strategi 

pembangunan daerah ditargetkan untuk membangun kembali pertumbuhan 

ekonomi. Di antara strateginya termasuk pembentukan ekonomi daerah 

pembangunan di Malaysia (Zainul Bahrin, 1989).  

Meski demikian, pembangunan pembangunan regional di Malaysia 

konsisten dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi (Lee Hwok Aun, 2004). Ada 

tiga perkembangan ekonomi regional yang terbentuk di Indonesia. Semenanjung 

Malaysia yaitu Wilayah Ekonomi Koridor Utara (2007-2025) meliputi negara 

bagian meliputi Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak Utara, Wilayah 

Pengembangan Iskandar (2006-2025) wilayah Johor selatan dan terakhir adalah 

Koridor Ekonomi Pantai Timur (2007-2020) yang mencakup Kelantan, 

Terengganu, Pahang dan utara distrik Mersing Johor. Ada juga dua ekonomi 

regional Koridor yaitu Sabah Development Corridor (SDC) dan Koridor Sarawak 

untuk Energi Terbarukan (SCORE) di Malaysia Timur. Perkembangan Iskandar 

Malaysia diatur untuk menjadi yang terbaru di Malaysia dan wilayah paling 

menarik yang menawarkan beragam peluang bisnis kepada calon investor.  

Pengenalan pembangunan ekonomi regional di Malaysia bertujuan untuk 

mempercepat perubahan ekonomi dari populasi lokal. Selain itu, itu juga salah 

satu strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk dan 

meningkatkan konvergensi ekonomi negara bagian di Malaysia (Ghani Salleh, 

2000). Namun, munculnya pembangunan ekonomi daerah secara khusus di 

Malaysia berbeda tergantung pada berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. 

Jadi, berdasarkan review pada literatur, studi ini menyoroti masalah penelitian 

berikut;  
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• Keunikan konsep pembangunan ekonomi regional Iskandar Malaysia 

Gagasan untuk memperkenalkan pengembangan ekonomi regional 

Iskandar Malaysia awalnya untuk melengkapi pengembangan Segitiga 

Pertumbuhan Selatan antara Johor, Malaysia dengan Singapura dan Riau 

(Indonesia) yang telah diperkenalkan sejak 1989 (Patmawati dan Maimunah, 

2014). Selain itu, karena kebutuhan untuk meningkatkan pertumbuhan sosial 

dan ekonomi di Malaysia selatan, Tim Proyek Khusus (SPT) dibentuk di 

bawah pengawasan Khazanah Nasional Berhad untuk mempersiapkan 

Comprehensif Development Plan (CDP) (Savills Rahim and Co., 2011). 

Setelah resmi diluncurkan pada November 2006, sebuah badan hukum untuk 

wilayah tersebut yaitu Otoritas Pengembangan Regional Iskandar (IRDA) juga 

ditunjuk bersamaan dengan pembentukan Iskandar Regional Development 

Authority Act 2007 (ACT 664) itu mengawasi perkembangan dalam Iskandar. 

Berbeda dengan pembentukan ekonomi regional lainnya pengembangan di 

Malaysia yaitu, Sabah dan Sarawak, Iskandar Malaysia mengembangkan lima 

zona unggulan dalam wilayah yurisdiksi Johor Bahru dan bagian dari distrik 

Pontian. 

Dengan demikian, makalah ini bermaksud untuk belajar pendirian 

Iskandar Malaysia dari perspektif pembangunan lokal dan regional. Penelitian 

terdahulu menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan sosial (Ülengin, Kabak, Önsel & Parker, 2011). 

Sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Hadi (1992: 7), pengembangan ekonomi 

daerah adalah tanggapan gagasan terhadap kegagalan program pertumbuhan 

untuk mengangkat kesejahteraan orang-orang yang tinggal di daerah seperti di 

ekonomi dan sosial dan kegagalan untuk meningkatkan daerah produktifitas. 

Selain itu, dalam beberapa kasus strategi regenerasi perkotaan gagal untuk 

mempromosikan untuk sosial kesejahteraan dan menyebabkan ketidakstabilan 
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sosial yang dihasilkan dari kemungkinan peningkatan ketimpangan ekonomi 

(jika manfaat pertumbuhan ekonomi terutama orang-orang dengan pendapatan 

tinggi) dan dampaknya terhadap lingkungan diabaikan (Tafenau, 2002).  

Dengan demikian, makalah ini bermaksud membahas potensi dan 

kekuatan Iskandar Malaysia pengembangan regenerasi wilayah di Johor Bahru 

dan bagian dari wilayah distrik Pontian  

• Studi tentang dampak yang dirasakan masyarakat setempat terhadap 

Iskandar Malaysia jarang terjadi dan terbatas 

Ada dua tujuan utama pembangunan regional yang didirikan di Malaysia 

yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pembangunan regional dan 

untuk menyelesaikan sentralisasi produksi dan komersial kegiatan dari 

wilayah inti. Pembentukan pembangunan ekonomi regional di Malaysia juga 

bertujuan strategi untuk meningkatkan standar hidup penduduk dan 

mengurangi sosial dan ekonomi masalah ketidakseimbangan (Mohd Yusuf 

Kasim, 1992). Salah satu perkembangan ekonomi regional dipromosikan di 

semenanjung selatan Malaysia adalah pengembangan Iskandar Malaysia. 

Perkembangan Iskandar Malaysia diatur untuk menjadi wilayah terbaru dan 

paling menarik di Malaysia yang menawarkan beragam bisnis peluang untuk 

investor potensial. Selain itu, pengembangan Iskandar Malaysia juga 

ditargetkan untuk dibawa manfaat bagi para pemangku kepentingan terutama 

masyarakat lokal (Comprehensive Development Plan (CDP), 2006).  

Untuk itu, Otoritas Pengembangan Regional Iskandar (IRDA) dibentuk 

bersama dengan Rencana Pengembangan Komprehensif (CDP) dan Undang-

Undang Otoritas Pengembangan Regional Iskandar 2007 hingga 2007 

mengendalikan sistem perencanaan dan memberikan pedoman kepada otoritas 

lokal untuk Iskandar Malaysia. Faktanya, Johor Bahru adalah salah satu area 

konvensi utama yang diidentifikasi dalam Rencana Malaysia ke 10 yang akan 
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dikembangkan sebagai kota perkotaan yang akan berkontribusi untuk fokus 

pada kepadatan bangunan, pengembangan cluster dan spesialisasi di Indonesia 

sektor bernilai tinggi (10th Malaysia Plan, 2011-2015). Namun, penelitian 

menilai dampak Iskandar Perkembangan Malaysia terbatas. Dengan demikian, 

penelitian ini bermaksud untuk mengeksplorasi dampak yang dirasakan 

masyarakat setempat menuju pengembangan Iskandar Malaysia.  

Berdasarkan pernyataan masalah, makalah ini bermaksud untuk 

mempelajari pengembangan Iskandar Malaysia dari perspektif pembangunan 

daerah, untuk menyelidiki potensi dan kekuatan Iskandar Pembangunan 

Malaysia; dan untuk mengeksplorasi dampak yang dirasakan masyarakat lokal 

terhadap Iskandar Malaysia pengembangan.  

Secara umum, Roberts dan Sykes (2000) mendefinisikan regenerasi 

perkotaan sebagai sesuatu yang komprehensif dan terintegrasi proses 

penyelesaian masalah perkotaan terkait dengan kondisi ekonomi, sosial dan 

lingkungan daerah. Sementara itu, regenerasi kota juga dapat dikaitkan dengan 

penciptaan lapangan kerja, peningkatan fasilitas dan fasilitas, investasi dalam 

bisnis dan kesejahteraan masyarakat (Tsenkova, 2002). Di Malaysia, urban 

regenerasi dipandang sebagai cara mempromosikan konsep "kembali ke kota" 

dengan cara "menghidupkan kembali" pusat kota, pulihkan aktivitas dalam 

konteks internasional yang sangat kompetitif, dan terapkan inisiatif untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan ”(Dahlia Rosly dan Azmizam Abdul 

Rashid, 2013, hal.1). Ini adalah diterapkan pada proses perencanaan melalui 

perumusan rencana pembangunan daerah.   

Perkembangan regional telah menjadi fenomena global bagi negara-

negara dunia ketiga sejak 1950-an (Scott dan Storper, 1990) dan ini termasuk 

Malaysia (Ghani Salleh, 2000). Pembangunan daerah adalah diakui sebagai 

hasil dari proses pertukaran dan interaksi yang kompleks antar wilayah 
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pemerintah (Coe, at. el., 2004). Dalam pendekatan perencanaan tradisional, 

pembangunan daerah digambarkan sebagai distribusi subsidi kepada 

perusahaan, pengembangan infrastruktur dan alokasi untuk sektor public 

aktivitas yang dikendalikan oleh pemerintah pusat (Bachtler dan Yuill, 2001). 

Sebaliknya, Bachtler dan Yuill (2001) menyatakan bahwa pembangunan 

daerah dalam perencanaan kontemporer terlibat dengan proses intervensi 

desentralisasi dari kemitraan atau aktor lokal melalui implementasi regional 

rencana dan strategi pengembangan. Salah satu strategi pembangunan daerah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengangkat kesejahteraan sosial 

penduduk melalui penerapan ekonomi regional di bawah kategori inter dan 

intraregional, daerah dibuat berdasarkan kesamaan di Indonesia. 

Sumber daya, kegiatan ekonomi, ukuran fisik yang besar, lokasi dan 

berbagai kegiatan sosial ekonomi. Satu dari daerah yang dibuat berdasarkan 

jenis ini adalah pembangunan ekonomi regional Selatan. Daerah pembangunan 

ekonomi memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan 

pembangunan di Malaysia. Melalui pengenalan pengembangan ekonomi 

regional, upaya untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi pertumbuhan 

dapat dicapai (Bendis, Seline dan Byler, 2008). 

Meskipun demikian, ada juga ekonomi regional integrasi atau dikenal 

sebagai segitiga pertumbuhan antara Malaysia dan negara-negara lain.  

Pendirian Iskandar Malaysia di Johor ditargetkan menjadi pemain investasi 

katalis peran yang akan membawa investasi langsung dan tidak langsung ke 

Johor. Untuk itu, berbagai proyek pengembangan juga sebagai pembangunan 

infrastruktur disorot dalam pengembangan Iskandar Malaysia. Di antara yang 

lainnya adalah Pusat Administrasi Baru Negara Johor (JSNAC), Cluster 

Logistik Industri Johor Selatan, Waterfront City, Medical Hub, Edu-city, dan 

resor tujuan internasional yang diusulkan (CDP, 2006). Jadi, keunggulan 
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geografis Johor ke Singapura akan menjadi manfaat utama untuk 

mengeksploitasi permintaan tenaga kerja serta untuk saling melengkapi kerja 

sama ekonomi. 

Namun demikian, dalam memastikan pertumbuhan dan pertumbuhan 

ekonomi, terkadang kurang diperhatikan dampak lainnya. Ini termasuk 

dampak terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

setempat. Menurut Higgs (2002), sosial ekonomi didefinisikan sebagai sumber 

daya individu, kekayaan, tingkat pendidikan dan tingkat urbanisasi. Sosial-

ekonomi juga mengacu pada populasi, pekerjaan dan pendapatan, distribusi 

peluang kerja, kegiatan rekreasi berbasis sumber daya, dan aspek lain dari 

kesejahteraan (British Columbia Ministry of Agriculture and Lands, 2007).  

Menilai dampak dari pembangunan dapat dilakukan melalui ukuran 

pembangunan sosial-ekonomi yaitu, lapangan kerja dan kondisi hidup 

(Edwards, 2011). Dalam tulisan ini, diskusi tentang dampak sosial-ekonomi 

yang dirasakan adalah dimasukkan sebagai salah satu metode untuk 

mengeksplorasi dampak pengembangan Iskandar Malaysia terhadap orang 

lokal.  

 

2.8. Studi Kasus Manajemen Pariwisata Di Situs Warisan Dunia Dan 

Dampaknya Pada Pembangunan Ekonomi Di Mali Dan Ethiopia  

Pariwisata dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi penting di dunia, 

dan sangat berkontribusi terhadap pendapatan, pekerjaan dan ekspor. Sesuai data 

ekonomi global pada 2011, sektor pariwisata berkontribusi hampir 5992 miliar 

USD. Juga, sektor pariwisata menciptakan 260 juta pekerjaan, hampir 9% dari 

lapangan kerja global. Sektor pariwisata juga dianggap sebagai teman lingkungan 

yang relatif dibandingkan dengan sektor manufaktur, sehingga dapat mengarah 

pada lebih jauh pembangunan berkelanjutan, dan sejumlah negara berupaya 
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mengembangkan sektor pariwisata untuk mendorong pertumbuhan hijau ekonomi 

(Hastings, 2014). 

Makalah ini bertujuan untuk mengenali manajemen pariwisata di situs 

warisan dunia (WH) dan menentukan pariwisata berdampak pada perkembangan 

ekonomi di beberapa negara Afrika seperti Mali dan Ethiopia. Makalah ini dibagi 

menjadi enam bagian sebagai berikut; bagian 1 pengantar, Bagian 2 menyajikan 

manajemen pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Bagian 3 menunjukkan peran 

situs warisan dunia. Bagian 4 membahas pariwisata berkelanjutan, alami dan 

warisan dunia budaya. Bagian 5 menyajikan pengelolaan wisata budaya dan 

warisan budaya di Mali. Bagian 6 menunjukkan pariwisata berkelanjutan dan 

situs warisan di Ethiopia.  

1. Manajemen Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi 

Banyak negara telah mengambil sejumlah kebijakan yang diarahkan untuk 

pariwisata. Terinspirasi oleh kisah sukses di Indonesia spesialisasi pariwisata 

di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Afrika subYsaharan, 

kebijakan ini diupayakan mencapai pembangunan, dan negara-negara ini 

memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata 

spesialisasi (ArezNi et al., 2009). Ada pengaruh yang jelas dari pariwisata 

internasional terhadap pertumbuhan ekonomi menurut sejumlah ekonomi 

literatur, melalui berbagai jalur, sebagai pendapatan langsung dari pariwisata 

dan investasi asing langsung FDI dalam sector pariwisata, yang menyediakan 

administrasi dan teknologi dan sejumlah kemungkinan hasil dari sektor 

selanjutnya. 

Kebijakan yang dikembangkan untuk mendukung pariwisata juga dapat 

mendorong pertumbuhan di sektor lain (Munro & Moore, 2014). Selain itu, 

sektor pariwisata yang berkembang ini dapat meningkatkan harga relatif 
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barang-barang non-perdagangan dan keramaian faktor produksi dengan biaya 

barang yang diperdagangkan, yang dikenal sebagai penyakit IDutch 

"(Copeland, 1991 dan Chao et al., 2006).  Studi empiris menunjukkan 

pengaruh pariwisata terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi melalui hubungan 

afirmatif antara pendapatan pariwisata dan tingkat pertumbuhan ekonomi, 

khususnya untuk negara-negara miskin, kenaikan satu standar penyimpangan 

dalam pariwisata khusus meningkatkan peningkatan 0,5 poin persentase dalam 

tingkat pertumbuhan dengan yang lainnya faktor menjadi konstan (sequeria 

dan Nunes, 2008).  

2. Pariwisata Berkelanjutan di Warisan Dunia Alam dan Budaya 

Banyak penelitian mengidentifikasi bahwa pengembangan pariwisata 

berdampak pada WH alami yang dipertimbangkan efek dari berbagai pemain, 

seperti industri pariwisata, wisatawan, dan pihak berwenang setempat. Para 

pemain ini dipertimbangkan pendorong perubahan dan pengembangan WHs 

(snyman, 2014). 

3. Dampak yang didorong oleh pariwisata terhadap Warisan Dunia 

alami 

Banyak literatur ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata mampu 

mendamaikan tujuan pelestarian lingkungan dan pengembangan di dalam dan 

sekitar kawasan lindung alam. Dari perspektif konservasi, pariwisata dapat 

meningkatkan dana untuk perlindungan kawasan alam, dan mempromosikan 

kesadaran lokal dan wisatawan untuk masalah keanekaragaman hayati 

(Ashworth dan van der Aa 2006; Figgis dan Bushell 2007). 

Dari sudut pandang pengembangan, penerimaan pariwisata dapat 

berkontribusi dalam pengurangan kemiskinan melalui bisnis pengembangan 

dengan menciptakan lapangan kerja yang kompatibel dengan pelestarian 
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keanekaragaman hayati. Selain ditingkatkan local layanan, dan mendukung 

pendidikan untuk memungkinkan masyarakat setempat menyerukan 

perlindungan lingkungan alami (Vadi dan schneider, 2014). Namun, jika 

pariwisata tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, hal itu dapat 

menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati; menurunkan ekosistem dan 

berpengaruh negatif pada komunitas lokal. sehingga perlu untuk Administrasi 

Pariwisata di alam kawasan lindung dengan baik dan mendukung prinsip-

prinsip pembangunan berkelanjutan (Tubbataha 2013). Secara keseluruhan 

Tujuan dari kawasan lindung adalah konservasi dan terutama di WHs, yang 

fokusnya adalah melindungi, fitur konservasi dan tampilan situs (MesNell, 

2013) . 

4. Dampak Negatif (Ancaman)  

Ada beberapa efek negatif dari pengembangan pariwisata, seperti 

meningkatnya tekanan pengunjung sebagai salah satunya isu-isu penting 

terkait WH yang akan mempengaruhi keselamatan situs, terutama tanpa 

perencanaan, pengelolaan, dan penyediaan infrastruktur yang tepat di lokasi. 

Selain menginduksi lalu lintas yang padat dan polusi yang berdampak pada 

keanekaragaman daerah melalui hal-hal serius sebagai akibat dari banyaknya 

jumlah wisatawan (Borges et al. 2011). 

5. Dampak Positif (Peluang)  

Pengembangan pariwisata di WHs alami dianggap menguntungkan ketika 

direncanakan dan dikelola secara berkelanjutan cara. Ada banyak manfaat 

ekonomi, sosial dan lingkungan, yang dapat direalisasikan jika perlu 

mekanisme diterapkan untuk melindungi situs dan diintegrasikan dengan 

perencanaan pariwisata untuk mengelola situs dan menyediakannya suatu 

kegiatan untuk Neep keselamatan situs (Borges et al. 2011). Selain 
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pengembangan masyarakat, yang dianggap sebagai nilai tambah bagi 

pariwisata di WHs, dan dapat direalisasikan melalui pemahaman konteks 

sosial dan politik dari situs dan analisis manajemennya untuk deteksi 

kekhawatiran lebih lanjut terkait dengan kontribusi para pemangku 

kepentingan dan komunikasi. WHs Alami mewakili berbagai kawasan lindung 

dan harus dianalisis dengan cara ini untuk menentukan kerangka untuk 

kemajuan pariwisata berkelanjutan di situs-situs ini, untuk mengidentifikasi 

jalinan umum dan kontradiksi antara situs (Borges et al. 2011). 

6. Warisan budaya 

Evaluasi ekonomi warisan sejarah adalah masalah penting, karena tidak 

ada pasar yang signifikan yang mencerminkan nilai warisan sehubungan 

dengan harga riil (Harding, 1999). Alasan di balik ini adalah: Pertama, ada 

tidak ada nilai terdaftar langsung untuk layanan sesuai dengan warisan sejarah, 

karena sifat public komoditas (McKercher, 2002), dan alasan kedua adalah 

bahwa manfaat yang terkait dengan warisan adalah nilai sosial tidak dapat 

diperbaiki. Dalam hal ini, penting untuk menggunakan marNet tidak langsung 

untuk menentukan preferensi audiens, seperti metode biaya perjalanan, untuk 

memperkirakan kesediaan membayar untuk menggunakan warisan budaya 

yang diukur dengan upaya ekonomi terlibat dengan perjalanan ke situs warisan 

(Bedate et al. 2004). 

Mali adalah salah satu negara berkembang yang menandatangani 

Konvensi Warisan Dunia pada tahun 1977 (UNEsCO, 2014d). Meskipun ada 

strategi yang lebih mendunia, smith (2006) mengatakan bahwa ada wacana 

warisan resmi (AHD) di Indonesia penggunaan warisan. Dalam (AHD) 

warisan adalah sebagai perwujudan fisik yang ditetapkan, dikelola, dipelihara, 

dipulihkan, dan dapat dilindungi oleh perundang-undangan nasional dan 
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perjanjian serta konvensi internasional dari UNEsCO dan Dewan Internasional 

tentang Monumen dan situs (ICOMO). 

Penduduk setempat di Mali adalah aktor aktif dalam pengembangan situs 

Warisan Dunia. Mereka berkontribusi dalam menarik wisatawan melalui 

membangun komplemen; memperkenalkan makanan untuk turis, toko-toko 

pembukaan suvenir dan distribusi local pemandu Mereka juga berkontribusi 

dalam proyek restorasi untuk situs-situs kuno di bawah Mission Culturelle 

Bandiagara pengawasan. Penduduk setempat memiliki ide yang berbeda 

tentang pengelolaan warisan budaya dan pentingnya pemeliharaan situs dari 

mitra Barat, seperti UNEsCO, melalui AHD. Konsep fokus AHD pada warisan 

harus disimpan sebagai menemukan, dalam hal ini, mereka melestarikan dan 

mengelola warisan budaya (Deursen dan Raaphorst, 2014). 

Populasi lokal bersaing sebagai mediator budaya untuk mengantisipasi 

harapan dan kebutuhan wisatawan; mereka coba pindahkan Nnowledge ke 

yang lebih muda melalui proyek restorasi. Ada kompleksitas dalam wisata 

budaya karena mekanisme komunikasi antara penduduk lokal, wisatawan dan 

staNeholders dalam perjalanan industri dan manajemen warisan budaya di 

Mali. Manfaat, persyaratan dan aspirasi berbagai pihak harus 

dipertimbangkan. jadi, ada perbedaan dalam kekuatan, dan penduduk lokal 

tidak memiliki kekuatan penuh dan mengendalikan formasi WH untuk 

menarik wisatawan, tetapi mereka memiliki tingkat kepemilikan. jadi, tidak 

ada Manajemen tentang warisan budaya tanpa konflik dan berbagai 

kepentingan, karena ada warisan; ada Kebijakan Warisan (Deursen dan 

Raaphorst, 2014).  

Penduduk setempat sudah memainkan peran dan manfaat wisata budaya 

melalui penyebaran modal budaya dan mewujudkannya. Tetapi populasi lokal 

harus sesuai dengan standar pedoman UNEsCO, karena ide-ide mereka 



74 

 

tentang pengelolaan warisan budaya tidak selalu cocok, ada perbedaan dalam 

budaya manajemen warisan (Deursen dan Raaphorst, 2014). 

7. Manfaat Ekonomi dari Pariwisata di Mali 

Adanya kontribusi perjalanan dan pariwisata terhadap PDB di Mali pada 

periode (2005 - 2015). 

8. Manfaat Ekonomi dari Pariwisata di Ethiopia  

Pariwisata memainkan peran penting di sebagian besar ekonomi di 

seluruh dunia dengan langsung, tidak langsung dan terimbas dampak ekonomi. 

Selain itu, meningkatnya marNet pangsa Ethiopia dari marNet pariwisata 

internasional yang meningkat tampaknya dilanjutkan sebagai negara yang 

berhasil dalam bidang ekonomi, politik, sosial, infrastruktur dan layanan daya 

saing. Manfaat pariwisata meningkat dan menciptakan pendapatan dan 

peluang kerja di Ethiopia (WTTC, 2014). 

Investasi perjalanan dan pariwisata adalah 7,1% dari total investasi pada 

2013, dan naik sebesar 3,2% pada 2014. Diharapkan meningkat 4,6% menjadi 

5,4% dari total investasi pada tahun 2024. Ada kebutuhan untuk meningkatkan 

daya saing tujuan Ethiopia untuk meningkatkan kontribusi pariwisata di 

ekonomi lokal; peluang penghasilan dan pekerjaan bagi jutaan orang Ethiopia. 

Tingkat perbaikan yang lebih tinggi akan mendukung kontribusi ekonomi 

berkelanjutan pariwisata untuk ekonomi Ethiopia (wondowossen, et al.2014). 

Jumlah wHss memiliki hasil positif yang ekspresif pada tingkat wisatawan 

internasional. jadi Negara pada daftar WH dianggap dalam situasi win-win 

karena pelestarian berkelanjutan pencapaian budaya dan sumber daya alam, 

dan untuk pengembangan pariwisata. Dua penentuan ini tidak konsisten, 

melainkan tambahan, karena konservasi dianggap satu-satunya metode untuk 
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melestarikan pendapatan pariwisata berkelanjutan wHss, dan sangat penting 

untuk pelestarian wHss lebih lanjut.  

2.9. Studi Kasus Dampak Ekonomi Di Luar Jam Kerja Staf dan Tanpa 

Bantuan Pengiriman Di New York City 

Di bidang manajemen permintaan barang, sebelumnya telah diasumsikan 

harga jalan barang bisa menjadi alat yang efektif di daerah perkotaan. Namun, 

setelah meneliti respons industri truk terhadap pendekatan semacam itu, hasilnya 

menunjukkan bahwa ini bukan masalahnya. Data perilaku dikumpulkan 

setelahnya Implementasi Time of Day Pricing di Port Authority New York dan 

New Jersey yang ditampilkan bahwa hanya 9% dari operator yang dapat 

meneruskan biaya tol cordon kepada pelanggan mereka, dan sekecil itu 

persentase terdiri dari industri dengan kekuatan pasar (yaitu, pengangkut batu / 

beton, kayu / kayu, makanan, elektronik, dan minuman). Penelitian juga 

menunjukkan bahwa sebagian besar operator tidak dapat melewati tol biaya untuk 

pelanggan mereka. Tanpa kemampuan untuk meneruskan biaya-biaya ini, tidak 

ada sinyal harga yang mencapai penerima dan karenanya tidak ada motivasi 

untuk mengubah operasi. Penelitian lebih lanjut menyoroti bahwa biaya marjinal 

pengiriman yang sama di pasar kompetitif. Dengan demikian, biaya tetap, seperti 

tol cordon, tidak dapat dimasukkan dalam tingkat pengiriman. Lebih jauh lagi, 

bahkan dalam persentase kecil dari kasus di mana ia dapat dilewati, biaya 

menyebar di semua penerima dalam tur dengan dampak minimal. 

Oleh karena itu, sebagaimana dikonfirmasi oleh penelitian perilaku, 

penerima adalah pembuat keputusan utama, dan dengan demikian paling 

mempengaruhi waktu pengiriman. Bahkan, pembawa ditanyai mengapa perilaku 

mereka tidak berubah sebagai akibat dari waktu tol hari, dan sekitar 70% 

menjawab dengan "persyaratan pelanggan". Oleh karena itu, agar operator 

mengubah operasi dari jam reguler ke jam tidak aktif, dalam upaya untuk 
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menghindari tol, penerima juga harus setuju untuk beralih seperti yang 

diilustrasikan, tidak ada insentif untuk penerima untuk berubah. Ini semua 

menunjukkan bahwa kebijakan yang berpusat pada operator tidak seefektif yang 

diharapkan, dan kebijakan yang menargetkan penerima diperlukan untuk 

mendorong perubahan ke luar jam kerja.  

Perilaku selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh penulis menetapkan 

efektivitas kebijakan tersebut. Itu harus diperhatikan bahwa menargetkan 

penerima dan operator diperlukan untuk menyebabkan pergeseran besar lalu 

lintas truk ke di luar jam kerja, dan memahami perilaku pemangku kepentingan 

sangat penting untuk merancang kebijakan ini. Telah diperlihatkan lebih lanjut 

bahwa ada potensi manfaat besar bagi operator yang menggunakan pengiriman 

jam (OHD), terutama: biaya pengiriman 20-30% lebih murah daripada jam biasa; 

dan denda parkir rata-rata $ 500- $ 1000 per truk / bulan di New York City 

(NYC), yang dapat dihindari selama di luar jam kerja. Di sisi lain, penerima yang 

menggunakan OHD diharapkan lebih tinggi biaya (misalnya, staf, keamanan) 

daripada selama jam-jam reguler karena penerima adalah pembuat keputusan 

utama, hampir semua pengiriman dilakukan selama jam-jam reguler (misalnya, 

95% di NYC) [5-6]. Dalam hal ini penerima solusi yang menguntungkan pada 

operator. Untuk mengubah hasil, harus ada insentif yang diberikan kepada 

penerima baik oleh operator atau melalui sektor publik. 

Meskipun ada penghematan untuk operator dengan menggunakan OHD, ini 

tidak cukup besar untuk mengimbangi biaya tambahan dari penerima. Oleh 

karena itu, intervensi sektor publik diperlukan untuk membujuk penerima untuk 

menerima OHD, yang pada akhirnya merupakan hasil yang paling efisien bagi 

masyarakat. Dengan mendorong ini mengubah dan memungkinkan operator 

untuk melakukan OHD, ini akan menyebabkan: (1) pergeseran lalu lintas truk 

yang signifikan ke di luar jam kerja; (2), sebagai akibat dari (1), mengurangi 
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kemacetan dan memperbaiki kondisi lingkungan; dan (3) produktivitas bisnis 

yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan daya saing wilayah metropolitan. 

Insentif publik kebijakan bervariasi dari insentif keuangan dengan imbalan 

partisipasi OHD hingga mendorong penggunaan OHD tanpa bantuan untuk 

mengurangi biaya staf untuk pengakuan publik untuk partisipasi.  

Tujuan proyek yang dibahas dalam makalah ini adalah merancang dan 

menguji, melalui uji coba skala kecil, sistem insentif untuk mendorong OHD. 

Saat mengembangkan pilot, ada tiga komponen utama yang diselesaikan oleh 

tim: (1) identifikasi segmen industri untuk berpartisipasi dalam OHD; (2) 

estimasi respon gabungan dari carrier dan penerima kebijakan OHD; dan (3) 

penilaian dampak jaringan yang luas dari berbagai kebijakan OHD. 

Komponen pertama menggunakan penelitian perilaku dan analisis generasi 

pengiriman untuk menentukan segmen industri yang paling cenderung 

berpartisipasi atau mereka yang memiliki hasil terbesar dalam hal perjalanan truk 

bergeser, masing-masing. Analisis ini mengungkapkan bahwa sektor makanan 

dan ritel adalah target terbaik. Itu komponen kedua dari proyek mensyaratkan 

pengembangan Simulasi Perilaku Mikro, yang menangkap dalam sistem simulasi 

kondisi yang diperlukan untuk partisipasi dalam OHD, dan memperkirakan 

persen dari operator yang akan menemukan OHD menguntungkan jika sejumlah 

penerima tertarik.  

Komponen simulasi desain adalah pendekatan dua tingkat yang 

menggabungkan model untuk memperkirakan dampak lalu lintas OHD: (1) 

Model Praktik Terbaik Dewan Transportasi New York, yang merupakan model 

permintaan perjalanan makroskopis; dan (2) model simulasi lalu lintas 

mesoscopic (MTS) dari sebuah jaringan yang diekstraksi berfokus pada 

Manhattan. Penting untuk mempelajari dampak pada kedua level ini sebagai, 

bahkan meskipun sebagian besar perjalanan pengiriman di Manhattan berasal dari 
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batasnya (biasanya sebagai bagian dari tur pengiriman), banyak perjalanan barang 

juga berasal dari luar Manhattan, tempat pelabuhan, depot, dan utama lainnya 

generator berada. Sistem yang dikembangkan diimplementasikan dalam uji coba 

yang melibatkan perusahaan yang menerapkan OHD selama satu bulan.  

Kinerja truk yang berpartisipasi adalah dipantau dengan bantuan perangkat 

Global Positioning System (GPS). Di akhir tes, survei kepuasan dilakukan. 

Dalam komponen akhir proyek, tim melakukan kegiatan ekonomi analisis 

berbagai bentuk kebijakan OHD.  Makalah ini dibangun berdasarkan penelitian 

yang dilakukan di atas dengan tambahan yang menyeluruh diskusi, dan analisis 

ekonomi awal OHD tanpa bantuan. Makalah ini memiliki beberapa bagian, 

diSelain pengantar. Bagian 2 membahas dua modalitas utama OHD dengan 

penilaian biaya versus risiko. Bagian 3 merangkum hasil uji coba baik dari segi 

penghematan produktivitas dan tingkat kepuasan. Bagian 4 dan 5 memberikan 

gambaran umum hasil simulasi dan ekonomi dampak staf OHD, masing-masing. 

Bagian 6 mencakup analisis sensitivitas dampak ekonomi dari OHD tanpa 

bantuan. Bagian 7 membahas implikasi kebijakan, dan Bagian 8 merangkum 

makalah ini. 

1. Modalitas pengiriman di luar jam kerja (OHD) 

Secara umum, ada dua modalitas utama pengiriman di luar jam (OHD): 

staf OHD, dan OHD tanpa bantuan (UOHD). Dalam kasus sebelumnya, staf 

dari lembaga penerima hadir untuk menerima OHD, verifikasi kebenaran 

pesanan, dan memastikan keamanan dan integritas properti. Ini meminimalkan 

risiko "sesuatu yang buruk" terjadi selama di luar jam kerja (disebut di sini 

sebagai "negatif. hasil ”), meskipun dengan biaya yang signifikan dalam hal 

staf, listrik, keamanan, dan lainnya. Hasil dari, staf OHD dapat menghabiskan 

biaya antara $ 20 hingga $ 150 per jam dalam periode off-hour. Tidak 

Anehnya, sebagian besar penerima — kecuali penerima yang buka selama di 
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luar jam kerja menolak melakukan staf OHD kecuali mereka dikompensasi 

untuk biaya ini. Sebaliknya, dalam OHD tanpa bantuan tidak perlu memiliki 

staf hadir di luar jam kerja. Ini secara dramatis mengurangi biaya langsung 

tambahan untuk penerima, meskipun suatu elemen risiko diperkenalkan 

(misalnya, kerusakan / pencurian properti dapat terjadi). Intinya, staf dan 

UOHD melibatkan pengorbanan yang berbeda dari biaya langsung dan risiko. 

Sistem OHD yang melibatkan penggunaan staf meliputi: 

• Staf OHD: Staf dari lembaga penerima hadir ketika OHD dibuat. Ini 

memungkinkan mereka untuk memverifikasi keakuratan pengiriman, dan 

memastikan integritas bisnis dan properti. 

• Sistem dua tahap: OHD ke generator lalu lintas besar (mis. Gedung besar, 

pabrik besar) ruang pengiriman, pengiriman reguler ke penerima: Ruang 

pengiriman di generator lalu lintas besar ini menerima / mengirim OHD. 

Dari sana, pengiriman ke penerima sebenarnya terjadi selama regular jam. 

Keuntungan utama dari sistem ini adalah bahwa mereka tidak 

memerlukan keterlibatan penerima dengan OHD. 

Di antara alternatif UOHD, orang dapat menemukan: 

• Pintu ganda: Pengemudi dilengkapi dengan kunci pintu luar yang 

mengarah ke area penyimpanan kecil dipisahkan dari sisa bisnis dengan 

pintu kedua. Ini memungkinkan pengemudi untuk melakukan UOHD 

tanpa memiliki akses ke pendirian itu sendiri. 

• Pengiriman utama: Pengemudi disediakan kunci untuk pendirian yang 

memungkinkan pengemudi untuk setorkan barang di lokasi yang telah 

ditentukan, misalnya, di dalam walk-in fridge. 

• Pengiriman kunci dengan kotak kunci manual / elektronik: Driver 

diberikan kata sandi atau kode keamanan buka kotak kunci dan dapatkan 
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kunci untuk membuka tempat usaha. Kotak kunci memungkinkan pemilik 

toko untuk kontrol siapa yang memiliki akses ke pendirian. 

• Pengiriman kunci dengan kotak kunci manual / elektronik dan dipantau 

oleh kamera keamanan: Selaindi atas, kamera keamanan memantau 

UOHD.  

• Penjaga pintu elektronik: Operator jarak jauh, dibantu oleh kamera 

keamanan dan radio / telepon, memberikan akses ke pendirian untuk 

vendor resmi. Sistem ini memerlukan pemeriksaan identifikasi untuk 

memastikan hal itu hanya individu yang berwenang yang diizinkan 

mengakses. 

Berbicara secara kualitatif, orang dapat memetakan berbagai alternatif 

menggunakan perbatasan Pareto dengan biaya pada sumbu vertikal, dan risiko 

di horizontal. Gambar. 1 menunjukkan penggambaran di mana lingkaran hitam 

mewakili modalitas OHD yang dikelola, dan yang jelas alternatif UOHD.  

Wawasan utama adalah bahwa dua modalitas OHD mewakili tradeoff yang 

berbeda antara operasional biaya dan risiko. Di satu sisi, staf OHD 

meminimalkan risiko hasil negatif kepada penerima (misalnya, pencurian, 

kerusakan fisik) meskipun dengan biaya tinggi (mis. gaji staf, keamanan). 

Dalam hal ini, karena risiko tidak lagi menjadi faktor dalam keputusan, 

penerima paling rasional akan melakukan OHD staf jika insentif keuangan 

mengkompensasi mereka untuk biaya tambahan. Di ujung lain spektrum, OHD 

tanpa bantuan bisa dilakukan tanpa biaya kepada penerima, meskipun unsur 

risiko diperkenalkan karena tidak ada staf yang dapat dicegah hasil negatif. 

Implikasi utama adalah bahwa, untuk meyakinkan penerima untuk menerima 

OHD tanpa bantuan, mereka harus disajikan dengan proposisi risiko-hadiah 

yang memadai karena mereka tidak akan mengambil risiko itu tanpa hadiah 

yang layak. 
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Bagian selanjutnya meringkas pekerjaan simulasi yang dilakukan, dan 

mempresentasikan hasil ekonomi analisis dilakukan. Secara bersama-sama 

mereka memberikan gagasan yang solid tentang manfaat potensial yang terkait 

dengan berbagai modalitas OHD. 

2. Dampak ekonomi: Pengiriman di luar jam kerja (OHD) 

Dampak ekonomi yang dihasilkan oleh OHD dalam hal penghematan 

waktu perjalanan dan pengurangan polusi udara diperkirakan menggunakan 

model jaringan regional (BPM) dan simulasi lalu lintas mesoskopik. Penilaian 

polutan yang diperiksa digunakan, dan perkiraan penghematan waktu 

perjalanan didasarkan pada nilai gabungan waktu (VOT). Diasumsikan bahwa 

komposisi lalu lintas adalah: 83% mobil penumpang, 13% truk kecil, 3% truk 

besar, dan 1% bus; dan VOT masing-masing untuk kelas kendaraan ini adalah: 

$ 24 (dengan asumsi rata-rata hunian 1,2 penumpang / kendaraan), $ 35, $ 55, 

dan $ 750 (termasuk VOT untuk penumpang, pengemudi, dan kendaraan). Ini 

memberikan VOT komposit rata-rata $ 33,62 / kendaraan-jam. Untuk 

pengguna jalan raya, nilai yang terkait dengan VOT komposit $ 30 / jam 

dipertimbangkan oleh tim peneliti menjadi yang paling mungkin; untuk 

kendaraan pengiriman, nilai yang paling mungkin dihasilkan oleh VOT 

komposit $ 40 / jam. Rincian lebih lanjut tentang analisis dapat ditemukan di. 

Hasil untuk skenario insentif keuangan, menggunakan VOT gabungan 

yang diasumsikan sebesar $ 30 / jam untuk pengguna jalan raya dan $ 40 / jam 

untuk pengemudi pengiriman. Perkiraan mengasumsikan itu biaya penerima 

sama dengan biaya insentif (yaitu, jumlah perusahaan yang menerima insentif 

kali ke jumlah insentif yang ditentukan). Asumsi konservatif ini memberikan 

batas atas untuk biaya penerima, yang masuk akal sebagai penerima tidak akan 

menerima insentif jika tidak tercakup biaya tambahan. Manfaat bagi pengguna 

jalan raya dan operator meningkat seiring tingkat partisipasi OHD penerima 
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naik, namun tingkat pertumbuhannya menurun. Karena semakin sulit bagi 

penerima untuk berpartisipasi, biaya keseluruhan dan dengan demikian biaya 

insentif meningkat lebih cepat. Juga ditunjukkan itu manfaat bagi operator 

umumnya lebih kecil daripada biaya untuk penerima, yang konsisten dengan 

teori ekonomi.  

Pada dasarnya, pasar dengan sendirinya tidak dapat mencapai hasil sosial 

yang lebih disukai, yaitu, OHD, karena biaya penerima lebih besar daripada 

penghematan operator. Akibatnya, operator tidak dapat menutupi biaya 

tambahan biaya dan tetap mempertahankan manfaat. Ini memberikan 

pembenaran untuk intervensi pasar melalui public kebijakan atau insentif. 

Hasilnya menyiratkan bahwa manfaat bersih adalah nol pada tingkat 

insentif $ 17.500 / tahun, sebagai biaya lebih besar dari manfaat OHD di luar 

batas ini. Namun, jumlah optimal dari insentif adalah satu di mana rasio 

manfaat / biaya marjinal, atau ∆B / ∆C, sama dengan 1. Ini dicapai antara $ 

10.000 (1,03) dan $ 15.000 per tahun, yang sesuai dengan situasi di mana 

persentase lalu lintas bergeser ke jam adalah 14-21% dari total lalu lintas truk.   

Hasil ini menunjukkan bahwa pengenaan peraturan wajib yang memaksa 

OHD harus diberikan pemikiran kedua. Alasannya adalah bahwa, terlepas dari 

kenyataan bahwa mereka mengarah pada waktu perjalanan dan polusi 

pengurangan, mereka membebankan biaya yang sangat besar pada penerima 

dan ekonomi perkotaan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel, peningkatan 

cepat pada biaya penerima dengan cepat melampaui manfaat lain yang terkait 

dengan OHD. Itu Implikasinya adalah bahwa kebijakan peraturan yang 

mengamanatkan OHD, seperti yang berlaku jika Cina besar dan Kota-kota 

Eropa, kemungkinan tidak akan optimal karena biaya yang dikenakan pada 

penerima barang. 
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3. Dampak ekonomi: Pengiriman di luar jam kerja (UOHD) tanpa 

bantuan 

Analisis ekonomi UOHD terhambat oleh kurangnya data tentang pangsa 

pasar yang dimiliki berbagai bentuk UOHD bisa ditangkap. Karena itu, untuk 

menghasilkan beberapa perkiraan dasar sejumlah asumsi dasar dibuat. Yang 

pertama adalah bahwa penerima yang setuju untuk berpartisipasi staf OHD 

akan bersedia menerima kombinasi risiko-biaya lain jika memadai 

mengkompensasi hasil negatif yang dapat terjadi selama UOHD. Asumsi 

kedua adalah itu konsekuensi ekonomi dari hasil negatif selama OHD 

sebanding dengan insentif yang diperlukan bagi penerima untuk menyetujui 

staf OHD. Asumsi ketiga adalah bahwa hasil negatifnya acak peristiwa yang 

terjadi dengan probabilitas yang diberikan. Mengingat ketidakpastian tentang 

asumsi ini, para penulis melengkapi mereka dengan analisis sensitivitas pada: 

proporsi insentif keuangan yang sesuai untuk biaya ekonomi dari hasil negatif, 

dan kemungkinan hasil tersebut terjadi. Dalam hal ini, penulis menggunakan 

dua nilai berbeda dari biaya hasil negatif sebagai proporsi dari insentif jumlah: 

10%, dan 30%; dan empat nilai berbeda dari probabilitas hasil negatif pada 

tahun tertentu: 25%, 50%, 75%, dan 100% (yang menyiratkan bahwa semua 

penerima mengajukan klaim setiap tahun). Tidak dapat diabaikan baik 

khususnya dengan mempertimbangkan jumlah penerima yang besar di daerah 

perkotaan besar seperti Manhattan, di mana bahkan kemungkinan kecil hasil 

negatif dapat menyebabkan sejumlah besar perusahaan mencari kompensasi. 

Ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan strategi UOHD adalah untuk 

mencapai nilai terendah kemungkinan probabilitas hasil negatif. Ini 

kemungkinan akan memerlukan, selain signifikan upaya pelatihan pengemudi, 

pemasangan perangkat keamanan (misalnya, kamera) untuk melindungi 

pendirian properti, dan untuk mengurangi kemungkinan klaim palsu. Kendati 
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demikian, untuk menggambarkan potensi ekonomi dampak UOHD, penulis 

menghitung ulang analisis ekonomi pada tiga skenario yang berbeda 

probabilitas hasil negatif, dengan asumsi bahwa biaya ekonomi dari hasil 

negatif adalah 20% dari insentif keuangan yang diperlukan bagi penerima 

untuk menerima UOHD. 

Hasil analisis sensitivitas pada manfaat bersih dan manfaat marginal untuk 

rasio biaya. Hasilnya jelas menunjukkan potensi UHOD sebagai alat untuk 

mengurangi kemacetan yang dihasilkan oleh aktivitas angkutan kota. Seperti 

yang ditunjukkan dalam hasil, UOHD selalu berkinerja lebih baik daripada 

staf biaya penerima; di UOHD, jumlah partisipasi optimal meningkat secara 

signifikan sebagai penerima tidak akan diharuskan untuk memiliki staf hadir 

untuk menerima pengiriman. Intinya, UOHD memungkinkan perkotaan daerah 

untuk menuai manfaat OHD; dengan biaya yang jauh berkurang. Hasilnya 

juga cukup kuat. bahkan jika seseorang berasumsi bahwa biaya hasil negatif 

adalah 30% dari insentif keuangan; dan itu 

4. Implikasi kebijakan 

Mengembangkan penggunaan pengiriman di luar jam kerja tanpa bantuan 

(UOHD) memerlukan identifikasi dari berbagai jenis cara untuk melakukan 

UOHD, yaitu, konsep operasional, dan kebijakan yang dapat dimasukkan oleh 

sektor publik tempat untuk mendorong penggunaannya. Pertimbangan 

kebijakan yang eksplisit diperlukan karena, sama banyaknya ditunjukkan oleh 

uji coba, mereka memainkan peran penting dalam mengatasi keengganan 

penerima berpartisipasi dalam pengiriman di luar jam kerja. Intinya, tanpa 

kebijakan yang mendorong penerima untuk menerima UOHD, praktik ini 

tidak akan dianut oleh bagian penerima yang berarti (jika tidak, mereka akan 

memilikinya OHD sudah diimplementasikan sendiri). Pengalaman salah satu 

peserta dalam uji coba adalah cukup ilustratif. Selama beberapa tahun, 
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operator telah menawarkan untuk memasang kotak kunci di lokasi konsumen 

yang bersedia (dengan biaya operator) untuk memungkinkan pengemudi 

melakukan UOHD.  

Terlepas dari pengangkut upaya, penerima tetap tidak tertarik dan hanya 

satu rute malam dibuat. Namun, sebagai tanggapan atas insentif keuangan 

yang ditawarkan oleh proyek ini, tiga rute malam diciptakan dalam hitungan 

minggu. Ini contoh menunjukkan bahwa penerima harus merasakan manfaat 

nyata bagi mereka agar mau melakukan UHOD. Sebagai hasilnya, 

keberhasilan implementasi UOHD tergantung pada seberapa memadai 

operasional UOHD konsepnya sesuai dengan kebutuhan dan kendala para 

peserta, dan seberapa efektif kebijakan itu dihasilkan keinginan berubah dalam 

praktik pengiriman. Beberapa cara potensial yang bisa ditumbuhkan oleh 

sektor public OHD dibahas di sini (tidak saling eksklusif karena mungkin ada 

kebutuhan untuk menggunakannya dalam kombinasi) termasuk: 

• Insentif finansial untuk partisipasi dalam OHD: Insentif moneter 

dalam bentuk pengurangan pajak, atau modalitas lain, disediakan 

untuk penerima OHD. Insentif keuangan berlangsung selama bisnis 

berpartisipasi dalam program ini. 

• Insentif finansial untuk pemasangan peralatan keamanan untuk 

menerima UOHD: Penerima disediakan dengan insentif keuangan 

untuk membayar, atau mengimbangi biaya, perangkat keamanan, atau 

peralatan pendukung (seperti walk-in refrigerators, untuk penerima 

yang berkomitmen untuk menerima OHD untuk jangka waktu 

minimum. 

• OHD terikat dan kebijakan berbasis asuransi lainnya: Sistem ini 

dimaksudkan untuk melindungi penerima kerusakan tidak disengaja 

yang dihasilkan selama OHD. Tujuan utama adalah untuk 
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mengurangi kekhawatiran penerima masalah yang disebabkan oleh 

OHD. Program jenis ini dapat dikelola oleh sektor asuransi di 

Indonesia dikombinasikan dengan salah satu asosiasi truk motor di 

daerah New York dan New Jersey. 

• Pembentukan dana asuransi untuk mengganti mereka yang menderita 

kerusakan dan atau pencurian: Ini memberikan lapisan perlindungan 

tambahan untuk penerima yang bersangkutan. 

• Insentif non-moneter: Ini termasuk penggunaan alat-alat seperti 

manajemen trotoar, perubahan lalu lintas peraturan, pengakuan publik 

atas partisipasi dalam program OHD, menyediakan parkir preferensial 

kepada perusahaan yang telah menunjukkan komitmen terhadap 

praktik pengiriman berkelanjutan, antara lain. Adalah penting untuk 

menyadari bahwa itu wajar bagi penerima untuk memperhatikan hal-

hal yang dapat terjadi salah dengan UOHD. Alih-alih mengabaikan 

keprihatinan yang valid seperti itu, mereka harus ditangani dengan 

benar melalui sebuah kombinasi yang baik antara konsep operasional 

dan kebijakan pendukung. Kuncinya adalah mengenali bahwa ada 

tidak ada pendekatan tunggal yang akan berhasil untuk semua karena 

heterogenitas praktik bisnis yang mendalam, di Indonesia dimana 

setiap sektor industri memiliki kebutuhan keamanan yang berbeda, 

praktik operasional, dan budaya bisnis.  

Oleh karena itu, penting untuk menyediakan menu alternatif 

selebar mungkin calon peserta memilih salah satu yang paling cocok 

untuk mereka (termasuk opsi untuk tidak berpartisipasi). Selain itu, 

mungkin ada kebutuhan untuk menerapkan kebijakan untuk 

mengurangi dampak kebisingan pada local komunitas. Contoh 

kebijakan tersebut meliputi: 
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• Definisi ambang batas kebisingan maksimum untuk melakukan OHD: 

Operator yang melakukan OHD akan diperlukan tidak melebihi 

tingkat kebisingan yang ditentukan sebelumnya selama OH. 

• Persyaratan untuk menggunakan teknologi truk dengan kebisingan 

rendah: Operator yang berpartisipasi akan diminta untuk keduanya 

melatih pengemudi mereka untuk meminimalkan kebisingan, dan 

menggunakan truk kebisingan rendah untuk meminimalkan dampak 

masyarakat. 

• Persyaratan untuk menggunakan truk listrik: Karena truk listrik 

menghasilkan hampir tidak ada suara, penggunaannya di luar jam 

akan menghilangkan dampak kebisingan pada komunitas lokal, dan 

pada saat yang sama, membawa dampak signifikan penghematan 

lingkungan dalam hal energi dan polusi. 

Penting untuk menyebutkan bahwa, berdasarkan percakapan informal 

dengan operator, penulis percaya bahwa mereka akan mau membeli teknologi 

kebisingan rendah, dan bahkan truk listrik, jika ada komitmen sektor publik 

yang berkelanjutan untuk OHD. Menurut pendapat mereka, jika operator yakin 

bahwa publik dukungan sektor untuk OHD akan ada di sana untuk sejumlah 

waktu yang berarti — yang memungkinkan mereka untuk memperoleh 

kembali investasi awal — mereka cenderung memperoleh teknologi yang 

ramah lingkungan. Selanjutnya, memberikan insentif tambahan untuk 

pembelian teknologi ini dengan bertindak bersama dengan penghematan biaya 

yang terkait dengan OHD, bisa membuatnya lebih mudah bagi operator untuk 

merangkul ini teknologi. 

Analisis yang dilakukan dalam makalah menunjukkan bahwa 

implementasi penuh dari program OHD bisa membawa manfaat ekonomi yang 

substansial. Tergantung pada sejauh mana implementasi, gross tunjangan 
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berada di kisaran $ 147- $ 193 juta per tahun, yang dikaitkan dengan 

peningkatan produktivitas untuk industri angkutan dan waktu perjalanan serta 

penghematan polusi lingkungan. Penghematan waktu perjalanan menjadi 

dinikmati oleh pelancong jam reguler sangat besar karena mereka berjumlah 

pengurangan waktu perjalanan 6% selama jam puncak di Manhattan, dan 

pengurangan bersih 4% begitu peningkatan waktu perjalanan selama di luar 

jam kerja dipertimbangkan. Namun, besarnya manfaat bersih tergantung pada 

modalitas OHD yang digunakan. Di staf OHD, karena biaya untuk penerima 

sangat besar, dan memerlukan kompensasi, jumlah optimal Partisipasi relatif 

kecil, yaitu 14-21%. Sebaliknya, OHD tanpa bantuan di mana biaya untuk 

penerima jauh lebih rendah mengarah pada nilai yang lebih besar dari 

partisipasi optimal yang berkisar antara 40% dan 100% Jelas bahwa OHD 

tanpa bantuan memberikan peluang unik untuk mencapai manfaat yang 

diatribusikan kepada insentif keuangan, dengan sebagian kecil dari biaya. 

Dalam konteks ini, program sektor publik yang berhasil mengatasi masalah 

pertanggungjawaban yang mencegah bisnis melakukan OHD tanpa bantuan 

akan meningkat di luar jam aktivitas kerja. Seiring waktu, karena sektor bisnis 

terbiasa dengan OHD tanpa bantuan, lebih banyak perusahaan akan ikut 

latihan. Sebagai ilustrasi potensi UOHD, cukup untuk menyebutkan bahwa 

90% dari penerima yang mencoba UOHD terus berlatih bahkan setelah 

insentif berakhir; dan bahwa 80% dari penerima menunjukkan bahwa mereka 

akan melakukan OHD tanpa bantuan jika masalah tanggung jawab 

diselesaikan. 

Namun, terlepas dari janji besar konsep itu ada sejumlah pertanyaan 

penting yang perlu dijawab sebelum implementasi penuh, terutama, dampak 

kebisingan pada masyarakat sekitar. Meskipun tidak ada keluhan yang 

diterima selama pelaksanaan uji coba kecil, itu wajar untuk diharapkan bahwa 
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anggota masyarakat akan memperhatikan dampak kebisingan. Dalam konteks 

ini, penting bagi keduanya menilai dampak kebisingan, dan menetapkan 

prosedur mitigasi yang tepat untuk memastikan bahwa masyarakat setempat 

tidak berdampak negatif. Dalam konteks ini, membutuhkan penggunaan 

kebisingan rendah dan / atau truk listrik dapat membantu mengurangi dampak 

kebisingan sehingga menghilangkan satu-satunya negatif OHD. Umpan balik 

diterima dari operator yang berpartisipasi dalam tes menunjukkan bahwa 

mereka akan bersedia untuk membeli komunitas ini- teknologi ramah jika 

dukungan sektor publik untuk OHD ada untuk jumlah waktu yang berarti. 

Memberikan insentif tambahan untuk membeli teknologi ramah lingkungan 

juga dapat mendorong hal ini transisi menuju teknologi ini.  

2.10. Studi Kasus Kerangka Kerja Ekonomi Hiburan yang Inovatif, 

Ekonomi Dampak Industri Budaya: Sampel Turki dan Hollywood 

Pemutaran film publik pertama (dengan gratis) dilakukan oleh Auguste 

dan Louis Lumiere bersaudara pada 28 Desember 1895 di Du Grand Cafe dengan 

mesin bernama sinematografer yang merekam dan menunjukkan video (melalui 

layar). Dengan film ini disebut La sortie des usines Lumière, mereka memimpin 

fondasi industri perfilman. Dengan langkah ini yang dimulai di Paris, Prancis 

telah mulai mengemuka di industri film kemudian diikuti Denmark dan Italia nya. 

Namun, industri film Europa mulai kehilangan daya pada periode Perang Dunia I. 

Industri film Amerika itu menghasilkan teknologi baru dan membuat investasi 

penelitian dan pengembangan sudah mulai mengemuka. 

Industri film dipandang sebagai alat komunikasi massa dengan faktor 

samping. Bioskop juga merupakan salah satu item konten ke media massa 

lainnya. Dari mode hingga pariwisata, dari budaya ke ekonomi, hal itu 

memengaruhi banyak arah masyarakat. Hollywood adalah contoh sukses dalam 
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hal ini. Dengan manajemen persepsi dan hubungan komersial, ia memiliki efek di 

seluruh dunia. Jadi, dapatkah Turki mengekspor elemen-elemen multimedia ini 

sebagai seri, film dan sejenisnya yang digunakan industri film sebagai jembatan? 

Turki masih pada tahap awal. Tapi, dengan perkembangan komunikasi dan 

fasilitas transportasi, itu akan mentransfer kode budaya dan preferensi ekonomi 

lebih cepat daripada hari ini. Turki industri film memiliki potensi untuk tumbuh 

pesat dengan ide-ide inovatif, lebih banyak penelitian dan investasi 

pengembangan, dan insentif. 

1. Industri Film di Turki 

Ada banyak perusahaan pasca produksi dan produksi di TurNey, sebagian 

besar di Istanbul. Ada delapan studio dan dataran tinggi seperti Yeşilçam, 

Ottoman, Antalya, İstanbul, Film SoNağı, TEM, TaNsim, Matla. Ada banyak 

asosiasi dan yayasan, terutama IFCA memiliki efek signifikan. Ada beberapa 

fakultas, institusi dan sekolah kejuruan di universitas sebagai fakultas 

komunikasi dan seni, departemen Radio, Bioskop dan Televisi dan program 

Desain Komunikasi Visual. Turki membuat festival film internasional sebagai 

İstanbul, Adana Golden Boll, dan Antalya Golden Orange. Ada enam studio 

suara di İstanbul. Ada banyak penyewa untuk mendapatkannya kamera atau 

lensa. Ada juga beberapa studio efek dan animasi, perusahaan distribusi film. 

Ada beberapa perusahaan yang disewakan helikopter dan pesawat terbang 

untuk membuat film.  

Organisasi pemerintah pertama tentang sinema di Turki adalah 

Departemen Sinema yang didirikan pada 1977 sebagai sub-unit Direktorat 

Jenderal Seni Rupa Departemen Kebudayaan. Setelah itu menjadi Direktorat 

Jenderal dilanjutkan dengan Kementerian Kebudayaan dengan pemisahan 

pelayanan menjadi dua. Dengan penggabungan kementerian, itu 

diselenggarakan sebagai sub-unit dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 
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dengan surat keputusan yang bernomor 662 dan bertanggal 2 November 2011 

(Resmi Gazete, 2011). 

Direktorat Jenderal Sinema mendukung 332 film fitur dengan ༲ 

87.949.646. Peningkatan produksi terjadi dengan dukungan ini, jumlah film 

domestik meningkat dari 27 pada 2005 menjadi 108 pada 2014. 34 dari 108 

film itu didukung oleh Kementerian (Insentif untuk Industri Sinema, 

www.sinema.gov.tr). Selain numeric meningkat, munculnya produksi yang 

berkualitas dan penghargaan internasional yang didapat oleh film-film ini 

menunjukkan bahwa Turki bioskop bergerak menuju menjadi merek. 

Dokumenter, skenario, dan produksi lainnya juga didukung oleh Direktorat 

Jenderal Sinema sesuai dengan undang-undang bernomor 5224 

(www.mevzuat.gov.tr). Dewan Dukungan Sinema telah memberikan 

dukungan untuk 203 proyek di Indonesia 2014 dengan ༲ 4.102.750. 

Presidential juga mendukung festival film nasional atau internasional, budaya 

dan seni kegiatan. Pada tahun 2014, pihaknya memberikan dukungan 114 

proyek (39 di antaranya internasional) dengan ༲ 13.161.800 (Insentif untuk 

Industri Sinema, www.sinema.gov.tr). 

Dalam dekade terakhir, jumlah produksi film dalam negeri meningkat 

300%. Pada 2014, ada 357 film baru dirilis, 249 di antaranya adalah produksi 

asing. 134 dari produksi ini adalah Amerika yang mengendalikan 37% 

(tertinggi pangsa pasar. Semua produksi dalam dan luar negeri ini 

menyaksikan lebih dari 60 juta di Turki. Nomor penonton bioskop meningkat 

pada periode 2005-2014 (kecuali 2007 dan 2009). Itu 61,4 juta tahun lalu dan 

pangsa produksi dalam negeri adalah 58%  

Menurut statistik TÜİK (TurNish Statistics Institute), ada 1.546 

perusahaan telah mengkhawatirkan film industri ini pada tahun 2008 di Turki. 
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Sebagian besar dari mereka (855 perusahaan) beroperasi di Istanbul. Ini hanya 

0,06% dari total ventura (www.tuik.gov.tr). Industri film Turki tumbuh dengan 

kecepatan yang semakin cepat. Namun, belum bersaing dengan negara-negara 

terkemuka di dunia. Misalnya, jumlah produksi film di Turki adalah 1126, di 

waktu yang sama; Inggris memproduksi 7970 film pada 2008 (Tore, 2010). 

2. Kontribusi Industri Film untuk Ekonomi Perkotaan 

Industri film harus memengaruhi tenaga kerja, produksi barang dan jasa. 

Mulai di suatu tempat dan kemudian mempengaruhi banyak hal dengan efek 

pengganda. Produksi atau studio berskala besar, dataran tinggi berinteraksi 

dengan kota-kota dan menawarkan beberapa manfaat kepada mereka. Di 

antaranya, ini datang untuk memperkuat ekonomi kota. Pada saat yang sama, 

ditawarkan Fasilitas infrastruktur, pariwisata perkotaan dipicu oleh 

ditemukannya barang-barang di media, hingga bintang-bintang bisa sampai ke 

kota membawa kota ke posisi luar biasa. Sydney memiliki Fox Studios dan 

memiliki efek positif untuk mendapatkan Olimpiade Sydney 2000. 

3. Dampak Ekonomi dan Budaya Industri Film Turki dan Hollywood 

Industri film Turki tampaknya tidak aktif untuk investasi eksternal. Meski 

syuting film buatan asing di Turki, dataran tinggi dan gedung studio, peralatan 

teknis dan transfer tenaga kerja belum disebutkan. Pintu masuk internasional 

perusahaan film besar ke Turki dapat memberikan efek positif, di sisi lain, 

masuknya pemain asing di liga di mana tidak ada pemain yang kuat; mungkin 

menghancurkan industri film Turki. Film TurNish mulai memenangkan 

penghargaan di festival internasional bersama Nuri Bilge Ceylan, Fatih ANın, 

dan Derviş Zaim. Situasi ini meningkatkan minat pada film-film Turki 

sehubungan dengan budaya, pariwisata, dan ekonomi. (Mantan) Menteri 

Ekonomi Zafer Çağlayan membuat siaran pers pada kunjungan Uni Emirat 
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Arab dan dikutip kata-kata Menteri Perdagangan Luar Negeri UEA Sheikha 

Lubna Al Qasimiya sebagai "Tuan Menteri, Anda mengubah pekerjaan kami 

ketertiban, perilaku orang-orang kami. Seri Anda sangat indah9. Çağlayan 

mengumumkan bahwa TurNey mengekspor serangkaian film ke 45 negara di 

seluruh dunia dan menambahkan, "Saat itu, satu episode akan dijual seharga $ 

50.000. Sekarang harganya untuk sebuah episode adalah $ 250.000 "(Dunya, 

2013). 

Dalam sebuah pernyataan yang dibuat oleh (mantan) Menteri Ekonomi 

Çağlayan pada tahun 2012, target ekspor film mengumumkan $ 1 miliar untuk 

tahun 2023. Selain itu, Çağlayan mengumumkan pembentukan dataran tinggi 

film dalam bidang ekonomi khusus RUU zona (Vatan, 2012). Wakil Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Abdullah Arıcı melaporkan bahwa seri ekspor 

TurNey total 11 ribu jam dan nilainya 150 juta dolar (İHA, 2013). Ketua 

Serikat Pekerja Profesional PT Organisasi Penyiaran Dursun Güleryüz 

menyebutkan bahwa Turki menjual 35 ribu seri 675 jam dan program ke 76 

negara antara 2005 dan 2011 (Dünya, 2013). Yayasan dan asosiasi juga 

membuat upaya untuk meningkatkan ekspor film. Meskipun data instan tidak 

dapat diperoleh dari lembaga resmi, ekspor seri banyak lebih dari film 

bioskop. 

Mengembangkan hubungan baik dengan negara-negara Timur Tengah 

dalam beberapa tahun terakhir telah memicu seri ekspor di Thailand industri 

film. Lebih banyak turis Arab mengunjungi Turki untuk tujuan wisata 

dibandingkan dengan masa lalu. Mereka ingin mengunjungi dan melihat 

tempat, orang, dan budaya yang mereka tonton dari serial ini. Pada saat yang 

sama, mereka belajar budaya dan Turki Ekonomi Turki juga ternyata 

menguntungkan dari bisnis ini. Seri yang diekspor merupakan faktor penting 

untuk pembentukan opini publik tentang Turki di Dunia Turki, Balkan, dan 
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Timur Tengah. Cucu dari masyarakat yang hidup bersama bertahun-tahun di 

dekat geografi mulai saling mengenali lagi.  

Ketika melihat posisi industri film Turki dan ekspornya, ia tidak dapat 

bersaing dengan Hollywood atau India industri film. Itu tetap regional. Film-

film industri besar memiliki jaringan dan perjanjian distribusi yang canggih. 

Mereka mendominasi pasar bertahun-tahun secara budaya dan ekonomi 

dengan produk dan suplemennya. Hollywood adalah model yang sukses dalam 

hal ini. Industri film Turki memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi; perlu 

waktu lama untuk mencapainya ukuran itu. 

Salah satu perusahaan film pertama adalah Paramount datang ke 

Hollywood karena beberapa alasan karena cahaya yang tidak memadai, iklim 

dan kondisi kerja. Dan juga ingin mengatasi masalah paten. Itu memicu 

perusahaan lain dan ketika sampai tahun 1913, banyak produser bioskop 

datang ke Hollywood. Studio film pertama Hollywood didirikan oleh Nestor, 

film pertama dari In Old California dibuat pada Maret 1910. Kemudian Nestor 

bergabung dengan Universal Film Perusahaan. Hollywood datang untuk 

mendominasi dunia perfilman di dunia pada tahun 1920-an. Kolonial juga 

mendapat bagiannya.  

Hollywood sudah mulai menjadi alat komunikasi antar negara. Setiap 

negara yang dituju, itu juga memimpin permintaan barang dan gaya hidup 

Amerika. Stalin telah memperhatikan ini dan mengatakan kata-kata ini, "Jika 

aku bisa mengendalikan medium film Amerika, saya tidak perlu apa pun untuk 

mengubah seluruh dunia menjadi komunisme ”(Vaughn, 2006). Kekuatan ini 

telah menunjukkan konsep yang berbeda sebagai pemogokan para sekretaris 

pada tahun 1920 di Prancis, penyebaran gaya hidup Amerika, perluasan 

hubungan antara kebebasan dan bendera Amerika itu 
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didirikan dengan produksi Hollywood, dan menyegarkan gambar 

kegelapan abad pertengahan gereja. Lagi, perang dan pendudukan Amerika 

menunjukkan tidak bersalah dan dilambangkan. Manajemen persepsi yang 

baik adalah diterapkan dengan viktimisasi atau komunikasi yang baik dengan 

penduduk setempat dari tentara Amerika dan penggunaan cinta.  

Gilles Jacob mengatakan bahwa Amerika tidak hanya tertarik untuk 

mengekspor film. Ia tertarik untuk mengekspor cara hidupnya (Poultney, 

2005). Kasus ini berlanjut pada para imigran setelah Perang Dunia I. Dalam 

sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1927 di Film Fun Magazine, 

diklaim bahwa orang asing dapat menjadi seperti orang Amerika dalam lima 

tahun, dan pernyataan ini menggunakan seolah-olah orang Eropa menonton 

film-film Amerika, dia dapat belajar banyak hal tentang Amerika dan Proses 

Amerikanisasi. 

Ekonomi budaya adalah salah satu bukti paling penting dari impian 

Amerika. Jack Valenti (Keane, 2013) mengatakan bahwa "Perdagangan jauh 

lebih dari barang dan jasa. Ini pertukaran ide. Gagasan pergi ke mana tentara 

tidak bisa usaha. Hasil pertukaran ide dan juga perdagangan selalu runtuhnya 

hambatan antar negara" menjadi pasar besar bagi ekonomi AS dengan 

beberapa alasan seperti globalisasi, efek akselerator internet, kekuatan militer 

dan juga budaya populer. Beberapa diskusi terjadi tentang transformasi dari 

berbagi budaya menjadi imperialisme budaya. Hollywood sedang mengejar 

pola makan yang sistematis. Produksi mencapai berbagai Negara meluncurkan 

hubungan komersial. Kemudian transfer barang budaya dan permintaan 

terjadi.  

Dukungan globalisasi Hollywood, Hollywood memberi makan globalisasi 

dan sistem ekonomi global secara bersamaan. Dengan perkembangan 

teknologi informasi, virtualisasi dan globalisasi, kemungkinan ekspor seni 
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telah berkembang, penyebaran informasi menjadi lebih mudah. Upaya untuk 

menciptakan citra global mulai dilakukan dengan fotografi, bioskop, televisi, 

dan internet. Kapur (The Guardian, 2002) mengatakan bahwa "Dalam minggu 

pertamanya Manusia menghasilkan $ 150 juta dan semua orang mabuk. 

Sepuluh tahun dari sekarang, Spider-Man akan menghasilkan $ 1 milyar pada 

awalnya minggu. Tapi ketika Spider-Man melepas topengnya, dia mungkin 

orang Cina. Dan kota tempat dia beroperasi akan bukan New York, itu akan 

menjadi Shanghai. Namun itu akan menjadi film internasional, itu masih akan 

menjadi Spider-Man ". Ini evaluasi menunjukkan hubungan ekonomi dan 

budaya yang ringan saat ini. Spider-Man adalah simbol global seperti banyak 

orang elemen budaya. Amerika sudah mulai menjangkau daerah-daerah yang 

tidak terjangkau oleh badan intelijen di dunia dengan Hollywood. Gardels 

(Miller, 2003) mengatakan bahwa "MTV telah pergi ke mana CIA tidak 

pernah bisa menembus". 

Jika industri film India mencapai kekuatan global atau industri film lokal 

mencapai tingkat kompetitif dengan pengembangan infrastruktur, jumlah dan 

kualitas film, efek Hollywood akan terus berlanjut. Fasilitas industri film 

Turki sedang berkembang. Dukungan dan insentif telah berkontribusi pada 

perkembangan ini. Jumlah produksi, penjualan, dan pendapatan film Turki 

meningkat. Sudah mulai menunjukkan dampak regional dan terkadang efek 

global. Ide-ide inovatif memiliki peran penting untuk ini. Karena, ada dasar 

dari Industri film Turki dan mereka harus didukung dengan ide-ide kreatif dan 

inovatif. Turki sedang dalam tahap awal konteks ini, bila dibandingkan dengan 

Hollywood. Ini memiliki efek sosial, budaya dan ekonomi global. Ketika 

kalkun menggunakan kekuatannya dengan benar, itu akan menjadi pemain 

global dalam jangka menengah. 
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2.11. Alat Ukur Dampak Ekonomi 

Secara umum dampak terhadap ekonomi dapat dikatakan positif apabila 

terdapat peningkatan dalam hal-hal sebagai berikut: peningkatan terhadap 

penerimaan devisa;  peningkatan pendapatan masyarakat; peningkatan peluang 

kerja; peningkatan  harga dan tarif di suatu daerah; peningkatan distribusi 

manfaat dan keuntungan; peningkatan kepemilikan dan pengendalian; 

peningkatan pembangunan; dan peningkatan pendapatan pemerintah. (Cohen, 

1984). 

Lebih lanjut, Yanuar (2006) dengan menggunakan data panel 26 provinsi 

menunjukkan bahwa peningkatan pada infrastruktur jalan, kesehatan, dan 

pendidikan memberikan pengaruh positif pada output perekonomian. 

Dikutip dari Muhammad, Pambudi dan Subarkah (2015) dalam tulisannya 

Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Dalam Pembangunan Flyover Jombor di 

Kabupaten Sleman, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi didapatkan dari 

hasil peningkatan semua modal ekonomi yang dapat mencakup infrastruktur 

transportasi, human capital, dan modal sosial lainnya. 

Beberapa peneliti yang telah menganalisis pertumbuhan dan perubahan 

struktur ekonomi Indonesia dengan menggunakan data dari Tabel Input-output (I-

O) Indonesia antara lain Dasril (1993), Erwidodo (1995), Sulistyaningsih (1997) 

dan Hastuti dan Mardianto (2001). Di tingkat regional, Sastrowiharjo (1989) 

menganalisa pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi Propinsi Jambi, 

sedangkan Iskandar (1993) melakukannya di Sumatera Barat, serta Hagami H. 

(2000) melakukan pengkajian di Propinsi Sumatera Selatan. Dari hasil penelitian 

tersebut memberikan kesimpulan yang senada dengan kajian ini, bahwa 

perekonomian Indonesia maupun di masing-masing propinsi kajian telah 

mengalami transformasi struktural, yang dicirikan oleh adanya perubahan 
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struktur PDB, struktur kesempatan kerja dan perubahan komposisi ekspor dan 11 

impor barang dan jasa. 

2.12. Latar Belakang Dampak Ekonomi 

Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) menurunnya 

pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder 

(industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) juga memberikan kontribusi yang 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1999).  

Transformasi masyarakat yang disebabkan oleh perubahan pola 

perekonomian mereka diungkapkan oleh Ben White (1989:20) “perubahan 

masyarakat yang bersifat kumulatif dan bahkan permanen, terjadi pada saat 

masyarakat mampu memegang kontrol terhadap sumber daya produksi dan 

terkadang pada sumber daya utama seperti kepemilikan lahan”. Hefner 

menyebutkan bahwa perubahan ekonomi tidak hanya melulu merupakan 

persoalan penyebaran teknologi, rasionalisasi pasar ataupun penetrasi kapitalis, 

tetapi juga berurusan dengan komunitas, moralitas dan kekuasaan (Hefner, 

1990:2). 

Seperti yang dikutip dalam Kariyasa (2001) bahwa Pendidikan merupakan 

bagian dari kondisi sosial ekonomi, sebagaimana menurut (Idris, 2011: 220) 

menyatakan bahwa dalam kaitan perubahan sosial budaya dan ekonomi, 

pendidikan sebagai bagian dari sosial budaya turut berpengaruh pada perubahan 

sosial budaya dan ekonomi masyarakat. 
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BAB III 

BUMDesa 

 

3.1. Definisi BUMDesa 

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 

Ayat 2 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, Selanjutnya disebut BUM 

Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 

oleh Desa melalui pernyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa 

yang dipisahkan guna mengelola aser, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.  

 
3.2. Tujuan Pendirian Bum Desa 

Sesuai Pasal 3 Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 

Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa 

menyatakan bahwa pendirian BUM Desa bertujuan untuk: 

a. Meningkatkan perekonomian Desa 

b. Mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa 

c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potemsi ekonomi 

Desa 

d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desan dan/ atau dengan 

pihak ketiga. 

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan 

layanan umum warga. 

f. Membuka lapangan kerja. 
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g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan 

umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa. 

h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. 

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan 

makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesetuan Republik Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana 

perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan 

pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pembangunan 

nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat 

adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, 

membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang. 

Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, 

dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan 

pembangunan nasional.  

Hal ini juga berlaku dalam konteks pemerintahan daerah, bimbingan dan 

arahan dari Pemerintah kepada masyarakat dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan, merupakan keniscayaan. Dalam lingkup lebih kecil, kedudukan 

desa sebagai lingkup pemerintahan yang lebih dekat kepada masyarakat 

menjadikan segala panduan operasional desa yang digariskan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah penting tersedia. Upaya peningkatan kesejahteraan 

dilakukan dengan mengupayakan terbangunnya sumber-sumber penghasilan asli 

desa (PADes). Sumber penghasilan desa tersebut diantaranya berbentuk badan 

usaha, atau badan usaha milik desa (BUMDesa).  

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan pemahaman akan 

keberadaan lembaga swadaya masyarakat dibidang ekonomi ini belum maksimal 
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dilakukan. Hal ini dikarenakan aturan mengenai hal tersebut masih tertuang 

dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang tinggi tingkatannya, dalam 

hal ini undang-undang dan peraturan pemerintah. Landasan yang lebih 

operasional memang telah tersedia dalam bentuk peraturan menteri, namun untuk 

lebih dekat sebagai panduan masyarakat desa dan sesuai dengan kekhasan daerah, 

maka harus diatur dalam peraturan daerah.  

Agar tersedia tersedia peraturan daerah yang dapat memberikan penduan 

yang dimaksud. Suatu panduan yang mencakup seluruh proses pembentukan dan 

pengelolaan BUMDesa yang memungkinkan aparat pemerintahan desa beserta 

masyarakat secara umum dapat memahami sepenuhnya langkah operasional 

pembentukan dan pengelolaan BUMDesa demi PADes.  

Secara sosiologis, tersedianya suatu lembaga ekonomi yang dikelola secara 

swadaya oleh masyarakat desa sudah sejalan dengan kepentingan bersama 

masyarakat. Kehadiran lembaga semacam ini searah dengan tujuan peningkatan 

kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan 

kesejahteraannya. Pendirian dan pengelolaan BUMDesa yang kurang baik secara 

langsung dapat kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMDesa itu 

sendiri.  

Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah suatu tata kehidupan dan 

penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, 

kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga 

negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, 

rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat 

dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan 

Pancasila. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan, hak, 

dan kewajiban warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar 1945, perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu, dan 
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berkesinambungan guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan desa, 

sebagai ujung tombak perwujud kesejahteraan.  

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bertambahnya PADes 

yang dilatarbelakangi adanya pembentukan BUMDesa yang kuat sesuai dengan 

tujuan dan prinsip keadilan sosial yang merupakan nilai dasar bernegara di 

Indonesia. Bahkan pembentukan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan 

pengalaman telah mengajarkan bahwa pembentukan/pendirian suatu lembaga 

yang baik, belum tentu dapat mencapai tujuan pendiriannya, dikarenakan kurang 

baiknya pengelolaan manajerial dan kepemimpinan lembaga tesebut. Oleh karena 

itu, panduan yang disediakan oleh pemerintah daerah haruslah juga mencakup 

pengelolaan BUMDesa.  

Potensi yang dimiliki BUMDesa sebagai lembaga usaha mandiri 

masyarakat desa dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, karenanya 

panduan awal pembentukan dan pengelolaan BUMDesa mesti tersedia. Dalam 

lingkup pemerintahan daerah, panduan pembentukan dan pengelolaan BUMDesa 

dapat dituangkan dalam peraturan daerah. Sehingga dalam perspektif sosiologis 

guna mewujudkan kesejahteraan sosial dan kepatuhan untuk menjalani aturan 

tersebut ditingkat daerah dapat lebih terjamin kepastiannya.  

Secara yuridis, peraturan di daerah tentang BUMDesa berdasar pada UU 

No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1)“Desa dapat 

mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 

Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.  

Gambaran singkat landasan keberadaan BUMDesa sebagaimana dijabarkan 

diatas menjadi pemahaman awal akan latar belakang perlunya pengaturan lebih 

lanjut mengenai BUMDesa ditingkat daerah. Bagaimana peraturan perundang-

undangan mengatur keberadaan BUMDesa? Apa saja substansi peraturan daerah 
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akan yang mengatur BUMDesa? Apa implikasi penerapan peraturan daerah 

tersebut?  

3.3. Kajian Peraturan Perundang- Undangan mengenai Keberadaan 

BUMDesa  

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur 

mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui 

posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan 

sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi 

dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.  

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

a. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang 

disebut BUMDesa; ayat (2) BUM Desa dikelola dengan semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) BUM Desa dapat 

menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

b. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah 

Desa; ayat (2) Pendirian BUM Desa (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. Pasal 89 hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:  

1. Pengembangan usaha; dan  

2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan 

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan 

sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa.  
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c. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan 

BUM Desa dengan:  

1. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan;  

2. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan  

3. Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya 

alam di Desa.  

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-undang ini merupakan dasar 

hukum pertama yang melandasi pembuatan Perda tentang pedoman tata 

cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Substansi dasar yang diatur 

didalamnya menjadi rujukan dalam perumusan Perda tentang pedoman tata 

cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes, meliputi:  

a. Pasal 213  

(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa.  

(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  

(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.  

(a) Penjelasan Pasal 213 ayat (2) Badan Usaha Milik Desa adalah 

badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  

(b) Secara umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan otonomi daerah 

memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah 
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otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah 

mempunyai kewajiban:  

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 

kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;  

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;  

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;  

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;  

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;  

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;  

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang 

layak;  

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;  

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;  

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;  

k. Melestarikan lingkungan hidup;  

l. Mengelola administrasi kependudukan;  

m. Melestarikan nilai sosial budaya;  

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengan kewenangannya; dan  

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.  

Dalam hal ini, membentuk peraturan daerah dalam rangka pengusahaan 

kesejahteraan masyarakat hingga ditingkat desa termasuk dalam kewajiban 

Pemerintah Daerah.  
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa  

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ini merupakan peraturan 

pelaksana dari ketentuan tentang Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU 

Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan mengenai BUMDes diatur dalam beberapa 

pasal berikut:  

a. Pasal 14 ayat (1) “Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.”. Penjelasan 

Pasal 14 ayat (1) “Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” antara 

lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa 

seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga 

kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama 

antar desa.”  

b. Pasal 78 Ayat (1) “Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan 

Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.” Ayat (2) “Pembentukan 

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan.”. Ayat (3) “Bentuk Badan Usaha Milik Desa 

sebagaimana dimaksud padaayat (1) harus berbadan hukum.”  

c. Pasal 79 Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah 

Desa.”  Ayat (2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal 

dari:  

a. Pemerintah Desa;  

b. Tabungan masyarakat;  

c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota;  
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d. Pinjaman; dan/atau  

e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atasdasar 

saling menguntungkan. Ayat (3) “Kepengurusan Badan Usaha Milik 

Desa terdiri dari PemerintahDesa dan masyarakat.”  

d. Pasal 80  

Ayat (1) “Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.”  

Ayat (2) “Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukansetelah mendapat persetujuan BPD.”  

e. Pasal 81  

Ayat (1) “Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan 

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota.”  

Ayat (2) “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudpada 

ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:  

a. bentuk badan hukum;  

b. kepengurusan;  

c. hak dan kewajiban;  

d. permodalan;  

f. bagi hasil usaha;  

g. kerjasama dengan pihak ketiga;  

h. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;  

f. Didalam penjelasan umum juga dijelaskan bahwa selain berasal dari 

paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)bagi hasil pajak daerah dan 

retribusidaerah, dan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) bagian 

dari dana perimbangan keuangan pusatdan daerah yang diterima 

oleh kabupaten/kota, sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan 
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oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar 

desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengeloaan galian C 

dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.  

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang 

Badan Usaha Milik Desa  

Sesuai dengan judulnya, Permendagri ini berkaitan langsung dengan 

BUMDes. Dalam arti diaturnya desain BUMDes secara detail terdapat dalam 

berbagai ketentuan Permendagri ini. Hal tersebut diatur dalam:  

a. Pertimbangan umum yang melandasi perlu bentuknya BUMDes 

dijelaskan Permendagri ini bahwa keberadaannya untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 

berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, didirikan 

badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.  

b. Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan definisi BUMDes dan Usaha 

Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, 

adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang 

kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah 

desa dan masyarakat. Adapun Usaha Desa adalah jenis usaha yang 

berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran 

sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan 

kerajinan rakyat.  

c. Bab II tentang Pembentukan, Pasal 2  

Ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemerintah Kabupaten/Kota 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.”  
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Ayat (2) menjelaskan detail substansi yang harus diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut sekurang-kurangnya 

memuat bentuk organisasi, kepengurusan, hak dan kewajiban, 

permodalan, bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, kerjasama 

dengan pihak ketiga, mekanisme pertanggung jawaban, pembinaan dan 

pengawasan masyarakat.  

d. Pasal 3 ayat (2) bahkan menggariskan bahwa “Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota tersebut ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak 

Peraturan Menteri ini ditetapkan.”  

e. Ketentuan teknis selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa 

syarat pembentukan BUMDes:  

a) atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan 

musyawarah warga desa;  

b) adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;  

c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok;  

d) tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara 

optimal, terutama kekayaan desa;  

e) tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan 

usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;  

f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan 

ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan 

kurang terakomodasi; dan  

g) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli 

desa.  

f. Mekanisme pembentukan BUMDes dijabarkan dalam Pasal 5 ayat (2) 

yaitu melalui tahap:  
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a) rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;  

b) kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya 

berisi: organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem 

pertanggung jawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;  

c) pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa; dan  

d) penerbitan peraturan desa.  

g. Pada Bab III yang terdiri dari Pasal 6 sampai Pasal 21 menjelaskan 

tentang Pengelolaan BUMDes, yaitu:  

a) Pengelolaan BUMDes berdasarkan pada:  

a. Anggaran Dasar, yang memuat paling sedikit rincian nama, 

tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, 

kegiatan usaha, dan kepengurusan.; dan  

b. Anggaran Rumah Tangga yang memuat paling sedikit rincian 

hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata 

cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan 

operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.  

b) Organisasi Pengelola. Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari 

organisasi pemerintahan desa. Organisasi pengelola BUMDes 

tersebut,paling sedikit terdiri atas:  

a. Penasihat atau komisaris, yang dijabat oleh Kepala Desa; dan  

b. Pelaksana operasional atau direksi yang terdiri atas:  

a. Direktur atau manajer; dan  

b. Kepala unit usaha.  

c) Tugas dan Kewenangan Pengelola Penasihat atau komisaris 

mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam 

menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa.Penasihat atau 
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komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan 

meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai 

pengelolaan usaha desa. Pelaksana operasional atau direksi, 

bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan 

usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar 

pengadilan.  

d) Pengelolaan BUMDes,dilakukan dengan persyaratan:  

a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional;  

b. mendapat pembinaan manajemen;  

c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal;  

d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan 

rasional; dan  

e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.  

e) Jenis Usaha dan Permodalan  

BUMDes terdiri atas jenis-jenis usaha.Jenis-jenis usaha meliputi:  

a. Jasa, antara lain: jasa keuangan mikro; jasa transportasi; jasa 

komunikasi; jasa konstruksi; dan jasa energi.  

b. Penyaluran sembilan bahan pokok, antara lain: beras; gula; 

garam; minyak goreng; kacang kedelai; dan bahan pangan 

lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.  

c. Perdagangan hasil pertanian,antara lain: jagung; buah-buahan; 

dan sayuran.  

d. Industri kecil dan rumah tangga, antara lain: makanan; 

minuman, kerajinan rakyat; bahan bakar alternatif; dan bahan 

bangunan.  Jenis-jenis usaha tersebut dapat dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.  
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Modal BUMDes berasal dari: pemerintah desa; tabungan 

masyarakat; bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota; pinjaman; dan/atau kerja sama usaha 

dengan pihak lain. Modal BUMDes lainnya, dapat berasal dari 

dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat melalui pemerintah 

desa.  

f) Kerjasama  

BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa 

atau lebih dan dengan pihak ketiga.Kerjasama usaha antar 2 (dua) 

desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar 

kecamatan dalam satu kabupaten/kota.Kerjasama antar 2 (dua) 

desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing 

pemerintahan desa.  

Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 

dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama. Naskah perjanjian 

kerjasama tersebut paling sedikit memuat: subyek kerjasama; 

obyek kerjasama; jangka waktu; hak dan kewajiban; pendanaan; 

keadaan memaksa; penyelesaian permasalahan; dan pengalihan.  

Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau 

lebih dalam satu kecamatan tersebut, disampaikan kepada camat 

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani. Naskah 

perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar 

kecamatan, disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat 

paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.  
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g) Laporan Pertanggungjawaban  

Pelaksana operasional atau direksi melaporkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala 

Desa.Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes 

kepada BPD dalam forum musyawarah desa.  

h) Pembinaan dan Pengawasan  

Pasal 22 menjabarkan tentang Pengawasan, bahwa:  

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan menetapkan 

norma, standar, prosedur dan kriteria BUMDes.  

(2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan teknis standar, 

prosedur, dan kriteria pengelolaan serta memfasilitasi 

akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen 

BUMDes di Provinsi.  

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, 

upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia 

serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.  

(4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan 

BUMDes di wilayah kerjanya.  

Adapun Pengawasan BUMDes dijelaskan pada Pasal 23, bahwa:  

(1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui 

musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan 

BUMDes.  

(2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas 

pengelolaan BUMDes.  
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5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007  

PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 7 memetakan urusan wajib dan 

urusan pilihan yang dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi, 

termasuk juga didalamnya di bidang perlindungan penyandang cacat yang 

berhubungan dengan kewenangan dibidang sosial.  

(1) Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan 

oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.  

(2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud diatas diantaranya pemberdayaan 

masyarakat dan desa;  

(3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah 

urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, 

dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.  

Urusan wajib Pemerintahan Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa memiliki Sub bidangPemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, 

Sub sub bidang Kebijakan, masing-masing pemerintah memiliki wewenang:  

1. Pemerintah Pusat;  

a. Penetapan kebijakan nasional.  

b. Penetapan pedoman, norma, stándar, prosedur dan kriteria 

pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala nasional.  

2. Pemerintah Daerah Provinsi;  

a. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.  
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b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala 

provinsi.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

a. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/ kota.  

b. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala 

kabupaten/kota.  

Untuk sub-sub bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin, 

wewenang masing-masing lingkup pemerintahan yaitu:  

1. Pemerintah Pusat;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 

skala nasional.  

b. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 

skala nasional.  

c. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin 

skala nasional  

2. Pemerintah Daerah Provinsi;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi 

penduduk miskin skala provinsi.  

b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi 

penduduk miskin skala provinsi.  

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan 

ekonomi penduduk miskin skala provinsi.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi 

penduduk miskin skala kabupaten/kota.  

b. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala 

kabupaten/kota.  
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c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan 

ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.  

Untuk sub sub bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan 

Kelompok Masyarakat, wewenang masing-masing lingkup pemerintahan 

yaitu:  

1. Pemerintah Pusat;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat skala nasional.  

b. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat skala nasional.  

c. Monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat skala nasional.  

2. Pemerintah Daerah Provinsi;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat skala provinsi.  

b. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat skala provinsi.  

c. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi 

keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha 

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.  

b. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok 

masyarakat skala kabupaten/kota.  

c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 

usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/ 

kota.  
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Untuk sub sub bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro 

Perdesaan, wewenang masing-masing lingkup pemerintahan yaitu:  

1. Pemerintah Pusat;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro 

perdesaan skala nasional.  

b. Pembinaan dan supervisi pengembangan lembaga keuangan mikro 

perdesaan skala nasional.  

c. Monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro 

perdesaan skala nasional.  

2. Pemerintah Daerah Provinsi;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga 

keuangan mikro perdesaan skala provinsi.  

b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga 

keuangan mikro perdesaan skala provinsi.  

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga 

keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.  

b. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro 

perdesaan skala kabupaten/kota.  

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala 

kabupaten/kota.  

Untuk sub sub bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil 

Usaha Masyarakat, wewenang masing-masing lingkup pemerintahan yaitu:  
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1. Pemerintah Pusat;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran 

hasil usaha masyarakat skala nasional.  

b. Pembinaan dan supervisi pengembangan produksi dan pemasaran 

hasil usaha masyarakat skala nasional.  

c. Monitoring dan evaluasi pengembangan produksi dan pemasaran 

hasil usaha masyarakat skala nasional.  

2. Pemerintah Daerah Provinsi;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi 

dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.  

b. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi 

dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.  

c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 

produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi 

dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.  

b. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil 

usaha masyarakat skala kabupaten/kota.  

c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 

produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala 

kabupaten/kota.  

Untuk sub sub bidang Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan 

Ketahanan Pangan Masyarakat, wewenang masing-masing lingkup 

pemerintahan yaitu:  
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1. Pemerintah Pusat;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan 

peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.  

b. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan 

peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.  

c. Monitoring dan evaluasi pengembangan pertanian pangan dan 

peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.  

2. Pemerintah Daerah Provinsi;  

a. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan 

peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.  

b. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan 

peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.  

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian 

pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala 

provinsi.  

3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian 

pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala 

kabupaten/kota.  

b. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan 

ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.  

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan 

masyarakat skala kabupaten/kota.  

Sebagaimana dijabarkan diatas, kewenangan masing-masing lingkup 

pemerintahan dalam sub sub bagian kewenangan tersebut tidak 

menyebutkan secara spesifik nomenklatur „BUMDes‟. Namun secara 
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implisit kewenangan tersebut diatur dalam sub sub bagian pengembangan 

usaha ekonomi keluarga dan kelompok. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa wewenang Pemerintah Daerah yaitu dalam rangka:  

a. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha 

ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.  

b. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan 

kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.  

c. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan 

usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/ 

kota.  

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan 

wewenang tersebut perlu mengeluarkan suatu Peraturan Daerah yang 

mengatur tentang BUMDes didaerah. Dari ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berkenaan dengan pembentukan dan pengelolaan BUMDes 

diatas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan 

pemerintah daerah berwenang dan bertanggungjawab atas penyediaan 

pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Dengan begitu, diperlukan 

sebuah peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan 

pengelolaan BUMDes yang akan melegitimasi kedudukan pemerintah daerah 

dalam melakukan pembinaan atas pembentukan dan pengelolaan BUMDes. 

Sehingga pengaturan mengenai BUMDes tidak terputus dan terdapat 

sinkronisasi antara pengaturan di pusat dengan pengaturan di daerah.  

3.4. Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang BUMDesa  

Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah 

yang mengatur tentang BUMDesa. Hal-hal yang perlu diatur yaitu:  
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1. Ketentuan Umum  

Istilah yang mestinya digunakan dalam perda tentang BUMDesa yaitu: 

Daerah; Pemerintah Daerah; Kepala Daerah; Kecamatan; Camat; Desa; 

Pemerintahan desa; Pemerintah desa; Kepala desa; Badan permusyawaratan 

desa; Peraturan desa; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Kekayaan 

Desa; Badan Usaha Milik Desa; Permodalan BUMDesa; dan Wilayah kerja 

BUMDesa.  

2. Materi Pengaturan  

Materi yang hendaknya akan diatur dalam Perda tentang BUMDesa yaitu:  

1. Pembentukan BUMDesa  

Pemerintah desa dapat membentuk/mendirikan BUMDesa dalam 

rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan 

menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. BUMDesa 

ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. BUMDesa didirikan berdasarkan hasil 

musyawarah warga dan BPD yang ditetapkan berdasarkan peraturan 

desa.Peraturan desa tersebut paling sedikit memuat: maksud dan tujuan; 

nama tempat dan kedudukan wilayah usaha; asas, fungsi dan jenis usaha; 

permodalan; kepengurusan dan organisasi; kewajiban dan hak; penetapan 

dan penggunaan laba.  

BUMDesa yang dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan 

dengan peraturan bersama antar desa yang dilakukan secara musyawarah 

mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.  

2. Organisasi BUMDesa  

Organisasi BUMDesa adalah milik pemerintah desa, yang 

permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang 
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dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.Secara 

organisatoris struktur BUMDesa terpisah dari struktur organisasi 

pemerintahan desa. BUMDesa memiliki anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga.  

Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat rincian nama, tempat 

kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan 

kepengurusan.Anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya memuat hak 

dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis 

usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.Anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga dapat diubah paling singkat 1 (satu) 

tahun anggaran melalui rapat pengurus.Anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan 

kepada bupati melalui camat.  

3. Kepengurusan BUMDesa  

Pengurus BUMDesa terdiri dari penasihat dan pelaksana operasional. 

Penasihat dijabat oleh kepala desa. Pelaksana operasional terdiri 

atasmanajer dankepala unit usaha.Masa jabatan pelaksana operasional 

Bumdes adalah 3 (tiga) tahun.Pelaksana operasional diangkat dan 

diberhentikan dengan keputusan kepala desa atas persetujuan BPD.  

4. Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUMDesa  

Persyaratan pengangkatan, berhenti, dan atau diberhentikannya 

pelaksana operasional BUMDesa.  

5. Tugas dan Kewenangan Penasihat dan Pelaksana Operasional  

Penasihat mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan 

nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan 
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pengelolaan usaha desa.Pengurus pelaksana operasional mempunyai tugas 

menata, melaksanakan dan mengembangkan usaha-usaha perekonomian 

yang dijalankan oleh BUMDesa. Pengurus pelaksana operasional atau 

direksi bertanggungjawab kepada pemerintahan desa atas segala kegiatan 

yang dijalankan oleh BUMDesa dan mewakili BUMDesa di dalam dan 

diluar pengadilan.  

6. Jenis Usaha, Permodalan dan Bagi Hasil Usaha  

Bab ini mengatur tentang jenis usaha, permodalan dan bagi hasil 

usaha yang dapat dilaksanakan melalui BUMDesa.  

7. Kerjasama dengan Pihak Ketiga  

Bab ini mengatur bahwa BUMDesa dapat melakukan kerjasama 

dengan BUMDesa lainnya dan/atau dengan pihak ketiga. Dalam menjalin 

kerjasama dengan pihak ketiga harus didasarkan pada prinsip ekonomi 

yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam menjalin 

kerjasama antar BUMDesa dan/atau dengan pihak ketiga harus 

mendapatkan persetujuan pemerintah desa.  

8. Mekanisme Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban  

Bab ini menjelaskan mekanisme pengelolaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban pengelolaan BUMDesa. Diantaranya bahwa 

pengelolaan BUMDesa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, 

partisipatif, berkelanjutan dan akseptabel. Laporan pertanggungjawaban 

BUMDesa disampaikan oleh ketua pengurus pelaksana operasional 

kepada pemerintah desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan 

disaksikan oleh camat sebagai wakil pemerintah kabupaten.  
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9. Pembubaran BUMDesa  

BUMDes dapat dibubarkan berdasarkan perintah peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut selalu mengalami kerugian. Semua asset dan kekayaan 

BUMDesa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal 

saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait. Kekayaan desa yang tersisa 

pada BUMDesa yang telah dibubarkan menjadi hak milik desa dan harus 

disetor langsung ke kas desa.  

10. Pembinaan, Pengawasan dan Audit  

Pelaksana pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis 

terhadap manajemen BUMDesa adalah Bupati.Inspektorat Kabupaten 

melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDesa.  

11. Ketentuan Peralihan  

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa 

sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini dapat ditetapkan sebagai 

kegiatan BUMDesa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 

daerah ini.  

12. Ketentuan Penutup  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, 

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah.  
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3.5. Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang BUMDesa  

Implikasi pembentukan dan pengelolaan BUMDesa yang akan diatur dalam 

peraturan daerah, akan dikaji kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat 

dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.  

Terhadap aspek kehidupan masyarakat di desa, pengaturan tentang 

pembentukan dan pengelolaan BUMDesa dengan peraturan daerah akan 

memberikan pedoman tata cara pemerintah dan masyarakat desa membentuk dan 

mengelola suatu badan usaha bersama yang dapat mendukung keuangan desa. 

Perda ini juga diharapkan dapat memberi sandaran hukum bagi pemerintah desa 

dalam menyelenggarakan BUMDesa. Jikapun di desa tersebut telah ada lembaga 

sejenis, dapat diselaraskan dengan bentuk badan hukum BUMDesa.  

Perda ini juga dapat memberi kejelasan peran dan tanggung jawab masing-

masing pemangku kepentingan BUMDesa dalam menyelenggarakan usaha 

bersama masyarakat ini. Dengan demikian upaya pemerintah daerah untuk 

mengoptimalkan segala potensi masyarakat desa dalam bidang perekonomian 

dapat terlihat dengan jelas.  

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan tentang pedoman tata 

cara pembentukan dan pengelolaan dalam peraturan daerah tidak akan memberi 

dampak pembebanan anggaran daerah. Hal ini dikarenakan keperluan akan 

penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana berdasar pada swadaya masyarakat 

desa. Namun demikian, untuk desa-desa tertentu yang belum memiliki 

kemampuan untuk mengorganisir keuangan termasuk pengumpulan dana 

swadaya masyarakat, pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif untuk 

membantu diawal pendiriannya. 

3.6. BUMDes Menyentuh Perekonomian Rakyat Lapisan Paling Bawah 

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) nyatanya memang mampu 

membangun perekonomian di desa. Sudah ada beberapa desa yang layak untuk 
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dijadikan percontohan. Hanya saja, jumlah desa di Indonesia sangat banyak 

sehingga prosentase desa yang ikut mengembangkan perekonomian desa melalui 

BUMDes relatif sangat sedikit. 

Tentu ada alasan. Kurangnya kualitas sumber daya manusia serta 

kekurangan ide kreasi di setiap masyarakat desa membuat BUMDes hanya bisa 

ditemukan di beberapa wilayah saja. 

Salah satu tujuan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan asli 

desa. Berangkat dari tujuan ini, sebenarnya tidak ada patokan bagaimana cara 

agar desa bisa lebih sejahtera. Semua harus kembali pada apa yang dimiliki desa 

dan bagaimana mengembangkan potensi tersebut. 

Beberapa desa sudah memulai. Dan berikut ini beberapa desa yang bisa 

dijadikan contoh. 

1. BUMDes Barbar 

Barbar merupakan salah satu desa di Kecamatan Oba Utara, Kota 

Tidore. Siapa sangka BUMDes di desan ini mampu meraup 20 juta per 

bulan. Pasti tidak ada yang menyangka. Apalagi kebanyakan kaum ibu di 

sana adalah pengangguran. 

Keuntungan tersebut didapatkan dari proses pengelolaan sampah 

menjadi biji plastik. Hal ini disebabkan di sana banyak sekali sampah yang 

sama sekali tidak dikelola. Ternyata, sampah tersebut bisa menghasilkan 

uang. 

Ini berasal dari kesepakatan warga untuk membangun BUMDes. 

Dengan suntikan modal Rp 290 juta, BUMDes Berkah dibangun dan fokus 

untuk mengelola sampah. Hasilnya sudah bisa dirasakan sekarang ini. 
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2. BUMDes Batudulang 

Berbeda dengan di Barbar, Batudulang mempunyai potensi wisata. 

Terdapat air terjun yang selama ini tidak dikelola. Setelah adanya BUMDes 

Batudulang, desa tidak lagi sepi. Banyak wisatawan yang datang untuk 

berwisata di air terjun ini. 

Tidak hanya berhenti di sana saja. Akan ada lagi spot wisata yang 

dibangun. Di satu desa kecil ini, ada berbagai spot wisata. Diprediksi omset 

desa melalui tempat wisata ini mencapai Rp 5 juta per tahun. Memang tidak 

besar. Akan tetapi, dampak ekonominya sangat luas. Banyak warga yang 

bisa membuka tempat makan, menyediakan layanan tertentu, dan lain 

sebagainya sehingga perkembangan ekonomi desa bisa langsung dirasakan. 

3. BUMDes Jabar 

Jabar merupakan daerah di mana sudah banyak sekali desa yang 

memiliki BUMDes. Dan ada satu prestasi yang sangat membanggakan. 

Gabungan BUMDes Jabar ternyata menjadi pemasok beras untuk ASIAN 

GAMES yang dihelat beberapa waktu lalu. 

Sebanyak 60 ton beras untuk ASIAN GAMES ternyata dipasok oleh 

desa. Jelas sekali ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan desa secara 

langsung, bukan? Diharapkan hal ini bisa membuat petani di Jabar semakin 

bersemangat untuk menanam padi dan selalu menjaga kualitas padi yang 

mereka tanam. 

Bukan tidak mungkin juga gabungan BUMDes lainnya bersinergi jika 

mempunyai potensi yang sama. Sama seperti yang dilakukan di Jabar. 

Pada intinya, setiap desa punya potensi. Hanya saja, selama ini 

potensi tersebut tidak dikelola secara maksimal sehingga desa memiliki 

konotasi daerah yang tertinggal dan tidak maju. 
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Dengan adanya BUMDes di setiap desa, diharapkan tidak ada 

kesenjangan yang begitu curam antara desa dan kota. Lebih dari itu, ini bisa 

menjadi solusi masalah sosial dan ekonomi yang ada di kota. Pasalnya, 

tidak ada lagi gelombang orang desa yang mencari pekerjaan di kota. 

Mereka tidak perlu ke kota untuk mencari uang. Di desa, mereka sudah 

berdaya. Dan inilah yang menjadi tujuan BUMDes. 

Kenapa banyak desa yang masih bingung mengembangkan BUMDes-nya? 

Dari data yang dikumpulkan Berdesa.com, minimnya pemahaman masyarakat 

mengenai BUMDes adalah kendala utamanya. Bahkan di tingkat kepala desa, 

masih banyak kepala desa yang tidak yakin BUMDes bisa menciptakan manfaat 

ekonomi untuk meningatkan kesejahteraan warganya. 

Sebagai sebuah entitas baru, BUMDes masih belum sepenuhnya 

tersosialisasi pada seluruh warga desa di berbagai belahan Indonesia. Akses 

informasi yang terbatas karena kondisi geografi sebagian besar desa menjadi 

kendala yang membuat warga kesulitan mendapatkan penjelasan menyeluruh 

mengenai apa itu BUMDesa. Misalnya desa-desa di wilayah kepulauan terpencil. 

Kendala kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi agenda yang 

menghambat perkembangan BUMDes. Tingkat pendidikan sebagian kepala desa 

dan para perangkat desa adalah salahsatunya. Kualitas SDM sangat 

mempengaruhi kemampuan seorang kepala desa untuk merumuskan kebijakan 

ekonomi bagi desanya. 

Tetapi yang paling krusial adalah, seorang kepala desa harus memahami 

bahwa sekarang ini posisinya sangat berpengaruh terhadap pengembangan 

ekonomi desanya. Berlakunya UU Desa No 6 Tahun 2014 menempatkan seorang 

kepala desa pada beberapa peran baru yang sangat berpengaruh terhadap 

kemampuan desa membangun ekonominya dengan berbasis potensi dan aset 

desa. Peran ini sangat berbeda dengan apa yang dijalankan kepala desa pada saat 

http://www.berdesa.com/mulai-2019-pemberdayaan-sdm-bakal-jadi-prioritas/
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sebelum UU Desa diberlakukan. Kini, selain bertanggungjawab pada berbagai 

urusan administrasi, kini kepala desa juga harus memiliki visi yang kuat dalam 

mengembangkan kesejahteraan ekonomi desanya. Kepala desa harus berperan 

sebagai seorang arsitektur ekonomi dengan melakukan analisa pasar dan 

merumuskan apa saja peluang pasar yang bisa dimanfaatkan oleh potensi yang 

dimiliki desanya. Setelah itu merumuskan langkah-langkah strategis untuk 

menangkap peluang itu sehingga bisa menciptakan efek ekonomi bagi desanya 

baik melalui BUMDes maupun lembaga ekonomi desa lainnya. 

Seperti yang dilakukan Desa Ponggok, Klaten yang Berjaya dengan kolam 

renang alami. BUMDes Tirta Mandiri desa ini dengan pintar mengembangkan 

nugerah alam sumber air yang mengalir di desanya menjadi kolam pemandian 

alam yang unik dan menyenangkan semua orang. Ketika tempat ini semakin 

ramai, BUMDes terus mengembangkan berbagai usaha seperti minimarket, 

warung makan dan berbagai layanan lain yang membuat semua orang semakin 

ingin untuk datang lagi menikmati asyiknya mandi di kolam dan mendapatkan 

foto-foto unik bawah air. 

Umbul Ponggok menjadi ramai bukan hanya karena mata air yang 

memancarkan derasnya air alami tetapi juga karena posisi desa ini tidak terlalu 

sulit dijangkau dari jalur lalu lintas besar antara Yogyakarta-Solo sehingga 

memudahkan orang untuk datang ke tempat ini. Tetapi Ponggok membuktikan 

bahwa potensi alam desa bisa menciptakan income yang besar untuk 

mensejahterakan warganya. 

Ponggok adalah salahsatu bukti jika dikelola dengan baik, potensi desa bisa 

menjadi magnit ekonomi yang menciptakan pusaran pendapatan mensejahterakan 

bagi desa. Setiap desa punya potensi itu dengan skala dan ragam yang berbeda. 

Peran seorang Kepala Desa dan para punggawanya adalah kunci yang akan 

menjawabnya. (aryadji/berdesa). 

http://www.berdesa.com/umbul-ponggok-menciptakan-pendapatan-fantastis-cara-bumdesa/
http://www.berdesa.com/potensi-desa-pasti-ada-begini-cara-menemukannya/
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