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Dengan bekerja melalui korporasi-korporasi besar yang mengangkangi bumi ini manusia untuk pertama 
kalinya berhasil menggunakan sumber-sumber dunia dengan efisien seperti yang didiktekan oleh logika 
keuntungan yang obyektif (George Ball, mantan Wakil Menteri Luar Negeri USA dan Ketua Lehman Brother 
Internasional)

Sungguh malang nasib petani kita
Mereka… Sembilan petani cerdas dan mandiri terpaksa meringkuk di pengapnya ruang berjeruji 
Tukirin, Suprapto, Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Ali dan Nurrochman
Tak kuasa mereka berhadapan dengan neoliberalisme pertanian
Tak kuasa atas dominasi regulasi pro manufactured consent 
Penindas kreativitas teknologi benih jagung  
Tak ada itu fiqh pertanian menyejahterakan 
Yang ada hanyalah fiqh berkarib perdagangan
Hilanglah sudah kemandirian pertanian nasional dan livelihood petani
Astaghfirullah... (Mulawarman, 2012)

Go to Hell with Your IFRS and IPSAS...
 

1. PENDAHULUAN
 Akuntansi sampai saat ini masih berada pada peripheral datum2, sebagai pelengkap core 
datum3  akuntansi Barat, sebuah pusaran kegilaan (madness) posmodernitas ekonomi yang masif. 
Posisi peripheral datum dapat dilihat dari tereduksinya kekuatan utama akuntansi Indonesia, 
Pancasila (ekonomi berbasis kerakyatan), basis ontologis keilmuan ke-Indonesia-an, tanpa peran 
coring dogmatic of datum (pemusatan agar menjadi dogma utuh datum) sebagai driver 
epistemologis, aksiologis, teknologis sampai praktik dan regulasi akuntansi di Indonesia. 
Liberalisme sebagai datum (value, ideologi, konsep) utama Kapitalisme Barat telah 
“memerangkap” akuntansi dalam kesewenang-wenangan dan kegilaan (madness) penguasa kapital 
(capital) melalui perusahaan untuk selalu menjadi alatnya yang paling efektif dan efisien. 
Liberalisme memiliki tiga unsur utama, yaitu keutamaan pada milik pribadi, pencarian dan 
maksimasi keuntungan, serta kompetisi dalam sistem ekonomi pasar bebas. Untuk mewujudkan tiga 
unsur utama liberalisme itulah, diperlukan motor penggerak berupa sistem kapitalisme  agar dapat 
dilakukan akumulasi kapital bagi kepentingan pribadi, dalam akuntansi disebut sebagai owner/
pemilik, pemegang saham, investor maupun kreditor. Jadi, jelas sekali core datum akuntansi 
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1  Makalah ini merupakan cuplikan dari rencana buku berjudul Rintisan Menuju Akuntansi Pertanian Syariah; 
dipresentasikan pada acara Seminar Internasional dalam rangka 6th Hasanuddin Accounting Days,  Universitas 
Hasanuddin, Makassar, 29 Januari 2012

2  Peripheral secara harfiah berarti pinggiran, terpinggirkan. Sedangkan Datum di sini diartikan sebagai value atau 
ideologi ilmu yang memiliki cakupan normatif, konseptual, faktual serta empiris. Peripheral Datum merupakan istilah 
posisi value atau ideologi suatu ilmu yang secara normatif, konseptual, faktual dan empiris masih berada di sisi 
terpinggirkan atau berada di pinggiran value atau ideologi ilmu yang sama dan mendominasi saat ini.

3  Core secara harfiah berarti pusat atau terpusat. Core Datum dalam tulisan ini diartikan sebagai posisi value atau 
ideologi suatu ilmu yang secara normatif, konseptual, faktual dan empiris menjadi pusat serta mendominasi saat ini.
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konvensional adalah Kapitalisme berbasis Liberalisme. Sekarang, berevolusi menjadi 
Neoliberalisme (Mulawarman 2010) yang terderivasi dalam bentuk Washington Consensus atau 
Konsensus Washington4.  
 Serangan liberalisme ekonomi yaitu kapitalisme mutakhir berbentuk Neoliberalisme 
akuntansi di Indonesia merupakan bagian dari proyek dan agenda besar seperti apa yang dikatakan 
Amien Rais dalam buku fenomenalnya Selamatkan Indonesia (2008) sebagai Korporatokrasi. 
Korporatokrasi adalah berperannya aktivitas selfish/egoism/anthrpocentrism/greedy dan capital 
yang menurut Rais (2008): 

...terdapat  di dalam pemerintahan yang dikendalikan pemilik korporasi besar 
sebagai sistem kekuasaan untuk mengontrol ekonomi dan politik global, 
dengan 7 unsur, yaitu korporasi besar, kekuatan politik pemerintah, terutama 
Amerika dan kaki-tangannya, perbankan internasional, kekuatan militer, 
media massa, kaum intelektual yang dikooptasi, dan terakhir, tidak kalah 
penting adalah elite nasional negara berkembang bermental inlander, 
komprador atau pelayan. 

 
 Akuntansi memang didesain sebagai “perangkap hegemoni korporasi” (Mayper et al. 2005) 
dan “alat” neoliberalisme ekonomi (Kim 2004; Abeysekera 2005) untuk melanggengkan 
kepentingan korporasi (Merino et al. 2005) melalui manufactured consent. Manufactured consent 
merupakan cara paling efektif dalam mengarahkan kekuasaan dan justifikasi ideologis melalui 
deregulasi untuk mendistribusikan wealth dan security secara global berbentuk penguatan pasar 
yang bebas dari intervensi regulasi. Teknisnya MNC’s mendesain deregulasi lewat harmonisasi 
akuntansi dan pemaksaan penggunaan IFRS dengan menjadikan akuntan serta analis finansial 
sebagai “professional gatekeeper”. “Professional gatekeeper” berfungsi menginjeksikan 
kepentingan MNC’s lewat lobi politik dan deregulasi audit demi profit.
 Ujung kepentingan korporasi adalah profit sebagai ideologi neoliberal paling utama yang 
harus masuk dalam deregulasi tersebut, melalui internasionalisasi akuntansi bernama IFRS 
(International Financial Reporting Standards) berbentuk IAS (International Accounting Standards) 
yang didesain oleh IASB (International Accounting Standards Board). Mungkin inilah yang disebut 
dengan Rais (2008; 177) sebagai State Capture Corruption atau State Hijacked Corruption. yaitu 
korupsi dengan menyandera negara lewat desain regulasi, baik itu berbentuk Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan kebijakan regulasi lainnya. Bahkan dijelaskan Baswir 
(2007) bahwa regulasi di Indonesia memang merupakan pesanan kartel Neokolonial:

Tetapi mereka bekerja melalui institusi yang namanya World Bank, IMF, 
Asian Development Bank. Undang-undang kita itu kebanyakan mereka itu 
yang membuat, misalnya Undang-undang Migas, di situ jelas peranan World 
Bank; Undang-undang BUMN di situ memain peranan Price Waterhouse 
Cooper, Undang-undang kelistrikan – di sini lagi-lagi ketemu peranan Asian 
Development Bank.–Nah, mereka-mereka itulah yang bermain. 

 
Ujung-ujungnya, akuntansi harus melanjutkan misinya menjadi alat penting mewujudkan 
globalisasi bagi MNC’s (Thorelli 1977 dalam Choi dan Muller 1998). Perilaku MNC’s lewat 
praktik harmonisasi akuntansi tersebut mirip bentuk kolonialisme (Choi dan Muller 1998, 48). 
“Kolonialisme” akuntansi melalui harmonisasi maupun konvergensi di Indonesia dimulai pada saat 
Indonesia mengalami krisis keuangan tahun 1997. IMF (International Monetary Fund) mengajukan 
beberapa syarat atas lending conditionalities dari Memorandum of Economic and Financial Policies 
apabila menginginkan perubahan makro ekonomi Indonesia, salah satunya adalah praktik akuntansi 
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4 Konsensus Washington sendiri merupakan puncak dari gelombang besar Neoliberalisme yang secara singkat menurut 
Williamson (2004) terdiri dari disiplin fiskal, reordering public expenditure priorities, reformasi perpajakan, liberalisasi 
interest rates, a competitive exchange rates,  liberalisasi perdagangan, liberalisasi inward foreign direct investment,  
privatisasi, deregulasi dan property rights.



Indonesia harus mengadopsi kebijakan keuangan Neoliberal IASB (Graham dan Neu 2003). Pola 
adopsi tanpa melihat sumber nilai Keindonesiaan sendiri seperti itulah yang disebut dengan 
mentalitas abdi-dalem oleh Nataatmadja (1984, xxv). Manusia bermental abdi-dalem sebenarnya 
“belum jadi manusia”, belum memiliki kemandirian ilmu dan hidup sehingga boleh atau bahkan 
harus dijajah.
 Bukan hanya untuk kepentingan korporasi saja, akuntansi juga ternyata digunakan oleh 
pemerintah melakukan desain masyarakatnya. Neu dengan menggunakan genealogi Foucauldian 
(2000) menjelaskan bagaimana akuntansi digunakan untuk menerjemahkan tujuan imperialisme dan 
kolonialisme ke dalam praktek.  Bahkan akuntansi sebagai teknologi perangkat lunak telah 
dijadikan alat pemerintah dan imperialisme untuk menjalankan programnya dan meredam resistensi  
masyarakatnya (lihat Gallhofer dan Chew, 2000; Greer dan Patel, 2000; Gibson, 2000). Menjadi 
jelaslah kepentingan negara mendesain masyarakatnya dan bekerja sama dengan korporasi, 
melakukan hegemoni regulasi tidak hanya pada internasionalisasi standar akuntansi di areal bisnis, 
tetapi juga di areal negara lewat apa yang ramai saat ini digaungkan, yaitu New Public Management 
(NPM). Dengan koridor NPM maka segala bentuk kebijakan publik harus diorientasikan pada 
mekanisme pasar bebas, privatisasi perusahaan publik milik negara dan daerah, termasuk kebijakan 
otonomi daerah berbasis manajemen model swasta. Implementasi NPM di ranah akuntansi adalah 
digagasnya IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) yang didesain IPSASB 
(International Public Sector Accounting Standards Board). 
 Kedua boards tersebut (IASB dan IPSASB) di bawah koordinasi langsung IFAC 
(International Federation of Accountants) yang berdomisili di New York, Amerika Serikat. Sub-
ordinat IFAC di Indonesia, bila merujuk istilah Merino et al. (2005), pelaksana interpretasi standar 
akuntansi di Indonesia, Professional Gatekeepers,  yaitu DSAK-IAI (Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia, DSASP-IAI (Dewan Standar Akuntansi Sektor Publik Ikatan 
Akuntan Indonesia), regulasi Standar Akuntansi Pemerintah melalui UU Negara, dan jejaring 
nasional-internasionalnya. Baik IFRS maupun IPSAS merupakan pintu-pintu Neoliberalisme di 
ranah akuntansi untuk merealisasikan 10 kebijakan Konsensus Washington. 
 Apakah IFRS baik-baik saja dan dapat diterapkan (apakah itu harmonisasi, konvergensi, atau 
adopsi) sebagai jalan untuk memberikan kemanfaatan, seperti selalu didengung-dengungkan IAI, 
dalam (1) memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan Standar Akuntansi 
Keuangan yang dikenal secara Internasional (enhance comparability), (2) meningkatkan arus 
investasi global melalui transparansi, (3) menurunkan biaya modal dengan membuka fund raising 
melalui pasar modal secara global, dan (4) menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan? 
Demikian pula IPSAS yang dijadikan rujukan pengembangan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintahan) untuk sektor pemerintahan yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia melalui 
strategi cash toward accrual tidak mengandung masalah dan akan baik-baik saja? Pertanyaan 
lanjutannya baik IFRS maupun IPSAS memang telah dapat mengakomodasi kepentingan tujuan 
akhir masyarakat Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu masyarakat adil 
dan makmur? Untuk memudahkan analisis pertanyaan-pertanyaan di atas tulisan ini mencoba 
memotret langsung bagaimana akuntansi dihadapkan kepada kepentingan petani dan pertanian. 
Apakah memang benar, agar jalan NM dan MNC’s mulus dan tanpa hambatan, maka akuntansi 
dijadikan “kendaraan” untuk hegemoni seluruh sektor bisnis dan ekonomi, termasuk pertanian? 
Apakah memang benar bahwa liberalisasi akuntansi di bidang pertanian harus menjadi jalan utama 
keberhasilan kepentingan ekonomi dan bisnis memuluskan agenda pasar bebas melalui rancangan 
IAS 41 untuk sektor privat dan IPSAS 27 untuk sektor publik, yang akan segera dikonvergensikan 
oleh IAI, membuat pengerdilan dan membentuk sub-ordinasi peran petani serta kebijakan negara di 
bidang pertanian?
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 Pertanyaannya kemudian bagaimana bentuk akuntansi pertanian yang berpihak pada 
kepentingan petani, sosiospiritualitas perdesaan, sustainabilitas alam, kemandirian pertanian negara 
sekaligus petani? Tulisan ini merupakan tahap awal pengembangan awal dan (semoga menjadi) 
solusi bentuk akuntansi pertanian yang berpihak pada kepentingan petani, sosiospiritualitas 
perdesaan, sustainabilitas alam, kemandirian pertanian negara sekaligus petani yaitu AKUNTANSI 
PERTANIAN SYARIAH.

 
2. PERTANIAN: SOKO GURU PEREKONOMIAN (INTER)NASIONAL?

Pertanian sejak lama telah menjadi simbol “soko guru” perekonomian nasional. Tetapi kenyataan 
menunjukkan bahwa pertanian adalah salah satu areal bisnis yang ternyata juga harus masuk dalam 
koridor regulasi internasionalisasi dan Konsensus Washington. Mengapa pertanian menjadi penting 
sebagai salah satu agenda neoliberalisme? Karena pertanian merupakan kunci masa depan pangan 
dunia yang harus dikendalikan melalui satu pintu, yaitu liberalisasi perdagangan. Dimana kemudian 
bentuk kooptasi dan dominasi kepentingan neoliberalisme di pertanian melalui liberalisasi 
perdagangan? Hal ini nampak pada pergulatan kepentingan MNC’s melakukan kooptasi teknologi 
benih, budidaya pertanian, teknologi pasca panen, sampai pada pemasaran pertanian. 
 Cerita mengenai sembilan petani dalam puisi yang penulis tampilkan di atas merupakan 
realitas pertanian kita yang harus berhadapan dengan hukum, karena melakukan pembenihan tanpa 
sertifikat. Carut  marut kebijakan pertanian yang mengakibatkan kesengsaraan para petani kreatif di 
Kediri tersebut merupakan dampak dari apa yang disebut saat ini sebagai neoliberalisme. Pertanian 
terpenjara oleh deregulasi perundang-undangan pro liberalisasi perdagangan pertanian akibat 
diterapkannya Konsensus Washington. Ya, memang pertanian nasional kita telah memasuki fase 
lanjutan dari kooptasi kepentingan “gurita perusahaan multinasional atau multinational companies 
(MNC’s) dan negara maju (NM)”  melalui konsep pertanian modern, yaitu agribisnis. Simbol yang 
mengatakan bahwa pertanian nasional bukan hanya sekedar kegiatan bercocok tanam untuk 
menghasilkan bahan pangan, tetapi merupakan bagian dari budaya dan sekaligus urat nadi 
kehidupan masyarakatnya sepertinya tidak berlaku lagi di negeri ini. Demikian pula simbol petani 
sebagai penjaga ketersediaan pangan nasional, pusat tradisi ekonomi rakyat, kearifan lokal, dan 
interaksi sosial-spiritual. Kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia telah diserbu impor beras, gula, 
jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan, daging, susu dan bahkan garam. Bukan hanya itu, petani 
kita tidak lagi mandiri, mereka telah tergantung pada ketersediaan benih, pupuk, pestisida, sampai 
pasar penjualan hasil panen pada mekanisme pasar bebas dan MNC’s serta NM.
 Dengan orientasi agribisnis, petani yang semula memiliki pandangan hidup petani rakyat 
(peneliti Barat bisanya menggunakan peasant5) berwawasan moral-social-environmental-spiritual 
“dikreasi” menjadi farmer (petani berorientasi ekonomi) sebagai program modernitas petani. 
Pertanian secara nasional terbingkai secara utuh dan mengerucut pada model agribisnis, pertanian 
sebagai bentuk bisnis yang tidak lagi mementingkan petani dan perdesaan sebagai fungsi ketahanan 
pangan, tetapi mekanisme pasar didasari pada kepentingan bisnislah yang menentukan kepentingan 
pangan nasional. Padahal seperti dikatakan Mubyarto dan Santosa (2003), pertanian bukan hanya 
aktivitas ekonomi untuk menghasilkan pendapatan saja, lebih dari itu pertanian adalah sebuah cara 
hidup sebagian besar petani Indonesia. Dua pisau kembar kebijakan ekonomi pertanian dari sisi 
bisnis dan politik inilah yang memberikan dampak makin miskinnya petani dan tergantung pada 
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5 Mulawarman (2012) tidak sepakat petani rakyat di Indonesia direlasikan dengan istilah peasant. Peasant dikonotasikan 
sebagai model petani kecil tak berdaya. Untuk menghindari “kooptasi” negatif seperti itu penulis menggunakan “petani 
rakyat” yang lebih dekat dengan nilai-nilai dasar ekonomi kerakyatan.



“MNC’s product”, jalan menuju hancurnya lingkungan, serta hilangnya kemandirian pangan akibat 
ketergantungan impor semua aspek ekonomi pertanian pada NM dan MNC’s.  

2.1. Gurita MNC’s di Bidang Pertanian
 Peran MNC’s di bidang pertanian telah menguasai industri hulu seperti pengembangan 
teknologi benih, pupuk, atau pestisida, serta industri hilir seperti pasca panen, industri pengolahan, 
distribusi, sampai standarisasi. Dampak yang muncul akibat kekuatan MNC’s yang menggurita, 
sampai sedemikian rupa dapat mengatur suplai dan harga produk pangan sesuai kepentingan 
mereka (Sawit 2008; Susilowati dan Kustiari 2009). Menurut Susilowati dan Kustiari (2009) lebih 
dari 100 MNC’s pertanian dengan konsentrasi pada bisnis benih, pestisida, pupuk beroperasi di 
Indonesia. 
 Braun (2008) dalam Sawit (2008) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penelitian IFPRI 
memperkirakan 6,5 miliar konsumen di seluruh dunia dilayani oleh MNC’s melalui seluruh lini 
distribusi mulai dari industri input pertanian, pengolahan pangan, perdagangan sampai swalayan 
multinasional. Gambar 16  menunjukkan jaringan MNC’s yang menguasai seluruh lini pertanian 
mulai dari benih sampai pengecer. Industri input pertanian disuplai oleh 10 perusahaan besar, (5 
perusahaan besar diantaranya Syngenta, Monsanto, Bayer, BASF dan Dow Agro) dengan nilai 
penjualan sebesar USD 40 miliar. Indonesia memperoleh distribusi benih seperti kapas dan padi 
dari Monsanto dan Bayer (Braun 2008a dalam Sawit 2008). Jumlah usaha tani yang tergantung 
serta dikuasai MNC’s mencapai 450 juta, sebagian besar, yaitu 85 persen adalah petani yang 
memiliki lahan kurang dari 2 Ha7. Ketergantungan petani terjadi pada industri olahan dan pedagang 
pangan. Sepuluh besar MNC’s menguasai penjualan yang mencapai USD 409 miliar. Diantaranya, 
lima besar itu adalah Nestle, Cargill, ADM, Unilever dan Kraft  Foods. Indonesia juga masuk dalam 
cengkeraman jaringan MNC’s tersebut, terutama Nestle yang menguasai pasar kakao dunia, Cargill 
menguasai perdagangan pakan ternak, dan Unilever menguasai pangan olahan. Petani juga tidak 
berdaya dengan persaingan di tingkat pemasaran eceran memperebutkan konsumen melawan 
pengecer pangan global. 10 pemain besar pasar retail menguasai penjualan mencapai USD 1091 
miliar (5 MNC’s diantaranya adalah Wal Mart, Carrefour, Metro Group, Tesco dan Seven & I. Di 
Indonesia bahkan para pengecer global telah merambah ke berbagai kota di Jawa dan Luar Jawa, 
terutama Carrefour. Perkembangan pasar retail telah meredupkan banyak usaha retail tradisional di 
Indonesia.
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6 Gambar 1 bila diteliti lebih jauh sebenarnya merupakan turunan dari gagasan umum dari “A generalized agribusiness 
global value chain in a developing economy and types of TNC Players” (Hafiz Mirza and Anne Miroux; makalah expert 
meeting How To Feed the World 2050 yang diadakan oleh FAO lembaga di bawah United Nations tanggal 24-26 Juni 
2009 di Roma; http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/Presentations/Mirza2.pdf; lihat 
lampiran) 

7 Menurut laporan Action Aid terdapat 30 perusahaan dunia saat ini menguasai sepertiga produk makanan jadi di seluruh 
dunia. Di antaranya lima perusahaan menguasai 75 persen dari perdagangan internasional untuk gandum, enam 
perusahaan menguasai 75 persen dari pasar global untuk pestisida, dua perusahaan bahkan menguasai separuh dari 
pisang dunia, tiga perusahaan menguasai 85 persen teh dunia. Sedangkan Monsato, perusahaan paling besar di dunia di 
bidang pertanian menguasai pasar benih (Wibowo 2005).

http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/Presentations/Mirza2.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/esa/Global_persepctives/Presentations/Mirza2.pdf


Gambar 1. Gurita MNC’s di seluruh lini Pertanian
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 Serbuan agribisnis dunia sebagaimana dilaporkan Agro Observer (2006) tidak hanya sebatas 
penguasaan pasar, tetapi saat ini telah memasuki era baru dengan akuisisi dan kepemilikan 
perusahaan lokal. Sejumlah perusahaan pangan atau agro industri di Indonesia bahkan telah 
dikuasai MNC’s besar, seperti Danone (air mineral Aqua, 74 persen), Unilever (Teh Sari Wangi, 
Kecap  Bango, Makan Ringan Taro, 100 persen), Nestle, Coca Cola (air mineral ADES, 100 persen), 
Hj Heinz (kecap, sirup dan saos ABC, 65 persen), Campbels (Makanan ringan Helios dan Nyam-
nyam, 100 persen), Numico (Susu SGM, 82 persen), dan Phillip Morris (perusahaan rokok HM 
Sampoerna, 100 persen).  
 Kenyataan agenda korporatokrasi yang melibatkan perselingkungan global antara NM dan 
MNC memang tak dapat  dielakkan, semua berujung pada, sebagaimana ditegaskan Susilowati dan 
Kustiari (2009), maksimalisasi keuntungan MNC’s dan sebaliknya petani dan negara berkembang 
(baca: Indonesia) makin tersudut tak berdaya dalam mengakses serta mengontrol berbagai 
sumberdaya produktif maupun menentukan sendiri kebijakan produksi, distribusi dan konsumsi 
pangan sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masing-masing wilayah.

2.2. Unfair and Imbalance Trade Pertanian Negara Maju 
 Konsentrasi produksi pangan dan perdagangan ternyata juga berada di NM dan bukannya di 
Negara Berkembang (NB). Negarapun tak luput dari perangkap liberalisasi perdagangan. Hal ini 
tampak dari bagaimana negara-negara maju melakukan ketidakadilan perdagangan (unfair trade) 
dan ketidakseimbangan (imbalance trade)  terhadap negara-negara berkembang yang nampak pada 
Agreement on Agriculture (AoA) atau Perjanjian Pertanian 1994 di Putaran Uruguay World Trade 
Organization (WTO) yang terus menerus masih dinegosiasikan ulang dalam kerangka Putaran Doha 
WTO hingga sekarang (Sawit 2008). 
 Kenyataan bahwa neoliberalisme berdasarkan kebebasan perdagangan hanyalah sikap 
ambigu yang diterapkan untuk NB dan tidak untuk NM. Hasil penelitian Sawit  (2007) 
memperlihatkan bahwa dalam dua dasawarsa terakhir terungkap tren produksi pangan semakin 
mengerucut ke sejumlah NM, yaitu USA, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru dan Kanada. USA 
menghasilkan jagung, minyak kedelai, gandum, daging unggas, beras, kedelai, buah, sayur, daging 
sapi, susu bubuk skim dan keju. Uni Eropa memproduksi buah, sayur, jagung, gula, gandum, daging 
sapi, daging unggas, susu bubuk skim, mentega dan keju. Australia menghasilkan jagung, gula, 
gandum, daging sapi, susu bubuk skim, mentega, keju. Selandia Baru menghasilkan daging sapi, 
susu bubuk skim, mentega, keju. Kanada memproduksi mentega, daging sapi, buah, sayur, minyak 
kedelai, gandum dan jagung. 
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 Konsentrasi dapat terjadi di NM menurut Sawit (2008) terutama USA dan Uni Eropa karena 
mereka melakukan subsidi pertaniannya besar-besaran untuk sejumlah produk pangan, seperti 
beras, jagung, kedelai, gandum, daging sapi, daging unggas, susu dan sejumlah buah-buahan serta 
sayur-sayuran. Berbagai ragam bentuk subsidi itu diantaranya dapat dilihat dari besaran PSE 
(Producer Support Estimate) meliputi antara lain market price support, payments based on are 
planted/animal numbers/input use/input constraints. Pendapatan petani beras, gula dan daging sapi 
di negara OECD yang berasal dari bantuan pemerintah mencapai masing-masing 78 persen untuk 
beras, 51 persen untuk gula, dan 33 persen untuk daging sapi. Artinya, hanya 22 persen pendapatan 
petani beras misalnya di OECD berasal dari usaha tani mereka sendiri, selebihnya dari subsidi 
pemerintah. Petani jagung dan kedelai memperoleh subsidi dari pemerintah sebesar 24 persen. 
Sedangkan peternak unggas memperoleh subsidi 17 persen.  
 Implikasi dari kebijakan negara produksi pangan jelas berpengaruh sangat besar terhadap 
NB, termasuk Indonesia. Implikasi tersebut dapat dipotret melalui tiga hal, pertama, pada saat 
subsidi besar-besaran dilakukan, harga pangan di pasar dunia menjadi rendah. Harga pangan rendah 
itu bukanlah gambaran efisiensi, tetapi merupakan bentuk persaingan yang tidak fair. Subsidi 
kemudian memberi pengaruh negatifnya terhadap NB, baik petani di negara impor netto maupun 
petani di negara ekspor netto. Kedua, pada saat kebijakan pangan OECD berubah, misalnya terjadi 
pengalihan subsidi ke biofuel seperti terjadi beberapa tahun terakhir, maka perubahan tersebut 
berdampak negatif pula kepada konsumen di NB impor netto pangan seperti Indonesia. Harga 
pangan menjadi mahal dan inflasi meningkat. Ketiga, bila terjadi serangan hama dan penyakit pada 
tanaman serta bencana alamm, dampaknya cukup luas ke seluruh dunia. Negara impor netto akan 
kesulitan mengakses pangan (Sawit 2008).

2.3. Pembangunan Pertanian Berbasis Agribisnis
 Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas dapat dilihat bagaimana dampak dari globalisasi 
pertanian sebagai konsekuensi logis diterapkannya Konsensus Washington sekaligus inkonsistensi 
ketidakadilan perdagangan internasional oleh NM. Indonesia sebagai salah satu negara yang berada 
di persimpangan kepentingan neoliberalisme MNC’s sekaligus ketidakadilan NM nampaknya tidak 
berdaya menghadapi serbuan perdagangan internasional seperti ini. Infrasuktur dan suprastruktur 
negara dalam membela kepentingan petani dan pertanian nasional nampaknya tidak berdaya akibat 
belitan hutang luar negeri dan keterikatan pada mekanisme ekonomi yang didesain oleh IMF, World 
Bank dan WTO di mana Indonesia menjadi anggotanya.
 Beberapa usulan pemberdayaan dan perlindungan petani maupun pengembangan serta 
rancangan kemandirian sistem pertanian nasional telah banyak diajukan. Salah satunya yang 
dominan saat ini berkenaan pembangunan pertanian berbasis Agribisnis. Pandangan Agribisnis 
mengacu pada konsep John H. Davis dan Ray A. Goldberg yang dikembangkan tahun 1957. 
Menurut mereka:

agribusiness as "the sum total of all operations involved in the manufacture 
and distribution of farm supplies; production operations on the farm; and 
the storage, processing and distribution of farm commodities and items 
made from them." (Davis and Goldberg 1957, 2) 

Pendekatan agribisnis sebagai paradigma baru pembangunan pertanian di Indonesia memang 
mengacu pada agribisnis yang dikembangkan oleh Davis dan Goldberg di atas, dengan 
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mendasarkan pada lima premis dasar agribisnis8. Rumusan inilah yang nampaknya digunakan 
sebagai konsep pembangunan pertanian dari Departemen Pertanian, yang dituangkan dalam visi 
terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis 
yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Mubyarto dan Santosa 
2003). Konsep Agribisnis agar dapat  berjalan dengan baik di samping penguatan di dalam negeri 
juga harus dilakukan penguatan eksternal dengan perlindungan petani di tingkat Internasional (lihat  
misalnya Sawit 2008; Susilowati dan Kustiari 2009; Nainggolan 2005; Dillon 2009)9. 
 Gagasan tersebut digambarkan dalam bentuk agribisnis terintegrasi yang meliputi tiga hal, 
yaitu pertanian, processing, dan pemasaran dan terangkum dalam lima subsistem pengembangan 
agribisnis. Pengembangan lima subsistem agribisnis seperti digambarkan Nainggolan (2005) 
merupakan gagasan yang sama dan sebangun dengan gagasan yang diluncurkan Bungaran Saragih, 
pakar Ekonomi Pertanian dari IPB, yang juga sejawat Nainggolan. Berikut matriks lima subsistem 
pengembangan agribisnis menurut Nainggolan (2005):

Gambar 2. Five Subsystems of Agribusiness Development

swasta dan publik mencakup pengembangan infrastruktur, pengembangan industri 
benih, pengembangan dan penguatan agroindustri di pedesaan, pengembangan 
informasi pasar, restrukturisasi pasar dan kebijakan perdagangan, pengembangan 
sektor swasta, usaha mikro, kecil, menengah, stabilitas ekonomi makro, 
deregulasi pasar lahan, penguatan pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, dan 
peningkatan produktivitas pedesaan. Semua kebijakan ini harus dilakukan secara 
transparan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholders yang terlibat 
pembangunan pertanian dan pedesaan. 
 Gagasan tersebut digambarkan dalam bentuk agribisnis terintegrasi yang 
meliputi tiga hal, yaitu pertanian, processing, dan pemasaran dan terangkum 
dalam lima subsistem pengembangan agribisnis. Pengembangan lima subsistem 
agribisnis seperti digambarkan Nainggolan (2005) merupakan gagasan yang sama 
dan sebangun dengan gagasan yang diluncurkan Bungaran Saragih, pakar 
Ekonomi Pertanian dari IPB, yang juga sejawat Nainggolan. Berikut matriks lima 
subsistem pengembangan agribisnis menurut Nainggolan (2005):

Gambar 2. Five Subsystems of Agribusiness Development
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Sumber: Nainggolan (2005, 34)
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8 Pertama, adalah suatu kebenaran umum bahwa semua usaha pertanian berorientasi laba (profit oriented), termasuk di 
Indonesia. Kedua, pertanian adalah komponen rantai dalam sistem komoditi, sehingga kinerjanya ditentukan oleh 
kinerja sistem komoditi secara keseluruhan. Ketiga,  pendekatan sistem agribisnis adalah formulasi kebijakan sektor 
pertanian yang logis, dan harus dianggap sebagai alasan ilmiah yang positif, bukan ideologis dan normatif. Keempat, 
Sistem agribisnis secara intrinsik netral terhadap semua skala usaha, dan kelima, pendekatan sistem agribisnis 
khususnya ditujukan untuk negara sedang berkembang.

9  Gagasan penguatan petani sekaligus beradaptasi menuju Agribisnis dapat dilihat dari pemikiran Nainggolan (2005) 
yang mengusulkan visi baru pertanian yang dapat memberikan solusi atas penyerapan tenaga kerja,  pembentukan 
kapital, penyediaan pangan, dan menyediakan bahan baku untuk industri,  melalui integrasi sektoral yang mencakup 
aktivitas-aktivitas terkait mulai dari subsistem hulu sampai hilir. Pemerintahan yang baik dituntut untuk mendorong 
koordiansi antara institusi swasta dan publik mencakup pengembangan infrastruktur, pengembangan industri benih, 
pengembangan dan penguatan agroindustri di pedesaan, pengembangan informasi pasar,  restrukturisasi pasar dan 
kebijakan perdagangan,  pengembangan sektor swasta,  usaha mikro, kecil, menengah, stabilitas ekonomi makro, 
deregulasi pasar lahan, penguatan pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan produktivitas pedesaan. 
Semua kebijakan ini harus dilakukan secara transparan dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholders yang terlibat 
pembangunan pertanian dan pedesaan.



 Pemikiran pertanian berbasis agribisnis di Indonesia yang dimotori Bungaran Saragih10 ini 
pulalah yang kemudian mengarahkan model akuntansi berbasis farm accounting (akuntansi 
pertanian). Farm accounting mengacu pada definisi petani sebagai pengusaha pertanian (farmer) 
yang melakukan kegiatan pertanian sebagai sebuah kegiatan ekonomi bisnis untuk mencari 
keuntungan setinggi-tingginya (Mosher 1966). Farm accounting menurut Scovill (1918), salah satu 
penulis buku Farm Accounting paling awal di Amerika Serikat, merupakan adopsi akuntansi secara 
komersial  dan digunakan sebagai alat bagi farmer terutama pemilik lahan pertanian yang luas 
untuk memberikan informasi kondisi keuangan pertanian terutama berkenaan dengan keuntungan 
dan peningkatan aset, sebagai proses menuju bentuk industri kapitalis. Hal ini ditegaskan oleh 
Bexell dan Nichols (1913) di awal abad XX, bahwa farming merupakan satu dari “Captain of 
Industry” dan bisnis paling modern saat itu. Sejak saat itu akuntansi pertanian merupakan bagian 
aktivitas bisnis pertanian. Bahkan di fase neoliberal sekarang akuntansi pertanian merupakan guide 
dari farm, seperti didefinisikan oleh Agromisa Foundation (2006) sebagai berikut: 

...farm as a commercial enterprise operating in a market economy. 
Generally the word farm has a wider meaning namely land, livestock and 
crops, farm buildings and a house; and a place where people live and work 
and where financial-economic aspect are not the only ones which are 
important for the people who live on the farm. In our guide the farmer owns 
or rents land and farm buildings, borrows money if and when necessary, 
owns and buys livestock, equipment and machinery, buys other input in the 
form of goods and services, and sells farm output; all this with the purpose 
of making (more) profit and a better and lasting living for the family.

 Pendekatan agribisnis berbasis neoliberalisme jelas memberi jalan yang sama kepada 
akuntansi di Indonesia untuk menerapkan secara bertahap liberalisasi akuntansi berbasis IFRS dan 
IPSAS. Menjadi sangat wajar apabila nanti IAS 41 dari IFRS dan IPSAS 27 dari IPSASB akan 
ditangkap dan dijadikan pedoman akuntansi di Indonesia. Apakah ini dapat dibenarkan?

3. KRITIK TERHADAP AKUNTANSI PERTANIAN NEOLIBERAL

Ketika akuntansi hanya dipahami sebagai informasi angka dan bisnis yang selalu dekat dengan 
aktivitas ekonomi dan perusahaan, maka menjadi wajar kemudian akuntansi yang dikembangkan di 
domain pertanian juga berhubungan dengan pengembangan farming system, disebut Farm 
Accounting atau Akuntansi Pertanian. Pengembangan Farm Accounting sebenarnya pula bukanlah 
bidang baru, bahkan perkembangannya seiring dengan perkembangan akuntansi. Lihat misalnya 
karya-karya penting awal baik buku berbentuk teknis maupun teoritis seperti Roberts (1903), 
Goodyear (1911), Bexell dan Nichols (1913), Finlay (1914), Scovill (1918), Warren (1918), Currier 
et al. (1924), Goodyear (1929), Chew (1927). Seluruh karya-karya awal mengenai Farm 
Accounting tersebut mendeklarasikan akuntansi bagi petani penting untuk mendukung aktivitas 
bisnisnya sekaligus menegaskan bahwa pertanian adalah business as usual, not more. Akuntansi 
adalah salah satu cara untuk memahami pertanian dalam konteks busines. Bahkan lebih jauh 
misalnya ketika membahas farm cost accounting, Thomson (1915) memandang bahwa:  
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10  Gagasan Saragih (2010, 5) mengenai agribisnis adalah transformasi dan adopsi besar-besaran dari kesuksesan 
penerapan agribisnis Amerika Serikat. Menurutnya Amerika Serikat merupakan salah satu contoh keberhasilan 
ekonominya mencapai fase innovation-driven pada agribisnis.  Bahkan Saragih (2005, 5),  sang penggerak lokomotif 
Agribisnis di Indonesia menegaskan bahwa dengan: ”...membangun agribisnis akan mampu mentransformasikan 
perekonomian Indonesia dari berbasis pertanian (agricultural based economy) dengan produk utama (natural resources 
and unskill labor intensive) kepada perekonomian berbasis industri (agroindustry based economy) dengan produk 
utama bersifat capital and skill labor intensive dan kepada perekonomian berbasis inovasi (innovation based economy) 
dengan produk utama bersifat innovation and skill labor intensive.”



the subject of farm cost accounting is of interest to people who are inclined 
to study the farm from the business viewpoint. 

 
 Farm Accounting merupakan salah alat alat tercapainya tujuan profesi petani dalam Farm 
Management, yang diasumsikan berperilaku sebagai homo economicus di dunia pertanian. Warrent 
(1918, 1-14) memandang petani bukan lagi dalam kompleksitas peran sebagai business man, 
mekanis, naturalis dan pekerja, tetapi petani sebagai sosok yang harus membukukan profit tertinggi 
berdasar kombinasi kemampuan berdasarkan pengalaman, pengetahuan saintifik atas produksi 
tanaman dan hewan, skill manual dan mekanis, serta kerja keras. Pandangan di atas sejalan dengan 
gagasan Roberts (1903) yang mengatakan bahwa petani di samping sebagai scientific man, lebih 
penting lagi adalah sebagai good business man. Good Business Man baginya bukan hanya dapat 
membudidayakan tanaman, tetapi juga harus dapat melakukan transaksi bisnis dengan cerdas, yang 
dengan itu maka petani akan dapat membukukan keuntungan yang signifikan.  
 Pandangan awal pengembangan Farm Accounting sebagai homo economicus ternyata tidak 
berubah sampai saat ini, bahkan berkembang lebih jauh bukan lagi saintifik, tetapi just a business 
man in farming area (Markham 2003; Gietama 2006). Gietama (2006) dalam buku panduan Farm 
Accounting yang dikeluarkan Agromisa Foundation, memosisikan akuntansi pertanian merupakan 
bagian dari pertanian yang di dalamnya pertanian dipandang sebagai aktivitas perusahaan bisnis di 
areal ekonomi pasar (the farm as a commercial enterprise operating in a market economy) untuk 
menentukan (opening) balance sheet (mulai dari pengukuran dan pencatatan farm resources, 
kalkulasi depresiasi, sampai dengan penentuan inventory menggunakan present value dan valuation 
of resources), melakukan pencatatan selama periode tertentu yang disebut  dengan book-keeping 
atau cash analysis book  (meliputi cash book, petty cash dan diary, sampai terbentuknya cash 
analysis book), sehingga dapat dilakukan pencatatan closing balance sheet dan kalkulasi Net Farm 
Income (Net Farm Income = Total (or Gross) Output - Total Real Costs) serta Profit and Loss 
Account. Kata kunci dari Farm Accounting berdasarkan penjelasan Gietama adalah pada Net Farm 
Income, Laba Bersih Pertanian. Jadi jelas sekali posisi Farm Accounting adalah Laba, tidak lebih 
(lihat pula misal Pariser 1991).
 Kepentingan petani melakukan aktivitas usahanya bergantung kepada bagaimana 
mengoptimalkan sumber daya terbatas yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan 
semaksimal mungkin. Akuntansi yang muncul sebagai konsekuensinya adalah sebagai tools, 
perangkat pembantu petani untuk memproses informasi keuangan yang merupakan keluaran dari 
aktivitas bisnisnya. Akuntansi menjadi alat bagi petani untuk mengeksploitasi sumber daya yang 
dimilikinya sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi yang berkepentingan, 
terutama informasi usaha tani, akuntansi biaya dan manajemen sampai dengan laporan keuangan. 
Ujungnya adalah bagaimana akuntansi dapat memberikan informasi mengenai kas, aset, hutang, 
ekuitas dan laba usaha tani. Bahkan berkembang menjadi pertanian mutakhir, agribisnis dan 
internasionalisasi akuntansi untuk melancarkan proyek neoliberal melalui IFRS yang mendesain 
IAS 41 (lihat juga riset Argiles dan Slof 2001; Elad 2004; Ratnayake 2010) dan IPSASB yang 
mendesain IPSAS 27.  
 Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konsekuenasi logis kooptasi neoliberalisme oleh 
MNC’s di bidang pertanian adalah diterapkannya internasionalisasi dan harmonisasi akuntansi 
pertanian. Regulasi standarisasi internasional akuntansi pertanian untuk bisnis, yaitu IAS 
(International Accounting Standard) 41 sebagai representasi kooptasi neoliberalisme dalam IFRS, 
sedangkan representasi kooptasi dalam IPSASB melalui IPSAS (International Public Sector 
Accounting Standard) 27. Jeratan teknis IAS 41 dan IPSAS 27 adalah pada konsep  kunci fair value 
dan basis accrual. Kata kunci fair value dan accrual inilah yang menjadi magic words bagi 
neoliberalisme melakukan kooptasi pertanian dan petani di Indonesia. Seperti diketahui bahwa fair 
value dan accrual adalah konsep akuntansi neoliberal seperti  termaktub pada pesan IAS 
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berbasis IFRS maupun IPSAS berbasis NPM semuanya mengarah pada mekanisme pasar 
bebas atau dalam bahasa teknisnya yaitu liberalisasi perdagangan. Dengan magic words itu 
pula kemudian orientasi politik pembangunan pertanian dikerucutkan pada kebijakan agribisnis.
 Bentuk eksploitasi akuntansi pertanian terekam jelas dalam pendefinisan tujuan IAS 41: 

The objective of IAS 41 is to establish standards of accounting  for 
agricultural activity--the management of the biological transformation of 
biological assets (living plants and animals) into agricultural produce 
(harvested product of the enterprise's biological assets).

maupun IPSAS 27:
IPSAS 27 prescribes the accounting treatment and disclosures related to 
agricultural activity, a matter not covered in other standards. Agricultural 
activity is the management by an entity of the biological transformation of 
living animals or plants (biological assets) for sale, or for distribution at 
 no charge or for a nominal charge or for conversion into 
agricultural produce or into additional biological assets. 

 Bila dilihat dari definisi di atas jelas sekali akuntansi pertanian digiring hanya pada prinsip 
agribisnis yang sarat dengan aspek ekonomi. Artinya pertanian memang sudah dianggap sebagai 
bisnis yang dengan domain ekonomi seperti itu maka petani tidak lagi dilihat sebagai homo socius 
apalagi homo religious. Bahkan dengan diterapkannya aspek pengukuran fair value maka seluruh 
aspek pertanian diasumsikan masuk dalam ruang pasar bebas. Nilai wajar, seperti dijelaskan dalam 
IFRS 13 mengenai Fair value Measurement, diukur dengan menggunakan harga di pasar utama 
bagi aktiva atau kewajiban (yaitu pasar dengan volume terbesar dan tingkat aktifitas untuk aktiva 
atau kewajiban) atau, dalam hal tidak adanya pasar utama maka yang dipakai adalah pasar yang 
paling menguntungkan bagi aktiva atau kewajiban tersebut. Penegasan konsep nilai wajar seperti itu 
tidak lagi melihat pusat kepentingan pertanian adalah petani maupun ketahanan produksi pangan 
nasional misalnya. Nilai wajar juga tidak melihat aspek sosial dan sustainabilitas lingkungan. Kunci 
utamanya adalah pada aset dan hasil pertanian bermanfaat di pasar atau tidak.
 Baik IAS 41 maupun IPSAS 27 memiliki kesamaan tujuan yaitu menetapkan standar 
akuntansi untuk kegiatan pertanian, terutama pengelolaan transformasi biologis aset biologis 
(tanaman dan hewan hidup) ke dalam hasil pertanian (hasil panen perusahaan aset biologis). Sentral 
dari akuntansi pertanian di sini adalah bagaimana perusahaan mengakui aset biologis berdasarkan 
asumsi ketika aset biologis tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi masa depan yang mengalir 
ke perusahaan serta penggunaan nilai wajar (fair value) atau cost atas aset  yang dapat diukur secara 
reliabel (IAS 41, par 12 dan IPSAS 27, par 16). Sedangkan produksi pertanian harus diukur 
berdasar nilai wajar pada point of sale costs pada saat panen (IAS 41, par 13 dan IPSAS 27, par 18). 
 Di samping pentingnya fair value dalam pengukuran IAS 41 dan IPSAS 27 juga 
memberlakukan prinsip  akrual. Penerapan prinsip akrual menjadi penting untuk memberikan 
penilaian manfaat ekonomi masa depan seperti terlihat pada proses pengakuan aset biologis yang 
memungkinkan dinilai secara ekonomis dan memberikan manfaat masa depan. Lebih mendasar lagi 
adalah akrual juga harus diterapkan pada ruang publik seperti terlihat pada par 55 IPSAS 27 tentang 
pentingnya adopsi akrual di sektor publik:

Where an entity initially recognizes biological assets or agricultural produce 
on the first-time adoption of the accrual basis of accounting, the  e n t i t y 
shall report the effect of the initial recognition of those assets, and that 
produce as an adjustment to the opening balance of accumulated  surpluses 
or deficits for the period in which this Standard is first adopted.

 Berkenaan dengan pendekatan fair value dan akrual dalam akuntansi seperti disebutkan di 
atas diperlukan penyesuaian agar tidak menghancurkan sifat  dasar petani dan pertanian nasional. 
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Tidak mungkin konsep  pengukuran fair value dipergunakan dalam konteks akuntansi pertanian di 
Indonesia. Prinsip yang dekat dengan nilai-nilai Islam adalah current values, itupun harus 
dijalankan secara terbatas. Limited Current Values akan dijelaskan secara rinci di bawah. Sedangkan 
prinsip akrual masih dapat dipergunakan, meskipun konsep inipun tidak sepenuhnya dapat 
dipergunakan keseluruhan. Berikut penjelasan mengenai penggunaan Limited Curent Values dan 
Limited Accrual. 

3.1. Fair Value dalam Akuntansi Pertanian
 Fair value yang diterapkan pada IAS 41 memang merujuk pada salah satu model 
pengukuran dalam current values. Penentuan nilai wajar menurut IAS 41 dapat menggunakan tiga 
pendekatan, yaitu pendekatan pasar, pendekatan biaya, pendekatan pendapatan. Ketiganya sulit 
digunakan masih tergantung pada mekanisme penting dari pengukuran fair value, yaitu discounted 
factor. Hal ini jelas sangat  bertentangan dengan prinsip Islam yang menolak adanya riba. Konsep 
pengukuran yang tepat sebenarnya dapat menggunakan konsep  current values berbasis harga jual 
atau biasa disebut net realizable values seperti diusulkan Mulawarman (2009) dengan 
menggunakan pendekatan CoCoA dari Gambling dan Karim (1991) dirujuk langsung dari 
Chambers (1975). Secara umum CoCoA dari Chambers menggunakan pendekatan harga jual 
sekarang (current exit price). Harga jual sekarang menunjukkan jumlah kas yang didapat atau 
hutang dilunasi dari penjualan aktiva. Harga jual sekarang yang dimaksud di sini adalah harga jual 
dalam keadaan wajar, bukan dalam keadaaan likuidasi yang dipaksakan serta harga jual pada saat 
pengukuran. Hubungannya dengan taksiran harga jual masa mendatang, digunakan expected exit 
value atau net realizable value, yaitu jumlah kas yang diharapkan didapat atau hutang dilunasi dari 
penjualan aset (Belkaoui 2001, 145; Na’im 2001, 35). 
 Penggunaan bentuk pengukuran CoCoA bila dilihat dari sudut akuntansi syariah sebenarnya 
lebih dititikberatkan pada masalah penentuan harga ketika berkaitan dengan ekspektasi masa 
mendatang. Harga jual sekarang memberikan solusi dengan konsep expected exit value atau net 
realizable value. Konsep tersebut jelas terbebas dari masalah discounted values (discounted future 
cost). Perlu ditekankan di sini bahwa penolakan terhadap discounted values bukan hanya berkaitan 
dengan kepatuhan akuntansi terhadap nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Penolakan di sini 
sebenarnya juga didasarkan pada ketidakjelasan atas realitas discounted values, yang menurut 
Sterling (1979, 126) jelas-jelas tidak merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya, tidak 
mereferensikan kondisi empiris dan sangat subyektif. Bahkan ditegaskan bahwa discounted values 
bukanlah pengukuran, tetapi hanyalah berupa ”mathematically adjusted forecasts”.  
 Net Realizabe Value dapat dipergunakan dengan ketentuan mendasar sesuai karakteristik 
Islam, pasar tidak dapat dibebaskan dengan sebebas-bebasnya. Konsep Al-Hisbah di jaman Rasul 
sampai dengan jaman keemasan Islam, memberikan aturan yang jelas bahwa pasar tidak dapat 
dibebaskan sepenuhnya, tetapi pemerintah memiliki mekanisme untuk melakukan pengendalian 
harga. Hal ini dilakukan untuk proteksi petani agar harga pasar tidak lebih rendah dari cost yang 
telah dikeluarkan dalam proses produksi petani. Artinya, pengendalian harga memiliki satu tujuan, 
yaitu untuk memberikan kepastian harga jual yang memberikan kesejahteraan kepada petani dan 
bukannya malah menghancurkan harga panen produksi pertanian. Proteksi harga di sini bukan 
proteksi atas mekanisme dagang sehingga ada proteksi terhadap petani. Tapi mekanisme 
kesejahteraan petani diutamakan, petani tetap menikmati untung jika pasar naik, tetapi tidak akan 
sampai hancur benar saat harga turun. Sasarannya adalah agar lahan tidak beralih fungsi sehingga 
makin mengecil luasannya, karena karena pertanian dianggap tidak menguntungkan. Tujuan 
ketahanan pangan juga akan tercapai, karena Indonesia memang membutuhkan ketersediaan produk 
pertanian untuk kebutuhan dalam negeri. 
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 Di samping proteksi atas mekanisme produksi petani, proteksi terhadap ketersediaan benih 
dan kebebasan produksi benih dengan syarat tertentu bukannya dengan menggiring petani menjadi 
penghuni penjara. Diperlukan mekanisme yang menyebabkan petani dan pertanian kita tidak 
terdesain secara kooptatif asset dan aktivitas produksinya oleh dominasi dan ketergantungan kepada 
MNC’s. Jadi secara umum mekanisme pengukuran berdasarkan harga jual dapat dijalankan dengan 
syarat pasar tidak terkooptasi.  Karena dominasi benih, pupuk, teknologi, pestisida mengakibatkan 
cost yang dikeluarkan petani semakin tinggi. Apabila dalam praktiknya kemudian harga pasar masih 
harus dikurangi cost yng tinggi maka net  realizable values yang muncul bertambah kecil. Net 
realizable values yang semakin kecil nilainya membuat pertanian semakin tidak menarik bagi 
petani. Dampak lain yang muncul akan terjadi peralihan fungsi lahan, sehingga lahan pertanian 
makin menyusut. Padahal di sisi lain kebutuhan akan produksi pertanian semakin hari semakin 
meningkat karena jumlah penduduk menjadi tidak ter-cover oleh pertanian, maka yang terjadi 
adalah pertanian nasional semakin tergantung ke luar negeri. Masalah lain yang juga penting adalah 
kendali kualitas dan kemampuan memasok di pasar menyebabkan petani makin tergusur ke pinggir 
pasar pertanian yang sebenarnya merupakan daerah mereka. Kendali pemasaran tidak boleh 
dikuasai barang impor dan jaringan supermarket besar. Net Realizable Values tanpa batas akan 
menyebabkan petani menjadi makin tersisih dengan barrier to entry tinggi, maka kesempatan 
terbuka luas bagi MNC dengan modal besar. Jadi sebenarnya, Net Realizable Values yang berbasis 
pada kepentingan pasar an sich juga akan menjadi pintu masuk MNC’s untuk menggeser ekonomi 
petani dan pertanian nasional apabila tidak dilakukan dengan arif dan bijaksana. Simpulannya 
adalah, Net Realizable Values dapat digunakan tetapi terbatas, Limited Net Realizable Values.
 Satu masalah krusial lainnya, yang belum terpecahkan adalah CoCoA tidak dapat mengukur 
aspek di luar materi, seperti batin dan spiritual. Dasar pengukuran CoCoA hanya dapat dijalankan 
untuk kepentingan transaksi dan kejadian-kejadian lain bersifat  material/finansial. CoCoA dapat 
dipergunakan sepanjang melakukan pengukuran bersifat  materi/finansial. Caranya adalah 
menggunakan intuisi dan nilai-nilai spiritualitas masyarakat petani. Bentuk konkritnya perlu dicari 
berdasarkan pengalaman langsung di lapangan.

3.2. Akrualisasi dalam Akuntansi Pertanian 
 Penggunaan prinsip  berbasis akrual kemungkinan tidak dapat dipergunakan sepenuhnya. 
Seperti diketahui, Mulawarman (2009) mengajukan penggunaan prinsip  akrual secara terbatas yang 
sesuai dengan nilai-nilai Islam dan maqashid syariah. Prinsip akrual melakukan pencatatan fakta 
(merekam arus kas sekarang), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam 
arus kas masa lalu). Khusus mengenai pencatatan potensi menggunakan prinsip present value. 
Prinsip present value dihitung dengan mekanisme time value of money, jelas bernuansa riba dan 
gharar. 
 Weil (1990) menjelaskan sebenarnya akuntansi selalu mengunakan time value of money 
berkenaan penentuan waktu (timing), misalnya terhadap transaksi, nilai investasi serta kepastian 
aset yang dipengaruhi nilai uang. Perhitungan diskonto menurut Weil biasanya menggunakan 
bentuk:

PV = F x (1+r)-t          
dimana:

F     = future cash flow yang memperhitungkan periode t dari tanggal penilaian
PV  = present value (nilai sekarang) dalam penilaian waktu diskonto F pada 
          bunga (interest rate) r.
R    = interest (bunga) atau tingkat diskonto (discount rate) yang ditetapkan  
          untuk borrower (peminjam) pada periode yang dihitung dengan t.

 Perhitungan di atas sebenarnya merupakan bagian dari konsep  historical cost accounting 
dan berpengaruh terhadap seluruh laporan keuangan (Weil 1990). Untuk melihat pengaruh time 
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value of money dalam seluruh regulasi APB dan FASB mengenai laporan keuangan berbasis 
historical cost  accounting dapat dilihat dalam appendix artikel, seperti diskonto liabilities, biaya 
akrual, long-term debt, leases, contract, intangible assets, future cash flow, dan lain-lain. Adanya 
time value of money berhubungan dengan uncertainty condition. Dalam pandangan akuntansi 
syariah, uncertainty condition dalam konteks time value of money atau penentuan interest  ini 
biasanya sangat dekat dengan perilaku riba yang disebabkan oleh gharar, yaitu sifat memastikan 
adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam. 
 Menjadi penting kemudian memahami secara berhati-hati penggunaan metode akrual dalam 
konteks akuntansi pertanian. Apabila tidak, akan terjadi pemiskinan yang makin berkelanjutan yang 
dihadapi petani akibat penerapan metode akrual dalam pertanian. Salah satunya adalah kewajiban 
untuk melindungi petani yang nota bene rakyat adalah kewajiban dari pemerintah. Namun apa yang 
kini sedang dilakukan pemerintah Indonesia? Melalui institusinalisasi, pemerintah sedang getol 
memasukkan konsep New Public Management (NPM) yang memiliki orientasi utama pada 
penghilangan perbedaan antara sektor publik dengan swasta dan menggeser akuntabilitas yang pada 
awalnya berfokus pada proses menuju akuntabilitas hasil (Broadbent & Laughlin 1997). Semangat 
“swasta” melalui NPM merupakan implementasi gagasan Reinvestment Government dari Osborne  
dan McLaughlin (2002, 9) mengenai doktrin swastanisasi manajemen publik, disagregrasi dan 
desentralisasi layanan publik, serta menyuntikkan semangat kompetisi pada domain administrasi 
publik. Connolly & Hyndman (2006) bahkan melihat jika NPM ingin berhasil diterapkan dalam 
sistem administrasi pemerintahan atau publik maka NPM harus benar-benar menjalankan agenda  
privatisasi, marketisasi, desentralisasi, orientasi hasil, sistem kualitas dan intensitas implementasi.
 Kata kunci keberhasilan NPM dengan demikian adalah harus diterapkannya secara “rigid” 
model informasi keuangan/akuntansi ala swasta sehingga informasi akuntansi. Disamping informasi 
keuangan dan akuntansi, NPM juga mementingkan pencapaian efisiensi dan efektivitas, sebagai 
pengganti informasi keuangan sektor publik lama yang berorientasi inkrementalis dan administratif. 
Konsekuensinya informasi keuangan berbasis akrual menjadi kemustian karena basis kas yang 
selama ini menjadi model penginformasian keuangan jelas tidak mencukupi, misalnya berkaitan 
dengan pendapatan yang belum terealisasi. Hal ini dapat  dilihat dari logika NMP yang ditegaskan 
Rommel (2005) yang menekankan penggunaan akuntansi akrual serta pada pentingnya informasi 
anggaran yang berbasis pada efisiensi serta efektivitas pengelolaan aset dan liabilitas (utang) dan 
bukan lagi pada pengawasan dan kebijakan anggaran. Sehingga anggaran lebih mementingkan pada 
full costs pada output serta pengawasan return on investment dan viabilitas keuangan (Rommel 
2005). Hal inilah yang kemudian dijadikan dasar masuknya penerapan NPM dalam penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual di Indonesia seperti dijelaskan pada Peraturan 
Pemerintah No. 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 8:

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, 
utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran 
berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

 
Akrualisasi dengan demikian mementingkan arus kas, dan lebih penting lagi yaitu Potensi Arus 
Kas, seperti disajikan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005 mengenai 
Standar Akuntansi Pemerintah N0. 3 tentang Laporan Arus Kas paragraf 10.34 (a):

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode 
langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan 
penggunan metode langsung adalah sebagai berikut: (a) menyediakan 
informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang 
akan datang.
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Dengan akrualisasi pulalah maka terbuka lebar pentingnya estimasi arus kas masa datang yang 
mengindikasikan pentingnya kinerja laba bagi institusi negara yang terekam dalam bentuk kas dan 
bukan lagi berorientasi pelayanan publik. Menjadi lebih terang benderanglah mengapa NPM harus 
mengarah pada Value for Money (VFM) dan bukan lagi pada kepentingan pelayanan publik. 
Pelayanan publik dapat dilakukan dengan syarat institusi publik dapat memberikan “kepentingan” 
VFM terlebih dahulu melalui efisiensi, efektifitas dan kompetisi yang sehat  melalui informasi 
akuntansi berbasis akrual. Dengan informasi akrual maka pencatatan fakta (merekam arus kas 
sekarang), potensi (merekam arus kas masa depan) dan konsekuensi (merekam arus kas masa lalu) 
dapat terdeteksi secara jelas. Informasi arus kas mengindikasikan pentingnya kas yang harus 
muncul dalam setiap  informasi masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan begitu institusi publik 
harus dapat menggali kas untuk performance laporan keuangan yang dapat diandalkan. Untuk 
memenuhi itulah maka institusi publik harus dapat memberikan kepastian kas yang dapat dibaca 
publik sebagai “baik” dan bukannya mementingkan layanan publik sebagai abdi negara. Sehingga 
institusi publik tidak harus dijalankan oleh abdi negara, tetapi boleh diswastanisasikan atau 
diprivatisasikan sehingga dapat memberikan masukan kas kepada negara daripada mementingkan 
pelayanan publik. Legitimasi ini membuka jalan masuknya pintu liberalisasi layanan publik seperti 
disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan tampak merefleksikan semangat 
NPM, misalnya pada paragraf 12(a) yang berbunyi:

Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan pungutan yang 
digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan 
dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah. Dengan dibukanya 
kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang 
biasanya dilakukan oleh pemerintah, seperti layanan pendidikan dan 
kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih 
mudah.

Dampak lanjutannya adalah layanan publik tidak ada lagi yang gratis, subsidi dihapus, dan biaya 
mengakses fasilitas publik menjadi lebih mahal. Menjadi wajarlah kemudian bila layanan publik di 
sektor pertanian seperti proteksi petani, subsidi benih, pupuk, produksi, pemasaran, dan lainnya 
akan tinggal sejarah masa lalu. Pertanian akan diisi oleh kepentingan pemenuhan kebutuhan 
pangan, asal arus kas aman, baik historis, masa kini apalagi potensi masa depan. Dan petani akan 
tergeser dengan progresivitas pemerintah untuk melakukan efisiensi dan efektifitas keuangan negara 
dengan menghapus proteksi dan subsidi, mengimpor benih, pupuk, peralatan pertanian dan bahkan 
membuka lebar impor hasil pertanian untuk pasar perusahaan multinasional asal ketahanan pangan 
terjaga bagi seluruh rakyat, serta yang paling penting neraca dan arus kas pemerintahan aman. 
Dengan efisiensi dan efektifitas keuangan negara maka negara memiliki potensi untuk melunasi 
hutang kepada lembaga keuangan dunia seperti IMF, ADB, World Bank.

4. RINTISAN AWAL MENUJU AKUNTANSI PERTANIAN SYARIAH 

Pendekatan pertanian berbasis farming dan legitimasinya pada bentuk akuntansi pertanian berbasis 
farming accounting memang mengarahkan  petani sebagai homo economicus, tidak lebih dari itu. 
Pendekatan petani sebagai farmer, petani komersial seperti itu sebenarnya tidak begitu tepat bila 
diterapkan di Indonesia. Hal ini digambarkan Abar (2002) ketika mengidentifikasi petani komersial 
sebagai farmer adalah sikap yang tidak hati-hati, gegabah, atau bahkan keliru dan berbahaya. 
Karena komersialisasi petani di Indonesia terjadi atas paksaan dari luar dan bukan tumbuh karena 
proses sosiologis dan ekonomis secara internal dalam masyarakat petani.  Padahal, seperti 
dijelaskan oleh Scott (1983) petani, seperti di Indonesia, merupakan kelompok masyarakat yang 
hidup secara subsisten dalam rangka bercocok tanam dan beternak. Petani memang memiliki 

ajidedim - akuntansi syariah di pusaran kegilaan “IFRS-IPSAS” Neoliberal                                 15



surplus, tetapi surplus tidak hanya berbentuk hasil yang dijual ke pasar saja, tetapi juga terdapat 
surplus untuk kebutuhan sehari-hari dan juga surplus sosial serta sosial. Konsep  petani menjadi 
tidak hanya sebagai homo economicus, tetapi juga sebagai homo socius dan homo religius 
(Mubyarto dan Santosa 2003; Scott 1983). 
 Pemikiran petani sebagai sosok yang memiliki pemikiran ekonomi-sosial-spiritual seperti ini 
kemudian memberi pemahaman atas pembangunan pertanian yang berbeda dan tidak dapat 
dikembangkan dengan mengacu pada model agribisnis, tetapi harus mengacu pada pertanian 
berbasis ekonomi kerakyatan di Indonesia, yaitu petani itu sendiri, petani sebagai subyek dan 
pengembangan masyarakat pedesaan (Elizabeth 2007).

4.1. Pembangunan Pertanian berbasis Ekonomi Kerakyatan 
 Tokoh sentral pemberdayaan petani sesuai dengan karakter Ekonomi Kerakyatan dapat 
disebut di sini yaitu Prof Mubyarto. Bagi Mubyarto, pertanian bukan hanya merupakan aktivitas 
ekonomi untuk menghasilkan pendapatan bagi petani saja. Lebih dari itu, pertanian/agrikultur 
adalah sebuah cara hidup (way of life atau livehood) bagi sebagian besar petani di Indonesia. Oleh 
karena itu pembahasan mengenai sektor dan sistem pertanian harus menempatkan subjek petani, 
sebagai pelaku sektor pertanian secara utuh, tidak saja petani sebagai homo economicus, melainkan 
juga sebagai homo socius dan homo religious. Konsekuensi pandangan ini adalah dikaitkannya 
unsur-unsur nilai sosial-budaya lokal, yang memuat aturan dan pola hubungan sosial, politik, 
ekonomi, dan budaya ke dalam kerangka paradigma pembangunan sistem pertanian (Mubyarto dan 
Santosa 2003). 
 Mengapa ekonomi kerakyatan tepat untuk pertanian? Menurut Wibowo (2003) Indonesia 
masih menempatkan ideologi pertaniannya dalam konteks fisik dan kapital, yang diterjemahkan 
dalam bentuk peningkatan produksi, produktivitas, ketahanan dan keamanan pangan, agribisnis, 
devisa, dan lainnya. Ideologi tersebut lebih bersifat hedonistik yang mengesampingkan aspek 
penting dari pertanian itu sendiri, yaitu petani sebagai subyek. Ideologi ini, dalam perjalanannya 
memperoleh kisah sukses seperti tercapainya swasembada beras, tetapi sekaligus “meminggirkan” 
subyek petani dalam meningkatkan kesejahteraannya. Ideologi yang harusnya dibangun sebenarnya 
adalah melihat bahwa idealnya petani-petani Indonesia memiliki hak-hak khusus seperti yang 
diberlakukan di negara maju. 
 Menurut Sajogyo (2002) diperlukan kebijakan pembangunan pertanian baru, antara lain: 
partisipasi aktif dan masyarakat pedesaan disertai pengembangan sumber daya manusia, 
peningkatan penguasaan lahan dan aset produktif per tenaga kerja pertanian dan pemerataan 
jangkauan pada asset produktif pertanian, teknologi, dan pembiayaan, diversifikasi pertanian dalam 
arti luas, pengembangan lembaga keuangan pedesaaan yang mandiri, pengembangan kelembagaan 
pertanian dan pedesaan dan perlu didukung dengan pelaksanaan secara konsekuen “land reform” 
dan “agrarian reform”, sehingga lahan pertanian hanya boleh dimiliki oleh petani Indonesia. 
 Usulan mengenai perlunya mengembalikan “fitrah” petani sebagai “petani” yang memiliki 
pandangan hidup lengkap, ekonomi-sosial-spiritual memberikan solusi lain ekonomi pertanian 
berbasis ekonomi kerakyatan sesuai dengan livelihood ke-Indonesia-an. Bagaimana kemudian 
akuntansi yang muncul? 

4.2. Akuntansi Pertanian berbasis Ekonomi Kerakyatan Islami
Berdasarkan penjelasan mengenai pentingnya perubahan terhadap model akrual dan fair value di 
atas memberikan gambaran betapa pentingnya mengamankan pertanian Indonesia. Kata kunci 
pengamanan tidak ada lain kecuali melalui pemberdayaan petani kita, melalui kesadaran bahwa 
petani memiliki pandangan hidup yang sangat luhur dan dekat dengan sosio-semesta spiritual yang 
tinggi. Masalahnya, akuntansi syariah yang dikembangkan di Indonesiapun ternyata juga masih dan 
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mengikuti praktik-praktik keuangan dan perbankan yang berorientasi perdagangan. Lebih fatal lagi, 
akuntansi sebagai proses informasi dan akuntabilitas juga masih menggunakan akuntansi 
konvensional untuk menangkap ekonomi Islam yang berorientasi perdagangan pula. 
 Akuntansi konvensional sangat kental merasuk pada seluruh proses pencatatan sampai 
pembentukan informasi maupun akuntabilitas yang masih berpegang pada konsep dasar teoritis 
akuntansi konvensional, yaitu Entity Theory yang berorientasi pada neoliberalisme serta berakar 
pada Kapitalisme (Mulawarman 2006; 2009; Triyuwono 2006). Neoliberalisme Akuntansi berbasis 
Entity Theory ini nampak pula pada regulasi yang muncul pada Kerangka Dasar Penyusunan dan 
Penyajian Laporan Keuangan maupun SAK 101-110 yang dirancang oleh Dewan Standar 
Akuntansi Syariah (Mulawarman 2009). Sasaran utama dari neoliberalisme “terselubung” 
melalui penerapan semua logika akuntansi syariah berbasis Entity Theory, yang juga menjadi 
dasar dari neoliberalisme yang kemudian berujung pada penerapan IFRS maupun IPSAS 
adalah, akuntansi syariah akan digiring masuk dalam pusaran kegilaan liberalisasi 
perdagangan.  
 Akuntansi Syariah merupakan bahasa kehidupan bagi yang juga penting bagi petani dan 
pertanian secara umum untuk memberikan informasi sekaligus tuntunan akuntabilitas kepada diri 
petani sekaligus informasi religius-spiritual untuk Tuhannya, serta pemetaan pengamanan 
kepentingan petani maupun pertanian di Indonesia di tengah makin rumitnya era global dan liberal 
yang semakin terbuka dan bebas.
 Sudah saatnya menggagas akuntansi pertanian syariah yang memang didasarkan 
kepentingan utama pada petani, pertanian nasional sekaligus yang bernuansa Islam dengan tidak 
menitikberatkan hanya pada orientasi agribisnis saja. Mengapa Islam, karena Indonesia merupakan 
salah satu negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan banyak tinggal di wilayah perdesaan 
serta memiliki mata pencaharian sebagai petani. Mengapa akuntansi? Karena akuntansi adalah 
bahasa penting bagi pertanian sebagai salah satu bagian dari aktivitas ekonomi terutama berkenaan 
dengan penyampaian informasi serta pertanggungjawaban petani. Selama ini akuntansi hanya 
dipahami sebagai informasi angka dan bisnis yang selalu dekat  dengan aktivitas perusahaan. 
Akuntansi bila dipahami dari kerangka Islam (syariah) tidaklah sesempit itu. Akuntansi Syariah 
merupakan bahasa kehidupan bagi yang juga penting bagi petani dan pertanian secara umum untuk 
memberikan informasi sekaligus tuntunan akuntabilitas kepada diri petani sekaligus informasi 
religius-spiritual untuk Tuhannya, serta pemetaan pengamanan kepentingan petani maupun 
pertanian di Indonesia di tengah makin rumitnya era global dan liberal yang semakin terbuka dan 
bebas. 
 Tujuan Akuntansi Pertanian Syariah seperti digagas Mulawarman (2012), yaitu 
“...merealisasikan kecintaan kepada Allah SWT, atas aktivitas seluruh akuntansi  dalam 
pertanian, yang penyampaian informasinya bersifat menyeluruh, baik materi, batin dan 
spiritual, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dan tujuan syari’ah (maqashid 
syariah), yaitu mashlahah diri, sosial serta lingkungan”, perlu direfleksikan dalam bentuk 
konsep dasar teoritis akuntansi yang khas untuk petani dan pertanian secara umum. Artinya Konsep 
dasar teoritis akuntansi yang sesuai untuk lingkungan pertanian pasti memiliki kekhasan yang 
belum tentu sesuai dengan konsep dasar teoritis akuntansi di organisasi bisnis, seperti Shariate 
enterprise theory. 
 Secara umum seperti telah dijelaskan di atas dapat dipetakan terdapat dua entitas yang 
melakukan aktivitas dan berujung pada kebutuhan akuntansi di lingkungan pertanian, yaitu petani 
rakyat, perusahaan pertanian baik swasta maupun bumn/bumd dan institusi pemerintahan yang 
menangangi kebijakan di bidang pertanian. Artinya dimungkinkan terdapat kekhasan di dalam 
akuntabilitas dan penyampaian informasi akuntansi dan keuangan pertanian. Apakah mungkin 
petani rakyat dekat dengan proprietary theory, sedang perusahaan pertanian dekat  dengan 
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enterprise theory, sedangkan institusi pemerintahan dekat dengan fund theory. Atau memungkinkan 
adanya pendekatan yang komprehensif pada shariate enterprise theory digunakan untuk semua 
entitas tersebut, tentunya dengan penyesuaian akuntabilitas maupun bentuk informasi yang 
disampaikan, tetapi tetap bernafaskan pada asumsi dasar shariate enterprise theory? 
 Mengapa shariate enterprise theory tidak dapat begitu saja digunakan? Pertama, berkaitan 
dengan tujuan dan keluasan akuntabilitas. Tujuan shariate enterprise theory diutamakan untuk 
kepentingan organisasi bisnis tetapi bisnis di sini tetap masih dapat  diseimbangkan dengan aspek 
diri-sosial-lingkungan dan materi-batin-spiritual. Artinya petani rakyat masih dapat menggunakan 
konsep dasar ini. Tetapi institusi pemerintahan dan perusahaan BUMN/BUMD yang memiliki tugas 
dan tanggung jawab untuk melakukan pelayanan dan pertanggungjawaban khas tidak mungkin 
dioerintasikan kepada perusahaan yang pure business meskipun shariate enterprise theory 
memberikan keseimbangan yang lebih kokoh. Basis dasar bisnis mengakibatkan tujuan konsep 
dasar ini bertentangan dengan tujuan institusi pemerintahan. Sedangkan berkenaan dengan keluasan 
akuntabilitas, terdapat beberapa akuntabilitas yang nampaknya tidak dapat dipenuhi oleh petani 
rakyat karena memang tidak memiliki koneksitas akuntabilitas, seperti manajer dan karyawan.  
Kedua, berkaitan dengan penyampaian informasi yang merupakan konsekuensi logis dari tujuan 
dan keluasan akuntabilitas juga memerlukan pemikiran lebih jauh terutama bagi petani rakyat dan 
institusi pemerintahan maupun perusahaan BUMN/BUMD. 
 Berdasarkan dua pertimbangan utama tersebut, hanya perusahaan pertanian saja yang dapat 
langsung menggunakan shariate enterprise theory sebagai konsep dasar teoritis untuk melakukan 
pertanggungjawaban maupun penyampaian informasi akuntansi keuangannya. Meskipun dalam 
perkembangannya nanti apabila dilakukan perumusan lebih utuh pasti terdapat beberapa hal yang 
harus disesuaikan. 
 Di samping Konsep  Dasar Teoritis Akuntansi, juga perlu dipahami tentang implementasi 
konsep dasar teoritis dalam perumusan Tujuan Laporan Keuangan Syariah. Bagaimana kemudian 
Tujuan Laporan Keuangan Syariah yang sesuai dengan karakter Pertanian? Seperti dijelaskan 
Mulawarman (2009) tujuan laporan keuangan syariah  berbasis pada trilogi ma’isyah-rizq-maal. 
Trilogi ini merupakan pola dasar aktivitas amanah dalam menjalankan aktivitas bisnis, 
menyampaikan informasi serta pertanggungjawaban akuntansi sesuai konteks budaya dan nilai-nilai 
masyarakat Muslim Indonesia. Pola penyampaian informasi dan pertanggungjawaban di sini 
dijalankan dalam bentuk substantif. Artinya, pelaku bisnis masing-masing budaya (trah) secara 
naluriah menginginkan informasi dan pertanggungjawaban akuntansi dari alur ma’isyah-rizq-maal.  
Mencari rezeki penuh ke-taqwa-an akan berdampak pada kekayaan penuh berkah (barakah). 
Perolehan rezeki berbentuk uang atau harta tanpa niatan untuk beribadah mengakibatkan niat 
tersebut hanya terbatas pada rezeki yang didapat. Ketika mencari rezeki diniatkan dan diibadahkan 
untuk selalu mengharap ridha Allah, maka rezeki tersebut bernilai lebih. Muhammad saw bahkan 
bersabda: sebaik-baik harta yang bagus adalah yang dimiliki oleh seorang hamba yang sholeh (HR. 
Tarmidzi). 
 Berdasarkan trilogi tersebut kemudian Mulawarman (2009) mendesain apa yang disebut 
dengan Tujuan Laporan Keuangan Syari’ah, sebagai realisasi tujuan akuntansi syari’ah yang 
memiliki nilai ma’isyah untuk mendapatkan rizq dan berdampak pada maal penuh berkah. 
Bila dilihat  dari substansinya tujuan laporan keuangan syariah belum dapat digunakan secara 
langsung untuk semua entitas, terutama institusi pemerintahan. Artinya, baik konsep dasar teoritis 
akuntansi syariah berbasis shariate enterprise theory maupun tujuan laporan keuangan syariah  
berbasis trilogi ma’isyah-rizq-maal, belum dapat digunakan sepenuhnya untuk seluruh entitas di 
lingkungan pertanian. Diperlukan pendalaman atas konsep trilogi maisyah-rizq-maal yang 
didekatkan dengan realitas petani. Di sana nantinya pasti dapat  ditemukan “nilai-nilai” kearifan 
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baru hasil interaksi trilogi dengan nilai-nilai lokal Islami seperti “bangun, tandhur, pethik, ingon, 
bawon, ani-ani, tumpeng suci” dalam budaya Jawa, atau budaya, Melayu, Makassar serta lainnya. 
 Pendekatan sosiologis bernuansa spiritual ternyata juga tidak hanya muncul dalam aktivitas 
petani lokal. Contoh empiris, misalnya aktivitas “slametan” besar-besaran dan telah menjadi tradisi 
tahunan, dilakukan Pabrik Gula Jati Barang milik PTPN IX (Persero), Brebes, Jawa Tengah, salah 
satu BUMN Pertanian besar di Indonesia. Aktivitas tersebut dinamakan dengan Metikan. Khusus 
tahun 2009 acara ini dinamakan dengan Metikan Pesta Giling 2009 PG Jati Barang Banjaratma. 
Acara “slametan” menjelang musing giling pabrik gula seperti dilakukan PG Jati Barang juga 
dilakukan oleh pabrik gula – pabrik gula lain milik PTPN di seluruh Jawa dengan istilah berbeda-
beda seperti Cembengan, Wiwitan, Royalan, Bancakan. Ada juga proses yang disebut dengan 
Prosesi Petik Tebu Manten yang dilakukan Pabrik Gula Pradjekan. Penulis memandang bukan 
prosesi slametan-nya yang penting, tetapi pasti terdapat nilai-nilai kultural dan sarat pertemuan 
sosial-lingkungan antara petani dan perusahaan yang masih hidup di Perusahaan Perkebunan besar 
seperti PTPN di atas. Jadi? Bagaimana bentuk tujuan laporan keuangan syariah yang seperti itu? 
Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut. Apakah hal ini dianggap bid’ah atau 
bahkan mendekati kufr? Penulis menganggap “tradisi” sebagaimana dijelaskan Imam Syatibi seperti 
dikutip Yafie (2006) memang harus tetap mengacu pada syariat Islam, tanpa harus menghadang 
kearifan lokal seperti tradisi dan adat istiadat, senyampang nilai-nilai itu tidak merusak akidah. Toh 
mudharabah, murabahah, syirkah, muzaraah, musaqah, salam, dan produk islamic finance lainnya 
yang ada saat ini juga muncul dari “tradisi pra Islam” dan tetap diterima oleh Islam sepanjang tidak 
bertentangan dengan akidah.

5. CATATAN AKHIR

Agribisnis harus ditolak, selama modernisasi pertanian untuk kepentingan farming menjadi alat 
MNC’s mengeruk dan merampas sumber daya alam serta kemandirian pertanian nasional serta 
petani rakyat. Proses menuju farm management yang sarat teknologi dengan ketentuan jumlah lahan 
memadai juga tidak serta merta dapat dipenuhi oleh para petani kita yang mayoritas memiliki lahan 
kurang dari kemampuan diterapkannya pertanian modern. Tetapi juga tidak serta merta pula logika 
farming yang sarat teknologi kemudian menegasikan alam berpikir sosio-spiritual dan lingkungan 
petani. Kemajuan pertanian di Indonesia tidak boleh menghilangkan karakter sosiologis yang 
memiliki tradisi dekat dengan masyarakat dan lingkungannya. Bahkan sebenarnya kemajuan 
pertanian berbasis teknologilah yang perlu melakukan adaptasi terhadap  livelihood petani rakyat 
dan pertanian nasional yang penuh dengan nilai-nilai tradisi, budaya dan religiusitas yang khas. 
 Jalan lain menyelamatkan ketahanan pangan, petani dan pertanian secara nasional makin 
mendesak untuk digagas, sebuah Pertanian berbasis Ekonomi Kerakyatan. Akuntansi sebagai salah 
satu pilar pengembangan pertanian nasional juga perlu bergerak mendekat kepada kepentingan 
rakyat dan bukannya MNC’s. Artinya pula IFRS dan IPSAS perlu dipertanyakan sejauh mana 
kedekatan dan kepeduliannya terhadap petani rakyat dan pertanian nasional yang mandiri. Apabila 
memang IFRS dan IPSAS tidak memberikan pemihakan yang jelas kepada kepentingan ketahanan 
pangan dan pertanian nasional dan lebih tegas lagi kepada petani rakyat, maka tidak ada jalan lain 
kecuali membuang jauh-jauh ide penerapan, harmonisasi ataupun konvergensi IFRS terutama IAS 
41 dan IPSAS 27 beserta perangkat IAS, IFRS, dan IPSAS lainnya yang menjadi dasar desain IAS 
41 dan IPSAS 27. Menjadi penting simbolisasi teriakan Bung Karno, Proklamator RI “Go to Hell 
with your Aids” menjadi simbolisasi perlawanan terhadap IFRS dan IPSAS, menjadi “Go to hell 
with your IFRS and IPSAS”. 
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 Akuntansi sosial lingkungan sudah melakukan langkah maju berbasis deep-ecology, tetapi 
masih ternegasikan oleh “mainstream” akuntansi,  yaitu akuntansi tradisional dengan additional 
orientasi sosial-lingkungan berbasis shallow-ecology. Perjalanan panjang bagi akuntansi tidak 
hanya berhenti pada akuntabilitas sosial dan lingkungan. Tetapi sekali lagi akuntansi sosial 
lingkungan juga masih “mengidap penyakit” bersifat material dan kualitatif terbatas (Mulawarman 
2009). Jalan lain menuju keadilan bagi petani dan pertanian yang lebih berjiwa sosial-lingkungan 
tetapi juga mengakui spiritualitas petani dan pertanian yang memang jadi jiwa asalinya dapat digali 
melalui akuntansi syariah.
 Perlu adanya perubahan cara pandang, yaitu pendekatan akuntansi terutama untuk 
pertanian yang berpihak pada kepentingan petani, sosio spiritualitas masyarakat perdesaan 
yang saling mendukung dengan kepentingan perkotaan, serta sustainabilitas alam. Di 
samping itu diperlukan desain akuntansi syariah yang berpihak pada kepentingan 
kemandirian pertanian negara dan petani sekaligus. Dengan demikian pandangan hidup 
petani rakyat tidak tereduksi menjadi farmer, tetapi bahkan dikuatkan menjadi petani yang 
utuh, sekaligus kemandirian pertanian nasional  dan tidak tergantung pada MNC’s. 
 Diperlukan reorientasi pemahaman akuntansi pertanian secara utuh sebelum dilakukan 
regulasi pertanian di Indonesia. Dewan Standar Akuntansi Keuangan maupun Dewan Standar 
Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia perlu melakukan pembacaan yang benar-benar 
memberikan manfaat pembelaan penuh terhadap petani serta ketahanan pangan maupun ketahanan 
pertanian secara menyeluruh di Indonesia. Regulasi Akuntansi tidak boleh melakukan diskriminasi 
dan kooptasi petani dan kepentingan nasional demi melancarkan standarisasi pertanian pro 
agribisnis yang hanya menguntungkan pasar, MNC’s dan NM. 
 Diperlukan pula reorientasi fiqh yang benar-benar komprehensif dengan tidak menegasikan 
substansi maqashid syariah yang sangat sosiologis dan mementingkan kesejahteraan serta keadilan 
ekonomi. Kegiatan atau pekerjaan utama manusia yang penting di awal adalah produktif dan 
bukannya jual beli. Produktivitas adalah kemustian yang harus dimiliki seorang Muslim dalam 
berekonomi dan bukan diawali dengan perdagangan. Jika fokus kegiatan adalah perdagangan, maka 
model fiqh perdagangan adalah model yang diacu dan sangat tidak memihak pada petani yang 
membutuhkan perlindungan dari kejamnya pasar bebas. Sebenarnya pula Islam harus dapat 
melindungi petani dengan tidak menggiring petani masuk dalam turbulensi pasar bebas yang 
jelas akan menggiring petani pada kematiannya secara perlahan-lahan. Oleh karena itu 
sebenarnya fiqh yang dikembangkan saat ini, bila masih lebih dekat dengan perdagangan/
muamalah akan membuka pintu terhadap pasar bebas tanpa “filter ijtihad kontekstual” jelas 
akan membunuh petani dan pertanian nasional. 
 Sudah saatnya diperlukan pembaharuan fiqh terutama untuk perlindungan terhadap 
petani, fiqh pertanian, bukannya fiqh perdagangan untuk memotret pertanian, yang selama 
ini muncul dan menjadi acuan DSN/MUI. Pembaharuan fiqh tidak mengabaikan apa yang fiqh 
saat ini telah ada, tetapi dengan pembaharuan maka yang diperlukan adalah interpretasi dan 
menakar ulang bagaimana petani dan pertanian tidak dipotret dalam kacamata perdagangan saja. 
Pertanian memiliki kompleksitas unik mulai dari pembenihan, budidaya, pasca panen, produksi 
sampai pemasaran. Dalam rantai pertanian terdapat pula nilai-nilai budaya, tradisi, adat-istiadat, 
interaksi sosial, interelasi diri-sosial-lingkungan, spiritualitas, religiusitas, serta makna batin diri, 
sosial, serta lingkungan dinamis. 
 Diperlukan desain fiqh pertanian yang mengakomodasi kompleksitas tersebut dalam 
koridor utama pada kepentingan petani dan ketahanan pertanian nasional. Apabila diperlukan 
mengapa tidak misalnya melakukan ekstensi terhadap al dharuriya al khams, seperti yang juga 
dilakukan oleh Yafi (2006) yaitu hifdh-al bi’ah atau perlindungan terhadap  lingkungan. Pertanian 
juga tidak hanya berhubungan dengan pertanian, tetapi juga berkenaan dengan kohesivitas social 
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yang hal ini juga pernah didengungkan lebih dahulu oleh Mahfudh (1994) mengenai pentingnya 
Fiqh Sosial. Artinya, sudah waktunya pertanian diberikan perhatian lebih daripada hanya mengurusi 
kepentingan perbankan atau lembaga keuangan yang jelas-jelas masih “abu-abu” dan dekat dengan 
cara berpikir kapitalisme/neoliberalisme yang selama ini telah banyak dikeluarkan fatwa-fatwanya 
oleh Majelis Ulama Indonesia. Selama kaidah perlindungan atas interaksi sosial dan kebaikan 
lingkungan hidup yang memang diterapkan oleh petani, dan itu kemudian berdampak 
kemashlahatan, mengapa tidak dilakukan? 
 Pengembangan fiqh lingkungan yang digagas oleh KH Ali Yafie maupun pengembangan 
fiqh sosial dari KH. Sahal Mahfudz dapat menjadi acuan untuk membangun fiqh pertanian yang 
komprehensif. Komprehensif di sini menempatkan pemberdayaan petani dan ketahanan pangan 
yang pro lingkungan dan sesuai spiritualitas livelihood perdesaan sebagai pusat pengembangan fiqh.  
Dengan pengembangan fiqh yang pro livelihood petani rakyat seperti itu maka otomatis 
pengembangan akuntansi yang muncul pasti akan berorientasi kepentingan livelihood pertanian 
pula. Semoga...

Indahnya Islam adalah indahnya petani, peladang dan pekebun
Yang selalu menyeru nama Allah 
Saat berinteraksi dalam harmoni alam semesta-Nya
Sejuknya Islam adalah sejuknya para pedagang dan bankir
Yang selalu membersihkan jiwa 
Dengan kejujuran dan kebaikan asali Nur Muhammad
Damainya Islam adalah damainya para pemilik modal dan penambang
Dalam keikhlasan cipta-proses-saluran nilai tambah 
Sembari menjunjung kebesaran-Mu
NIAT-kanlah untuk membangun...
Back To Nature Economics, Ekonomi Kembali Ke Fitrah.. 
Itulah Ekonomi Islam yang suci dan penuh kilauan rahmat dan barakah Allah…
Insya Allah….
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LAMPIRAN

Developing�country

International�downstream�stagesInternational�upstream�stages

The stages or segments 
along a ‘typical’ chain.

8
Input suppliers are 

‘upstream’ relative to the 
production (farming) stage. 

Similarly, traders, 
processors, retailers and 
others are ‘downstream’ 
relative to the production 

stage.

Types of TNCs involved 
in each stage or segment. 

The types of TNC involved 
vary by Industry, e.g. food 
industries versus biofuels; 

or fresh fruit against 
processed foods within the 

food Industry.

Figure 1 A generalised agribusiness global value chain centred on agricultural production in a 
developing economy, depicting key stages in the value chain and types of TNC players

Further discussed 
in section D.3

Further discussed 
in section D.2

Further discussed 
in section D.3

The order (or even presence) of stages 
can vary by specific product or company 
supply chain, e.g. fresh fruit does not 
need to be processed; and can even be 
shipped to retailers; for instance, TNC 
supermarkets might cut out wholesalers 
from their supply chains and go direct to 
farmers. 

Basic or initial processing of agricultural 
commodities can occur either close to 
production or further downstream. E.g. 
cane sugar is refined close to or at cane 
plantations in developing countries. 

The propagation of seeds, seedlings, bulbs, 
rootstock etc., which constitute inputs to farming, 
are also a type of agricultural production in their 
own right. While R&D is normally at laboratories 
in the home country, many TNCs active in seeds 
are farming them in developing countries.

Source: UNCTAD
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