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Abstract: The aim of this study is to evaluate the implementation of management control system in 

basic skill training program for poor family using feedback mechanism from participants. This 

program is held by Regional Work Unit namely Community Development and Family Planning 

Agency. The novelty of this research is on the role of management control system in Regional Work 

Unit program. This study uses desciptive qualitative approach to gather and disclose problem arise 

during the training program. The informants are participants of the training and persons in charge 

of the tranining program from the Regional Work Unit. Field survey and interview both in formal 

and informal way are used to collect the data. Textual analysis is employed to analyze the data. 

The result of the study shows management control system is still not effectively applied to manage 

the training program. Regional Unit Work still put emphasize on the implementation of the training 

for budget accountability rather than a comphensive program that focus on the outcome of the 

program. Hence the Regional Unit Work should design and implement management control system 

from the beginning to the end of the stage using both formal and informal control mechanism.      
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PENDAHULUAN  

 

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan 

kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warganegara mampu 

menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah kota Surabaya telah menetapkan strategi 

pembangunan untuk menanggulangi masalah tersebut melalui strategi pro rakyat yang terdiri dari: (1) 

Pro-Pertumbuhan (pro-growth), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 

melalui investasi, melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah dan peningkatan konsumsi; 

(2) Pro-Lapangan Kerja (pro-job), agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja; (3) Pro-Masyarakat Miskin 

(pro-poor), agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya 

dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayanan dasar dan 

melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir telah 

memberi dampak terhadap perluasan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan catatan World Factbook dan 

World Bank, penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan 

negara lainnya. Sepanjang periode 2008 hingga 2013, laju rata-rata penurunan jumlah penduduk 
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miskin Indonesia per tahun sebesar 4,41%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara 

lain semisal Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per 

tahun.  Bahkan India mencatat hasil minus atau terjadi penambahan penduduk miskin. Angka 

kemiskinan di Indonesia di tahun 2008 sebesar 15,42% (34,96 juta orang) dapat ditekan menjadi 

11,47% (28,55 juta orang) per september 2013. Hal ini menunjukkan telah terjadi pengurangan 

jumlah penduduk miskin hingga 6,41 juta orang dengan tingkat konsistensi penurunan yang terjaga 

termasuk pada pasca krisis dan perlambatan global tahun 2008-2009. 

Terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin di tingkat Nasional ini juga tergambar pada 

penurunan jumlah penduduk miskin yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun di Kota Surabaya 

sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Maret 2013 lalu, dari data Badan Pusat Statistik 

(BPS) menunjukkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.771 Juta (12,55%) 

atau turun sebesar 3,82% dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada 

bulan September 2012 yang mencapai 4.961 juta jiwa (13,08%). Sedangkan di Kota Surabaya, 

terjadinya penurunan jumlah angka kemiskinan ini terlihat pada penurunan nilai Indeks Kemiskinan 

Manusia (IKM) selama periode tahun 2009 hingga 2014. Pada tahun 2012, IKM Surabaya sebesar 

7,31. Dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 0,58 poin yaitu dari 7,89 di tahun 

2011 menjadi 7,31 di tahun 2012.  Prestasi Kota Surabaya dalam mengurangi angka kemiskinan tidak 

terlepas dari kemampuan kota ini dalam menjaga ketahanan ekonomi domestik (resilient) melalui 

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang juga telah menghadirkan fundamental ekonomi nasional 

yang kokoh. 

Sejalan dengan strategi nasional penanggulangan kemiskinan tersebut, Pemerintah Kota 

Surabaya juga mencanangkan beberapa kebijakan pembangunan dalam rangka penanggulangan 

kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Surabaya tahun 2010-2015. Salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam 

RPJMD Kota Surabaya Tahun 2010-2015 adalah melakukan peningkatan kapasitas ekonomi 

masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan dan perubahan pola pikir dan penguatan 

kelembagaan komunitas dan usaha kerjasama antara masyarakat, dunia usaha, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM) dan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan kebijakan 

tersebut, salah satu kegiatan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dalam 

penanggulangan kemiskinan adalah dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan ketrampilan dasar 

usaha bagi kelompok keluarga miskin (gakin). Program pelatihan tersebut merupakan bagian dari 

pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi berbasis kewirausahaan dengan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) Pelaksana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 

(Bapemas KB) Pemerintah Kota Surabaya. Kewirausahaan menjadi faktor penting dalam 

pemberdayaan masyarakat miskin karena kewirausahaan dipandang dapat menjadi jalan untuk 

masyrakat keluar dari kemiskinan (Ciputra, 2011). Melalui kewirausahaan masyarakat miskin 

diharapkan tidak hanya mampu untuk keluar dari kemiskinannya namun juga dapat menolong 

masyarakat lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menciptakan multiplier 

effect yang akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.  

Meskipun terjadi peningkatan jumlah peserta setiap tahun, namun keberhasilan suatu program 

tidak hanya diukur berdasarkan banyaknya peserta yang ikut dan anggaran yang terserap melainkan 

juga perlu melakukan evaluasi pelaksanaan dan dampak dari pelatihan tersebut. Faktor penting yang 

berperan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program adalah adanya sistem pengendalian. Otley 

dan Berry (1994) menyatakan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) adalah satu set prosedur yang 

digunakan untuk membantu memastikan pencapaian tujuan organisasi. Salah satu konsep penting 

dalam sistem pengendalian adalah melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan untuk 

melihat apakah program tersebut sudah mencapai tujuannya. Penelitian mengenai peran SPM di 
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sektor publik dalam literatur akuntansi sampai saat ini masih didominasi bagaimana peran SPM di 

lembaga pemerintahan seperti bagaimana pengukuran kinerja organisasi pemerintah, penganggaran, 

dan aspek lain yang berhubungan dengan pengelolaan lembaga pemerintahan. Hal inlah yang 

memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai SPM pada program kerja pemerintah. 

Noveltis penelitian ini terletak pada bagaimana peran SPM dalam program-program yang dijalankan 

pemerintah, secara khusus oleh SKPD di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan evaluasi sistem pengendalian manajemen pada program pelatihan 

keterampilan dasar usaha bagi gakin melalui mekasnisme umpan balik dari dari peserta pelatihan. 

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

SPM merupakan faktor penting dalam keberhasilan suatu program yang dijalankan baik itu 

dalam sektor swasta ataupun sektor publik. Simons (1995) mengolongkan SPM ke dalam 4 aspek 

yang dikenal sebagai the four levers of control yaitu beliefs system, boundary system, diagnostic 

systems dan interactive systems. Dua sistem yang terakhir seringkali disebut dengan feedback and 

measurement system. Sedangkan pengertian SPM dari Otley, et al. (1995) adalah satu set mekanisme 

pengendalian yang luas dan didesain untuk membantu organisasi mengelola dirinya sendiri. Anthony 

dan Govindarajan (2007) lebih menekankan pengendalian pada struktur pengendalian, termasuk di 

dalamnya adanya hubungan antara strategi, responsibility center sampai pengukuran kinerja. Dari 

beberapa konsep tersebut nampak bahwa SPM pada hakekatnya adalah alat yang digunakan untuk 

mengimplementasi strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Konsep SPM yang seringkali 

digunakan adalah monitoring dan pengawasan yang pada akhirnya akan memunculkan feedback 

penting sebagai bahan evaluasi pengelola organisasi. 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai peran SPM yaitu bagaimana penyusunan anggaran, 

pengelolaan anggaran dalam hubungannya dengan perilaku individu dan bagaimana individu 

mempengaruhi anggaran di lembaga sektor publik (Riharjo, et al, 2015; Ritonga dan Alam, 2010). 

Topik yang cukup banyak diteliti adalah kinerja lembaga sektor publik dan kinerja aparatur 

pemerintah (Pratiwi dan Akbar, 2015; Mawarni dan Yuliansah, 2015; Kusumaningrum dan Sutaryo, 

2015; Purwanto dan Hadiyati, 2011; Haryani dan Syafruddin, 2010; Sopanah, 2010). Tema lain yang 

berkenaan dengan SPM adalah mengenai desentralisasi di organisasi sektor publik (Wirahadi, 2010). 

Hubungan antara strategi dan pengendalian manajemen di organisasi sektor publik diteliti oleh 

Mediaty (2010). Dari beberapa penelitian sebelumnya nampak penelitian mengenai peran SPM di 

program-program SKPD belum nampak dilakukan. Salah satu penelitian mengenai SKPD dilakukan 

oleh Norman (2010) yang meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja aparatur 

pemerintahan SKPD di Kota Bengkulu. Penelitian tersebut masih berfokus pada SKPD dan bukan 

pada stakeholder pemerintah yaitu masyarakat. 

 

 

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana SPM dalam program pemberdayaan 

masyarakat pelatihan keterampilan dasar usaha bagi gakin di Kota Surabaya. Sehingga penelitian ini 

menganalisis dan mengungkapkan bagaimana proses dan dampak pelatihan bagi gakin di Surabaya. 

Dalam rangka mengumpulkan, mengungkapkan berbagai masalah yang terjadi selama proses 
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pelatihan berlangsung maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada konteks obyek 

yang alamiah. Metode ini mampu melukiskan keadaan obyektif dari peristiwa tertentu berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak dan penelitian yang tertuju pada penelaahan masalah obyek penelitian yaitu 

pelatihan keterampilan dasar bagi gakin. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu gakin 

yang telah mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya 

melalui SKPD Bapemas KB. Informan dalam penelitian ini adalah peserta pelatihan dan SKPD terkait 

yang menangani pelatihan keterampilan dasar di Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan 

melalui survey lapangan dan wawancara dengan para informan. Wawancara dilakukan secara tidak 

terstruktur baik secara formal maupun informal dalam berbagai situasi. Tahap berikutnya melakukan 

analisis mengenai jawaban informan melalui analisis tekstural dan menemukan tema yang merupakan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.  

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Program Pelatihan Keterampilan Dasar yang dilaksanakan SKPD Bapemas KB adalah pelatihan 

menjahit dan handycraft, pelatihan budidaya air payau, pelatihan pembuatan produk-produk rumah 

tangga, pelatihan pembuatan produk makanan dan minuman, pelatihan pijat refleksi, dan pelatihan 

urban farming. Peserta-peserta yang telah dilatih pada setiap jenis pelatihan kemudian dikelompokan 

dan membentuk Kelompok Swadaya Masyakarat (KSM). KSM berfungsi sebagai wadah untuk 

bersama-sama membangun usaha baru dan menjadi wadah untuk menampung bantuan permodalan 

dari pemerintah baik dalam bentuk uang maupun peralatan usaha. Dengan adanya KSM diharapkan 

terjadi pertumbuhan kelompok-kelompok usaha baru bagi gakin yang dapat membantu peningkatan 

pendapatan keluarga-keluarga dan akhirnya dapat membantu keluar dari kemiskinan. Survey 

dilakukan kepada 80 peserta pelatihan yang berasal dari 5 wilayah Kota Surabaya yaitu Surabaya 

Pusat, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, dan Surabaya Utara. Berdasarkan analisis 

terhadap profil informan dapat diketahui bahwa informan memiliki potensi yang besar untuk 

dikembangkan. Argumentasi yang melatarbelakangi adalah: 

1. Sebagian besar informan memiliki tingkat pendidikan SMA/sederajat (51%), hal ini 

menunjukkan bahwa mereka memiliki pendidikan yang tidak begitu rendah (bukan 

SMP/sederajat dan SD) sehingga dalam cara berpikir masih bisa dikembangkan dibandingkan 

dengan pendidikan yang lebih rendah. 

2. Informan berpotensi menjadi wirausaha karena 49% adalah ibu rumah tangga yang memiliki 

waktu cukup banyak untuk bekerja, disamping itu sebesar 20% dari informan adalah pedagang. 

Hal ini menunjukkan bahwa mereka masih bisa ditingkatkan kapasitasnya. 

3. Sebagian besar informan adalah wanita (86%). Wanita biasanya dalam bekerja memiliki 

beberapa kelebihan dibandingkan pria yaitu lebih telaten, kreatif, tidak mudah putus asa, mampu 

memiliki jejaring yang luas, dan mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Kondisi ini 

berdampak positif bagi pemerintah untuk mengembangkan kewirausahaan. Hal ini sesuai dengan 

kebijakan pemerintah Kota Surabaya untuk memfokuskan pemberdayaan kepada kamu 

perempuan sebagai penunjang ekonomi keluarga. 

4. Informan tidak memiliki pekerjaan sambilan. Dengan informan tidak memiliki pekerjaan 

sambilan maka kondisi ini berpotensi positif bahwa informan akan fokus ke usaha mereka hasil 

dari pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya. 
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Melihat penyajian data tersebut maka sebenarnya informan memiliki potensi yang besar untuk 

dikembangkan. Namun profil informan yang menguntungkan ternyata tidak diimbangi dengan 

program pelatihan yang komprehensif. Program pelatihan yang komprehensif harus meliputi tahap 

pra pelatihan, tahap pelatihan, dan tahap paska pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

program pelatihan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil jawaban informan 

yang menyatakan bahwa pelatihan memiliki revelansi dan kualitas pelatihan yang baik.  

 

Hasil dari survey menunjukkan walaupun informan mempersepsikan bahwa pelatihan tersebut 

berjalan dengan baik namun ternyata pelatihan tersebut tidak berdampak positif atau tidak memilliki 

dampak pada sasaran gakin. Beberapa data yang mendukung bahwa pelatihan tidak tepat sasaran 

adalah sebagai berikut: 

 

 

Tabel 1. Fakta dan Penyebabnya pada Program Pelatihan 

 

No. Fakta Penyebab 

1. Informan sulit 

mengaplikasikan hasil 

pelatihan 

 Materi pelatihan memiliki tingkat kesulitan tinggi 

 Beberapa informan sudah cukup tua 

 Tidak ada pendampingan lanjutan 

 Keterbatasan peralatan pendukung 

 Produk tidak diminati pasar 

 Kurangnya modal 

2. Pekerjaan saat ini bukan 

hasil dari pelatihan 

 Motivasi informan untuk menerapkan hasil 

pelatihan masih sangat rendah 

 Kurangnya pendampingan lanjutan 

3. Pelatihan tidak 

mendukung usaha 

informan 

 Apa yang diberikan di pelatihan tidak sesuai 

dengan kebutuhan informan 

 Materi pelatihan memiliki tingkat kesulitan tinggi 

4. Informan menyatakan 

bahwa pelatihan tidak 

membekali informan 

untuk menjadi 

wirausaha 

 Materi pelatihan memiliki tingkat kesulitan tinggi 

 Tidak didukung oleh modal 

 Informan sudah tua 

 Produk/jasa sulit diserap pasar 

 Kurangnya pendampingan lanjutan 

5. Informan tidak mampu 

menjalankan bisnis 

secara pribadi 

 Tidak adanya pendampingan 

 Kemampuan (skill) masih rendah 

 Tidak ada modal 

6. Pelatihan tidak 

berdampak secara 

financial 

 Informan tidak berbisnis dengan baik 

 Kurangnya pendampingan lanjutan 
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Proses Implementasi Mekanisme Pengendalian oleh SKPD 

 

Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat terlihat beberapa permasalahan pokok. Pertama 

ketidaksesuaian materi dengan kondisi di lapangan. Beberapa materi pelatihan yang dianggap terlalu 

sulit seperti pelatihan produk handycraft, budidaya air payau dan pijat refleksi. Penyebab kesulitan 

yang dihadapi dalam pelatihan pijat refleksi adalah kendala usia yang sudah tua dibandingkan tenaga 

yang dibutuhkan untuk melakukan pijat refleksi. Sementara pelatihan pembuatan produk rumah 

tangga dan makanan dan minuman dianggap relatif lebih mudah karena bahan mudah didapat dan 

informan sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Hal ini menunjukkan belum adanya perencanaan 

dan koordinasi yang baik dalam melakukan pelatihan sehingga pelatihan belum mempertimbangkan 

kemampuan informan untuk menguasai materi pelatihan. Perencanaan merupakan bagian dari tahap 

pra pelatihan dan merupakan aspek penting dalam program pelatihan. Pada tahap ini yang merupakan 

masa persiapan, pemetaan terhadap peserta perlu dilakukan agar pelatihan diberikan tepat sasaran 

sesuai dengan karakteristik peserta. Berdasarkan hasil survey juga ditemukan bahwa menurut 

informan skala prioritas untuk menjadi wirausaha adalah permodalan. Hal ini menunjukkan bahwa 

informan belum memiliki mindset wirausaha. Modal menjadi bagian yang penting namun bukanlah 

bagian yang utama dalam memulai usaha. Justru pola pikir wirausaha yang harus dibangun terlebih 

dahulu. Pola pikir untuk berpikir kreatif dan inovatif, berani mengambil resiko dan mampu melihat 

peluang (Ciputra, 2011) tanpa perubahan pola pikir wirausaha maka pelatihan keterampilan berbasis 

wirausaha menjadi tidak efektif. Perubahan pola pikir juga dapat berhubungan dengan kemiskinan 

kultural dimana gaya hidup dan perilaku individu membuatnya sulit untuk merubah diri dan merasa 

harus selalu dibantu oleh pihak lain dalam hal ini pemerintah (Nugroho dan Dahuri, 2012). Faktor 

penting yang juga perlu menjadi perhatian adalah menjadi wirausaha tidak mudah dan menghadapi 

ketidakpastian yang tinggi. Hal ini juga menyebabkan tidak semua masyarakat berkeinginan untuk 

berwirausaha karena tidak mau berhadapan dengan kondisi ketidakpastian tersebut. Bagi masyarakat 

miskin yang tidak ingin menghadapi kondisi ketidakpastian dapat diarahkan untuk menjadi tenaga 

kerja siap pakai dengan mengikuti pelatihan tenaga kerja siap pakai dibawah koordinasi SKPD Dinas 

Tenaga Kerja. Hasil pelatihan tenaga kerja siap pakai akan diarahkan untuk masuk ke pasar tenaga 

kerja. Kondisi-kondisi tersebut mensyaratkan perlu adanya pengendalian dalam bentuk penyaringan 

awal bagi para calon peserta untuk melihat kesesuaian minat dan karakter peserta untuk berwirausaha. 

Tanpa adanya penyaringan maka peserta pelatihan bisa jadi hanya mengikuti pelatihan namun tidak 

berniat untuk berwirausaha yang bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya pelatihan. Hal ini 

dapat terjadi karena setiap peserta pelatihan akan mendapatkan uang transport. Mekanisme 

pengendalian sudah harus diimplementasikan pada masa pra pelatihan terkait penyaringan peserta 

pelatihan dan pemilihan materi pelatihan.  

Masalah kedua adalah pendampingan yang belum efektif. Sebagai gakin yang ingin memulai 

usaha baru maka penting bagi informan untuk mendapatkan pendampingan untuk membimbing 

mereka dalam memulai usaha. Memulai usaha tidak hanya dibutuhkan skill untuk memproduksi 

barang dan jasa namun juga dibutuhkan kemampuan menjaga konsistensi produksi dan kualitas 

produk yang dihasilkan serta pemasaran produk. Disinilah kebutuhan menjadi pendamping menjadi 

penting karena berperan penting untuk membantu informan untuk memulai usahanya. Pemerintah 

Kota Surabaya telah berupaya menyediakan tenaga pendamping yang disebut sebagai Kader 

Pemberdayaan Masyarakat (KPM) untuk membantu peserta menjalankan usahanya paska mendapat 

pelatihan dasar. Namun permasalahan yang dihadapi dilapangan adalah ketersediaan tenaga 

pendamping yang tidak sebanding dengan jumlah peserta yang harus didampingi sehingga KPM tidak 

dapat melakukan pendampingan secara maksimal. KPM hanya berkunjungan untuk melakukan 

fungsi monitoring (pengawasan) dengan melakukan pendataan dan mengecek perkembangan usaha 
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peserta tanpa melakukan fungsi mentoring (pendampingan). Fungsi pendampingan yang utama 

adalah memberikan pendampingan bagi peserta dalam memulai usaha karena akan ada kendala-

kendala yang dihadapi terutama bagi usaha baru berjalan dengan pelaku usaha yang juga masih baru 

dan relatif belum berpengalaman dalam berwirausaha. Hal ini dikonfirmasi oleh jawaban informan 

yang menyatakan ketidakmampuan mereka menjalankan usaha mandiri karena tidak adanya 

pendampingan. Sebagian besar informan adalah ibu rumah tangga yang belum memiliki pengalaman 

untuk berwirausaha, maka peran pendamping menjadi krusial untuk membantu informan untuk 

menghadapi permasalahan-permasalahan yang muncul ketika mulai berusaha. Penelitian yang 

dilakukan oleh Nugroho, et al. (2013) dan Radianto dan Santoso (2015) menunjukkan jumlah KSM 

yang masih aktif di Kota Surabaya dan sudah melakukan kegiatan produksi dan pemasaran hanya 

sekitar 55-56% dari total seluruh KSM. Hal ini menunjukkan tujuan penumbuhan kelompok-

kelompok usaha baru bagi gakin belum tercapai. Selain itu masalah lain adalah tidak adanya 

pembekalan khusus kepada tenaga pendamping agar dapat berperan optimal dalam memfasilitasi 

perkembangan usaha peserta pelatihan dasar. KPM perlu diberikan pelatihan untuk menjadi coach 

yang baik bagi peserta pelatihan sehingga KPM mampu memfasilitasi para pelaku usaha pemula 

untuk menemukan solusi dan bantuan yang mereka butuhkan untuk mengatasi masalah-masalah yang 

mereka hadapi. KPM juga harus mampu memotivasi peserta ketika menghadapi masalah seperti 

kesalahan pengambilan keputusan atau kerugian usaha agar peserta tidak menyerah. Selain perlunya 

penambahan dan pembekalan KPM, pemerintah juga perlu memberikan KPM target dengan 

mekanisme reward dan punishment untuk memotivasi KPM dalam menjalani tugas sebagai 

pendamping KSM. Dengan adanya target yang realistis dan mekanisme reward dan punishment yang 

jelas akan memotivasi KPM untuk berkerja secara optimal.  

 

 

Efektivitas Mekanisme Pengendalian 

 

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengendalian yang 

dilakukan belum sepenuhnya efektif. Pengendalian yang dilakukan masih pada taraf pengendalian 

anggaran, yaitu sampai sejauh mana anggaran terserap untuk memastikan bahwa program dapat 

berjalan. Namun demikian meskipun anggaran sudah terserap dengan efektif namun dampak dari 

program pelatihan yang telah dilakukan belum dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi 

kesejahteraan masyarakat luas. Namun demikian tetap ada warga yang mampu meningkatkan 

ekonominya. Salah satu kunci penting mengapa tetap ada masyarakat yang mampu meningkatkan 

kesejahteraannya adalah karena adanya perubahan cara berpikir dan memiliki hasrat yang kuat untuk 

memperbaiki kualitas hidupnya.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang paling penting untuk gakin 

adalah melalui pengendalian personal yang merupakan pengendalian informal (Merchant dan Stede, 

2007). Pengendalian informal adalah meningkatkan kualitas pendamping yang mendampingi 

keluarga gakin dalam merintis usahanya. Adanya pendampingan saat ini merupakan sistem 

diagnostic control (Simons, 1994, 1995). Diagnostic control memfokuskan peranan Sistem 

Pengendalian Manajemen sebagai alat pengawasan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana 

peran soft skill dari para pendamping untuk mampu mempengaruhi gakin yang sedang didampingnya. 

Jika mereka mampu mempengaruhi gakin maka gakin akan berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pemerintah. Namun demikian para pendamping belum mampu untuk mempengaruhi 

pola pikir gakin. Pengendalian personal akan mampu untuk mempengaruhi perilaku individu 

walaupun mungkin memerlukan waktu yang cukup lama. Kombinasi antara pengendalian formal dan 

informal sangat penting untuk memastikan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 
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gakin dapat tercapai. Radianto (2015) dalam penelitiannya menemukan bahwa mekanisme 

pengendalian yang efektif harus merupakan gabungan dari pengendalian formal dan informal, karena 

kedua pengendalian tersebut bukan saling meniadakan namun saling memperlengkapi.  

Aspek berikutnya adalah pengendalian untuk para pendamping. Sampai saat ini proses 

pengendalian pendamping nampaknya masih lemah baik dari proses perekrutan sampai dengan 

pemberian reward dan punishment. Tidak adanya target kerja yang jelas menjadikan pendampingan 

lebih menitikberatkan pekerjaannya untuk mendata perkembangan dan melaporkan hasilnya ke 

SKPD tanpa melakukan proses pendampingan yang  intensif. Disamping itu jumlah pendamping yang 

relatif lebih sedikit dibanding dengan gakin menyebabkan pengendalian menjadi tidak efektif karena 

banyaknya persoalan yang muncul di lapangan dan sedikitnya personil yang tersedia.  

Belief system (Simons 1994) memegang peranan yang pentng. Secara konsep dasar Sistem ini 

digunakan untuk menginspirasi dan mengarahkan individu untuk menemukan kesempatan-

kesempatan yang ada agar individu berperilaku sesuai tujuan dan arah organisasi (Wongkaew, 2013; 

Hoque dan Chia, 2012). Oleh karena itu pemahaman yang jelas mengenai tujuan organisasi harus 

dibagikan kepada anggota. Sehingga melalui “sharing” ini pimpinan akan dapat mengendalikan 

anggota-anggotanya. Dalam kasus ini pimpinan adalah SKPD yang mengelola program 

pemberdayaan dan anggota adalah para pendamping. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa staf 

SKPD sudah memiliki belief system yang kuat. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen mereka 

dalam mensukseskan program peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan. 

Namun mekanisme ini nampaknya tidak sampai ke para pendamping sehingga mereka belum 

berperan optimal.  

Rekomendasi dari penelitian ini adalah pemerintah sebaiknya mengkombinasikan pengendalian 

formal dan informal walau lebih mengutamakan pengendalian informal. Para pendamping diberikan 

kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dirinya dengan mengikuti pelatihan coaching maupun 

mentoring sehingga dapat bekerja dengan lebih optimal. Berikutnya adalah merekomendasi agar 

diterapkannya sistem manajemen sumberdaya manusia, dimulai dari perekrutan, seleksi, sampai pada 

pengukuran kinerja bagi para pendamping. Job description yang merupakan bagian dari mekanisme 

pengendalian manajemen (Merchant, 1998; Ouchi, 1979) harus dikembangkan agar pendamping 

dapat melakukan tugasnya dengan optimal. 

 

Fokus terbesar pemerintah sampai saat ini adalah bagaimana program dapat berjalan, namun 

demikian aspek pengendalian masih belum menjadi fokus. Oleh karena itu diharapkan pada program-

program mendatang pemerintah dapat mendesain program pengendalian bersamaan dengan rencana 

pengembangan masyarakat. Program pelatihan tidak hanya berfokus pada pemberian keterampilan 

namun harus merupakan program satu kesatuan program yang komprehensif dengan mendesain sejak 

tahap pra pelatihan, pelatihan dan sampai tahap paska pelatihan yaitu pendampingan. Pengedalian 

juga dilakukan pada penentuan kriteria keberhasilan suatu program yaitu tidak hanya diukur pada 

serapan anggaran namun harus melihat dampak dari program tersebut dalam pemberdayaan 

masyarakat. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi melalui SPM memegang 

peranan penting dalam program-program pemberdayaan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan 

SPM pada program pelatihan dasar belum memadai. Hal ini terlihat dari fokus SKPD pelaksana yang 

masih hanya pada sisi pelaksanaan pelatihan. Suatu program pelatihan hendaknya didesain 

menggunakan pendekatan yang komprehensif mulai dari tahap persiapan pelatihan, pelaksanaan 

pelatihan dan pendampingan paska pelatihan. Pengendalian informal dan pengendalian formal 

merupakan dua aspek yang saling melengkapi dan tidak mungkin salah satu dapat dihilangkan. 

Strategi penerapan kedua mekanisme pengendalian tersebut harus didesain sesuai dengan tujuan 

SKPD dalam memastikan bahwa tujuan program dapat dicapai.  

Penelitian mengenai bagaimana implementasi program-program pemerintah sangat penting 

untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan manfaat dan tujuan dari program tersebut adalah untuk 

pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sehingga saran penelitian selanjutnya adalah memperluas penelitian pengendalian manajemen di 

program pemerintah. Penelitian dengan subjek tenaga outsourcing seperti pendamping yang bukan 

pegawai negeri atau struktur lain di luar pemerintahan namun yang turut serta membantu pemerintah 

dalam pengembangan masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Penelitian peran sistem 

pengendalian untuk  memastikan program pemerintah dapat berjalan dengan lancar seperti 

pendamping, aktivis kampung dan karang taruna, LSM, dan pihak ketiga lainnya juga merupakan 

topik yang menarik untuk diteliti. Demikian juga subjek penelitian yang mencakup unsur aparatur 

pemerintahan seperti Lurah, Camat, RT dan RW masih merupakan isu penelitian yang penting di 

masa mendatang. Subjek penelitian ini masih sering terlupakan di penelitian-penelitian sektor publik. 
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