
Evaluasi 
Kebijakan 
Pajak UMKM
Pemerintah akhirnya memu-
ngut pajak kepada pelaku usaha 
mikro, kecil, dan menengah 
(UmKm) beromzet di bawah  
rp 4,8 miliar per tahun, dengan 
tarif sebesar 1% dari omzet. 
tapi seharusnya, pajak tersebut 
dikenakan kepada para pelaku 
UmKm dengan omzet besar 
saja. Sebab, kebijakan tersebut 
akan berdampak pada kelang-
gengan usaha khususnya yang 
masih mikro dan kecil.

Untuk usaha mikro dan kecil, 
sebaiknya pemerintah berusaha 
melakukan hal-hal yang bisa 
mendorong peningkatan usaha 
mereka. misalnya, dengan 
memberikan berbagai kemu-
dahan dan keringanan termasuk 
dalam hal pajak, bukan justru 
membebani mereka.

Pertumbuhan ekonomi yang 
bagus, khususnya di semester 
pertama tahun 2013 yang men-
capai lebih dari 6%, tentu juga 
karena didorong oleh sektor 
kewirausahaan yang kuat ter-
masuk juga oleh UmKm.

Saya berharap pemerintah 
mengevaluasi kebijakan pajak 
UmKm. Dengan adanya evalua-
si tersebut, hasilnya bisa menja-
di bahan acuan pemerintah agar 
mendorong lebih maju lagi sek-
tir UmKm. Dan, pemerintah 
bisa lebih melindungi sektor 
UmKm yang sekarang sedang 
mengalami berbagai macam 
persoalaan, seperti kenaikan 
harga BBm bersubsidi dan lain 
sebagainya. 

Anieta Wulandari,  
Jl. Semper X No. 25 Cilincing, 

Jakarta Utara 

Wujudkan 
Swasembada 
Daging 2014
KeBUtUhan daging sapi terus 
meningkat setiap tahun, apalagi 
menjelang bulan puasa dan Le-
baran. tahun 2013, konsumsi 
daging masyarakat diperkira-
kan menjadi 2,2 kilogram/kapi-
ta/tahun. Setiap peningkatan 
satu gram konsumsi masyara-
kat perlu tambahan 1,5 juta sapi 
siap potong untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut.

Cuma masalahnya, harga da-
ging di indonesia merupakan 
salah satu yang tertinggi di du-
nia. menjelang bulan puasa, 
harganya bisa menembus  
rp 100.000 per kilogram.

Dengan kebutuhan daging 
yang terus meningkat, pemerin-
tah harus bisa menambah popu-
lasi sapi lokal guna mencukupi 
kebutuhan secara mandiri. 
Program swasembada daging 
2014 harus terlaksana. 

Vika Indahsari,  
Jl. Sunter Permai Raya No. 23,  

Jakarta Utara

SMS
Kereta komuter kehilangan 
700.000 tiket single trip kare-
na penumpang keluar stasiun 
lewat rel. ini berarti, sistem-
nya salah. Lebih celaka lagi 
kalau tiket single trip bisa di-
pakai berkali-kali di pintu ma-
suk pada hari berbeda. 

 0852 86213***

Pemerintah, kok, sengaja 
memperbaiki jalan di awal 
ramadan sehingga terjadi ke-

macetan, mana harga BBm 
sudah mahal. Otomatis, bikin 
kesal pengemudi dan penggu-
na jalan lainnya. harapan ma-
syarakat, kan, sebelum rama-
dan jalan sudah selesai. 

0815 48899***

SeKarang banyak portal 
jalan umum perumahan di Ja-
karta Selatan yang ditutup, 
padahal dulu oleh pemda di-
buka. Bagaimana pemda?

0816 1910***
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Di era serba crowd-relat-
e d ,  d i m u l a i d a r id i m u l a i  d a r i 
crowdsourcing beramai-

ramai mengomentari sesuatu 
hingga crowdfunding seperti 
Kickstarter untuk mendapatkan 
dana startup dan Obama Web 
campaign funding lengkap 
dengan wikinomicsnya, kita 
juga mengenal crowdreviewing 
seperti Yelp dan review web 
sites lainnya. Kini sudah saat-
nya evaluasi kinerja ((perfor-
mance review) dilakukan seca-
ra crowdsourcing. 

eric mosley, CeO dari globo-
force, sebuah perusahaan mana-
jemen sumber daya manusia, 
memopulerkan konsep ini seba-
gai crowdsourcing performance 
review (CPr). Perusahaan se-
perti JetBlue, KPmg, dan P&g 
telah menerapkan sistem ini. 

Premis dari CPr adalah 
menggunakan kekuatan peng-
akuan sosial untuk mentrans-
formasikan employee perfor-
mance (eP). eP gaya lama dila-
kukan dengan wawancara 
maupun survei pendek multiple 
choice beberapa pertanyaan 
yang jawabannya bisa dipilih 
oleh penilai. Kinerja pegawai 
diukur dengan kuantitas hasil 
dan kualitas yang diawasi oleh 
atasan atau stakeholder lainnya 
setelah proyek selesai.

gaya lama ini mempunyai 
beberapa kelemahan. Di antara-
nya penilaian tidak seketika 

ketika suatu impresi terjadi, 
bisa dilakukan tanpa data set 
yang memadai, sudah melalui 
filtrasi subjektif yang sulit dive-
rifikasi, dan merupakan momok 
periodik dan bukan sesuatu 
yang inheren terjadi setiap saat 
ketika kinerja terjadi.

realitas menunjukkan, proj-
ect management sangat dibu-
tuhkan dengan tingkat keketat-
an tinggi agar tercapai hasil 
yang memadai. Di sinilah eP 
review dengan CPr mengambil 
peranan. Bisnis-bisnis media 
termasuk pionir dalam menggu-
nakan media sosial dalam ki-
nerja, seperti web site dengan 
rSS yang dikoneksikan dengan 
twitter, Facebook, dan reddit.

namun banyak perusahaan 
non media masih yang anti de-
ngan social networking mau-
pun internet di tempat kerja.

Padahal, penggunaan Skype 
sebagai sarana monitor sudah 
biasa dipakai di amerika Seri-
kat. Skype memudahkan komu-
nikasi secara teks dan visual 
tanpa perlu beranjak dari kursi. 
Berbagai sarana media sosial 
dan mekanisme web-based iniini 
bisa cukup efektif dalam me-
ningkatkan produktivitas.

Penilaian eP gaya lama juga 
bisa ditunggangi office politics. 
misalnya, atasan yang tak ingin 
bawahannya lebih baik darinya 
dalam hal kinerja atau alasan-
alasan lain yang tidak masuk 
akal. Penilaian positif maupun 
negatif berdasarkan opini sub-
jektif seperti ini berisiko tinggi 
bagi bawahan. Low morale bisa 
terjadi sebagai akibatnya, yang 
sebenarnya merupakan antitesis 
dari eP review itu sendiri.

Kendala lain, metode eP review 
konvensional terbatas dalam hal 
korelasi sejajar antara merit de-
ngan kenaikan gaji, misalnya. 
Kuantifikasi dan pengukuran di 
pos-pos yang bukan sales sulit di-
buatkan metriknya karena muat-
an subjektif terlalu besar. Bahkan, 
hanya beberapa segi dari kinerja 
yang diamati terutama yang kasat 

mata. Pertanyaannya, bagaimana 
inisiatif dan kerja sama tim di-
kuantifikasikan untuk diukur?

Para eksekutif yang berpeng-
alaman dalam strategi karier 
misalnya bisa dengan mudah 
mengumpulkan “data” kualitatif 
dalam negosiasi kenaikan gaji. 
riset gallup  tahun 2012 menun-
jukkan, 360-Degree Review pun 
mempunyai kelemahan karena 
penilaian multi-sumber sering-
kali mengungkap data perfor-
mance yang bertolak belakang. 
Dengan kata lain, malah membi-
ngungkan pembaca eP.

Skalabilitas eP review kon-
vensional juga sangat terbatas. 
Bagaimana seorang direktur 
mengolah opini-opini kualitatif 
tentang kinerja puluhan bah-
kan ratusan pekerja? eP re-
view dengan crowdsourcing 
juga tidak sempurna tapi daya 
skalabilitasnya tinggi. Lantas, 
b a g a i m a n a  m e n e r a p k a n 
crowdsourcing dalam eP?

tesisnya adalah pengetahuan 
yang disebarkan merupakan 
kontrak sosial dan termanifestasi 
dalam perbuatan. Influencer di 
suatu crowd akan menonjol dan 
kinerjanya mempengaruhi kiner-
ja grup atau tim tersebut. Jadi, 
lepaskan atribut jabatan dan se-
nioritas walaupun dua hal ini se-
benarnya mempunyai andil da-
lam kemampuan influencing se-
seorang. CPr menggabungkan 
praktik-praktik dan kebiasaan-
kebiasaan kultur organisasi de-
ngan perubahan cepat teknologi 
dan dunia bisnis.

atmosfer happiness sangat 
tinggi nilainya dalam CPr. Hap-
piness bisa diukur dengan ke-
amanan kerja (zero accident), 
pencapaian tujuan, bekerja ber-
sama-sama (bukan teamwork 
belaka), menyebarkan inspirasi 
dan motivasi, dan menerapkan 
keadilan dan merit. Crowd 
mempunyai sifat herding di 
mana influencer berskalabilitas 
bisa meningkatkan semangat 
kerja, kreativitas, dan inovasi. 
Selamat ber-crowdsource. o

Evaluasi Kinerja 
via Crowdsourcing

Jennie S. Bev
Penulis, pengajar, dan pengusaha 
yang bermukim di Santa Clara, 
Amerika Serikat
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