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Tinggalkan kebiasaan lama
Perbaikan kebiasaan lama →
lebih efisien dan efektif
Kebiasaan baru

Allah Sang Maha
Pengatur
Covid-19 adalah
takdirNya
Teguran dan peringatan
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Membaca pesanNya
Mencari kebaikan dari
musibah
Mencari pelajaran yang
diberikan Allah kepada
manusia dari musibah
yang diberikan
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HIKMAH

SYUKUR
▪

TakdirNya adalah
hidangan terbaik yang
harus disyukuri
Mencari alasan untuk
tetap bersyukur

Proses Adaptasi
Sebelum
Covid-19
▪ Kehidupan berjalan
normal
▪ Mendengar orang
lain menghadapi
pandemi

Adaptasi dengan
Covid-19
▪ Belajar gejala dan
akibat Covid-19
▪ Memahami protokol
Kesehatan Covid

Adaptasi dengan
New Normal
▪ Mencoba melakukan
aktivitas dengan
protokol baru
▪ Trial aktivitas saat
pandemi → kerja,
belajar, sosial.

New Normal

▪ Melaksanakan
kegiatan normal
dengan protokol
baru.
▪ Perubahan proses,
dan aktivitas
mengikuti protokol
baru
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Online meeting
Virtual office
Online class
Me time untuk diri
sendiri dan keluarga
lebih banyak
▪ Efisiensi dan
efektifitas waktu,
tempat, biaya
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Bisnis memiliki sensitivitas terhadap Covid-19 berbeda
Perusahaan fokus pada upaya untuk mempertahankan
going concern di tengah kondisi krisis
Proses bisnis: cara memberikan produk dan jasa –

disruptive massive
Perencanaan perusahaan sulit dilakukan → uncertainty
Internal control, internal audit, risk management,
eksternal audit
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Interaksi antar manusia
Interaksi antar organisasi
Interasksi manusia dan organisasi

Regulasi dan Ketentuan Baru
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Insentif khusus terkait dengan Covid-19
Perubahan ketentuan perpajakan
Standar Akuntansi PSAK 71, 72, 73, ED terbaru, press
released IAI
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Materi disesuaikan
karena lingkungan bisnis
berubah
Metodologi mengajar
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Materi dan topik
penelitian
Metodologi penelitian
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Sistem Informasi
▪ Menjadi sarana utama proses bisnis
▪ Transformasi proses berbasis IT namun

Akuntansi Keuangan
Akuntansi Manajemen dan Biaya
▪ Proses bisnis berubah
membutuhkan informasi untuk
pengambilan keputusan yang
berbeda.
▪ Perencanaan bisnis dalam kondisi
ketidakpastian.
▪ Pengendalian biaya
▪ Manajemen biaya
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Pengendalian
Kejujuran
Integritas
Transparan
Akuntabilitas
Responsibilitas

▪ Pelaporan keuangan dalam kondisi
uncertainty
▪ Aset dan liabilitas → manfaat dan
pengorbanan di masa depan
▪ Revenue dan expense → tidak pasti
sehingga menimbulkan potensi going

concern
▪ Potensi fraud dan earning management –
taking a bath
▪ Perubahan PSAK 71, 72, 73
▪ PSAK 08, PSAK 71, 73 dalam COVID-19

Pajak
▪ Perubahan tarif pajak
▪ Fasilitas PPh dalam rangka Covid19
▪ Pajak e-commerce
▪ Dampak makro atas perubahan
penerimaan pajak – pemerintah
pusat dan daerah

pengendalian bisnis dapat berjalan
dengan baik
▪ Audit trail setiap aktivitas disimpan

▪ Improvement process business
melalui continuing learning

Internal Eksternal
▪ Audit tidak dapat secara normal

dilakukan → by sistem dan audit atas
sistem
▪ Pengendalian dilakukan oleh sistem
sehingga IA dapat monitor by system
dengan memantau red flag .
▪ Continuing auditing and monitoring

Audit Eksternal
▪ Proses audit berbasis IT
▪ Auditor terhubunga

dengan database auditee

▪ Integritas data
▪ Alternatif prosedur audit
untuk memberikan

assurance

Perpajakan

▪ Perpu 1 tahun 2020 Kebijakan Keuangan

Negara Penanganan Covid-19

▪ Tarif menjai 22% pada 2020 dan 2021 serta 20% pada
2022, insentif 3% untuk saham diperdagangkan di
bursa paling sedikit 40%.
▪ Perpajakan perdagangan melalui sistem elektronik
(PMSE)
▪ Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan kewajiban
perpajakan
▪ Pemberian fasilitas kepabeanan
▪ Dampak makro ekonomi
▪ Penerimaan pajak turun– nasional dan regional
▪ Penurunan penerimaan negara
▪ Bagaimana mempertahanan daya beli → produksi
→ sustainability penerimaan

▪ PP 29 tahun 2020 Fasilitas PPh dalam rangka
Penanganan Corona Virus
▪ Tambahan pengurangan penghasilan neto 30% untuk WP

▪
▪
▪
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yang memproduksi alat Kesehatan untuk Covid-19
Sumbangan dalam rangka penanganan Covid-19 dapat
menjagi pengurang penghasilan bruto
Tambahan penghasilan yang diterima SDM bidang
Kesehatan yang mendapat penugasan dikenakan tarif 0%.
Penghasilan kompensasi dan penggantian atas penggunaan
harta untuk penanganan Covid-19 dikenakan tarif 0%,
selama 1/3/2020 sampai dengan 30/9/2020
Pembelian kembali saham diperhualbelikan di bursa
memperoleh tarif 3% lebih rendah.

▪ PMK 48 / 2020 PPN atas PMSE
▪ PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP / JKP melalui
PMSE.
▪ PPN dipungut, disetorkan dan dilaporkan oleh
Pelaku Usaha PMSE
▪ PPN= 10% dari jumlah yang dibayar pembeli barang
/ penerima jasa, tidak termasuk PPN

PENDIDIKAN
▪

Materi pengajaran

▪

▪ Mengantisipasi perubahan bisnis →
tantangan dan kondisi ekonomi saat lulus
berubah.
▪ Beberapa konsep dan teori mungkin menjadi
tidak relevan lagi sehingga perlu ditinjau
kembali apakah dapat diterapkan dalam
kondisi uncertainty.
▪ Open minded terhadap konsep dan
pemikiran baru, karena perubahan yang
sangat cepat
▪ Update informasi terkini → peraturan,
Pengendalian diri
standar, teknologi, lingkungan bisnis
Kejujuran
Integritas

Metodologi Mengajar
▪ Open course, online course menjadi metode
▪
▪
▪
▪

umum pembelajaran yang harus diterima
Student centered learing dan tingkat disiplin
yang tinggi bagi mahasiswa dan dosen.
Dalam jangka panjang, online education akan
menjadi alternative Pendidikan yang akan
dipilih.
Adaptasi mahasiswa: disiplin, motivasi kuat
untuk belajar, jujur/integritas.
Adaptasi dan persiapan dosen dalam
menyiapkan materi online → sentralisasi pusat
pembelajaran

PENELITIAN
▪

Topik Penelitian

▪ Dampak covid menjadi sumber inspirasi
penelitian: pengajaran, penelitian, perilaku
individu
▪ Efektivitas regulasi yang dikeluarkan terkait
dengan Covid
▪ Dampak kegiatan bisnis: industri, produk dan
jasa, distribusi, segmen bisnis, ukuran
perusahaan,
▪ Proses manajemen: perencanaan, struktur
organisasi., pendelegasian tugas, controlling

▪

Metodologi Penelitian
▪ Analisis data sekunder
▪ Studi literature
▪ Online survey, interview,
questioner

▪ Studi kasus
▪ Integritas data

TERIMA KASIH
Dwi Martani
081318227080
CREDITS: This presentation template was created by
Email: dwimartani@yahoo.com
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics &
staff.blog.ui.ac.id/martani
images by Freepik

