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BAB 1  

PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD 

 

 

1.1. PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAN BENTUK-

BENTUK LAYANANNYA 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakikatnya bersifat mengatur 

dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada tataran nasional 

pembentukan pemerintahan negara diselenggarakan dalam rangka mencapai 

tujuan nasional sebagaimana digariskan dalam pembukaan UUD 1945 yakni 

antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Upaya pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

untuk dapat mencapai tujuan nasional telah dilakukan dengan berbagai kebijakan 

dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya antara lain 

menyusun berbagai program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD dan 

APBD. Khususnya pada tataran penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang 

dibiayai dari APBD, di dalamnya terdapat salah satu pola pelayanan kepada 

masyarakat melalu suatu badan yang disebut Badan Layanan Umum Daerah. 

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah unit kerja pada SKPD di 

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dihual tanpa 

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya 

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ketentuan tentang 

pengelolaan keuangan BLID diatur dalam Pasal 68 dan 69 UU No. 1 Tahun 2004, 

PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 

Pasal 145 sampai dengan Pasal 150 PP No. 58 Tahun 2005, dan Pasal 324 sampai 

dengan Pasal 329 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. 

Sifatnya yang khusus yakni tidak mengutamakan keuntungan, walaupun 

pengelolaan BLUD mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya, namun perencanaan, penganggaran, 

pertanggungjawaban dan pelaporan merupakan bagian dari APBD, artinya 
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kekayaan yang dikelola oleh BLUD bukan merupakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dari APBD. 

Tujuan dibentuknya BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan 

berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis 

yang sehat. 

Dilihat dari kegiatannya, BLUD dapat dibentuk oleh pemerintah daerah 

untuk: 

1. Menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum, dan 

2. Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat. 

Bentuk BLUD pada unit kerja yang menyediakan barang dan/atau jasa, 

antara lain rumah sakit daerah, penyelenggara pendidikan, penerbit lisensi dan 

dokumen, penyelenggara jasa penyiaran publik, penyedia jasa penelitian dan 

pengujian, serta unit kerja layanan umum lainnya. 

Bentuk BLUD pada unit kerja yang mengelola dana khusus dalam rangka 

meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, antara lain unit 

kerja yang melaksanakan pengelolaan dana seperti dana bergulir usaha kecil 

menengah, tabungan perumahan, dan unit kerja pengelolaan dana lainnya. 

 

1.2. ASAS-ASAS BLUD 

Asas adalah dasar atau alas, atau sesuatu kebenaran yang menjadi pokok 

dasar atau tumpuan berpikir. Asas selalu mewarnai tingkah laku, sikap dan 

perbuatan baik perorangan, lembaga, maupun aturan-aturan yang dibuat oleh 

administrasi. 

Dalam pengelolaan BLUD berlaku asas-asas sebagai berikut: 

1. BLUD beroperasi sebagai unit kerja pemerintah daerah untuk tujuan 

pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan 

yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. 



3 
 

2. BLUD merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan pemerintah daerah 

dan karenanya status hokum BLUD tidak terpisah dari pemerintah daerah 

sebagai instansi induk. 

3. Kepala daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLUD dari 

segi manfaat layanan yang dihasilkan. 

4. Pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola BLUD bertanggung jawab atas 

pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan 

kepadanya oleh kepala daerah. 

5. BLUD menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian 

keuntungan. 

6. Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD 

disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana 

kerja dan anggaran serta laporan keuangan dari kinerja SKPD/pemerintah 

daerah. 

7. BLUD mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik 

bisnis yang sehat. 

 

1.3. PERSYARATAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN STATUS 

SEBAGAI BLUD 

1. Persyaratan 

Suatu unit kerja pada SKPD dapat diizinkan mengelola keuangan dengan 

pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD apabila memenuhi persyaratan 

substantive, teknis, dan administrative. Yang dimaksud dengan PPK disini adalah 

pola pengelolaan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukkan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari pengelolaan 

keuangan daerah pada umumnya. 

Persyaratan substantif terpenuhi jika unit kerja pada SKPD bersangkutan 

menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan: 
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a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum. 

b. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan 

perekonomian masyarakat atau layanan umum, dan/atau 

c. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau 

pelayanan kepada masyarakat. 

Persyaratan teknis terpenuhi jika: 

a) Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan 

ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana 

direkomendasikan oleh kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya, dan 

b) Kinerja keuangan unit kerja yang bersangkutan sehat sebagaimana 

ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD. 

Persyaratan adminstratif terpenuhi jika unit kerja bersangkutan dapat menyajikan 

seluruh dokumen berikut : 

a. Pernyataan kesangggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan, 

dan manfaat bagi masyarakat. 

b. Tata kelola 

c. Rencana strategi bisnis 

d. Laporan keuangan pokok 

e. Standar pelayanan minimum, dan 

f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara 

independen. 

Dokumen-dokumen tersebut di atas disampaikan kepada kepala SKPD untuk 

mendapat persetujuan sebelum disampaikan kepada kepala daerah. 

2. Penetapan 

Pengertian penetapan di sini adalah penetapan satuan kerja SKPD untuk 

menetapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD, dan penetapan berupa 

pemberian status sebagai BLUD oleh kepala daerah. Penetapan status sebagai 

BLUD dapat dilakukan secara penuh dan dapat diberikan secara bertahap. 

Setelah persyaratan-persyaratan substantif, teknis dan administratif 

dipenuhi, kepala SKPD mengusulkan unit kerja bersangkutan kepada kepala 
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daerah untuk diterapkan PPK-BLUD. Atas usul ini bagi satuan kerja yang telah 

memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administrative tersebut, kepalaa 

daerah menetapkan unit kerja untuk menerapkan PPK-BLUD. Bagi satuan kerja 

yang telah memenuhi seluruh persyaratan substantive, teknis, dan administratif 

dengan memuaskan dapat diberikan status BLUD secara penuh. Status BLUD 

Bertahap diberikan kepada unit kerja yang diusulkan kepala SKPD jika 

persyaratan substantif dan teknis telah dipenuhi, namun, persyaratan 

administrative belum terpenuhi secara memuaskan. Status BLUD Bertahap ini 

berlaku paling lama 3 (tiga) tahun. Keputusan  kepala daerah untuk menetapkan 

atau menolak terhadap usulan penetapan BLUD dilakukan paling lambat 3 (tiga) 

bulan sejak diterima usulan dimaksud dari kepala SKPD. 

 

3. Pencabutan 

Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila : 

a. Dicabut oleh kepala daerah 

b. Dicabut oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD 

c. Berubah statusnya menjadi badan hokum dengan status sebagai kekayaan 

daerah yang dipisahkan. 

 

Pencabutan penerapan PPK-BLUD tersebut dilakukan jika BLUD 

bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan/atau 

administratif, sedangkan BLUD yang berubah menjadi badan hokum dengan 

status sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan berdasarkan penetapan 

peraturan perundang-undangan (persatuan daerah). 

Penetapan pencabutan penerapan PPK-BLUD atau penolakan atas usul 

pencabutannya ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal usul 

pencabutan diterima. Jika jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal usulan 

pencabutan lewat tanpa ada penetapan pencabutan oleh kepala daerah, maka 

usulan pencabutan dimaksud dianggap ditolak. 

Guna menjamin objektivitas di dalam penilaian persyaratan untuk 

penetapan PPK-BLUD dan pencabutan status BLUD dan PPK-nya, kepala daerah 
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membentuk suatu tim penilai. Unit kerja yang dicabut dari status PPK-BLUD 

dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan kriteria 

yang dipersyaratkan. 

 

1.4.  PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN BLUD 

Setiap BLUD wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran 

pemerintah daerah. Demikian pula pelaksanaa program dan kegiatan atau 

pelaksanaan operasi, serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan 

disajikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan program dan 

kegiatan atau operasi serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. 

Pendapatan dan belanja BLUD dalam rencana kerja dan anggaran tahunan 

dikonsolidasikan (digabungkan) dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah 

daerah yang bersangkutan. 

Pendapatan yang diterima BLUD sehubungan dengan jasa layanan yang 

diberikan merupakan pendapatan daerah. Berbeda dengan pengelolaan keuangan 

daerah pada umumnya, yaitu pendapatan daerah wajib disetorkan ke rekening kas 

umum daerah dan dilarang digunakan langsung untuk membiayai belanja daerah, 

pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD 

bersangkutan. Hal ini sejalan dengan tujuan dibentuknya BLUD yang antara lain 

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 

ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. 

 

1.5. KELEMBAGAAN, PEJABAT PENGELOLA, DAN KEPEGAWAIAN 

1. Kelembagaan 

Dalam hal satuan kerja pemerintah daerah perlu mengubah status 

kelembagaannya untuk menerapkan PPK-BLUD, perubahan structural 

kelembagaan dari satuan kerja pemerintah daerah tersebut berpedoman pada 

ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang 

pendayaguanaan aparatur negara. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk 
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menetapkan status satuan kerja pemerintah daerah yang menetapkan PPK-

BLUD yang mengakibatkan perubahan status kelembagaan satuan krja 

structural atau menjadi non structural pada pemerintah daerah bersangkutan. 

2. Pejabat Pengelola BLUD 

Pejabat pengelola BLUD terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan 

pejabat teknis. 

Pemimpin BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional 

dan keuangan BLUD yang berkewajiban: 

a. Merencanakan rencana strategis bisnis BLUD. 

b. Menyiapkan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan. 

c. Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku, dan 

d. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan 

BLUD. 

 

Pejabat keuangan BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan 

yang berkewajiban: 

a. Mengoordinasikan penyusunan RBA. 

b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BLUD. 

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja. 

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas. 

e. Melakukan pengelolaan utang-piutang. 

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, asset tetap, dan investasi 

BLUD. 

g. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan, dan 

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. 

 

Pejabat teknis BLUD berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di 

bidang masing-masing yang berkewajiban : 

a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya. 

b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai menurut RBA, dan 
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c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 

 

3. Kepegawaian 

Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD dapat terdiri dari pegawa 

negeri sipil dan/atau tenaga professional non pegawai negeri sipil. Tenaga 

professional non pegawai negeri sipil dapat dipekerjakan secara tetap atau 

berdasarkan kontrak. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat 

pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepegawaian. 

Kepala pejabat pengelola dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi 

yaitu imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, 

insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension. Pemberian remunerasi 

tersebut didasarkan pada tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme 

yang bersangkutan dan ditetapkan dengan peratturan kepala daerah atas usul 

kepala SKPD bersangkutan.  

 

1.6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BLUD 

Pembinaan terhadap BLUD dilaksanakan baik pembinaan teknis maupun 

pembinaan keuangan. Pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD terkait, 

sedangkan pembinaan keuangan dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan 

daerah (PPKD). 

Dalam pelaksanaan pembinaan dengan keputusan kepala daerah dapat 

dibentuk dewan pengawas BLUD. Pembentukan dewan pengawas BLUD hanya 

diperkenankan pada BLUD tertentu yang memiliki realisasi nilai omzet tahunan 

memenuhi realisasi anggaran atau nilai asset menurut neraca yang memenuhi 

syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Seperti halnya kepala pejabat pengelola dan pegawai BLUD, kepala 

dewan pengawas BLUD juga diberikan remunasi. 

Pemeriksaan intern BLUD dilakukan oleh satuan pemeriksaan intern yang 

merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD. 
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Sedangkan pemeriksaan ekstern BLUD dilaksanakan oleh aparat pengawas intern 

pemerintah di luar BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni 

antara lain inspektorat provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan atau 

pemeriksaan ekstern pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 
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BAB 2 

PENGELOLAAN KEUANGAN YAYASAN 

 

 

Dalam undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menjelaskan 

bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan 

dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, 

dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.  

Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian 

harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.  

Menurut UU No.16 Tahun 2001, Organisasi Yayasan terdiri dari:  

1. Pembina  

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak 

diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.  

2. Pengurus  

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan 

yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.  

3. Pengawas  

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan 

memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.  

  

2.1. Laporan Keuangan  

  Laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Manfaat laporan keuangan adalah 

memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi 

usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan controlling. Jika informasi 

keuangan yang diberikan akurat, maka pengelola bisa mengambil keputusan 

dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki 



11 
 

Laporan keuangan yayasan berbeda dengan organisasi lain. Adapun 

karakteristik laporan keuangan yayasan menurut Mahsun, dkk (2007) dalam 

Permatasari (2016), sebagai berikut:  

1. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan 

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah 

sumber dana yang diberikan.  

2. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau 

suatu yayasan menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan 

kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.  

3. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti 

bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau 

ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi 

pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.  

 

  Setiap pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama, 

yaitu untuk menilai:  

1. Jasa yayasan dan kemampuan yayasan untuk memberikan jasa secara 

berkesinambungan,  

2. Mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja pengelola.  

 

  Standar akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan 

yayasan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang 

pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar pelaporan 

keuangan tersebut, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih 

mudah dipahami oleh para pemakai laporan keuangan, memiliki relevansi, dan 

memiliki daya banding yang tinggi.  

  Adapun Laporan keuangan yayasan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan No. 45, meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, 

laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan 

atas laporan keuangan. 

1. Laporan Posisi Keuangan 
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Menurut Pahala Nainggalon (2005 : 59) laporan posisi keuangan identik 

dengan neraca (balance sheet ) pada perusahaan komersial. Tujuan dari laporan 

posisi keuangan adalah menyediakan informasi mengenai aset, kewajiban, danaset 

bersih yayasan pada satu titik waktu tertentu dan menyajikan hubungan antara 

unsur-unsur yang membentuknya. Bagi pembaca, laporan posisi keuangan 

diharapkan dapat memberikan informasi guna menilai: 

1) Kemampuan lembaga untuk memberi jasa secara berkelanjutan;  

2) Likuiditas, dilihat dari aktivitas lancar yang dimilki;  

3) Fleksibelitas  

4) keuangan, dilihat dari utang asset yang dimiliki;  

5) Kemampuan memenuhi kewajibannya, dilihat dari jumlah hutang sertaharta 

lancar yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan utang tadi; 6) 

Kebutuhan pendanaan dari luar.  

 

A.  Aset  

Asset  lembaga disebutkan dalam laporan keuangan berdasarkan urutan 

likuiditas atau kecepatannya dikonservasi atau dicairkan menjadi uang kas. 

Penggolongan berikutnya adalah berdasar periode waktu kurang dari satu tahun 

untuk mengubahnya menjadi uang kas. Termasuk dalam golongan aset lancar ini 

misalnya, uang kas, deposito, tagihan kepada pihak lain, persediaan yang dimiliki 

oleh lembaga, dan sebagainya. Aset tidak lancar untuk kelompok aset yang 

membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.  

Contoh dan penyajian aset adalah :  

1) Kas dan setara kas;  

2) Piutang;  

3) Persediaan;  

4) Sewa, asuransi, dan biaya lain yang dibayar dimuka;  

5) Surat berharga, dan investasi jangka panjang;  

6) Tanah, gedung, peralatan serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk 

menghasilkan barang dan jasa. Aset yang dibatasi penggunaannya oleh 
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penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aset lain yang tidak terikat 

penggunaannya dan tidak boleh dikategorikan sebagai aset lancar.  

  

B. Kewajiban  

  Kewajiban atau utang secara prinsip merupakan klaim pihak ketiga 

atasaset lembaga. Sejalan dengan prinsip tadi, klaim utang lembaga disusun 

menurut urutan tempo atas waktu saat kewajiban tersebut harus dipenuhi. Seperti 

juga aset, kewajiban memiliki pengelompokan menurut waktu jatuh tempo dari 

satu tahun atau satu siklus operasi normal lembaga akan diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka pendek. Dengan kewajiban yang jatuh temponya lebih dari satu 

periode operasi normal lembaga disebut sebagai kewajiban jangka panjang.  

Contoh urutan dan penyajian kewajiban adalah :  

a. Utang dagang;  

b. Pendapatan  diterima  dimuka  yang  dapat dikembalikan;  

c. Utang lain-lain;  

d. Kewajiban tahunan;dan  

e. Utang jangka panjang   

  

C. Aset bersih  

  Aset bersih dalam istilah laporan keuangan komersial dikenal sebagai 

modal. Pada lembaga nirlaba bersih dibedakan berdasarkan kriteria retriksi atau 

batasan yang melekat padanya. Bila lembaga menerima kontribusi atau 

sumbangan dimana penyumbang atau donor tadi secara jelas mencamtumkan 

bahwa sumbangannya tadi hanya dapat digunakan untuk tujuan tertentu yang 

disebutkannya, dalam aset bersih lembaga sumbangan tadi masuk dalam golongan 

aset bersih yang dikategorikan aset bersih terikat permanen.  

  Bila ternyata klausul dari sumbangan tersebut berbunyi bahwa bila 

setelahsatu tahun kegiatan yang disebutkan tadi ternyata sudah terlaksana, 

sumbangan tadi akan digolongkan kedalam aset bersih terikat temporer.  

Aset bersih tidak terikat tentunya aset bersih yang tidak ditempeli olehretriksi 

tadi, misalnya keuntungan dari usaha komersial yang dilakukan lembaga untuk 
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menambah sumber dananya atau dari sumbangan donasi yang tidak 

mencamtumkan retriksi atau catatan apapun. Artinya, lembaga dapat 

menggunakan sumbangan tadi untuk kegiatan selain yang disyaratkan oleh donor 

sesudah jangka waktu yang ditetapkan berlalu.  

Dengan demikian aset bersih digolongkan dalam:   

1) Aset bersih tidak terikat; 

2)  Aset bersih terikat temporer;  

3)  Aset bersih terikat permanen.  

  Berikut ini laporan keuangan yayasan yang ditunjukan untuk memberikan 

gambaran anatomis. Contoh ini dapat berbeda dengan kondisi yang terdapat 

dalam yayasan tertentu. Yayasan dianjurkan untuk menyediakan informasi yang 

paling relevan dan paling mudah dipahami dari sudut pandang penyumbang, 

kreditor, dan pemakai laporan keuangan diluar yayasan. (Bastian, 2000). 

2. Laporan Aktivitas 

  Laporan aktivitas difokuskan pada yayasan secara keseluruhan dan 

menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama suatu periode. Menurut 

Renyowijoyo (2012), Laporan aktivitas menyajikan laporan bagaimana 

sumber daya digunakan untuk berbagai program dan pelayanan.  

  Laporan aktivitas berfokus pada organisasi secara keseluruhan. 

Laporan ini melaporkan perubahan dalam aset bersih, saldo akhir aset bersih, 

harus sama dengan saldo aset bersih dalam neraca. Laporan aktivitas juga 

menyatakan pendapatan dan sumbangan, beban, kenaikan/penurunan aset 

bersih. 

3. Laporan Arus Kas  

  Menurut Pahala Nainggolan (2005 : 64) dalam Yuliarti (2014) laporan 

arus kas menunjukan bagaimana arus kas keluar dan masuk lembaga selam suatu 

peride tertentu. Biasanya periode ini menunjukan periode yang sama dengan 

periode laporan aktivitas.  

  Secara singkat laporan arus kas menerangkan bagaimana saldo kas awal 

lembaga berubah dengan penambahan dan pengurangan hingga mencapai 

saldoakhir per tanggal neraca. Hal yang penting dari laporan ini adalah 
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keterkaitannya dengan laporan aktivitas. Laporan arus kas menyajikan sumber 

aliran kas dari tiga golongan besar sebagai berikut: 

a.  Kelompok Operasi (operating Activities)  

 Dalam kelompok ini penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi 

pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Perkiraan-perkiraan 

yang berkaitan dengan operasional yayasan adalah sebagai berikut: 

1) Hasil surplus atau defisit lembaga.  

2) Biaya depresiasi atau biaya amortisasi yang dibebankan dalam periodeyang 

bersangkutan karena biaya ini dianggap sebagai biaya nonkassehingga perlu 

dikoreksi karena ia menambah biaya namun tidak mengurangi saldo kas.  

3) Perubahan pada perkiraan tagihan/piutang.  

4) Persediaan : penurunan saldo persediaan dianggap sebagai terjadinya 

penjualan sehingga mengakibatkan arus kas masuk.  

5) Utang jangka pendek : utang jangka pendek yayasan pada awal tahunyang 

lebih besar dibandingkan dengan saldo utang pada akhir tahunpelaporan 

dianggap telah terjadi pelunasan utang oleh yayasansehingga menambah 

arus kas keluar. Sebaliknya, saldo awal utang jangka pendek yang berarti 

terjadi arus kas masuk.  

6) Perkiraan lainnya seperti biaya dibayar di muka dan lainnya: 

a. Kelompok Investasi (investing activities)  

Termasuk dalam kelompok investasi adalah semua transaksi yang 

terkaitdengan investasi lembaga berupa pembelian aset tetap atau aset 

laiunnya.Dengan demikian perkiraan yang terlibat adalah perkiraan aset 

tetap dan asetlain.  

b. Kelompok Pendanaan (financing activities)  

Termasuk dalam kelompok ini perkiraan yang terkait dengan 

transaksipenciptaan utang lembaga dan aset bersih. Penambahan piutang 

pada perkiraan utang diartikan sebagai kas masuk. Demikian pula 

penambahan atau pengurangankelompok aset bersih. Sebaliknya, 

pembayaran utang yang dilakukan selamaperiode tersebut akan 
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memerlukan kas keluar dan menurunkan saldo utang dilaporkan posisi 

keuangan.  

Tambahan yang ada dilaporan arus kas lembaga nirlaba pada 

aktivitas pendanaan, yaitu: 

1) Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk  

jangka panjang;  

2) Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang 

penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, 

danpemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi (endowment);  

3) Bunga dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.  

Terdapat dua metode yang dapat digunakan untuk menyajikan arus 

kas, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan 

dari kedua metodeter sebut terletak pada cara memperoleh angka arus 

kas dari aktivitas operasi. Pada metode tidak langsung, caranya adalah 

dengan melakukan penyesuaian terhadap net income (laba bersih), 

sedangkan pada metode langsung benar-benar arus kas rill yang 

dihitung.  

Walaupun demikian, angka yang diperoleh dari kedua metode tersebut 

sama. Karena metode langsung lebih banyak membutuhkan waktu dan 

biaya, entitas lebih suka memilih metode tidak langsung.  

4) Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang 

kebijakan akuntansi tertentu yang diterapkan yang relevan untuk 

memahami laporan keuangan (Yuliarti, 2014). 

 

2.2. Siklus Anggaran  

  Proses penyusunan anggaran atau siklus anggaran pada dasarnya meliputi 

beberapa tahap. Berikut ini adalah tahap-tahap siklus anggaran: 

1. Tahap Persiapan  
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Tahap ini dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang 

diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran 

pendapatan yang diperoleh secara akurat.  

Berikut ini beberapa penjelasan tentang tahap persiapan:  

a. Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai,  

b. Berdasarkan format anggaran tersebut, masing-masing unit di pemerintahan 

mengajukan anggaran di unit masing-masing,  

c. Bagian anggaran akan melakukan konsolidasi terhadap anggaran masing-

masing bagian/unit kerja.  

d. Anggaran konsilidasi ini kemudian direview dan diadakan dengar pendapat,  

e. Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.  

 Tahap Persetujuan  

Tahap persetujuan ini adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Berikut 

beberapa penjelasannya:  

f. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintahan diajukan ke 

lembaga legislatif.  

g. Lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan 

pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk 

menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu akan diadakan juga 

dengar pendapat (public hearing).  

h. Lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.  

2. Tahap Administrasi  

Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh 

eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Pelaksanaan anggaran dimulai dari 

pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang 

telah direncanakan.  

Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa meliputi 

pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.  

3. Tahap Pelaporan  
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Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan 

dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan. 

4. Tahap Pemeriksaan  

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa 

(diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen. Hasil pemeriksaan akan 

menjadi masukan atau umpan balik (feed back) untuk proses penyusunan pada 

periode berikutnya.   

Profil Yayasan Karya Salemba Empat  

Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) didirikan pada tahun 1995 oleh 

delapan orang yang percaya bahwa masa depan bangsa ditentukan dari 

pendidikan. Mereka merasa bahwa negara telah banyak membantu di masa kuliah 

sehingga mereka berkewajiban untuk mengembalikan apa-apa yang telah 

diberikan negara. Bentuk pengembalian yang mereka lakukan adalah dengan 

memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial 

dalam menyelesaikan studi mereka.  

Yayasan Karya Salemba Empat merupakan yayasan di bidang sosial yang 

didirikan untuk memberikan bantuan dukungan dana kepada lembaga pendidikan 

di Indonesia dalam bentuk program beasiswa. Tujuan dari Yayasan adalah 

memberikan bantuan dukungan dana beasiswa kepada para mahasiswa dan bentuk 

dukungan lainnya yang dapat memberikan tambahan kemudahan dalam proses 

belajar mengajar. Kegiatan Yayasan saat ini adalah  memberikan beasiswa kepada 

siswa yang membutuhkan dana tambahan untuk mendukung studi mereka.  

Dalam menjalankan aktivitasnya, Yayasan Karya Salemba Empat 

memiliki struktur organisasi. Adapun struktur organisasinya adalah sebagai 

berikut:  

1. Dewan Pembina  

 Ketua   : Mirza Adityaswara  

 Anggota   : Rizal B. Prasetijo  

 Anggota   : Laksono Widito  

 Anggota   : Pramukti Surjaudaja 
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2. Dewan Pengawas  

 Ketua   : Satriadi Indarmawan  

 Anggota   : Yasmine Nasution  

 Anggota   : Salusra Satria 

 

3. Dewan Pengurus  

Ketua   : Tatan A. Taufik  

Wakil Ketua   : Arief C. Wana  

Sekretaris I   : Kennyarso Soejatman 

Sekretaris II   : Ahmad Solihin  

Bendahara I   : Marsangap P. Tamba  

 Bendahara II : Ami Tantri  

 

Manajemen Yayasan bertanggung jawab atas penyusunan laporan 

keuangan terlampir yang telah diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 2017. 

 

B. Akuntansi Yayasan Karya Salemba Empat  

Pencatatan dan pembukuan Yayasan disajikan dengan konsep historical 

cash. Laporan keuangan Yayasan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 45 tentang “Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba”.  

Laporan keuangan menurut PSAK 45 menyajikan jumlah masing-masing 

kelompok aset bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang 

yaitu :  

1.  Terikat permanen, 

2.  Terikat sementara, dan  

3.  Tidak terikat.  

 

  Pembatasan yang bersifat permanen adalah pembatasan penggunaan 

sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut 
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dipertahankan secara permanen. Pembatasan yang bersifat sementara adalah 

pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar 

sumber tersebut dipertahankan untuk periode tertentu atau sampai dengan 

terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya 

penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.  

Basis akuntansi yang digunakan untuk penyajian laporan keuangan Yayasan 

Karya Salemba Empat adalah basis akrual.  

Periode pelaporan keuangan Yayasan Karya Salemba Empat adalah 1 Januari 

sampai dengan 31 Desember. Periode akuntansi ini berbeda dengan periode 

program beasiswa yang mengikuti tahun akademik masing masing perguruan 

tinggi. 
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C. Laporan Keuangan Yayasan Karya Salemba Empat 

1. Laporan Posisi Keuangan  
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2. Laporan Aktivitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3. Laporan Arus Kas  

  

4. Catatan Atas Laporan Keuangan  

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan 

keuanganyang menyajikan informasi tambahan mengenai kebijakan yang 

tidak dicantumkan dalam laporan keuangan lainnya.  

a. Kas dan setara kas  
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 Kas dan setara kas Yayasan Karya Salemba Empat terdiri dari kas, 

kas di bank dan deposito berjangka yang memiliki periode tidak lebih 

dari 3 bulan.  

b. Penerimaan dan beban  

  Yayasan Karya Salemba Empat mengakui penerimaan dari 

sumbangan baik dari Perusahaan maupun individu ketika kepastian 

penerimaan serta jumlah yang diterima dapat diukur secara andal. 

Beban-beban Yayasan Karya Salemba  Empat  merupakan 

 beban  untuk  program beasiswa, operasional dan penggalangan 

dana. Beban dibebankan secara akrual pada saat terjadi transaksi.  

c. Aset tetap  

  Aset tetap diakui sebesar harga perolehan, setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan.  

 Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis 

lurus selama estimasi umur ekonomisnya, yaitu: 

 

   Tahun  

 Komputer  4  

 Inventaris Kantor  4  

 Kendaraan  8  

  

Perbaikan dan pemeliharaan aset tetap dibebankan pada periode berjalan, 

perbaikan dan pemeliharaan yang signifikan dikapitalisasi. Aset tetap yang 

tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap 

berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan dan kerugian dari penjualan aset 

tetap tersebut dibukukan ke dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. 

d. Perpajakan  

       Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1994 yang telah 

diubah dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang pajak 

penghasilan, bantuan atau donasi yang diterima dari donor bagi 

yayasan maupun organisasi sejenis bukan merupakan objek pajak 
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sepanjang tidak memiliki hubungan antar pemberi dan penerima 

donor. 

 

KESIMPULAN  

Yayasan Karya Salemba Empat merupakan organisasi nirlaba yang 

bergerak dibidang sosial yaitu memberikan beasiswa kepada mahasiswa 

perguruan tinggi di Indonesia.  

Pencatatan dan pembukuan Yayasan disajikan dengan konsep historical 

cash. Laporan keuangan Yayasan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

berlaku umum di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 45 tentang “Pelaporan Keuangan untuk Organisasi Nirlaba” yaitu 

terdiri dari:  

1. Laporan Posisi Keuangan  

2. Laporan Aktivitas  

3. Laporan Arus Kas  

4. Catatan Atas Laporan Keuangan  
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BAB 3  

PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID 

 

 

3.1. Pelaporan Keuangan Masjid 

   Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya 

merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (takmir). 

Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba ,yaitu dalam menjalankan usaha 

tidak mencari laba, namun semata – mata hanya untuk melayani kepentingan 

umat.  

   Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya juga cukup besar, terdapat 

sebidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada di 

dalam masjid. Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, 

Shodaqoh dan Waqof dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya rutin 

(listrik,air), biaya kebersihan,biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan 

untuk memperingati hari-hari besar Islam Maulid Nabi SAW, safari Ramadhan, 

dan lain sebagainya, dana perbaikan peralatan masjid dll.  

    Takmir menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan umat, maka 

laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban para pengurus 

masjid atau takmir sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan yang telah 

diberikan.  

 Laporan oraganisasi Masjid memberikan informasi meliputi: 

1. Aset/harta; 

2. Kewajiban/hutang; 

3. Ekuitas/modal; 

4. Pendapatan, dan 

5. Arus Kas. 

Dalam PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa 

komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga masjid secara 

lengkap yang terdiri dari:  

1. Neraca (laporan posisi keuangan);   
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2. Laporan perubahan dana;   

3. Laporan perubahan aset kelolaan;   

4. Laporan arus kas; dan   

5. Catatan atas laporan keuangan  

  

3.2.  Bentuk Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Masjid 

  Terdapat beberapa tekn\ik akuntansi yang dapat diadopsi oleh sektor 

publik, yaitu: akuntansi anggaran, akuntansi komitmen,akuntansi dana, akuntansi 

kas dan akuntansi akrual. Kelima teknik tersebut tidak bersifat mutually exclusive. 

Proses pencatatan akuntansi pada masjid lebih sederhana dibanding dengan 

pencatatan akuntansi pada komersial, dalam pencatatan akuntansi masjid langkah 

yang utama yaitu mengelompokkan sumber pendapatan.   

  Misalnya pendapatan dari ibu pengajian, kegiatan rutin peserta TPA, 

sumbangan dari donatur dan lain-lain. Pengeluaran untuk kegiatan rutin masjid , 

kebersihan dan keamanan masjid, keperluan idul adha dan idul fitri serta lain-lain. 

Dengan adanya pencatatan akuntansi yang jelas antara pemasukan dan 

pengeluaran maka donatur dan warga sekitar tidak akan bertanya-tanya berapa 

saldo masjid, berapa jumlah sumbangan dari donatur, dan lain sebagainya. Pada 

penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan cash basis 

yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. 

Dengan metode cash basis tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, 

program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan accrual 

basis dianggap lebih baik daripada cash basis karena dianggap menghasilkan 

laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan 

relevan. Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal 

(single entry method) dengan alasan lebih praktis dan mudah.   

 Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran 

yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi dalam 

periode waktu tertentu. Penggunaan single entry method tidak lagi tepat untuk 

diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka 

penggunaan single entry method dengan alasan kemudahan dan kepraktisan 
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menjadi tidak relevan lagi. Dan sebaliknya, pengaplikasian pencatatan transaksi 

dengan sistem double entry mampu menghasilkan laporan keuangan yang 

auditable dan traceable. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk 

format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa 

pencatatan kas masuk dan kas keluar.  

Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban 

kepada para jama’ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya 

suatu laporan keuangan. 

 

PEMBAHASAN  

Profil Masjid  

 Masjid yang penulis datangi adalah Masjid Jami' Nurul Iman yang 

beralamatkan di Jalan Cipinang Bundar, Cipinang, Jakarta Timur. Masjid ini 

dipilih sebab selain jarak yang cukup dekat dari Universitas Negeri Jakarta, 

masjid ini bukanlah masjid yang sangat besar. Cukup bagus terlihat dari luar, serta 

letaknya yang berada di pinggir jalan membuat penulis terpikir apakah sebenarnya 

jamaah masjid tersebut berasal dari warga sekitar atau justru lebih sering 

disinggahi oleh para pengendara kendaraan motor yang sedang melintasi jalan 

tersebut, sehingga harus menunaikan kewajibannya untuk melakukan ibadah 

sholat ketika dalam perjalanan.  

  

Sarana dan prasarana   

 Di masjid ini cukup untuk digunakan masyarakat dan para pendatang. Disana 

terdapat alat-alat kebersihan seperti sapu, pel, ember, selang. Ada juga AC, 

mukena, sarung, Al-qur’an, karpet, dan peralatan lain. Kondisi fasilitas disana 

semua baik, tidak ada yang rusak dan selalu digunakan untuk menunjang 

kebersihan dan kenyamanan masjid.  

  

Kondisi Lingkungan Masjid  

 Kondisi Masjid Jami’ Nurul Iman dalam kodisi bersih terutama di lingkungan 

masjid dan keamanan masjid terjamin karena ada petugas masjid masing-masinng.  
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Kapasitas masjid di Masjid Jami’ Nurul Iman setiap memasuki shalat jama’ah, 

jumlah jama’ah setiap waktu shalat rata-rata berjumlah 13 jama’ah sampai 15 

jama’ah untuk kaum laki-laki, danberjumlah 5 sampai 7 jama’ah untuk kaum 

perempuan.pada shalat juma’at terutama untuk kaum laki-laki berjumlah 

30keatas, tapi tidak sampai 100 jam’ah  

  

Fungsi Masjid  

 Masjid Jami’ Nurul Iman sebagai masjid pertama dan satu-satunya masjid di 

dukuh Gunung Tengah memiliki beberpa fungsi diantaranya:  

1. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan oleh masyarakat sekitar untuk tempat 

shalat yaitu shalat wajib lima waktu, shalat jum’at, shalat idul fitri, shalat idul 

adha, dan sebagainya.  

2. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan oleh masyarakat sekitar untuk mengaji 

baik bagi anak-anak maupun orang dewasa.  

3. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan oleh masyarkat sekitar untuk merayakan 

hari besar Islam seperti merayakan maulid Nabi Muhammad SAW, merayakan 

hari isra mi’raj dan sebagainya.  

4. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan sebagai tempat pengumpulan zakat dan 

tempat penyembelihan hewan Qurban  

5. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan sebagai sarana dakwah pengajian rutinan 

bagi warga sekitar.  

6. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan oleh masyarakat sekitar sebagai tempat 

perkumpulan untuk membahas berbagai masalah seperti masalah sosial, politik 

dan kegiatan sosial lainnya.  

7. Masjid Jami’ Nurul Iman digunakan masyarakat sekitar untuk beri’tikaf.  

    

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Masjid  

 Menjadi pengurus masjid bukanlah pekerjaan yang ringan. Tugas dan tanggung 

jawabnya cukup berat. Pengurus tidak memperoleh gaji dan imbalan yang 

memadai pengurus masjid harus rela mengorbankan waktu dan tenaganya yang 

didasari dengan keikhlasan.  
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 Beberapa tugas dan tanggung jawab pengurus Masjid Jami’ Nurul Iman:  

a. Memelihara Masjid  

   Sebagai pengurus masjid sebaiknya harus memelihara dan merawat dengan 

baik agar kebersihan masjid tetap terjaga. Pengurus masjid membersihkan 

manapun yang kotor dan memperbaiki setiap kerusakan. Seperti membersihkan 

tikar, menyapu lantai, menyapu lingkungan masjid, membersihkan kamar 

mandi, dan memperbaiki peralatan-peralatan masjid seperti sound system, 

pengeras suara, lampu dan lain sebagainya.  

   Pembersihan itu dilakukan setiap hari dan sesuai kebutuhan yang dilakukan 

oleh pengurus masjid dan di bantu oleh para santri. Selain adanya perawatan 

masjid diadakan pula keamanan masjid untuk menghindari adanya kehilangan 

barang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mengunci masjid di waktu 

malam ketika sudah tidak ada lagi kegiatan.  

b. Mengatur kegiatan  

   Sebagai pengurus masjid juga harus pandai dalam mengatur atau melakukan 

kegiatan yang sifatnya memakmurkan masjid dan kegiatan dibidang ibadah 

secara rutinitas berjalan dengan sendirinya seperti shalat berjamaah lima waktu 

dan shalat jum’at.  

   Namun secara spesifik ada juga beberapa kegiatan masjid dibidang ibadah 

yang sudah menjadi tradisi dilaksanakan, contohnya seperti di bulan ramadan 

dilaksanakan shalat taraweh berjamaah setelah shalat isya kemudian dilakukan 

siraman rohani atau kultum dan tadarus al-Qur’an. Kegiatan di bulan ramadan 

membuat masyarakat begitu semangat mengikutinya.  

   Untuk melaksanakan berbagai kegiatan keagaman pengurus masjid tidak 

melaksanakan kegiatan tersebut secara sendirian, tetapi bermusyawarah dengan 

masyarakat sekitar. Kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti shalat idul fitri, 

shalat idul adha, isra mi’raj, maulid nabi, dan menyambut tahun baru Islam. 

Setiap akan diadakannya kegiatan pengurus masjid dan masyarakat melakukan 

musyawarah untuk merencanakan terkait dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. 
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Keuangan Masjid Jami’ Nurul Iman  

   Masjid memerlukan biaya yang tidak sedikit setiap bulannya. Biaya itu 

dikeluarkan untuk memadai kegiatan rutin. Mengurus masjid, memelihara dan 

melaksanakan kegiatan masjid hanya mungkin terlaksana jika tersedia dana 

dalam jumlah yang mencukupi merupakan tugas dan tanggung jawab dari 

pengurus dan masyarakat sekitar untuk mengadakan dana sebagai kebutuhan 

kegiatan.  

1. Pemasukan Sumber Dana. 

a. Dana infaq 

 Sumber dana ini didapatkan dari jamaah shalat jum’at, yaitu berkisar Rp 

100.000,/minggu.  

b. Donatur  

 Sumber dana ini didapatkan ketika ada orang yang pulang dari perantauan dan 

masyarkat yang secara ikhlas menyumbangkan hartanya.  

 Pendapatan Masjid Jami’ Nurul Iman perbulan berkisar Rp.500.000,-  

  

2.    Pengeluaran Sumber Dana  

a. Listrik (Rp.95.000,-)  

b. Perbaikan peralatan seperti lampu, sapu,kran dll (Rp.100.000,-)  

c. Kegiatan-kegiatan masjid lainnya seperti peringatan hari besar Islam dan 

sebagainya berkisar (Rp.500.000,-Rp.700.000,-) per kegiatan.  

  

Upaya Untuk Memakmurkan Masjid  

  Peranan masjid tidak hanya menitikberatkan pada pola aktivitas yang 

bersifat akhirat tetapi sudah memperpadukan antara aktivitas yang bersifat 

ukhrawi dan duniawi. Keadaan masjid mencerminkan keadaan umat Islam. 

Makmur tau sepinya sangat bergantung pada pengurus dan masyarakat sekitar. 

Apabila mereka rajin beribadah dan meramaikan masjid maka makmurlah masjid 

itu tetapi apabila pengurus dan masyarakat enggan dan malas datang ke masjid 

dan tidak ada aktivitas lain yang membuatnya ramai maka sepilah masjid itu.  
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  Masjid yang makmur akan menunjukan kemajuan umat disekitarnya 

sedangkan masjid yang sepi, terlantar, dan tidak terawat menunjukan 

mengendurnya keimanan di masyarakat itu. 

 Maka dari itu pengurus dan masyarakat RT 01-RT 06 RW 05 melakukan 

beberapa upaya untuk memakmurkan Masjid Jami’ Nurul Iman. 

1. Menyerukan Adzan  

   Suara adzan yang berkumandang dari masjid setiap waktu shalat wajib 

menunjukan bahwa Masjid Jami’ Nurul Iman tidak sepi atau terlantar. Suara 

adzan juga akan menggerakan orang-orang untuk menangguhkan segala 

kesibukan mereka dan bergegas mendatangi masjid guna untuk melaksanakan 

shalat. Suara adzan biasanya sering dikumandangkan oleh muadzin Japar, 

beliau merupakan orang yang tinggal di sekitar Masjid Jami’ Nurul Iman. 

Muadzinpun terkadang digantikan oleh para santri khususnya pada waktu 

adzan maghrib dan waktu adzan isya dan belum terjadwal. 

2. Shalat Berjamaah 

   Masjid adalah tempat shalat berjamaah. Banyaknya jamaah yang 

melaksanakan  shalat berjamaah menunjukan masjid itu ramai dan makmur.  

   Masjid Jami’ Nurul Iman tidak pernah kosong dari jamaah dalam 

melaksanakan shalat lima waktu, walaupun di setiap waktunya tidak penuh 

atau sepi semisal shalat jamaah dzuhur dan asar, hal ini berbeda dengan ketika 

waktu jamaah shalat maghrib, isya, dan subuh biasanya lebih ramai jamaahnya.  

3. Suara ayat-ayat suci  

   Masjid Jami’ Nurul Iman sering menyerukan suara ayat-ayat suci alQur’an. 

Suara ayat-ayat suci itu tidak hanya terdengar ketika Imam memimpin shalat 

berjamaah melainkan juga pada waktu khatib berkhutbah, pengajian majlis 

ta’lim dan tadarusan rutinan pada lima belas menit sebelum adzan subuh dan 

maghrib dikumandangkan. Suara ayat-ayat itu dilantunkan terutama oleh bapak 

Muslih Arifin dan bapak Rasim.  

4. Suara Shalawat Nabi  

   Masjid Jami’ Nurul Iman sering menyerukan suara shalawat Nabi di setiap 

setelah suara adzan baik itu subuh, dzuhur, asar, maghrib, dan isya. Suara 
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shalawat itu biasanya dikumandangkan oleh muadzin itu sendiri dan terkadang 

dikumandangkan oleh ibu-ibu jamaah.  

5. Mengaji untuk Para santri  

   Pengurus masjid dan warga masyarakat memang menghendaki untuk para 

santri untuk mengaji di masjid yaitu dimulai dari sebelum maghrib sampai 

waktu isya. Karena memang belum ada TPQ yang dibangun walaupun sudah 

banyak mushala- mushala yang dibangun seperti mushala Nurul Hidayah di RT 

01 RW 05. 

6. Idul Fitri dan Idul Adha 

   Masjid Jami’ Nurul Iman biasanya digunakan oleh masyarakat sebagai 

tempat untuk shalat idul fitri dan shalat idul adha. Selain itu juga digunakan 

sebagai tempat penyembelihan Qurban.             

   Itulah beberapa upaya yang dilakukan pengurus masjid dan masyarakat 

sekitar untuk memakmurkan Masjid Jami’ Nurul Iman yang berbagai aktivitas 

dan kreativitas dilakukan agar memiliki daya tarik bagi jamaahnya dan upaya 

itulah yang membuat mereka tergerak dan terus berusaha meramaikan masjid 

atau memakmurkan masjid.  

  

Problematika Masjid Jami’ Nurul Iman dan Solusinya.  

   Masjid Jami’ Nurul Iman memiliki berbagi problematika, baik 

menyangkut pengurus, fasilitas, keuangan, kegiatan maupun yang berkenaan 

dengan jamaah. Jika berbagai problematika itu dibiarkan dan tidak ada solusinya 

maka kemajuan masjid atau kemakmuran masjid akan terhambat. Maka dari itu 

pemakalah akan menjelaskan beberapa problematika dan solusinya yang di hadapi 

oleh Masjid Jami’ Nurul Iman, diantaranya:  

1.    Kurangnya Pengurus  

   Di dalam kepengurusan masih sangat kurang hanya terdapat enam orang 

yang masuk kedalam struktural kepengurusan, hal ini bukan berarti tidak ada 

orang yang peduli tetapi lebih dikarenakan sibuknya dari orang-orang sekitar 

masjid itu maklum saja karena sebagian besar penduduknya adalah sebagai 

petani ladang dan sawah.  
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   Dengan hanya enam orang pengurus tentunya hal ini menjadi kendala besar 

untuk mengoptimalkan pengelolaan masjid. Ada beberapa solusi untuk 

problematika ini, diantaranya:  

a. Merekrut anak remaja untuk berperan aktif di dalam pengelolaan masjid 

walaupun tidak masuk kedalam struktur kepengurusan.  

b. Membuat jadwal piket untuk para santri untuk membersihkan masjid dan 

lingkungan masjid.  

c. Merekrut anak yang sudah khatmil Qur’an untuk menjadi guru ngaji.  

2.    Kurangnya fasilitas  

   Masjid Jami’ Nurul Iman masih minim dalam hal fasilitas. Walaupun masjid 

ini terbilang lama dan satu-satunya masjid di dukuh Gunung tengah tetapi 

hingga sekarang fasilitas-fasilitasnya masih sangat kurang seperti tempat 

berwudu masih belum memadai, belum ada tempat parkir, alat pembersih, 

almari, Qur’an dan kitab masih sedikit sehingga cara ngajinya bergantian, dan 

sebagainya.  

   Berikut ada beberapa solusi untuk mengatasi kekurangan yang ada di  

 Masjid Jami’ Nurul Iman, diantaranya:  

a. Mewajibkan bagi para santri untuk membeli Qu’an dan kitab.  

b. Mencari donatur masyarakat sekitar baik berbentuk barang seperti sapu dan 

tikar maupun yang berbentuk uang.  

3.    Kurangnya Jamaah  

   Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan masjid peran jamaah sangatlah 

penting tetapi jamaah Masjid Jami’ Nurul Iman masih kurang aktif dalam 

melaksanakan shalat jamaahterutama untuk shalat berjamaah pada siang hari 

seperti shalat dzuhur dan shalat asar karena mayoritas dari penduduk sekitar 

masjid adalah petani sawah, ladang, dan pembuat gula jawa. Dalam hal ini 

pengurus masjid ini pengurus masjid masih kesulitan menyadarkan masyarakat 

untuk aktif dalam shalat berjamaah, walaupun demikian tetap ada upaya untuk 

terus menyadarkan masyarakat sekitar, diantaranya:  

a. Menyerukan suara adzan dan ayat-ayat suci al-Qur’an dengan tujuan agar 

tergerak hatinya untuk melaksanakan shalat berjamaah.  
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b. Dakwah merupakan slah satu upaya mengajak masyarakat untuk selalu 

berperan aktif dalam kegiatan pemakmuran masjid, sebagaimana yang 

disampaikan oleh bapak Keman selaku salah satu pengurus Masjid Jami’ 

Nurul Iman dalam menangani pasifnya jamaah, misalnya: ketika kultum, 

ustad memberikan pengarahan dan nasehat untuk para jamaah.  

4.    Kurangnya Finansial  

   Dalam setiap kegiatan Masjid Jami’ Nurul Iman selalu menarik anggaran 

kepada jamaahnya ataupun masyarakat sekitar misalnya ketika akan 

mengadakan perayaan isra mi’raj pengurus masjid menarik iuran kepada 

masyarakat yang berkisar Rp.15.000,- dan atau menyesuaikan kebutuhan dari 

kegiatan tersebut. Tidak hanya ketika kegiatan tetapi juga ketika akan 

merenovasi bangunan dari awal berdirinya yaitu pada tahun 1981 M sampai 

sekarang belum pernah mendapatkan bantuan secara langsung dari pemerintah 

daerah. Hal ini berdampak pada lambatnya pembangunan dan perkembangan 

Masjid Jami’ Nurul Iman. Dan untuk mengatasi problematika ini pengurus 

masjid mempunyai beberapa langkah, diantaranya:  

a. Untuk pemasukan keuangan bisa melalui infaq shalat jum’at, infaq shalat 

idul fitri, infaq shalat idul adha.  

b. Adanya donatur masyarakat setempat yang pulang dari perantauan.  

c. Iuran dari orangtua wali santri dan sebagainya.  

   Menurut Ustad Keman, Secara umum untuk mengatasi segala problematika 

yang ada di Masjid Jami’ Nurul Iman bisa dilakukan dengan cara musyawarah 

dan kerjasama.  

 

 KESIMPULAN 

  Setelah diadakan penelitian masjid, bahwa Masjid Jami’ Nurul Iman 

memiliki bangunan yang cukup baik serta fasilitas masjid yang cukup memadai.  

  Namun disisi lain jumlah jama’ah yang datang pada hari biasa lebih 

sedikit di banding hari-hari besar. Serta kepedulian pemuda sekitar dibilang 

kurang karena dilihat pada jaman sekarang yang semakin banyaknya teknologi 

serta kebiasaan modernisasi. Seharusnya para orang tua lebih tegas menggerakan 
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putra-putrinya untuk lebih rajin datang ke masjid sehingga suasana masjid tidak 

sepi. Serta kinerja anggota masjid lebih aktif memberikan pengarahan dengan 

dibuatkannya kegiatan untuk meningkatkan kemajuan masjid juga membentuk 

akhlak para pemuda untuk lebih peduli tentang pentingnya agama.  

  Lembaga masjid merupakan organisasi nirlaba yang banyak menghadapi 

kendala dalam pelaporan keuangannya. Meski bentuknya adalah organisasi 

nirlaba tetapi PSAK No.45 Tahun 2011 menyatakan bahwa organisasi nirlaba 

memiliki hak dan harus membuat laporan keuangan.   

  Lembaga masjid dalam pengelolaan keuangannya membutuhkan 

penerapan akuntansi yang baik sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap para 

donatur dan masyarakat sekitar yang menjadi jamaah masjid. Laporan keuangan 

yang terstruktur seperti diatur dalam PSAK No. 45 dapat dijadikan panduan untuk 

menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan 

akuntabel dan lebih transparan.  

  Hal ini juga menjadi jawaban atas ketidakpercayaan masyarakat yang 

bertanya-tanya tentang laporan keuangan masjid yang selama ini biasanya 

pencatatannya sangat sederhana dan tidak rinci.  

  Maka hal ini pula yang perlu dijadikan perhatian lebih bahwa pencatatan 

pemasukan dan pengeluaran masjid tidak hanya bisa dilakukan secara sederhana 

terus menerus sebab akan ada saja yang merasa hal tersebut kurang transparan. 

Jadi untuk kedepannya terkait pengelolaan keuangan masjid harus disusun dan 

dicatat sesuai dengan aturan yang ada. Sulit memang dengan kondisi SDM yang 

juga minim, namun secara perlahan hal tersebut pasti bisa dilakukan. 
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BAB 4 

PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT 

 

4.1. Pengertian Rumah Sakit  

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian 

integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan 

pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit juga 

merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik. 

Berdasarkan undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, 

yang dimaksudkan dengan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Rumah sakit sebagai salah satu subsistem pelayanan kesehatan 

menyelenggarakan dua jenis pelayanan untuk masyarakat yaitu pelayanan 

kesahatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan 

medik, pelayanan penunjang medik, rehabilitasi medik dan pelayanan perawatan. 

Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui unit gawat darurat, unit rawat jalan, dan 

unit rawat inap. Dalam perkembangannya pelayanan rumah sakit tidak terlepas 

dari pembangunan ekonomi masyarakat. Perkembangan ini tercermin pada 

perubahan fungsi klasik RS yang pada awalnya hanya memberikan pelayanan 

yang bersifat penyembuhan (kuratif) terhadap pasien melalui rawat inap. 

Pelayangan RS kemudian bergeser karena kemajuan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu kedokteran, peningkatan pendapatan dan pendidikan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan di RS saat ini tidak saja bersifat kuratif (penyembuhan), 

tetapi juga bersifat pemulihan (rehabilitatif). Keduanya dilaksanakan secara 

terpadu melalui upaya promosi kesehatan (promotif) dan pencegahan (preventif). 

Dengan demikian, sasaran pelayanan kesehatan RS bukan hanya untuk individu 

pasien, tetapi juga berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. 

Fokus perhatiannya memang pasien yang datang atau yang dirawat sebagai 

individu dan bagian dari keluarga. Atas dasar sikap seperti itu pelayanan 
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kesehatan di RS merupakan pelayanan kesehatan yang paripurna (komperhensif 

dan holistik). 

Pelayanan RS di Indonesia saat ini sudah bersifat padat modal, padat 

karya, dan padat teknologi dalam menghadapi persaingan global. Dalam hal 

rujukan medik, RS juga diandalkan untuk memberikan pengayoman medik (pusat 

rujukan) untuk pusat-pusat pelayanan yang ada di wilayah kerjanya. Sifat 

pengayoman sangat erat kaitannya dengan klasifikasi Rumah Sakit. Ada empat 

jenis RS berdasarkan klasifikasi perumahsakitan di Indonesia yaitu kelas A, B, C, 

dan D. Kelas RS yang lebih tinggi (A) mengayomi kelas Rumah Sakit yang lebih 

rendah dan mempunyai pengayoman wilayah yang lebih luas. Pengayoman 

dilaksanakan melalui dua sistem rujukan yaitu sistem rujukan 

kesehatan(berkaitan dengan upaya promotif dan preventif seperti bantuan 

teknologi, bantuan sarana dan operasionalnya) dan rujukan medik (berkaitan 

dengan pelayanan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif) 

Dan berubahnya RS kelas A dan B menjadi RS seadanya, bahkan ada yang 

menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), menejemen klasik RS di Indonesia sudah 

pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam hal peningkatan profesionalisme 

staf, tersedianya peralatan yang lebih canggih, dan lebih sempurnanya sistem 

administrasi RS yang akan bermanfaat untuk peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan RS 

 

4.2. Tugas dan Fungsi 

Berikut merupakan tugas sekaligus fungsi dari rumah sakit, yaitu : 

a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan seuai 

dengan standar pelayanan rumah sakit. 

b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan 

kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan 

medis. 

c. Penyelenggaaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam 

rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatn. 
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d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi 

bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan 

memperhatikan etika ilmu pengetahan bidang kesehatan. 

 

4.3. Jenis-Jenis Rumah Sakit 

Di Indonesia dikenal tiga jenis RS sesuai dengan kepemilikan, jenis 

pelayanan dan kelasnya. Berdasarkan kepemilikannya, dibedakan tiga macam RS 

yaitu RS Pemerintah (RS Pusat, RS Propinsi, RS Kabupaten), RS BUMN/ABRI, 

dan RS Swasta yang menggunakan dana investasi dari sumbar dalam negeri 

(PMDN) dan sumber luar negeri (PMA). Jenis RS yang kedua adalah RS Umum, 

RS Jiwa, RS Khusus (mata, paru, kusta, rehabilitasi, jantung, kanker, dsb). Jenis 

RS yang ketiga adalah RS kelas A, kelas B (pendidikan dan non-pendidikan), RS 

kelas C dan RS kelas D (Kepmenkes No.51Menkes/SK/II/1979). Pemerintah 

sudah meningkatkan status semua RS Kabupaten menjadi kelas C. 

Kelas RS juga dibedakan berdasarkan jenis pelayanan yang tersedia. Pada 

RS kelas A tersedia pelayanan spesialistik yang luas termasuk spesialistik. RS 

kelas B mempunyai pelayanan minimal sebelas spesialistik dan subspesialistik 

terdaftar. RS kelas C mempunyai minimal empat spesialistik dasar (bedah, 

penyakit dalam, kebidanan, dan anak). Di RS kelas D hanya terdapat pelayanan 

medis dasar. 

a. Rumah sakit umum 

Melayani hampir seluruh penyakit umum, dan biasanya memiliki 

institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (ruang gawat darurat) untuk 

mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan 

pertama.Rumah sakit umum biasanya merupakan fasilitas yang mudah 

ditemui di suatu negara, dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk 

perawatan intensif ataupun jangka panjang. Rumah sakit jenis ini juga 

dilengkapi dengan fasilitas bedah, bedah plastik, ruang bersalin, 

laboratorium, dan sebagainya. Tetapi kelengkapan fasilitas ini bisa saja 

bervariasi sesuai kemampuan penyelenggaranya.Rumah sakit yang sangat 

besar sering disebut Medical Center (pusat kesehatan), biasanya melayani 
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seluruh pengobatan modern. Sebagian besar rumah sakit di Indonesia juga 

membuka pelayanan kesehatan tanpa menginap (rawat jalan) bagi 

masyarakat umum (klinik). Biasanya terdapat beberapa klinik/poliklinik di 

dalam suatu rumah sakit. 

b. Rumah sakit terspesialisasi 

Jenis ini mencakup trauma center, rumah sakit anak, rumah sakit 

manula, atau rumah sakit yang melayani kepentingan khusus seperti 

psychiatric (psychiatric hospital), penyakit pernapasan, dan lain-

lain.Rumah sakit ini bisa terdiri atas gabungan atau pun hanya satu 

bangunan. 

c. Rumah sakit penelitian/pendidikan 

Rumah sakit penelitian/pendidikan adalah rumah sakit umum yang 

terkait dengan kegiatan penelitian dan pendidikan di fakultas kedokteran 

pada suatu universitas/lembaga pendidikan tinggi. Biasanya rumah sakit 

ini dipakai untuk pelatihan dokter-dokter muda, uji coba berbagai macam 

obat baru atau teknik pengobatan baru. Rumah sakit ini diselenggarakan 

oleh pihak universitas/perguruan tinggi sebagai salah satu wujud 

pengabdian masyararakat / Tri Dharma perguruan tinggi. 

d. Rumah sakit lembaga/perusahaan 

Rumah sakit yang didirikan oleh suatu lembaga/perusahaan untuk 

melayani pasien-pasien yang merupakan anggota lembaga 

tersebut/karyawan perusahaan tersebut. Alasan pendirian bisa karena 

penyakit yang berkaitan dengan kegiatan lembaga tersebut (misalnya 

rumah sakit militer, lapangan udara), bentuk jaminan sosial/pengobatan 

gratis bagi karyawan, atau karena letak/lokasi perusahaan yang 

terpencil/jauh dari rumah sakit umum. Biasanya rumah sakit 

lembaga/perusahaan di Indonesia juga menerima pasien umum dan 

menyediakan ruang gawat darurat untuk masyarakat umum. 

e. Klinik 

Fasilitas medis yang lebih kecil yang hanya melayani keluhan tertentu. 

Biasanya dijalankan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau dokter-
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dokter yang ingin menjalankan praktek pribadi. Klinik biasanya hanya 

menerima rawat jalan. Bentuknya bisa pula berupa kumpulan klinik yang 

disebut poliklinik. 

Sebuah klinik (atau rawat jalan klinik atau klinik perawatan rawat 

jalan) adalah fasilitas perawatan kesehatan yang dikhususkan untuk 

perawatan pasien rawat jalan. Klinik dapat dioperasikan, dikelola dan 

didanai secara pribadi atau publik, dan biasanya meliputi perawatan 

kesehatan primer kebutuhan populasi di masyarakat lokal, berbeda dengan 

rumah sakit yang lebih besar yang menawarkan perawatan khusus dan 

melayani  pasien rawat inap. 

 

4.4. Penerapan Manajemen Rumah Sakit 

Rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada 

kepuasan pelanggan. Untuk itu rumah sakit di Indonesia harus menciptakan 

kinerja yang unggul. Kinerja yang unggul atau Performance 

Excellence merupakan salah satu faktor utama yang harus diupayakan oleh 

setiap organisasi untuk memenangkan persaingan global, begitu juga oleh 

perusahaan penyedia jasa pelayanan kesehatan. 

Banyak cara yang dapat dilakukan oleh para pengelola rumah sakit untuk 

menciptakan kinerja yang unggul diantaranya melalui pemberian pelayanan 

yang bagus serta tindakan medis yang akurat dan mekanisme pengelolaan 

mutu tentunya. 

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengelola rumah sakit swasta 

dalam mempertahankan atau meningkatkan jumlah konsumen adalah 

pelayanan. Tuntutan untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan 

nyaman semakin meningkat, sesuai dengan meningkatnya kesadaran arti 

hidup sehat. Keadaan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, sosial budaya 

dan sosial ekonomi masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari pengelola 

rumah sakit. 

Untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut, di setiap kota besar 

seperti Jakarta banyak sekali usaha rumah sakit dengan kualitas pelayanan 
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dan peralatan medis yang prima dapat kita temukan di setiap sudut kota, 

sehingga masyarakat konsumen yang tadinya harus ke luar negeri demi servis 

dan kualitas dokter yang prima, sekarang tidak perlu lagi ke luar negeri. 

Dalam usaha peningkatan kualitas pelayanan terhadap konsumen, rumah 

sakit berusaha untuk mempunyai tenaga dokter ahli yang tetap, sekaligus 

memperkerjakan dokter waktu dan dokter kontrak. Bahkan di beberapa rumah 

sakit di kota besar seperti Jakarta dapat kita jumpai pelayanan Unit Gawat 

Darurat (UGD) yang ditangani oleh dokter tetap maupun dokter kontrak. 

Bahkan ada rumah sakit yang menyediakan tempat dan sarana lengkap 

seperti laboratorium dengan tenaga analis, radiologi dan tempat perawatan 

yang serba lengkap. Sedangkan untuk tenaga dokternya mereka mengambil 

dokter-dokter spesialis yang terkenal dan pengelola rumah sakit menganggap 

dokter spesialis dan pasiennya sebagai “customer” mereka 

Untuk menjaga agar dokter spesialis ternama tersebut tetap 

menjadi customer mereka, maka pihak rumah sakit melakukan strategi 

sedemikian rupa. Diantaranya dengan menyediakan peralatan medis yang 

dikehendaki oleh para dokter tersebut 

Sedangkan untuk menghasilkan mekanisme pengelolaan mutu yang 

bagus, perusahaan dalam hal ini rumah sakit perlu menerapkan metode 

pengukuran yang efektif untuk dapat menganalisis dan menemukan dimensi 

mutu 0 yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan untuk mencapai mutu yang 

tinggi. Salah satu model pengukuran yang sudah dikenal luas dan terbukti 

secara efektif membantu keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu 

adalah sistem Malcolm Baldrige National Quality Award. Malcolm Baldrige 

National Quality Awards (MBNQA) merupakan sistem manajemen yang 

sangat efektif untuk menghasilkan loyalitas pelanggan dan kinerja tinggi bila 

diterapkan dengan tepat. 

Kriteria penilaian/pengukuran kinerja yang dimiliki oleh MBNQA juga 

dapat digunakan oleh industri jasa pelayanan kesehatan, yang disebut 

dengan Performance Excellence for Health Care based on MBNQA. Kriteria 

dari Performance Excellence for Health Care based on MBNQA terdiri dari 7 
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kategori, yaitu: Health Care Results, Patient -and Other Customer- Focused 

Results, Financial and Market Results, Staff and Work System Results, 

Organizational Effectiveness Results, Governance and Social Responsibility 

Results. 

Dengan penerapan sistem manajemen mutu secara menyeluruh dan 

model pengukuran tepat maka perusahaan akan menjadi perusahaan kelas 

dunia yang siap memenangkan persaingan. 

Dalam penerapannya, manajemen di rumah sakit dapat dilihat dari fungsi 

perencanaan rumah sakit dan fungsi pergerakan dan pelaksanaan rumah sakit. 

 

4.5. Komite Etik Rumah Sakit 

Komite Etik Rumah Sakit (KERS), dapat dikatakan sebagai suatu badan 

yang secara resmi dibentuk dengan anggota dari berbagai disiplin perawatan 

kesehatan dalam rumah sakit yang bertugas untuk menangani berbagai masalah 

etik yang timbul dalam rumah sakit. KERS dapat menjadi sarana efektif dalam 

mengusahakan saling pengertian antara berbagai pihak yang terlibat seperti 

dokter, pasien, keluarga pasien dan masyarakat tentang berbagai masalah etika 

hukum kedokteran yang muncul dalam perawatan kesehatan di rumah sakit. 

Ada tiga fungsi KERS ini yaitu pendidikan, penyusun kebijakan dan 

pembahasan kasus. Jadi salah satu tugas KERS adalah menjalankan fungsi 

pendidikan etika. Dalam rumah sakit ada kebutuhan akan kemampuan memahami 

masalah etika, melakukan diskusi multidisiplin tentang kasus mediko legal dan 

dilema etika biomedis dan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan 

permasalahan ini. Dengan dibentuknya KERS, pengetahuan dasar bidang etika 

kedokteran dapat diupayakan dalam institusi dan pengetahuan tentang etika 

diharapkan akan menelurkan tindakan yang profesional etis. Komite tidak akan 

mampu mengajari orang lain, jika ia tidak cukup kemampuannya. Oleh sebab itu 

tugas pertama komite adalah meningkatkan pengetahuan anggota komite. Etika 

kedokteran dewasa ini berkembang sangat pesat. Di Indonesia etika kedokteran 

relatif baru dan yang berminat tidak banyak sehingga lebih sulit mencari bahan 

bacaan yang berkaitan dengan hal ini. Pendidikan bagi anggota komite dapat 
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dilakukan dengan belajar sendiri, belajar berkelompok, dan mengundang pakar 

dalam bidang agama, hukum, sosial, psikologi, atau etika yang mendalami bidang 

etika kedokteran. Para anggota komite setidaknya harus menguasai berbagai 

istilah/konsep etika, proses analisis dan pengambilan keputusan dalam etika. 

Pengetahuan tentang etik akan lebih mudah dipahami jika ia diterapkan dalam 

berbagai kasus nyata. Semakin banyak kasus yang dibahas, akan semakin jelaslah 

bagi anggota komite bagaimana bentuk tatalaksana pengambilan keputusan yang 

baik. Pendidikan etika tidak terbatas pada pimpinan dan staf rumah sakit saja. 

Pemilik dan anggota yayasan, pasien, keluarga pasien, dan masyarakat dapat 

diikutsertakan dalam pendidikan etika. Pemahaman akan permasalahan etika akan 

menambah kepercayaan masyarakat dan membuka wawasan mereka bahwa 

rumah sakit bekerja untuk kepentingan pasien dan masyarakat pada umumnya. 

Selama ini dalam struktur rumah sakit di Indonesia dikenal subkomite/panitia etik 

profesi medik yang merupakan struktur dibawah komite medik yang bertugas 

menangani masalah etika rumah sakit. Pada umumnya anggota panitia ini adalah 

dokter dan masalah yang ditangani lebih banyak yang berkaitan dengan 

pelanggaran etika profesi. Mengingat etika kedokteran sekarang ini sudah 

berkembang begitu luas dan kompleks maka keberadaan dan posisi panitia ini 

tidak lagi memadai. Rumah sakit memerlukan tim atau komite yang dapat 

menangani masalah etika rumah sakit dan tanggung jawab langsung kepada 

direksi. Komite memberikan saran di bidang etika kepada pimpinan dan staf 

rumah sakit yang membutuhkan. Keberadaan komite dinyatakan dalam struktur 

organisasi rumah sakit dan keanggotaan komite diangkat oleh pimpinan rumah 

sakit atau yayasan rumah sakit. Proses pembentukan KERS ini, rumah sakit 

memulainya dengan membentuk tim kecil yang terdiri dari beberapa orang yang 

memiliki kepedulian mendalam dibidang etika kedokteran, bersikap terbuka dan 

memiliki semangat tinggi. Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan. 

Keanggotaan komite bersifat multi disiplin meliputi dokter (merupakan mayoritas 

anggota) dari berbagai spesialisasi, perawat, pekerja sosial, rohaniawan, wakil 

administrasi rumah sakit, wakil masyarakat, etikawan, dan ahli hukum. 
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Sistem kesehatan di Indonesia tidak terlepas dari pembangunan kesehatan. 

Intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan 

utama untuk mempromosikan, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Sistem 

kesehatan memberi manfaat kepada mayarakat dengan distribusi yang adil. Sistem 

kesehatan tidak hanya menilai dan berfokus pada “tingkat manfaat” yang 

diberikan, tetapi juga bagaimana manfaat itu didistribusikan. 

Secara teori, sebuah negara dibentuk oleh masyarakat di suatu wilayah 

yang tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama setiap 

anggotanya dalam koridor kebersamaan. Dalam angan setiap anggota masyarakat, 

negara akan melaksanakan fungsinya menyediakan kebutuhan hidup yang 

berkaitan dengan hidup berdampingan dengan orang lain di sekelilingnya. Di 

kehidupan sehari-hari, kebutuhan bersama itu sering kita artikan sebagai 

“kebutuhan publik”. Salahsatu contoh kebutuhan publik yang mendasar adalah 

kesehatan. Kesehatan adalah pelayanan publik yang bersifat mutlak dan erat 

kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk semua pelayanan yang bersifat 

mutlak, negara dan aparaturnya berkewajiban untuk menyediakan layanan yang 

bermutu dan mudah didapatkan setiap saat. 

Salah satu wujud nyata penyediaan layanan publik di bidang kesehatan 

adalah adanya Puskesmas. Tujuan utama dari adanya Puskesmas adalah 

menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya yanng relatif 

terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas ekonomi 

menengah ke bawah. 

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan 

yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu sarana pelayanan 

kesehatan yang mempunyai peran sangat penting lainnya dalam memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai 

suatu lembaga sosial yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, 

memiliki sifat sebagai suatu lembaga yang tidak ditujukan untuk mencari 

keuntungan atau non profit organization. Walaupun demikian kita dapat menutup 

mata bahwa dibutuhkan sistem informasi di dalam rumah sakit. 
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Rumah sakit merupakan lembaga dalam mata rantai Sistem Kesehatan 

Nasional dan mengemban tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada 

seluruh masyarakat, karena pembangunan dan penyelenggaraan kesehatan di 

rumah sakit perlu diarahkan pada tujuan nasional dibidang kesehatan.Tidak 

mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu dibenahi agar bisa 

memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat. Pelayanan 

kesehatan yang dimaksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah dan 

ramah. Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan pembangunan 

dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan 

rohani. Untuk mempertahankan pelanggan, pihak rumah sakit dituntut selalu 

menjaga kepercayaan konsumen secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan 

konsumen sebagai upaya untuk memenuhi keinginan dan harapan atas pelayanan 

yang diberikan. Konsumen rumah sakit dalam hal ini pasien yang mengharapkan 

pelayanan di rumah sakit, bukan saja mengharapkan pelayanan medis dan 

keperawatan tetapi juga mengharapkan kenyamanan, akomodasi yang baik dan 

hubungan harmonis antara staf rumah sakit dan pasien, dengan demikian perlu 

adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Selain itu, tercantumnya pelayanan kesehatan sebagai hak masyarakat 

dalam konstituisi, menempatkan status sehat dan pelayanan kesehatan merupakan 

hak masyarakat. Fenomena demikian merupakan keberhasilan pemerintah selama 

ini dalam kebijakan politik di bidang kesehatan (heath politics), yang menuntut 

pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya kesehatan secara 

tersusun, menyeluruh dan merata. 

 

4.6. Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit 

Adanya isu desentralisasi dan perundangan yang berlaku yaitu: UU no: 22 

dan UU no: 25 tahun 1999 (UU no: 33 dan 36 tahun 2004) tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, serta Kepmendagri no: 29 tahun 2002 tentang 

Pedoman Umum Penyusunan APBD, UU no: 32 tahun 2004 tentang Otonomi 

Daerah, UU no :25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, PP 

no: 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum, PP no: 24 tahun 2005 tentang 



47 
 

Standar Akuntansi Pemerintah, membuat rumah sakit harus melakukan banyak 

penyesuaian khusunya dalam hal pengelolaan teknis keuangan maupun 

penganggaraannya, termasuk penentuan biaya. 

Rumah sakit pemerintah dituntut untuk menjadi rumah sakit yang murah 

dan bermutu. Dalam pengelolaannya rumah sakit pemerintah memiliki peraturan 

pendukung yang terkait dengan pengelolaan keuangan yang fleksibel. Berdasar 

PP no: 23 tahun 2005 tersebut rumah sakit pemerintah telah mengalami 

perubahan sebagai badan layanan umum. Perubahan kelembagaan ini berimbas 

pada pertanggungjawaban keuangan bukan lagi kepada departemen kesehatan 

tetapi kepada departemen keuangan. Sebagaimana telah diuraikan di atas dari 

aspek pelaporan keuangan yang harus mengikuti standar akuntansi keuangan, 

maka dalam pengelolaan teknis keuangan pun harus diselenggarakan dengan 

mengacu pada prinsip-prinsip akuntanbilitas, transparansi dan efisiensi. 

Anggaran yang disusun rumah sakit pemeritah juga harus disusun dengan 

berbasis kinerja. 

Berdasar prinsip-prinsip tersebut, aspek teknis keuangan perlu didukung 

adanya hubungan yang baik dan berkelanjutan antara rumah sakit,dengan 

pemerintah dan dengan para stakeholder, khususnya dalam penentuan biaya 

pelayanan kesehatan yang mencakup unit cost, efisiensi dan kualitas pelayanan. 

Yang perlu dipertimbangankan lagi adalah adanya audit atau pemeriksaan bukan 

saja dari pihak independen terhadap pelaporan keuangan tetapi juga perlu audit 

klinik. Dengan berubahnya kelembagaan sebagai BLU tentu saja aspek teknis 

sangat berhubungan erat dengan basis kinerja. 

Sesuai dengan syarat-syarat BLU bahwa yang dimaksud dengan 

persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan admnistratif adalah 

berkaitan dengan standar layanan, penentuan tarif layanan, pengelolaan 

keuangan,tata kelola semuanya harus berbasis kinerja. Hal-hal yang harus 

dipersiapkan bagi rumah sakit untuk menjadi BLU dalam aspek teknis keuangan 

adalah: 

a. Penentuan tarif harus berdasar unit cost dan mutu layanan. Dengan 

demikian rumah sakit pemerintah harus mampu melakukan penelusuran 
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(cost tracing) terhadap penentuan segala macam tarif yang ditetapkan 

dalam layanan. Selama ini aspek penentuan tarif masih berbasis aggaran 

ataupun subsidi pemerintah sehingga masih terdapat suatu cost culture 

yang tidak mendukung untuk peningkatan kinerja atau mutu layanan. 

Penyusunan tarif rumah sakit seharusnya berbasis pada unit cost, pasar 

(kesanggupan konsumen untuk membayar dan strategi yang diipilih). 

Tarif tersebut diharapkan dapat menutup semua biaya, diluar subsidi yang 

diharapkan. Yang perlu diperhatikan adalah usulan tarif jangan berbasis 

pada prosentase tertentu namun berdasar pada kajian yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Secara umum tahapan penentuan tarif harus 

melalui mekanisme usulan dari setiap divisi dalam rumah sakit dan aspek 

pasar dan dilanjutkan kepada pemilik. Pemilik rumah sakit pemerintah 

adalah pemerintah daerah dan DPRD. 

b. Penyusunan anggaran harus berbasis akuntansi biaya bukan hanya 

berbasis subsidi dari pemerintah. Dengan demikian penyusunan anggaran 

harus didasari dari indikator input, indikator proses dan indikator output. 

c. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK 45 yang disusun oleh 

organsisasi profesi akuntan dan siap diaudit oleh Kantor Akuntan 

Independen bukan diaudit dari pemerintah. 

d. Sistem remunerasi yang berbasis indikator dan bersifat evidance based. 

Dalam penyusunan sistem remunerasi rumah sakit perlu memiliki dasar 

pemikiran bahwa tingkatan pemberian remunerasi didasari pada 

tingkatan, yaitu tingkatan satu adalah basic salary yang merupakan alat 

jaminan safety bagi karyawan. Basic salary tidak dipengaruhi oleh 

pendapatan rumah sakit. Tingkatan dua adalah incentives yaitu sebagai 

alat pemberian motivasi bagi karyawan. Pemberian insentif ini sangat 

dipengaruhi oleh pendapatan rumah sakit. Tingkatan yang ketiga adalah 

bonus sebagai alat pemberian reward kepada karyawan. Pemberian bonus 

ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keuntungan rumah sakit. Dengan 

implementasi perubahan kelembagaan menjadi badan layanan umum, 

dalam aspek teknis keuangan diharapkan rumah sakit akan memberi 
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kepastian mutu dan kepastian biaya menuju pada pelayanan kesehatan 

yang lebih baik. 

 

Pembahasan Keuangan Rumah Sakit 

RSIA HERMINA group adalah RS swasta sosio-ekonomi yang 

mengkhususkan diri dalam bidang pelayanan spesialistik kebidanan penyakit 

kandungan dan kesehatan anak, serta ditunjang dengan unit-unit pelayanan 

spesialistik lain Dalam menjalankan fungsinya, RSIA HERMINA Group 

memberikan pelayanan kesehatan untuk wanita dan anak, pelayanan kesehatan 

diberikan secara optimal dan profesional bagi pasien, keluarga pasien dan dokter-

dokter provider. Dalam upaya mencapai pelayanan yang optimal dan profesional 

ini, maka secara konsisten dan berkesinambungan manajemen RSIA HERMINA 

Group menjalankan program-program peningkatan mutu dan pengawasan pada 

semua bidang pelayanan untuk menunjang upaya peningkatan mutu pelayanan 

dibentuk Departemen Pengembangan RS dan Departemen Pendidikan dan 

pelatihan.  

Visi Hermina adalah menjadikan RSIA Hermina Grup sebagai Rumah 

Sakit Ibu dan Anak terkemuka diwilayah cakupannya dan mampu bersaing di Era 

Globalisasi. 

Dengan misi melakukan upaya secara berlanjut untuk meningkatkan mutu 

pelayanan kepada pelanggan Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada para 

karyawan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional Melakukan 

pengelolaan Rumah Sakit secara profesional agar tercapai efisiensi dan efektifitas 

yang tinggi. 

Demi mencapai tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang 

setinggi-tingginya bagi semua lapisan masyarakat melalui pemeliharaan kesehatan 

secara preventif, promosi, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara 

menyeluruh. Mengkhususkan diri pada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta 

dapat mewujudkan predikat Rumah Sakit Sayang Anak dan Sayang Ibu. 

Rumah Sakit Ibu dan Hermina Group berawal dari RSIA Hermina 

Jatinegara yang terletak di Jalan Raya Jatinegara Barat no. 126 Jakarta Timur. 



50 
 

Didirikan pada tahun 1967 yang pada mulanya bernama Rumah Bersalin 

Djatinegara dengan kapasitas 7 tempat tidur, RB Jatinegara didirikan atas prakarsa 

dari Ibu Hermina Sulaiman. Pada tahun 1970 bekerjasama dengan Dr. Budiono 

Wibowo, seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan mengembangkan 

fasilitas pelayanan menjadi 13 tempat tidur dan mengganti nama RB Djatinegara 

menjadi RB Hermina. 

Atas dasar keinginan untuk mengembangkan RB ini, maka pada tahun 

1983 dibentuk Yayasan Hermina. Yayasan Hermina ini kemudian mengajukan 

ijin untuk mendirikan Rumah Bersalin Hermina pada tanggal 25 April 1985 

diresmikan berdirinya RSB Hermina. Penambahan lahan dan bangunan Rumah 

Sakit dilaksanakan mulai tahun 1991, sehingga RSB Hermina dapat 

dikembangkan menjadi RSIA Hermina. Dalam upaya untuk memberikan 

kemudahan pelayanan kepada masyarakat luas maka mulai 1996 RSIA dan RS 

Hermina mulai mendirilkan cabang-cabang di : 

1. RSIA HERMINA Podomoro pada 1996 

2. RSIA HERMINA Bekasi pada 1997 

3. RSIA HERMINA Depok pada 2000 

4. RS HERMINA Daan Mogot pada 2002 

5. RSIA HERMINA Bogor pada 2002 

6. RSIA HERMINA Pasteur Bandung pada 2004 

7. RS HERMINA Pandanaran Semarang pada 2005 

8. RSIA HERMINA Tangkubanprahu Malang pada 2006 

9. RS HERMINA Sukabumi pada 2007 

10. RS HERMINA Tangerang pada 2008 

11. RS HERMINA Grand Wisata pada 2009 

12. RS HERMINA Arcamanik pada 2010 

13. RS HERMINA Galaxy pada 2010 

14. RS HERMINA Palembang pada 2011 

15. RSIA HERMINA Ciputat (dalam tahap pengembangan) 

  



51 
 

Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Hermina  

1. Sumber Pendanaan 

Rumah Sakit Ibu dan Anak Hermina adalah Rumah Sakit swasta 

sosio-ekonomi yang tentunya memerlukan pemasukan dan dana untuk 

membiayai kegiatan operasionalnya. Aplikasi akuntansi dana juga dapat 

kita lihat dalam praktik akuntansi di rumah sakit. 

Namun, harus disadari bahwa tidak semua rumah sakit adalah 

organisasi yang bersifat nirlaba. Beberapa rumah sakit dioperasikan 

sebagai layaknya perusahaan yang mencari laba, bahkan beberapa 

diantaranya melakukan penjualan sahamnya di pasar modal. Dalam kasus 

rumah sakit yang berorientasi laba, standar akuntansi yang diikuti adalah 

standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk sektor komersial. 

Rumah Sakit yang Dikelola Pihak Swasta (Private Hospital) dalam hal 

ini adalah Rumah Sakit Hermina sebagai salah satu RS yang dikelola oleh 

pihak Swasta, pelaksanaan akuntansi yang dikembangkan oleh Financial 

Accounting Standards Board – FASB (Dewan Standar Akuntansi 

Keuangan) khususnya dalam pernyataan no.117 tentang Laporan 

Keuangan untuk Organisasi Nirlaba. Sehingga, dalam sumber pendanaan 

RS Hermina mendapatkan dananya murni dari investasi pemilik modal 

dan saham yang ada di sana. 

Selain itu berikut adalah pos-pos lain yang juga perlu menjadi 

perhatian: 

a. Pendapatan Jasa Pasien 

Pendapatan jasa pasien dihitung dari jumlah bruto dengan 

menggunakan tarif standar. Jumlah tersebut kemudian di kurangi 

dengan penyesuaian kontraktual (contractual adjusments) menjadi 

Pendapatan Bersih Jasa Pasien. 

b. Penyesuaian Kontraktual 

Penyesuaian kontraktual berasal dari keterlibatan pihak ketiga 

dalam proses penggantian pembayaran medis. Perusahaan asuransi 

biasanya mengganti kurang dari jumlah tarif standar penuh untuk 
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jasa medis yang disediakan bagi pasien yang menjadi tanggunan 

asuransi. Meskipun rumah sakit memiliki tarif standar untuk jasa 

yang diberikan, namun rumah sakit menjalin kontrak dengan 

pembayar pihak ketiga di mana rumah sakit menerima jumlah 

pembayaran yang lebih rendah untuk jasa tersebut. 

c. Pendapatan Kegiatan Lainnya 

Pendapatan dari kegiatan lain mencerminkan pendapatan dari 

sumber-sumber bukan pasien, seperti kantin dan sewa parkir. 

Pendapaatan ini biaaanya mencerminkan jumlah bersih dari 

operasinya, jadi bukan jumlah brutonya. 

d. Transfer Antardana 

Tidaklah tepat untuk tetap mengelola aset dalam Dana Terikat 

ketika persyaratan yang ditetapkan oleh pihak sponsor atau donor 

sudah terpenihi. Dalam hal ini aset tersebut harus ditransfer dari 

Dana Terikat ke Dana Tidak Terikat. Untuk tujuan pelaporan 

keuangan, transfer antar dana ini dilaporkan dalam Laporan 

Operasi sebagai “Pelepasan Saldo Dana” dan ditunjukkan sebagai 

penambahan atas Dana Tidak Terikat. 

 

2. Pengeluaran Kegiatan Operasional 

Setiap organisasi pastinya akan mengeluarkan biaya untuk dapat 

melakukan kegiatan operasionalnya. Tidak terkecuali organisasi sektor 

publik. Terlebih lagi dikarenakan organisasi sektor publik tidak 

berorientasi pada laba atau keuntungan dan bertujuan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, organisasi sektor publik dalam kegiatan 

operasionalnya harus tetap mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan 

yang dilakukan dalam rangka pertanggung jawaban kepada publik yang 

telah memberikan dananya.  

Beban-beban dalam Dana Rumah Sakit Hermina yang diakui secara 

akrual, seperti halnya pada entitas komersial seperti biaya pelayanan: 

bahan, jasa pelayanan, pegawai, penyusutan, pemeliharaan, asuransi, 
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langganan dan daya, pelatihan, dan penelitian. Serta, biaya umum dan 

administrasi: pegawai, administrasi kantor, penyusutan, pemelihataan, 

langganan dan daya, pelatihan, dan penelitian 

 

3. Laporan Keuangan 

Dalam menjalani kegiatannya tentunya Rumah Sakit Hermina 

membuat laporan keuangan guna melihat tingkat efektivitas dan efisiensi 

dari perusahaan mereka. Rumah Sakit Hermina membuat beberapa laporan 

diantaranya sebagai berikut : 

Laporan Perubahan Aset Bersih 

Laporan ini menyajikan perubahan dalam ketiga kategori aset bersih 

yang Tidak Terikat, Terikat Sementara, dan terikat Permanen. 

Laporan Arus Kas 

Format dari laporan ini serupa dengan yang digunakan untuk entitas 

komersial. Laporan arus kas terdiri dari: 

1.  Aktivitas operasi 

2.  Aktivitas investasi 

3.  Aktivitas pendanaan 

5.  Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

Kesimpulan 

Fungsi utama akuntansi di Rumah sakit adalah sebagai sumber informasi 

yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan 

perencanaan untuk keberhasilan pengembangan Rumah Sakit.Secara umum 

akuntansi tidak lepas dari biaya (cost), dengan perhitungan biaya yang berbeda 

akan menghasilkan akuntansi biaya yang berbeda pula serta berdampak pada 

pengambilan keputusan yang berbeda. Dengan demikian untuk pengambilan 

keputusan yang tepat serta keberhasilan perencanaan diperlukan sistem dan 

pelaksanaan akuntansi Rumah Sakit secara optimal. 

Sistem akuntansi Rumah Sakit bertujuan untuk memberikan informasi 

yang sangat penting dalam pengambilan keputusan untuk keberhasilan pemecahan 



54 
 

masalah dan pengambilan keputusan serta perencanaan, terlebih lagi saat ini yang 

mana Rumah Sakit telah ditetapkan sebagai Penerima Negara Bukan Pajak 

(PNBP) ataupun sebagai Badan Layanan Umum yang penerimaannya harus 

disetor ke Negara melalui Kantor Kas Negara. 

 

Saran 

Akan lebih baik jika Rumah Sakit Hermina mempublikasikan laporan 

keuangan di internet atau di Website mereka sendiri. Hal tersebut untuk menjawab 

rasa ingin tahu masyarakat umum mengenai bagaimana pengelolaan keuangan 

disana serta pertanggung jawaban terhadap sector public. 
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BAB 5 

PENGELOLAAN KEUANGAN LSM 

 

Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh 

anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas 

kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam 

upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik 

beratkan kepada pengabdian secara swadaya. 

LSM merupakan terjemahan bebas dari Non Government Organization 

(NGO), yang menunjukkan organisasi ini didirikan atas kepentingan masyarakat. 

Dasar pembentukan organisasi bisa dikarenakan kesamaan ide dan cita–cita yang 

dituangkan dalam visi dan misi organisasi. 

Di Indonesia, LSM memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan 

melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan 

terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah; 

2. Senantiasa ikut menumbuhkembangkan jiwa dan semangat serta 

memberdayakan masyarakat dalam bidang pembangunan, ini merupakan 

salah satu fungsi utama dari pembentukan lembaga swadaya masyarakat 

itu sendiri; 

3. Ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan 

hasil pembangunan secara berkesinambungan tidak hanya pada saat itu 

juga. Dalam hal ini LSM harus memberikan penyuluhan langsung kepada 

masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan; 

4. LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana 

yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru 

membuat keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya isu-isu palsu 

yang meresahkan masyarakat; 

5. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah penyalur aspirasi atas hak 

dan kewajiban warga negara dan kegiatan dari masyarakat sesuai dengan 
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tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Lembaga swadaya 

masyarakat; 

6. Lembaga swadaya masyarakat juga harus ikut menggali dan 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh anggotanya sehingga 

dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Dalam hal ini 

sangatlah penting karena jika anggota dalam lembaga swadaya 

masyarakat tidak memiliki potensi sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan akan menjadikan LSM seperti halnya mayat hidup, yang ada 

keberadaannya namun tidak memiliki nyawa di dalamnya; 

7. Lembaga swadaya masyarakat sebagai wadah yang ikut aktif dalam 

perannya mensukseskan pembangunan bangsa dan negara. Serta dalam 

hal ini ikut menjaga kedaulatan negara serta menjaga ketertiban sosial; 

dan 

8. Sebagai salah satu cara bagi masyarakat untuk memberikan asiprasinya, 

kemudian aspirasi ini ditampung oleh lembaga swadaya masyarakat 

sesuai dengan tujuan LSM itu sendiri dan kemudian akan disalurkan 

kepada lembaga politik yang bersangkutan guna mencapai keseimbangan 

komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintahan seperti politik 

luar negeri Indonesia. 

 

5.1. Manajemen Keuangan LSM 

Beberapa LSM tidak menempatkan manajemen keuangan pada prioritas 

utama. Hal ini dapat dilihat dari buruknya perencanaan keuangan dan sistem 

pengawasan. Namun LSM bekerja dalam dunia terus berubah dan penuh 

persaingan. Jika organisasi ingin bertahan dalam lingkungan penuh tantangan ini, 

manajer perlu untuk mengembangkan pemahaman yang penting dan kepercayaan 

diri dalam menggunakan piranti manajemen keuangan. 

Praktik yang baik dalam manajemen keuangan akan: 

1. Membantu manajer dalam memanfaatkan sumber-sumber secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan dan memenuhi komitmen kepada 

pemegang modal; 
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2. LSM untuk lebih bertanggung jawab kepada donor dan pemegang modal 

yang lain; 

3. Mendapatkan respek dan kepercayaan dari agen pemberi dana, patner 

kerja dan para penerima bantuan; 

4. Memberikan nilai lebih bagi LSM dalam berkompetisi mendapatkan 

sumber sumber yang sudah mulai jarang; dan 

5. Membantu LSM mempersiapkan diri dalam kemampanan keuangan 

jangka panjang. 

 

Manajemen keuangan bukan hanya sekedar menyimpan catatan akuntansi. 

Manajemen keuangan adalah salah satu bagian penting dari manajemen program 

dan tidak boleh dilihat sebagai kegiatan yang terpisah yang hanya melibatkan staf 

keuangan. Manajemen keuangan pada LSM diibaratkan seperti perawatan pada 

kendaraan. Jika tidak memberikan bahan bakar dan pelumas yang baik ataupun 

servis berkala maka kendaraan akan rusak dan tidak dapat bekerja secara efisien. 

Jika diabaikan maka kendaraan tersebut akan dapat rusak sewaktu-waktu dan 

gagal untuk memenuhi tujuan utamanya. 

Dalam praktiknya manajemen keuangan adalah tentang mengambil 

tindakan untuk menjaga kesehatan keuangan dari sebuah organisasi dan tidak 

membiarkan segala sesuatunya bergantung pada nasib. Hal ini akan melibatkan: 

1. Mengatur sumber-sumber yang sedikit 

LSM beroperasi dalam lingkungan yang penuh tantangan dimana dana 

dari pendonor mulai bertambah sedikit. Kita harus memastikan bahwa 

dana dan sumber-sumber donasi digunakan secara tepat guna untuk 

mencapai misi dan tujuan organisasi. 

2. Mengatur resiko 

Semua organisasi menghadapi resiko internal dan eksternal yang dapat 

mengancam operasi dan kelangsungan organisasi (contoh: dana-dana 

yang ditarik, kebakaran atau karyawan yang ‘nakal’). Resiko-resiko yang 

ada harus diidentifikasi dan diatur secara aktif untuk membatasi dampak-

dampak negatif yang bisa terjadi 
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3. Mengatur secara strategis 

Manajemen keuangan adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan. 

Artinya bahwamanajer harus memberikan perhatian pada ‘gambaran 

yang lebih luas–melihat bagaimana pendanaan keseluruhan organisasi 

baik jangka panjang maupun menengah tidak hanya fokus pada proyek 

dan program. 

4. Mengatur sesuai tujuan 

Manajemen keuangan berkaitan dengan perhatian khusus pada proyek 

dan tujuan organisasi. Proses manajemen keuangan–Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pengulasan–berjalan secara kontinyu. 

 

5.2. Tujuh Prinsip Manajemen Keuangan 

Sangat berguna untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang bagus yang 

dapat digunakan sebagai standar dalam mengembangkan sistem manajemen 

keuangan yang baik dalam LSM. Prinsip-prinsip ini memberikan panduan yang 

sangat baik kepada anggota dewan dan manajer senior dalam memastikan bahwa 

organisasi menggunakan dana secara efektif dan para staf bekerja dengan 

semestinya. 

 

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan yaitu: 

1. Konsistensi 

Sistem dan kebijakan keuangan dari sebuah LSM harus konsisten. Hal ini 

membantu dalam transparansi dan proses yang efisien, khususnya dalam 

laporan keuangan. Hal ini tidak berarti bahwa sistem tersebut tidak 

mungkin untuk dikaji ulang untuk mengatasi perubahan yang terjadi 

dalam organisasi. Adanya inkonsistensi dalam manajemen keuangan 

merupakan tanda bahwa situasi keuangan dalam organisasi dimanipulasi. 

2. Akuntabilitas 

Organisasi harus menjelaskan apa saja yang telah dikerjakan dan didapat 

dengan menggunakan sumber-sumber yang didapat sebagai laporan 

kepada seluruh pemegang modal termasuk penerima bantuan. Semua 
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pemegang modal mempunyai hak untuk mengetahui bagaimana dana dan 

kewenangan mereka digunakan. LSM memiliki kewajiban operasional, 

moral dan hukum untuk menjelaskan keputusan-keputusan dan kegiatan 

yang diambil dan melaporkan laporan keuangan mereka secara teliti. 

3. Transparansi 

Organisasi harus terbuka tentang pekerjaannya, menyediakan informasi 

tentang kegiatan dan perencanaan kepada para pemegang modal. Hal ini 

meliputi mempersiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap dan 

tepat waktu dan dapat diakses oleh para pemegang modal dan pihak yang 

menerima bantuan. Jika organisasi tidak transparan maka akan 

menimbulkan kecurigaan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. 

4. Kemapanan 

Untuk mapan secara finansial, pengeluaran organisasi harus seimbang 

dengan pemasukkan, keduanya berada pada level strategis. Kemampuan 

adalah tolok ukur dari kontinuitas keuangan dan keamanan LSM. 

Anggota dewan dan manajer harus mempersiapkan strategi keuangan 

untuk menunjukkan bagaimana LSM akan memenuhi selurung tanggung 

jawab keuangan dan menyelesaikan perencanaan strategis mereka. 

5. Integritas 

Dalam tingkatan personal, tiap-tiap individu dalam LSM harus bekerja 

dengan jujur dan wajar. Sebagai contoh, manajer dan anggota dewan 

akan memimpin dengan memberikan contoh dalam mengikuti kebijakan 

dan prosedur dan menyatakan setiap kepentingan pribadi yang mungkin 

akan menjadi konflik dengan tugas mereka. Integritas dari laporan 

keuangan bergantung pada akurasi dan kelengkapan data keuangan. 

6. Pengawasan 

Sebuah organisasi harus mengolah dengan baik sumber-sumber keuangan 

yang dipercayakan dan memastikan bahwa sumber-sumber tersebut 

digunakan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini dikenal dengan 

tanggung jawab keuangan. Dewan utama (contoh: dewan kehormatan) 

mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam hal ini. Dalam praktik 
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manajer menerima tanggung jawab keuangan yang bagus melalui 

perencanaan strategis yang teliti, perkiraan resiko keuangan dan 

menciptakan sistem dan pengawasan yang tepat. 

7. Standar Akunting 

Sistem dalam menyimpan dokumen dan data keuangan harus sesuai 

dengan standar dan prinsip akunting. Setiap akuntan dari seluruh dunia 

harus dapat memahami sistem penyimpanan data keuangan organisasi. 

 

5.3. Empat Pilar Manajemen Keuangan 

Tidak ada model sistem keuangan yang tepat untuk seluruh LSM. Tetapi 

ada beberapa pilar-pilar penting yang harus ada untuk mendapatkan praktik 

manajemen keuangan yang baik. 

1. Data Akunting 

Setiap organisasi harus menyimpan sebuah data transaksi keuangan yang 

akurat yang menunjukkan penggunaan dana. Data akunting juga 

menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana pengaturan dalam 

organisasi apakah tujuannya tercapai atau tidak. 

2. Perencanaan Keuangan 

Sehubungan dengan perencanaan strategis dan operasional dari 

organisasi, rencana biaya pengeluaran adalah batu penjuru dari setiap 

manajemen keuangan dan memainkan peranan penting dalam mengontrol 

penggunaan dana. 

3. Pengawasan Keuangan 

Membuat organisasi memiliki biaya pengeluaran dan merapikan data 

akunting menjadi jelas dan teratur, sehingga akan mudah untuk membuat 

laporan keuangan yang membuat manajer dapat melihat kemajuan 

organisasi. 

4. Pengawasan Internal 

Sebuah sistem dari pengawasan, pengecekan dan keseimbangan- secara 

bersamaan disebut pengawasan internal – digunakan dalam menjaga aset 

organisasi dan mengatur resiko internal. Tujuannya ada untuk mencegah 
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adanya pencuri dan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dalam data 

akunting. Sebuah sistem pengawasan internal yang efektif juga dapat 

melindungi staf dalam menyelesaikan tugas finansial. 

 

5.4. Piranti Manajemen Keuangan 

Ada banyak macam pranti, tidak selalu yg bersifat keuangan, yang dapat 

digunakan manager untuk mendapatkan praktik yang baik dalam kontrol dan 

manajemen keuangan. Kita dapat mengkategorikan peralatan-peralatan ini 

kedalam empat fungsi manajemen keuangan: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah dasar dari proses manajemen dan termasuk 

didalamnya menyusun apa saja untuk menghadapi masa depan. Dalam 

menyusun perencanaan manajer akan mempertimbangkan beberapa 

alternative dan membuat sejumlah pilihan atau keputusan. Perencanaan 

harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu. 

Alat: Perencanaan strategis, perencanaan bisnis, perencanaan kegiatan, 

rencana pengeluaran, rencana kerja, perkiraan kas masuk, studi kelayakan 

dll. 

2. Pengaturan 

Sumber-sumber organisasi – staf dan sukarelawan, kendaraan, 

properti, uang – harus diatur sedemikian rupa untuk menjamin 

kelangsungan rencana kerja.  

Kegiatan kegiatan dan tanggung jawab yang akan dijalankan harus 

jelas kapan dan oleh siapa. 

Alat: Konstitusi, Struktur organisasi, diagram alir, deskripsi pekerjaan, 

Bagan Akun, manual keuangan, rencana pengeluaran. 

3. Pengaturan 

Sistem pengaturan, pengecekan dan keseimbangan sangat mendasar 

dalam memastikan berjalannya program yang sesuai dengan prosedur. 
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Alat: rencana pengeluaran, kewenangan yang diturunkan, prosedur 

pendapatan, rekonsiliasi, audit internal dan eksternal, pendaftaran aset 

tetap, surat-surat kendaraan, asuransi. 

4. Pengawasan 

Pengawasan melibatkan informasi regular yang teratur bagi manajer 

dan pemegang modal dalam melihat tujuan. Pengawasan berarti 

membandingkan keadaan sebenarnya dengan perencanaan awal untuk 

dievaluasi keefektifannya, mengidentifikasi kelemahan secara dini dan 

mengambil tindakan untuk memperbaikinya jika diperlukan. 

Alat: Laporan Evaluasi, laporan pengawasan rencana pengeluaran, 

pernyataan keuangan, laporan proyek, laporan pendonor, laporan audit, 

laporan evaluasi. 

 

5.5. Alur Proses Keuangan LSM 

Proses keuangan secara garis besar meliputi Penganggaran/Perencanaan, 

Pencatatan, Pelaporan, Koreksi/Pemeriksaan Internal, dan Audit/Pemeriksaan 

Ekternal. 

1. Penganggaran 

Proses ini dimulai pada saat Komunitas mengirimkan proposal, yang 

terdiri dari Proposal Teknis dan Proposal Biaya. Proposal Biaya 

mencakup:  

a. Anggaran Biaya dan Arus Kas Pengeluaran. 

b. Proposal tersebut akan melalui seleksi administratif yang dilakukan 

oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional. 

2. Pencatatan 

Pada Piagam Kesepakatan Kerjasama dicantumkan jumlah anggaran 

yang disetujui dan termin pencairannya. Berdasarkan termin tersebut, 

Bagian Keuangan Sekretariat  Nasional merekomendasikan pencairan 

dana yang pertama. Setelah dilakukannya transfer dana, Bagian 

Keuangan Sekretariat Nasional akan mengirimkan Bukti Transfer via fax 

kepada Komunitas. 
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Komunitas yang sudah memeriksa catatan banknya diharapkan 

segera mengirimkan Konfirmasi Penerimaan Dana yang ditandatangani 

di atas materai cukup, paling lambat 5 hari setelah diterimanya dana. 

Konfirmasi tersebut dikirim lewat pos, ditujukan ke Bagian Keuangan 

Sekretariat Nasional, dilampiri credit note / credit advice / rekening koran 

yang menunjukkan transaksi penerimaan dana seperti dimaksud di atas. 

Pencatatan dilakukan dengan menggunakan media pencatatan sebagai 

berikut: untuk program Komunitas kategori non programmatic approach, 

yang jumlah anggarannya < 100 juta rupiah cukup menggunakan Buku 

Kas. Bagi program Komunitas kategori non programmatic approach 

yang jumlah anggarannya = atau > 100 juta rupiah dan program 

Komunitas kategori programmatic approach, disarankan menggunakan 

Catatan Transaksi Harian. Catatan Transaksi Harian diharapkan mampu 

menjadi media pencatatan Komunitas yang paling dasar/sederhana, 

sebelum Komunitas mampu mengoperasikan software atau program 

aplikasi akuntansi tertentu. Pencatatan dan pendokumentasian bukti 

didasarkan urutan tanggal, baik pada media Buku Kas maupun Catatan 

Transaksi Harian. Bukti yang bisa menjadi lampiran hanyalah bukti yang 

memenuhi standar persyaratan. Sedangkan formulir umum yang secara 

internal, Komunitas gunakan adalah: 

a) Bukti Kas/Bank Keluar; 

b) Bukti Kas/Bank Masuk; 

c) Permintaan Uang Muka; dan 

d) Pertanggungjawaban Uang Muka 

3. Pelaporan 

Buku Kas hanya mampu menghasilkan Laporan ke Lembaga Donor 

atau Laporan ke Sekretariat Nasional. Sedangkan Catatan Transaksi 

Harian diharapkan juga mampu menghasilkan Laporan sesuai PSAK 451. 

Laporan ke  

Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terdiri dari: 

a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana; 
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b) Laporan Status Dana; dan 

c) Laporan Status Anggaran. 

 

Laporan sesuai PSAK 45 terdiri dari: 

a) Laporan Posisi Keuangan; 

b) Laporan Aktivitas; dan 

c) Laporan Arus Kas. 

 

Kedua jenis laporan di atas mempunyai perbedaan titik berat kebutuhan 

informasi keuangan. Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terbatas 

pada pelaporan dana dan realisasi anggaran, sedangkan Laporan sesuai PSAK 45 

menyajikan laporan organisasi Komunitas. 

Catatan Transaksi Harian dan Laporan-laporan yang dihasilkannya, akan 

dikirimkan oleh Komunitas kepada Bagian Keuangan Sekretariat Nasional untuk 

diperiksa, secaraperiodik, setiap bulan sekali, paling lambat tanggal 7 bulan 

berikutnya.  

Pengiriman harus dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu: file (bisa berbentuk disket 

maupun via e-mail) dan print out (hasil cetak), dilampiri fotokopi rekening koran 

bank/buku tabungan.Pengiriman via pos, harus dilakukan secara tercatat (minimal 

surat kilat khusus). Dua bentuk kiriman Komunitas tersebut harus dijamin sama 

dan serupa. 

 

5.6. Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional 

Lembaga Donor/Sekretariat Nasional sangat berkepentingan terhadap 

informasi keuangan mengenai penggunaan dan status dana yang mereka berikan, 

serta perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran yang telah disepakati. 

Oleh karena itu laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional berupa: 

a) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran 

Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dana dan pengeluaran dalam 

periode pelaporan tertentu, misalnya bulan Oktober 2003. Hasil 

pengurangannya merupakan saldo dana program tersebut. 
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b) Laporan Status Dana 

Laporan ini penjelasan dari saldo dana di Laporan Penerimaan dan 

Pengeluaran berisi informasi berbentuk apa saja saldo dana tersebut. 

c) Laporan Status Anggaran 

Laporan ini membandingkan antara anggaran dan realisasi, memberi 

informasi persentase penggunaan dan saldo anggaran. 

 

5.7. Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 45 

Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan 

utama dan mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba 

memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang 

lain yang tidak mengharapkan imbalan manfaat ekonomi apapun dari organisasi 

tersebut. 

Oleh karena karakteristik tersebut, maka organisasi nirlaba mempunyai 

kewajiban pelaporan keuangan khusus terhadap para penyumbangnya dan 

pelaporan keuangan umum yang berbeda dengan laporan keuangan organisasi 

bisnis. 

Laporan sesuai PSAK 45 meliputi: 

a) Laporan Posisi Keuangan 

Laporan ini menyajikan informasi mengenai posisi dan kondisi Komunitas 

per tanggal tertentu dan mencakup informasi tentang aset, kewajiban dan aset 

bersih Komunitas. Dalam organisasi bisnis, laporan ini dikenal dengan 

Laporan Neraca. 

b) Laporan Aktivitas 

Laporan ini merekam aktivitas Komunitas dalam periode pelaporan tertentu 

dan mengungkapkan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan, 

sertasaldo sumber daya/aset bersih yang masih tersedia. Dalam organisasi 

bisnis, laporan ini dikenal dengan Laporan Laba Rugi. 

c) Laporan Arus Kas 
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Laporan ini juga merekam lalu lintas kas pada periode pelaporan tertentu. 

Transaksi kas tersebut digolongkan menjadi 3 aktivitas transaksi, yaitu: 

i. aktivitas operasi (operating activities); 

ii. aktivitas investasi (investing activities); dan 

iii. aktivitas pendanaan (financing activities). 

 

1. Pemeriksaan Internal 

Koreksi oleh Bagian Keuangan Sekretariat Nasional merupakan 

proses pemeriksaan pertama dan bersifat internal terhadap catatan dan 

laporan Komunitas, sebelum proses pemeriksaan berikutnya yang 

bersifat eksternal, yaitu audit oleh Kantor Akuntan Publik. 

Pemeriksaan pada dasarnya dilakukan Bagian Keuangan Sekretariat 

Nasional terhadap Catatan Transaksi Harian Komunitas. Laporan adalah 

output otomatis dari catatan tersebut. Pemeriksaan terhadap Laporan 

hanya berupa pengujian terhadap rumus tarikan (link) saja. Pemeriksaan 

dilakukan secara analitis terhadap file. Hasil pemeriksaan 

didokumentasikan pada print out dan Kertas Kerja Pemeriksaan. 

Pada saat pemeriksaan, Bagian Keuangan Sekretariat Nasional bisa 

melakukan korespondensi dengan Komunitas via telepon atau e-mail. 

Hasil pemeriksaan yang terdokumentasi pada print out dan Kertas Kerja 

Pemeriksaan tersebut, akan dikonfirmasikan via pos oleh Bagian 

Keuangan Sekretariat Nasional kepada Komunitas, paling lambat tanggal 

15. File sebagai alat bantu koreksi tidak perlu dikirimkan kembali kepada 

Komunitas. 

Apabila Komunitas sepakat dengan hasil koreksi Bagian Keuangan 

Sekretariat Nasional, maka Komunitas akan melakukan perubahan pada 

Catatan Transaksi Harian dan Laporan. Hasil perubahan tersebut akan 

dikirimkan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Nasional untuk 

diperiksa kembali, paling lambat tanggal 22. Pengiriman tetap harus 

dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu: file dan print out. Bagian Keuangan 

Sekretariat Nasional akan melakukan pemeriksaan sekali lagi, apabila 
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tidak terdapat koreksi tambahan, maka print out tersebut akan 

ditandatangani dan distempel, untuk kemudian dikirimkan kembali 

kepada Komunitas, paling lambat tanggal 30. 

 

2. Pemeriksaan Eksternal 

Audit oleh Kantor Akuntan Publik merupakan proses pemeriksaan 

berikutnya dan bersifat eksternal terhadap catatan dan laporan 

Komunitas. Audit terhadap Komunitas ada 2 jenis, yaitu Audit Proyek 

dan Audit Lembaga/Organisasi, dengan perincian sebagai berikut 

a) Untuk dana dibawah 200 juta maka akan dilakukan audit proyek 

dalam hal ini dengan melihat Fund Accountability Statement; dan 

b) Untuk dana diatas 200 juta maka akan dilakukan audit 

lembaga/organisasi dalam hal ini melihat Statement of Financial 

Position ,Statement of Activities, Statement of Cash Flow. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: 

3. Pengelolaan keuangan pada LSM harus dilakukan dengan baik. Jika 

organisasi ingin bertahan dalam lingkungan penuh tantangan ini, manajer 

perlu untuk mengembangkan pemahaman yang penting dan kepercayaan diri 

dalam menggunakan piranti manajemen keuangan; 

4. Terdapat tujuh prinsip manajemen keuangan, yaitu Konsistensi, 

Akuntabilitas, Transparansi, Kemapanan, Integritas, Pengawasan dan Standar 

Akunting; 

5. Terdapat empat pilar manajemen keuangan, yaitu Data Akunting, 

Perencanaan Keuangan, Pengawasan Keuangan dan Pengawasan Internal; 

6. Pada masing-masing proses pengelolaan keuangan terdapat pranti/alatnya; 

dan 

7. Alur proses keuangan LSM terdiri dari Penganggaran/Perencanaan, 

Pencatatan, Pelaporan, Pemeriksaan Internal dan Pemeriksaan Ekternal 
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Saran 

Dalam pengelolaan keuangan LSM, dapat diberikan saran untuk 

melakukan praktik manajemen keuangan yang baik, karena pengelolaan keuangan 

pada LSM yang baik akan menimbulkan: 

1. Membantu manajer dalam memanfaatkan sumber-sumber secara efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan dan memenuhi komitmen kepada 

pemegang modal;  

2. LSM untuk lebih bertanggung jawab kepada donor dan pemegang modal 

yang lain; 

3. Mendapatkan respek dan kepercayaan dari agen pemberi dana, patner 

kerja dan para penerima bantuan; 

4. Memberikan nilai lebih bagi LSM dalam berkompetisi mendapatkan 

sumber sumber yang sudah mulai jarang; dan 

5. Membantu LSM mempersiapkan diri dalam kemampanan keuangan 

jangka panjang. 
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BAB 6 

PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN 

 

 

6.1. Pengertian Pesantren 

Kata pondok berasal dari funduq (bahasa Arab) yang artinya ruang tidur, 

asrama atau wisma sederhana, karena pondok memang sebagai tempat 

penampungan sederhana dari para pelajar/santri yang jauh dari tempat asalnya. 

Terkadang juga dianggap sebagai gabungan kata sant (manusia baik) 

dengan suku kata tra (suka menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti 

tempat pendidikan manusia baikbaik. Sedangkan menurut Geertz pengertian 

pesantren diturunkan dari bahasa India Shastri yang berarti ilmuwan Hindu yang 

pandai menulis, maksudnya pesantren adalah tempat bagi orang-orang yang 

pandai membaca dan menulis. Dia menganggap bahwa pesantren dimodifikasi 

dari para Hindu. 

Dalam istilah lain dikatakan pesantren berasal dari kata pe-santrian, 

dimana kata "santri" berarti murid dalam Bahasa Jawa. Istilah pondok berasal dari 

Bahasa Arab funduuq (ف ندوق) yang berarti penginapan. Khusus di Aceh, 

pesantren disebut juga dengan nama dayah. Biasanya pesantren dipimpin oleh 

seorang Kyai. Untuk mengatur kehidupan pondok pesantren, kyai menunjuk 

seorang santri senior untuk mengatur adik-adik kelasnya, mereka biasanya disebut 

lurah pondok. Tujuan para santri dipisahkan dari orang tua dan keluarga mereka 

adalah agar mereka belajar hidup mandiri dan sekaligus dapat meningkatkan 

hubungan dengan kyai dan juga Tuhan.  

Pendapat lainnya, pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan 

tempat santri. Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa Sansakerta, atau 

mungkin Jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian 

dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut 

Pawiyatan. Istilah santri juga dalam ada dalam bahasa Tamil, yang berarti guru 

mengaji, sedang C. C Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah 

shastri, yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama 
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Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Terkadang juga dianggap 

sebagai gabungan kata saint (manusia baik) dengan suku kata tra (suka 

menolong), sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan manusia 

baik-baik.  

Dengan kata lain, Pesantren diartikan sebagai asrama, tempat santri, atau 

tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah 

lembaga pendidikan Islam, dimana para santri biasanya tinggal di pondok 

(asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum, 

bertujuan untuk menguasai ilmu agama Islam secara detail, serta 

mengamalkannya sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan 

pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat.  

  

6.2. Sejarah Pesantren  

Di Indonesia pondok pesantren lebih dikenal dengan istilah Kutab 

merupakan suatu lembaga pendidikan Islam, yang di dalamnya terdapat seorang 

kyai (pendidik) yang mengajar dan mendidik para santri (anak didik) dengan 

sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta 

didukung adanya pondok sebagai tempat tinggal para santri.  

Sedangkan asal-usul pesantren di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari 

sejarah  pengaruh Walisongo abad 15-16 di Jawa. Pesantren merupakan lembaga  

pendidikan Islam yang unik Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang 

khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim (meninggal 

1419 di Gresik Jawa Timur), spiritual father Walisongo, dalam masyarakat santri 

Jawa biasanya dipandang sebagai gurunya-guru tradisi pesantren di tanah Jawa. 

Ini karena Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi yang 

wafat pada 12 Rabi’ul Awal 822 H bertepatan dengan 8 April 1419 M dan dikenal 

sebagai Sunan Gresik adalah orang yang pertama dari sembilan wali yang terkenal 

dalam penyebaran Islam di Jawa.  

Meskipun begitu, tokoh yang dianggap berhasil mendirikan dan 

mengembangkan  pondok pesantren dalam arti yang sesungguhnya adalah Raden 

Rahmat (Sunan Ampel). Ia mendirikan pesantren di Kembang Kuning, yang pada 
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waktu didirikan hanya memiliki tiga orang santri, yaitu Wiryo Suroyo, Abu 

Hurairah, dan Kyai Bangkuning. Kemudian ia pindah ke Ampel Denta, Surabaya 

dan mendirikan  pondok pesantren di sana. Misi keagamaan dan pendidikan 

Sunan Ampel mencapai sukses, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat 

Majapahit. Kemudian  bermunculan pesantren-pesantren baru yang didirikan oleh 

para santri dan putra  beliau. Misalnya oleh Raden Patah, dan Pesantren Tuban 

oleh Sunan Bonang. Pondok pesantren memang bila dilihat dari latar 

belakangnya, tumbuh dan  berkembang dengan sendirinya dalam masyarakat yang 

terdapat implikasi-implikasi politis sosio kultural yang menggambarkan sikap 

ulama-ulama Islam sepanjang sejarah. Sejak negara kita dijajah oleh orang barat, 

ulama-ulama  bersifat noncooperation terhadap penjajah serta mendidik santri-

santrinya dengan sikap politis anti penjajah serta nonkompromi terhadap mereka 

dalam bidang  pendidikan agama pondok pesantren. Oleh karena itu, pada masa 

penjajahan tersebut pondok menjadi satu-satunya lembaga pendidikan Islam yang 

menggembleng kader-kader umat yang tangguh dan gigih mengembangkan agama 

serta menentang penjajahan berkat jiwa Islam yang berada dalam dada mereka. 

Jadi di dalam pondok pesantren tersebut tertanam patriotisme di samping fantisme 

agama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa itu.  

  

6.3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Pesantren  

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam, maka dalam merumuskan 

tujuan atau cita-cita tentu saja searah kepada nilai-nilai Islam, baik rumusan 

tersebut secara formal atau hanya berupa sloganslogan yang diucapkan oleh 

pengaruh pesantren. Di samping itu keberadaan pesantren juga merupakan bagian 

yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu pesan-pesan yang dapat 

ditangkap dari masyarakat juga merupakan pedoman dalam merumuskan tujuan 

pendidikan pesantren.  

Dalam suatu lokakarya intensifikasi pengembangan pendidikan pondok 

pesantren bulan Mei 1987 di Jakarta telah merumuskan tujuan institusional 

pendidikan pesantren sebagai berikut:  
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Tujuan Umum  

Membina warga negara agar berkepribadian muslim dengan ajaranajaran 

agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut dalam semua segi 

kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang berguna bagi agama, 

masyarakat, dan negara.  

 

Tujuan Khusus  

1. Mendidik santri anggota masyarakat untuk menjadi orang muslim yang 

bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, 

ketrampilan dan sehat lahir dan batin sebagai warga negara yang 

berpancasila.  

2. Mendidik siswa atau santri untuk menjadi manusia muslim selaku kader-

kader ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wiraswasta 

dalam mengembangkan syariat-syariat Islam secara utuh dan dinamin.  

3. Mendidik siswa atau santri untuk memperoleh kepribadian dan mempertebal 

semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia 

pembangunan bangsa dan negara.  

4. Mendidik penyuluh pembangunan mikro (keluarga) dan regional (pedesaan/ 

masyarakat lingkungannya).  

5. Mendidik siswa atau santri menjadi tenaga-tenaga yang cakap dalam berbagai 

sektor pembangunan khususnya dalam pembangunan mental spiritual.  

6. Mendidik siswa atau santri untuk membangun meningkatkan kesejahteraan 

sosial masyarakat dalam rangka usaha pembangunan bangsanya.  

 

Rumusan tujuan umum dan khusus dari pendidikan pesantren sebagaimana 

tersebut di atas, mengharuskan pesantren untuk tidak hanya mengajarkan ilmu 

agama saja, akan tetapi pesantren harus juga memperhatikan wawasan keilmuan 

yang luas serta memberikan ketrampilan praktis yang dioperasionalkan oleh santri 

dalam kehidupannya.  
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Sedangkan fungsi pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan saja, 

melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama. Secara 

rinci fungsi pesantren dapat dijelaskan sebagai berikut:  

 

6.4. Sebagai Lembaga Pendidikan  

Sebagai lembaga pendidikan pesantren ikut bertanggung jawab terhadap 

proses pencerdasan kehidupan bangsa secara integral. Sedangkan secara khusus 

pesantren bertanggung jawab terhadap kelangsungan tardisi keagamaan dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam kaitannya dengan dua hal tersebut pesantren 

memilih model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan 

hakekat pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati 

yang memiliki kualitas moral dan intelektual secara seimbang.  

Untuk mewujudkan hal tersebut pesantren menyelenggarakan pendidikan 

formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan formal 

yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran 

ulama’ fiqih, hadits, tafsir, tauhid, dan tasawwuf, bahasa Aran (nahwu, sharaf, 

balaqhod dan tajwid), mantik dan akhlaq. Sebagai lembaga pendidikan, pesantren 

ikut bertanggung jawab terhadap proses pencerdasan bangsa secara keseluruhan, 

sedangkan secara khusus pesantren bertanggung jawab atas tradisi keagamaan 

(Islam) dalam arti yang seluas-luasnya. Dari titik pandang ini, pesantren memilih 

model tersendiri yang dirasa mendukung secara penuh tujuan dan hakekat 

pendidikan manusia itu sendiri, yaitu membentuk manusia mukmin sejati yang 

memiliki kualitas moral dan intelektual.  

 

6.5. Sebagai Lembaga Sosial  

Sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan 

masyarakat muslim tanpa membedak-bedakan tingkat sosial ekonomi orang 

tuanya.  

Biaya hidup di pesantren relatif lebih mudah daripada di luar pesantren, sebab 

biasanya para santri mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan jalan 

patungan atau masak bersama, bahkan ada diantara mereka yang gratis, terutama 
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bagi anakanak yang kurang mampu atau yatim piatu. Beberapa di antara calon 

santri sengaja datang ke pesantren untuk mengabdikan dirinya pada kyai dan 

pesantren, juga banyak dari para orang tua mengirimkan anaknya ke pesantren 

untuk diasuh, sebab mereka percaya tidak mungkin kyai akan menyesatkannya, 

bahkan sebaliknya dengan berkah kyai anak akan menjadi orang baik nantinya. Di 

samping itu juga banyak anak–anak nakal yang memiliki perilaku menyimpang 

dikirimkan ke pesantren oleh orang tuanya dengan harapan anak tersebut akan 

sembuh dari kenakalannya.  

Sebagai lembaga sosial, pesantren ditandai dengan adanya kesibukan akan 

kedatangan para tamu dari masyarakat, kedatangan mereka adalah untuk 

bersilaturohim, berkonsultasi, minta nasihat  

“doa” berobat, dan minta ijazah yaitu semacam jimat untuk menangkal gangguan.  

Mereka datang dengan membawa berbagai macam masalah kahidupan seperti 

menjodohkan anak, kelahiran, sekolah, mencari kerja, mengurus rumah tangga, 

kematian, warisan, karir, jabatan, maupun masalah yang berkaitan dengan 

pembangunan masyarakat dan pelayanan kepentingan umum. Dari fungsi sosial 

itu pesantren nampak sebagai sumber solusi, dan acuan dinamis masyarakat.juga 

sebagai lembaga inspirato (penggerak) bagi kemajuan pembangunan masyarakat.  

 

6.6. Sebagai Lembaga Penyiaran Agama (Lembaga Dakwah)  

Sebagaimana diketahui bahwa semenjak berdirinya pesantren adalah 

merupakan pusat penyebaran agama Islam baik dalam masalah aqidah atau sari’ah 

di Indonesia. Fungsi pesantren sebagai penyiaran agama (lembaga dakwah) 

terlihat dari elemen pokok pesantren itu sendiri yakni masjid pesantren, yang 

dalam operasionalnya juga berfungsi sebagai masjid umum, yaitu sebagai tempat 

belajar agama dan ibadah masyarakat umum. Masjid pesantren sering dipakai 

untuik menyelenggarakan majlis ta’lim (pengajian) diskusi-diskusi keagamaan 

dan sebagainya oleh masyarakat umum.  

Dalam hal ini masyarakat sekaligus menjadi jamaah untuk menimba ilmu-

ilmu agama dalam setiap kegiatannya mengikuti kegiatan yang diselenggarakan 

masjid pesantren, ini membuktikan bahwa keberadaan pesantren secara tidak 
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langsung membwa perubuatan positif terhadap masyarakat, sebab dari kegiatan 

yang, diselenggarakan pesantren baik itu shalat jamaah. Pengajian dabn 

sebagainya, menjadikan masyarakat dapat mengenal secara lebih dekat ajaran-

ajaran agama (Islam) untuk selanjutnya mereka pegang dan amalkan dalam 

kehidupan sehari-hari.  

  

6.7. Jenis-Jenis Pesantren  

Jenis-jenis Pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat antara lain 

adalah :  

Pondok pesantren salaf (tradisional), Pesantren salaf menurut Zamakhsyari 

Dhofier, adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab 

Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah 

ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai dalam 

lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran 

pengetahuan umum. Sistem pengajaran pesantren salaf memang lebih sering 

menerapkan model sorogan dan wetonan. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa 

yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada 

waktu-waktu tertentu yang biasanya dilaksanakan setelah mengerjakan shalat 

fardhu.  

Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran 

umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang 

menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti;  

MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan bahkan PT dalam lingkungannya 

(Depag, 2003: 87). Dengan demikian pesantren modern merupakan pendidikan 

pesantren yang diperbaharui atau dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk 

disesuaikan dengan sistem sekolah.  

Sedangkan menurut Mas’ud dkk, ada beberapa tipologi atau model pondok 

pesantren yaitu: 

Pesantren yang mempertahankan kemurnian identitas aslinya sebagai tempat 

menalami ilmu-ilmu agama (tafaqquh fi-I-din) bagi para santrinya.  
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Semua materi yang diajarkan dipesantren ini sepenuhnya bersifat 

keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab berbahasa arab (kitab kuning) yang 

ditulis oleh para ulama’ abad pertengahan. Pesantren model ini masih banyak kita 

jumpai hingga sekarang, seperti pesantren Lirboyo di Kediri Jawa Timur, 

beberapa pesantren di daeah Sarang Kabupaten Rembang, Jawa tengah dan lain-

lain. 

Pesantren yang memasukkan materi-materi umum dalam pengajarannya, 

namun dengan kurikulum yang disusun sendiri menurut kebutuhan dan tidak 

mengikuti kurikulum yang ditetapkan pemerintah secara nasional sehingga ijazah 

yang dikeluarkan tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai ijazah 

formal.  

Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan umum di dalamnya, baik 

berbentuk madrasah (sekolah umum berciri khas Islam di dalam naungan 

DEPAG) maupun sekolah (sekolah umum di bawah DEPDIKNAS) dalam 

berbagai jenjangnya, bahkan ada yang sampai Perguruan Tinggi yang tidak hanya 

meliputi fakultas-fakultas keagamaan meliankan juga fakultas-fakultas umum. 

Pesantren Tebu Ireng di Jombang Jawa Timur adalah contohnya.  

Pesantren yang merupakan asrama pelajar Islam dimana para santrinya 

belajar disekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi diluarnya.  

Pendidikan agama dipesantren model ini diberikan diluar jam-jam sekolah 

sehingga bisa diikuti oleh semua santrinya. Diperkirakan pesantren model inilah 

yang terbanyak jumlahnya.  

  

6.8. Unsur-Unsur Pesantren 

Dalam lembaga pendidikan Islam yang disebut pesantren sekurang-

kurangnya ada unsur-unsur: kiai yang mengajar dan mendidik serta jadi panutan, 

santri yang belajar kepada kiai, masjid sebagai tempat penyelenggaraan 

pendidikan dan sholat jamaah, dan asrama tempat tinggal santri. Sementara itu 

menurut Zamakhsyari Dhofier ada lima elemen utama pesantren  yaitu pondok, 

masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri dan kiai.  

Unsur-unsur pondok pesantren tersebut sebagaimana berikut:  
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1. Pondok  

Menurut Hasbullah bahwa perkembangan  pondok pesantren bukanlah 

semata-mata dimaksudkan sebagai tempat tinggal atau asrama para santri untuk 

mengikuti pelajaran yang diberikan oleh kiai, tetapi juga sebagai latihan bagi 

santri yang bersangkutan agar mampu hidup mandiri dalam masyarakat.  

Dalam dalam perkembangan selanjutnya, terutama masa sekarang tampaknya 

lebih menonjol fungsinya sebagai tempat   pemondokan atau asrama, dan setiap 

santri dikenakan semacam sewa atau iuran untuk pemeliharaan pondok tersebut.  

Ada beberapa alasan mengapa harus menyediakan asrama atau tempat bagi 

santri, antara lain adalah: 

1. Kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya tentang 

Islam yang dapat menarik perhatian santri-santri jauh;  

2. Hampir semua pesantren berada di desa-desa diminta tidak tersedia 

perumahan (akomodasi) yang cukup untuk menampung santri - 

santri;  

Ada sikap timbal balik antara santri dan kiai, dimana para santri 

menganggap kiai seolah-olah sebagai bapaknya sendiri. Sedangkan kiai 

menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang senantiasa harus dilindungi.  

Fenomena diatas menunjukkan bahwa dalam sistem pendidikan pesantren 

berlangsung  sehari semalam, yang artinya semua tingkah laku santri atau semua 

kegiatan santri dapat dimonitoring oleh kiai. Sehingga bila terjadi suatu yang 

menyimpang dari tingkah laku santri dapat langsung ditegur dan diberi bimbingan 

langsung dari kiai.  

2. Masjid  

Menurut bahasa, masjid merupakan isim makan (nama tempat) yang diambil 

dari fiil (kata kerja) bahasa Arab sajada, yang artinya tempat untuk sujud. Pada 

mulanya yang dimaksud dengan masjid adalah bagian (tempat) di muka bumi 

yang dipergunakan untuk bersujud, baik dihalaman, lapangan, ataupun di padang 

pasir yang luas. Akan tetapi, pengertian masjid ini lama kelamaan tumbuh dan 

berubah sehingga pengertiannya menjadi satu bangunan yang membelakangi arah 

kiblat dan dipergunakan sebagi tempat sholat baik sendiri atau jamaah.  
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Masjid merupakan elemen yang yang bisa terpisahkan dari pesantren dan 

dianggap sebagai tempat yang paling tepat dalam mendidik pesantren, terutama 

dalam praktek sembahyang lima waktu, khutbah, berjamaah dan pengajian kitab 

kuning, sehingga kedudukan masjid sebagai tempat pendidikan pesantren 

merupakan manivestasi dari universalisme sistem pendidikan tradisional dengan 

kata lain berkesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada masjid 

sejak masjid Quba didirikan dekat Madinah pada Masa nabi Muhammad SAW 

telah menjadikan pusat pendidikan Islam.  

3. Santri  

Santri merupakan unsur pokok dari suatu pesantren, santri biasanya terdiri dari 

dua kelompok yaitu santri mukim dan santri kalong sebagaimana dijelaskan oleh 

Hasbullah bahwa: 

a. Santri mukim adalah santri yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap 

di pesantren. Santri mukim yang telah lama tinggal di pesantren biasanya 

diberi tanggung jawab untuk mengurusi kebutuhannya sehari-hari.  

b. Santri kalong adalah santri yang berasal dari daerah desa sekeliling pesantren 

yang tidak menetap di pesantren. Mereka biasanya pulang pergi dari rumah 

ke pesantren.  

 

Adapun alasan santri pergi dan menetap disuatu pesantren karena berbagai 

alasan, yaitu: 

a. Ia ingin mempelajari kitab-kitab lain yang membahas Islam secara lebih 

mendalam dibawah bimbingan Kiai yang memimpin pesantren tersebut;  

b. Ia ingin memperoleh pengalaman kehidupan bersama, baik dalam bidang 

pengajaran keorganisasian maupun hubungan dengan pesantren-pesantren 

terkenal;  

c. Ia ingin memusatkan studinya dipesantren tanpa disibukkan kewajiban sehari-

hari dikeluarganya.  
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4. Kiai  

Kiai  merupakan elemen yang esensial dari suatu pondok pesantren bahkan 

merupakan pendiri pesantren tersebut. Kiai bukanlah gelar yang bisa didapatkan 

dari pendidikan formal, akan tetap gelar tresebut diberikan oleh masyarakat 

kepada orang yang ilmu pengetahuannya mendalam tentang agama Islam dan 

memiliki serta memimpin pondok pesantren dan juga mengajarkan kitab-kitab 

klasik pada para santrinya.  

Dalam hal ini kiai merupakan salah satu unsur terpenting dalam pesantren. 

Kemashuran seorang kiai menurut Hasbullah banyak bergantung pada keahlian 

dan kedalaman ilmu pengetahuan, kharismatik, berwibawa serta kemampuan 

(ketrampilan) kiai yang bersangkutan dalam mengelola pesantrennya. Dengan 

demikian jelaslah bahwa kepribadian sesosok kiai sangat menentukan 

perkembangan pesantren ke depan karena kiai merupakan tokoh sentral dalam 

pesantren.  

Predikat kiai akan diperoleh oleh seseorang, apabila terpenuhi beberapa 

syarat diantaranya: 

1. Keturunan, biasanya kiai besar mempunayi silsilah yang cukup panjang dan 

valid;  

2. Pengetahuan agama, seseorang tidak akan pernah memperoleh predikat kiai 

apabila tidak menguasai pengetahuan agama atau kitab Islam klasik, bahkan 

kepopuleran kiai ditentukan oleh keahliannya menguasai cabang ilmu 

tertentu;  

3. Jumlah muridnya merupakan indikasi kebesaran kiai yang terlihat banyaknya 

murid yang mengaji kepadanya; 

4. Cara mengabdi kiai kepada masyarakat.  

 

Menurut Moh. Akhyadi, ada tiga hal utama yang melatarbelakangi 

sentralisnya peran kiai dalam pesantren. Pertama, keunggulan dibidang ilmu dan 

kepribadian yang dapat dipercaya dan diteladani. kedua, keberadaan Kiai sebagai 

pemilik tanah wakaf, pendiri pesantren dan ketiga, kultur pesantren yang sangat 

kondusif bagi terciptanya pola hubungan kiai-santri yang bersifat atasan bawahan, 
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dengan model komunikasi satu arah:  sistem komando, sehingga mereka pun 

menjadikan kiai sebagai sesepuh dan tempat mengembalikan berbagai persoalan 

hidup.  

Berdasarkan proses tersebut, dapat diketahui bahwa untuk menjadi seorang 

kiai setiap orang mempunyai kesempatan bilamana mampu memenuhi  berbagai 

kriteria diatas dan dapat diterima oleh masyarakat.  

 

5. Pengajian kitab-kitab klasik  

Unsur pokok lain yang membedakan antara pondok pesantren dengan 

lembaga pendidikan lain adalah bahwa dalam pondok pesantren ini diajarkan 

kitab-kitab klasik yang dikarang oleh Ulama terdahulu. Di kalangan pesantren 

kitab-kitab klasik ini bisa disebut dengan kitab kuning, bahkan karena tidak 

dilengkapi dengan sandangan (syakal), istilah lain kerap oleh kalangan pesantren 

dengan sebutan kitab gundul.  

Kitab-kitab yang diajarkan dalam pondok pesantren sangatlah beraneka 

ragam. Keseluruhan kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat 

digolongkan dalam beberapa kelompok: (1) nahwu dan sharaf, (2) fiqh, (3) Ushul 

Fiqh, (4) hadits (5) tafsir  (6) tauhid (akidah) (7) tasawuf dan etika. Disamping itu, 

kitab-kitab tersebut meliputi teks yang sangat pendek sampai teks yang terdiri dari 

berjilid-jilid tebal mengenai hadits, tafsir, fiqh, dan tasawuf.  Kesemuanya ini 

dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok kitab-kitab dasar, kitab-kitab 

menengah dan kitab-kitab besar.  

  

6.9. Pengelolaan Keuangan Pesantren  

        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengelolaan artinya 

penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Sementara pengelolaan 

keuangan adalah sumber daya yang diterima yang akan dipergunakan untuk 

penyelenggaraan. Pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu pengelolaan 

terhadap fungsi-fungsi keuangan.   

      E.Mulyasa (2002) menjelaskan bahwa tugas pengelolaan keuangan dapat 

dibagi ke dalam tiga fase, yaitu:  
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1. Financial Planning  

Financial Planning merupakan kegiatan mengkoordinir semua sumber daya 

yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematis tanpa 

menyebabkan efek samping yang merugikan  

2. Implementation   

Pada tahap ini dijalankan kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan 

kemungkinan akan terjadi penyesuaian jika diperlukan  

3. Evaluation   

Evaluation merupakan proses evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian 

sasaran yang telah dilakukan  

 

Dalam pelaksanaannya, manajemen keuangan menganut asas pemisahan 

tugas antara fungsi Otorisator, Ordonator, dan Bendaharawan. Otorisator adalah 

pejabat yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan yang mengakibatkan 

penerimaan dan pengeluaran anggaran. Ordonator adalah pejabat yang berwenang  

melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran atas segala tindakan yang 

dilakukan berdasarkan otorisasi yang telah ditetapkan. Bendaharawan adalah 

pejabat yang berwenang melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran 

uang serta diwajibkan membuat perhitungan dan pertanggungjawaban.   

Tugas pengelola keuangan antara lain:  

1) Manajemen untuk perencanaan perkiraan; 

2) Manajemen memusatkan perhatian pada keputusan investasi dan 

pembiayaannya;  

3) Manajemen kerja sama dengan pihak lain; 

4) Penggunaan keuangan dan mencari sumber dana. 

 

Seorang manajer keuangan harus memiliki pikiran yang kreatif dan 

dinamis. Hal tersebut penting karena pengelolaan yang dilakukan oleh seorang 

manajer keuangan berhubungan dengan masalah keuangan yang sangat penting 

dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.  



82 
 

Manajemen keuangan pondok pesantren merupakan salah satu substansi 

manajamen lembaga pendidikan yang akan turut menentukan kelancaran kegiatan 

pondok pesantren. Seperti halnya yang terjadi pada substansi manajemen 

pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan pondok pesantren 

seyogyanya dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen 

keuangan berupa kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber-sumber 

pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban. 

Pondok pesantren yang pada awalnya dianggap sebagai lembaga pendidikan 

alternatif, dewasa ini sudah mengalai kenaikan kasta menjadi lembaga pendidikan 

solutif dan substantif. Saat ini pondok pesantren dianggap satu-satunya lembaga 

pendidikan yang tetap eksis membentuk karakter dan kepribadian (personality 

character) generasi penerus bangsa ini. Ada tiga faktor yang berperan dalam 

sistem penyelenggaraan Pondok Pesantren yaitu, manajemen sebagai faktor 

upaya, organisasi sebagai faktor Sarana, dan administrasi sebagai faktor karsa. 

Ketiga faktor ini memberi arah dan perpaduan dalam merumuskan, 

mengendalikan, penyelenggaraan, mengawasi serta menilai pelaksanaan kebijakan 

kebijakan dalam usaha menyelenggarakan kegiatan pendidikan yang sesuai 

dengan tujuan setiap Pondok Pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga 

pendidikan Islam tertua di Indonesia, saat ini telah banyak mengalami pergeseran 

orientasi dari format salaf ke modern sehingga berdampak pada kemampuan para 

santri dalam menguasai ilmu keIslaman dari sumber-sumber klasik (thuras). 

Maka, untuk mengembalikan posisi ke peran semula, yaitu melahirkan kader-

kader ulama tentunya dengan melakukan pembenahan baik pada sisi internal 

maupun eksternal lembaga secara tersistematis dan terorganisir agar out put-nya 

kelak memiliki keunggulan totalitas yakni tidak hanya unggul dalam kajian kitab-

kitab klasik semata namun juga unggul dalam pengetahuan umum, manajemen, 

dan administrasi sebagai penyeimbang dari kemajuan zaman. Azyumardi Azra 

dalam pengantar buku Bilik-bilik Pesantren karya Nurcholis Madjid mengatakan 

bahwa modernisasi sistem pendidikan pesantren mencakup empat hal. pertama, 

pembaharuan substansi atau isi pendidikan dengan memusatkan subjek-subjek 
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umum dan vocational; kedua, pembaruan metodologi; ketiga, pembaruan 

kelembagaan; dan keempat, pembaruan fungsi. Menurut Pupuh Fathurahman 

dalam Priatna (peny.), sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta 

perkembangan zaman, dewasa ini banyak pondok pesantren yang menerapkan 

sistem pendidikan terpadu, yakni lembaga pendidikan pondok pesantren yang 

memiliki kondisi obyektif, baik secara kultural, manajemen, maupun pengelolaan 

kelembagaan yang terintegrasi dengan sistem sekolah atau madrasah yang berada 

di lingkungan pesantren.  

Eksistensi pondok pesantren saat ini menurut Muhtarom bahwa pondok 

pesantren tradisional sebagai lembaga dan wahana pendidikan Islam yang 

mengandung makna indigenous (asli) Indonesia telah ikut serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa, mentransfer ilmu-ilmu keIslaman, memelihara tradisi 

keIslaman, mereproduksi ulama dan mentransmisikan Islam6. Lebih lanjut 

menurut Muhtarom salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan termasuk 

pendidikan pesantren adalah efektivitas manajemennya. Manajemen pendidikan 

pesantren tidak jauh berbeda dengan manajemen pada umumnya. Manajemen 

pendidikan pesantren disebut juga manajemen pendidikan Islam Pada pengelolaan 

manajemen pondok pesantren peran Kyai sangat besar dalam menentukan tujuan 

dan kegiatan manajerial yang harus dilakukan. Keadaan ini telah menjadikan 

hampir seluruh pengelolaan sumberdaya baik fisik ataupun finansial banyak 

ditangani langsung oleh Kyai atau oleh Keluarga Kyai dengan bantuan Ketua 

Pengurus (Santri) pondok pesantren peran yang dipercaya untuk melaksanakan 

kegiatan pondok pesantren peran dan lembaga pendidikan formal lainnya dibawah 

naungan pendidikan pondok pesantren. Secara umum, kepengurusan dalam 

pondok pesantren terdiri dari kyai, pengurus pondok pesantren, pimpinan unit-unit 

kegiatan dan tenaga kesekretariatan pondok pesantren dan guru/ustadz sebagai 

tenaga pengajar. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga yang telah diakui 

oleh pemerintah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pondok pesantren sebenarnya 

memiliki tempat yang istimewa. Namun, kenyataan ini belum disadari oleh 
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mayoritas masyarakat muslim,. Karena kelahiran Undangundang ini masih amat 

belia dan belum familiar dikalangan pondok pesantren di Indonesia.  

Keistimewaan pondok pesantren dalam sistem pendidikan nasional dapat 

kita lihat dari ketentuan dan penjelasan pasalpasal dalam Undang-udang Sisdiknas 

sebagai berikut: Dalam Pasal 3 UU Sisdiknas dijelaskan bahwa Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab8. Ketentuan ini tentu saja sudah berlaku dan 

diimplementasikan di pondok pesantren. Pondok pesantren sudah sejak lama 

menjadi lembaga yang membentuk watak dan peradaban bangsa serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbasis pada keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT serta akhlak mulia. Sehingga format Pesantren kedepan 

haruslah mampu bersaing dengan lembagalembaga pendidikan yang lain dengan 

menata kembali manajemen yang sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan 

zaman. Sering ditemukan bahwa di banyak pondok pesantren masalah keuangan 

selalu menjadi kendala dalam melakukan aktivitas Pesantren, baik yang berkaitan 

dengan angaran, akutansi, penataan administrasi, alokasi serta kebutuhan 

pengembangan Pesantren maupun dalam proses aktivitas keseharian Pesantren. 

Tidak sedikit Pesantren yang memiliki sumberdaya baik manusia maupun 

alamnya tidak tertata dengan rapi, dan tidak sedikit pula proses pendidikan 

pondok pesantren berjalan lambat karena kesalahan dalam penataan menejemen 

keuanganya. Sebagai implementasi dari paradigma manajemen pendidikan yang 

ada di indonesia, Total Quality Manajemen (TQM), masalah keuangan dan 

pembiayaan menjadi lebih banyak di atur oleh lembaga pendidikan itu sendiri, 

tidak terkecuali pondok pesantren. Walaupun sebenarnya pondok pesantren dari 

dahulu sejak awal berdirinya memang adalah lembaga yang mandiri dalam 

penataan manajemenya. Namun alangkah lebih baik jika Pesantren bisa 

mengadopsi penataan manajemen yang bisa membawa kemaslahatan umat.  
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Hal ini tentunya tidak terlepas dari prinsip Pesantren, (al-Muhafadhoh ‘ala 

al-Qodim as-Sholih – wa alAkhdu bi al-Jadid al-Ashlah) melestarikan tradisi lama 

yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih membawa mashlahat9 . 

Problematika manajemen keuangan pondok pesantren tidak hanya ditemukan 

pada pengelolaan keuangan pondok pesantren tetapi juga pada lembaga 

pendidikan formal dan non formal yang ada dibawahnya. Lembaga pendidikan 

formal dan non formal yang dimaksud mulai dari PAUD, RA, TK, MI, MTs, MA 

bahkan pada perguruan tinggi.  

Konsep Dasar Manajemen Keuangan Pondok Pesantren Manajemen 

keuangan pondok pesantren adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau 

kegiatan keuangan pada suatu pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang 

berada didalamnya, di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis dan 

pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh ketua 

pengurus dan bendahara, dan atau kepala madrasah bersama bendahara madrasah 

pada sektor lembaga pendidikan formal yang ada dibawah naungan institusi 

pondok pesantren.  

Manajemen keuangan pondok pesantren merupakan seluruh aktivitas 

kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana dengan 

meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut 

secara efektif dan efesien. Upaya tersebut bisa berupa pengembangan usaha 

pesantren, keputusan untuk berinvestasi, dan pengelolaan keuangan lainnya yang 

dilakukan secara syar’i dan fiqih muamalah dalam Islam.  

 

6.10. Pengeluaran Keuangan Pesantren 

Pada pengeluaran keuangan pesantren umumnya semua jenis pesantren 

modern sama. Perbedaan pada pengeluaran keuangan pesantren berdasarkan hasil 

penelitian Murdayanti dan Dita (2017) yaitu pada Pesantren Ashoulatiyah 

Nahdlatul Wathan Tangerang – Banten yang merupakan pesantren jenis salafiyah, 

yang berbeda dengan pondok pesantren modern, di pondok salafiyah ini tidak 

memberikan honorarium/gaji pada guru dan karyawan di pesantrennya, umumnya 
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mereka bekerja karena keikhlasan dan prinsip yang sudah ditanamkan dan kuat 

pada kebijakan ajaran Nahdlatul Wathan. 

Tabel 1. 

Pengeluaran Keuangan Pesantren 

Pesantren Pengeluaran Keuangan 

1. Pesantren Daarul 

Rahman Jakarta 

Selatan 

a. Dana operasional harian/bulanan : belanja makanan 

dan minuman, uang asrama dan ekskul 

b. Pengembangan sarana prasarana pesantren 

c. Honorarium atau gaji 

d. Infaq  

e. Pengabdian masyarakat 

2. Pesantren Sirojul 

Munir Bekasi 

a. Dana operasional harian : belanja makanan dan 

minuman 

b. Pengembangan sarana prasarana pesantren  

c. Honorarium atau gaji 

d. Infaq  

e. Syahriyyah pondok, ekskul 1 tahun, pra KBM, 

kegiatan pembelajaran pendukung lainnya 

f. Pengabdian masyarakat 

3. Pesantren Al 

Hidayah 

Kembangan Jakarta 

Barat 

a. Dana operasional harian : belanja makanan dan 

minuman  

b. Pengembangan sarana prasarana pesantren  

c. Honorarium atau gaji 

d. Infaq  

e. Pendukung kegiatan pembelajaran 

f. Pengabdian masyarakat 

4. Pesantren Putri 

Hasmi Bogor 

a. Dana operasional harian : belanja makanan dan 

minuman dan laundry 

b. Pengembangan sarana prasarana pesantren  

c. Honorarium atau gaji 



87 
 

d. Infaq  

e. Pendukung kegiatan pembelajaran : Lab komputer, 

Lab Tata Boga & Tata Busana, Lab IPA, dan 

kegiatan ekskul  

f. Pengabdian masyarakat 

5. Pesantren  

Qotrunada Depok 

a. Dana operasional harian : belanja makanan dan 

minuman  

b. Pengembangan sarana prasarana pesantren  

c. Honorarium atau gaji 

d. Infaq  

e. Pendukung kegiatan pembelajaran : Kursus 

komputer, Praktek Mengajar, Public Speaking, 

Syahriyah (bulan) dan lainnya biaya kegiatan 

organisasi santri/tahun 

f. Praktek Pengabdian masyarakat 

g. Pekan Khutbal Arsy 

6. Pesantren 

Ashoulatiyah 

Nahdlatul Wathan 

Tangerang – Banten 

a. Dana operasional harian : belanja makanan dan 

minuman  

b. Pengembangan sarana prasarana pesantren  

c. Infaq  

d. Pendukung kegiatan pembelajaran 

e. Pengabdian masyarakat 
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6.11. Alur Pencatatan Keuangan Pesantren 

1. Sistem Pencatatan Penerimaan Keuangan Pesantren 

 

Bagian Keuangan Pemilik pesantren

Form Setoran

sumber internal

1

Form Setoran

sumber eksternal

Memverifikasi 

antara uang 

masuk dan 

form setoran

Form 

setoran 

Membuat 

pencatatan 

Buku penerimaan

kas sumber 

internal

Buku 

penerimaan kas 

Selesai

Buku Laporan 

harian 

Laporan penerimaan 

kas

Mengecek 

dan acc

Selesai

2

 

Gambar 1. Sistem Penerimaan Keuangan Pesantren 

 

Keterangan : 

A. Bagian Keuangan : 

Pada bagian Keuangan ini yang memegang peranan adalah Bendahara 

Umum yang memiliki peranan memegang keuangan operasional pesantren. 
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Adapun langkah-langkah dalam sistem pencatatan di bagian keuangan : 

Sumber Penerimaan Keuangan Internal 

1. Langkah Pertama : Form Setoran  

Dibuat 3 rangkap serta dipisahkan menurut sumber penerimaan keuangan 

yang terdiri dari : 

Sumber Keuangan Internal bersumber dari uang bulanan santri dan modal 

pemilik 

a. Form Setoran 1 diperuntukkan bagi para santri atau individu pesantren 

b. Form Setoran 2 diperuntukkan bagi bendahara pesantren 

c. Form Setoran 3 diperuntukkan bagi pemilik pesantren 

Form Setoran ini berisi tanggal, nomer bukti form, nama, jenis setoran dan 

jumlah setoran 

2. Langkah Kedua : Memverifikasi antara uang masuk dan form setoran 

Setelah semua form setoran 2 terkumpul dan disimpan, kemudian dilakukan 

perekapan. Selain merekap di file rekapitulasi, bendahara melakukan rekapitulasi 

harian dengan memasukkan data penerimaan menggunakan buku penerimaan kas 

sekaligus mencocokkan jumlah uang yang ada atau melakukan verifikasi antara 

uang masuk dengan bukti setoran. Selama melakukan rekapitulasi ini, bendahara 

harus teliti mencocokkannya dengan bukti setoran satu per satu 

3. Langkah Ketiga : Form setoran diverifikasi 

Setelah bendahara melakukan pencocokkan data dengan teliti, maka form setoran 

yang sudah terverifikasi di rekap yang disesuaikan berdasakan jenis setoran, 

nomer bukti setoran dan tanggal setoran kedalam laporan harian. Rekapan form 

setoran ini dikumpulkan kedalam satu file yang terdata dengan rapi yang 

disesuaikan dengan file laporan harian. 

4. Langkah Keempat : Membuat pencatatan kas masuk 

Pencatatan kas masuk ini dilakukan secara manual dan tersusun dengan rapi 

dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan suatu periode. Pada akhir bulan 

bendahara umum akan melakukan pengecekan ulang di laporan penerimaan uang 

masuk ini dengan tujuan untuk membuat laporan kepada pemilik pesantren. 

5. Langkah Kelima : Buku penerimaan kas sumber internal  
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Pada setiap akhir bulan, bendahara wajib melaporkan kedalam buku penerimaan 

kas yang terdiri dari sumber penerimaan internal. Kegiatan ini dilakukan setelah 

membuat laporan penerimaan yang telah direkap pada langkah 4. Buku 

penerimaan kas sumber pemasukan internal ini nantinya akan di rapikan ke dalam 

lemari khusus Penerimaan Kas. 

 

Sumber Penerimaan Keuangan Eksternal  

Langkah-langkah yang dilakukan sama dengan sumber penerimaan keuangan 

internal diatas yang membedakan hanyalah sumber penerimaannya saja. 

1. Langkah Pertama : Form Setoran  

Dibuat 3 rangkap serta dipisahkan menurut sumber penerimaan keuangan 

yang terdiri dari : 

Sumber Keuangan Hibah dari pihak luar ataupun kerjasama dengan pihak 

istimewa 

a. Form Setoran 1 diperuntukkan bagi para santri atau individu pesantren 

b. Form Setoran 2 diperuntukkan bagi bendahara pesantren 

c. Form Setoran 3 diperuntukkan bagi pemilik pesantren 

Form Setoran ini berisi tanggal, nomer bukti form, nama, jenis setoran dan 

jumlah setoran 

2. Langkah Kedua : Memverifikasi antara uang masuk dan form setoran 

Setelah semua form setoran 2 terkumpul dan disimpan, kemudian dilakukan 

perekapan. Selain merekap di file rekapitulasi, bendahara melakukan rekapitulasi 

harian dengan memasukkan data penerimaan menggunakan buku penerimaan kas 

sekaligus mencocokkan jumlah uang yang ada atau melakukan verifikasi antara 

uang masuk dengan bukti setoran. Selama melakukan rekapitulasi ini, bendahara 

harus teliti mencocokkannya dengan bukti setoran satu per satu 

3. Langkah Ketiga : Form setoran diverifikasi 

Setelah bendahara melakukan pencocokkan data dengan teliti, maka form setoran 

yang sudah terverifikasi di rekap yang disesuaikan berdasakan jenis setoran, 

nomer bukti setoran dan tanggal setoran kedalam laporan harian. Rekapan form 
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setoran ini dikumpulkan kedalam satu file yang terdata dengan rapi yang 

disesuaikan dengan file laporan harian. 

4. Langkah Keempat : Membuat pencatatan kas masuk 

Pencatatan kas masuk ini dilakukan secara manual dan tersusun dengan rapi 

dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan suatu periode. Pada akhir bulan 

bendahara umum akan melakukan pengecekan ulang di laporan penerimaan uang 

masuk ini dengan tujuan untuk membuat laporan kepada pemilik pesantren. 

5. Langkah Kelima : Buku penerimaan kas sumber eksternal  

Pada setiap akhir bulan, bendahara wajib melaporkan kedalam buku penerimaan 

kas yang terdiri dari sumber penerimaan internal. Kegiatan ini dilakukan setelah 

membuat laporan penerimaan yang telah direkap pada langkah 4. Buku 

penerimaan kas sumber pemasukan eksternal ini nantinya akan di rapikan ke 

dalam lemari khusus Penerimaan Kas dan loker yang juga khusus penerimaan 

hibah. 

 

B. Pemilik Pesantren 

Pada bagian ini pemilik pesantren dibantu oleh bendahara pusat yang 

merupakan bagian dari pemilik pesantren ini.  

1. Langkah Pertama : Buku Laporan Harian dan Laporan Penerimaan Kas 

Buku laporan penerimaan keuangan harian yang diterima dicatat datanya 

pada selembar kertas dan disimpan. Pada bagian ini, pemilik selalu rutin 

memantau sumber penerimaan pesantren melalui buku laporan penerimaan 

harian dan laporan penerimaan kas yang sebelumnya telah dibuat oleh 

bendahara umum.  

2. Langkah Kedua :  Mengecek dan acc 

Pada akhir bulan melakukan pengecekan bersama dengan leader team 

pesantren, mencocokkan buku harian penerimaan keuangan pesantren dengan 

Laporan penerimaan kas yang telah dibuat oleh bendahara umum yang telah 

ditotal, sekaligus menghitung uang yang diperoleh serta mengambil 

keputusan dengan menyetujui hasil akhir laporan penerimaan uang kas. 
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2. Sistem Pencatatan Pengeluaran Keuangan Pesantren 

 

Gambar 2. Sistem Pengeluaran Keuangan Pesantren 

 

Keterangan : 

A. Bagian Keuangan : 

Pada bagian Keuangan ini yang memegang peranan adalah Bendahara 

Umum yang memiliki peranan memegang keuangan operasional pesantren. 

1. Langkah Pertama : Kuitansi 

Dibuat 3 rangkap serta dipisahkan menurut sumber pengeluaran keuangan 

yang terdiri dari : 

a. Kuitansi 1 diperuntukkan bagi klien 

b. Kuitansi 2 diperuntukkan bagi bendahara pesantre 
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c. Kuitansi 3diperuntukkan bagi pemilik pesantren 

Form kuitansi ini berisi tanggal, nomer bukti form, nama, jenis pengeluaran 

dan jumlah pengeluaran. Pengeluaran yang rutin oleh pesantren adalah 

honorarium/gaji dan uang belanja makanan minuman santri. 

Pengeluaran kas dalam hal ini merupakan kebutuhan rutin sehari-hari yang 

telah disepakati oleh pimpinan pesantren. 

2. Langkah Kedua : Memverifikasi antara uang keluar dan kuitansi 

Setelah semua kuitansi 2 terkumpul dan disimpan, kemudian dilakukan 

perekapan. Selain merekap di file rekapitulasi, bendahara melakukan rekapitulasi 

harian dengan memasukkan data pengeluaran menggunakan buku pengeluaran kas 

sekaligus mencocokkan jumlah uang yang ada atau melakukan verifikasi antara 

uang keluar dengan bukti kuiitansi. Selama melakukan rekapitulasi ini, bendahara 

harus teliti mencocokkannya dengan bukti pengeluaran satu per satu 

3. Langkah Ketiga : Kuitansi diverifikasi 

Setelah bendahara melakukan pencocokkan data dengan teliti, maka kuitansi yang 

sudah terverifikasi di rekap yang disesuaikan berdasakan jenis pengeluaran, 

nomer bukti pengeluaran dan tanggal terjadinya pengeluaran kedalam laporan 

harian. Rekapan kuitansi ini dikumpulkan kedalam satu file yang terdata dengan 

rapi yang disesuaikan dengan file laporan harian. 

4. Langkah Keempat : Membuat pencatatan kas keluar 

Pencatatan kas keluar ini dilakukan secara manual dan tersusun dengan rapi 

dengan tujuan menghindari kesalahan pencatatan suatu periode. Pada akhir bulan 

bendahara umum akan melakukan pengecekan ulang di laporan pengeluaran uang 

ini dengan tujuan untuk membuat laporan kepada pemilik pesantren. 

5. Langkah Kelima : Buku pengeluaran kas  

Pada setiap akhir bulan, bendahara wajib melaporkan kedalam buku pengeluaran 

kas. Kegiatan ini dilakukan setelah membuat laporan pengeluaran kas yang telah 

direkap pada langkah 4. Buku pengeluaran kas ini nantinya akan di rapikan ke 

dalam lemari khusus Aliran Pengeluaran Kas. 
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B.Pemilik Pesantren 

Pada bagian ini pemilik pesantren dibantu oleh bendahara pusat yang 

merupakan bagian dari pemilik pesantren ini.  

1. Langkah Pertama : Buku Laporan Harian dan Laporan Pengeluaran Kas 

Buku laporan pengeluaran keuangan harian yang diterima dicatat datanya 

pada selembar kertas dan disimpan. Pada bagian ini, pemilik selalu rutin 

memantau pengeluaran rutin yang memang kebutuhan harian para santri  

pesantren melalui buku laporan pengeluaran harian dan laporan pengeluaran 

kas yang sebelumnya telah dibuat oleh bendahara umum.  

2. Langkah Kedua :  Mengecek dan acc 

Pada akhir bulan melakukan pengecekan bersama dengan leader team 

pesantren, mencocokkan buku harian pengeluaran keuangan pesantren 

dengan Laporan pengeluaran kas yang telah dibuat oleh bendahara umum 

yang telah ditotal, sekaligus menghitung uang yang diperoleh serta 

mengambil keputusan dengan menyetujui hasil akhir laporan pengeluaran 

uang kas yang umumnya berupa biaya tak terduga seperti kenaikan bahan 

makanan dan kebutuhan penambahan sarana prasarana. 

 

6.12.  BALANCE SCORECARD 

Pada Umumnya Kinerja Pesantren dapat dilihat berdasarkan analisa Balance 

Scorecard yang diperoleh berdasarkan pemahaman melalui visi, misi dan strategi 

seluruh pesantren yang kemudian diterjemahkan ke dalam masing-masing 

perspektif Balance Scorecard. 

 

1. Perspektif Pelanggan 

Tujuan umum tersebut dispesifikasi dalam tujuan-tujuan strategis, 

pengukuran dan inisiatif berikut ini : 

a. Meningkatkan intelektualisasi santri 

- Pengukuran : kurikulum pesantren 

- Inisiatif : Memberikan materi pengajaran yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku di pesantren 
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b. Meningkatkan kemampuan interpersonal santri 

- Pengukuran : partisipasi santri dalam mengikuti kegiatan 

- Inisiatif :  

a. Memberikan kesempatan pada santri untuk ikut terlibat dalam 

kegiatan ekstrakulikuler yang ada di pondok pesantren 

b. Memperdalam santri dalam bahasa asing (bahasa Arab dan Inggris) 

dan pengajian kitab klasik/kuning (Al-Qur’an) 

 

2. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Penterjemahan visi dan misi Pesantren bagi perspektif proses bisnis 

internal adalah : menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang 

beriman dan bertakwa kepada Allah, berahlak mulia, bermanfaat bagi 

masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat. 

Tujuan umum tersebut dispesifikasi dalam tujuan-tujuan strategis, 

pengukuran dan inisiatif berikut ini : 

a. Meningkatkan efektifitas kegiatan belajar dan beribadah 

- Pengukuran : kegiatan sehari-hari santri 

- Inisiatif :  

a. Mendisiplinkan santri baik dalam belajar maupun beribadah 

b. Mengatur jadwal pembelajaran dan membaca Al-Qur’an yang tepat 

untuk para santri 

 

b. Perencanaan program yang sesuai dengan persoalan yang terjadi di 

masyarakat 

- Pengukuran : perencanaan strategis (min 3 tahun) yang disusun secara 

partisipatif 

- Inisiatif :  

a. Melakukan program yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya 

b. Menerapkan kebijakan melalui program-program kearah pimpinan 

pesantren sehingga kebijakan lebih kepada keadaan kondisional 
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c. Menyediakan laporan evaluasi dan monitoring 

- Pengukuran : mekanisme monev yang dilakukan secara berkala 

- Inisiatif : Melakukan evaluasi yang biasanya dilakukan 1 bulan sekali 

oleh pimpinan pesantren langsung atau dari kemenag 

 

d. Menaati aturan pendidikan yang ada 

- Pengukuran : Jumlah surat teguran 

- Inisiatif : 

a. Menerapkan aturan yang sudah ditetapkan oleh pimpinan pesantren 

b. Menjalin relasi dengan masyarakat sekitar pesantren 

 

3. Perspektif Pembelajaran, Pengembangan, dan Sarana 

Penterjemahan visi dan misi Pesantren bagi perspektif pembelajaran, 

pengembangan, dan sarana : menciptakan dan mengembangkan kepribadian 

muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, berahlak mulia, bermanfaat 

bagi masyarakat dengan jalan menjadi kawula atau abdi masyarakat. 

 

Tujuan umum tersebut dispesifikasi dalam tujuan-tujuan strategis, 

pengukuran dan inisiatif berikut ini :  

a. Meningkatkan kompetensi SDM 

- Pengukuran : Pendelagasian wewenang dan uraian tugas yang diatur 

oleh kyai 

- Inisiatif : Mewajibkan staf dan guru untuk mengikuti seminar-seminar 

sesuai dengan bidangnya 

 

b. Meningkatkan motivasi SDM 

- Pengukuran : sistem evaluasi kinerja yang dilakukan oleh pimpinan 

pesantren 

- Inisiatif :  
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a. Memberikan sistem reward dan punishment untuk para guru dan 

pengurus yang berlaku dipesantren 

b. Memenuhi hak-hak dasar / normatif staf (seperti gaji, hak cuti, 

tunjangan dan lain-lain) untuk para guru dan pengurus pesantren 

 

c. Meningkatkan jenis sarana dan pemeliharaan pondok pesantren 

- Pengukuran : Jumlah sarana  

- Inisiatif : 

a. Melakukan survei mengenai kebutuhan pesantren 

b. Membangun sarana tambahan untuk pondok pesantren 

c. Memberikan tanggung jawab pada seluruh santri dan pengurus 

pondok pesantren 

 

4. Perspektif Keuangan 

Penterjemahan visi dan misi Pesantren bagi perspektif keuangan 

adalah : 

Tujuan umum tersebut dispesifikasi dalam tujuan-tujuan strategis, 

pengukuran dan inisiatif berikut ini : 

a. Membuat anggaran yang tepat 

- Pengukuran : Penyusunan anggaran dilakukan secara partisipatif 

- Inisiatif : Melakukan diskusi secara terbuka antara pimpinan 

pesantren dan pengurus mengenai perubahan anggaran 

 

b. Menjaga kestabilan sumber dana pesantren 

- Pengukuran : Mengidentifikasi potensi sumber dana mandiri dan 

sumber dana pemerintahan 

- Inisiatif :  

a. Menjalin hubungan dengan alumni ataupun dari pihak pondok 

pesantren dengan mengirimkan proposal 

b. Mengelola sumber dana dari pemerintah berupa Bantuan Opersional 

Pesantren (BOP) yang sifatnya tidak rutin 
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Tabel 2.  TABEL BALANCE SCORECARD 

Perspektif Tema Strategis Tujuan Strategis Pengukuran 

Pelanggan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Bisnis 

Internal 

 

 

- Menghasilkan santri yang 

memiliki ahlak yang mulia 

- Bermanfaat bagi masyarakat 

dengan jalan menjadi kawula 

atau abdi masyarakat. 

 

- Menciptakan dan 

mengembangkan kepribadian 

muslim yang beriman dan 

bertakwa kepada Allah, 

berahlak mulia 

 

- Bermanfaat bagi masyarakat 

dengan jalan menjadi kawula 

atau abdi masyarakat 

 

P1    Meningkatkan 

intelektualitas 

santri 

 

 

 

P2     Meningkatkan 

kemampuan 

interpersonal santri 

 

 

 

PBI1   Meningkatkan 

efektivitas dan 

efisiensi kegiatan 

belajar 

- Materi Pelajaran dalam 

Proses Belajar Mengajar 

- Partisipasi santri dalam 

mengikuti kegiatan 

 

 

- Kegiatan sehari-hari santri 

- Ekstrakurikuler  

- Pengembangan Diri 

 

 

 

- Perencanaan strategis (min 3 

tahun) yang telah disusun 

secara partisipatif 
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PBI2  Merencanakan 

program yang 

sesuai dengan 

persoalan yang 

terjadi di 

masyarakat 

 

PBI3   Menyediakan 

laporan evaluasi 

dan monitoring 

 

PB4     Menaati aturan 

pendidikan yang 

ada 

- Mekanisme monev yang 

dilakukan secara berkala oleh 

Kyai 

- Jumlah teguran 

 

- Kegiatan tahunan dalam 

rangka menyambut hari raya 

Islam 

 

 

 

 

- Rapat para guru 

 

 

 

- Laporan pembelajaran 

kepada Kemenag 
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Perspektif Tema Strategis Tujuan Strategis Pengukuran 

Pembelajaran, 

pengembangan 

dan sarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuangan 

- Meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan 

sarana pondok pesantren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menjaga stabilitas sumber 

keuangan 

PPS1   Meningkatkan 

kompetensi SDM 

 

 

 

 

 

PPS2   Meningkatkan 

motivasi SDM 

 

 

PPS3   Meningkatkan 

jenis sarana dan 

pemeliharaan 

pondok pesantren 

 

 

K1       Membuat 

anggaran yang 

tepat 

 

K2       Menjaga 

kestabilan sumber 

dana 

- Pendelegasian wewenang dan 

uraian tugas yang diatur oleh 

kyai 

- Jumlah seminar yang diikuti 

oleh staff dan guru 

 

 

- Sistem evaluasi kinerja yang 

dilakukan oleh pimpinan 

pesantren 

 

- Jumlah sarana dan jumlah 

kerusakan sarana 

 

 

 

 

- Mengidentifikasi potensi 

sumber dana mandiri (dana  

dari SPP dan yayasan) 

 

- Pengelolaan sumber dana 

dari pemerintah berupa 

Bantuan Operasional 

Pesantren (BOP) yang 

sifatnya tidak rutin 
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6.13. Studi Kasus Pengelolaan Pesantren 

       United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) atau Yayasan Pusat 

Persatuan Kebudayaan Islam di Indonesia adalah sebuah organisasi sosial islam 

yang didirikan pada tahun 2005 oleh para sukarelawan muslim Indonesia dan 

Turki yang berpusat di Istanbul Turki.   

       Cabang asrama UICCI sudah terdapat di beberapa wilayah Indonesia dan juga 

terdapat hampir di seluruh negara dunia. Yayasan UICCI adalah organisasi yang 

bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan yang didirikan pada tahun 2005 oleh 

para sukarelawan Turki dan Indonesia, untuk memberikan beasiswa kepada siswa 

SMP, SMA, Mahasiswa dan Santri Penghafal Al Quran berupa fasilitas lengkap 

dan pendidikan agama serta bahasa secara gratis dengan dana yang dihimpun dari 

masyarakat Muslim, baik yang berada di Turki maupun Indonesia.   

       Saat ini UICCI memiliki cabang-cabang yang tersebar di Jakarta, Jogjakarta, 

Medan, Puncak, Bandung, Surabaya, Semarang, Aceh, Klaten, Sukabumi, 

Temanggung dan Pangkalan Bun (Kalteng) dengan jumlah lebih dari 700 peserta 

didik. UICCI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut aktif 

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan UICCI. Visi dari UICCI 

adalah membentuk generasi yang berilmu dan bertaqwa. Misi dari UICCI adalah 

sebagai berikut:  

Mendidik siswa dengan metode asrama untuk memahami Agama Islam  

Memberikan motivasi kepada para siswa untuk dapat mandiri Pembinaan 

pendidikan di luar sekolah berupa pendidikan pelajaran yang diajarkan di sekolah  

 

Pengelolaan Keuangan United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) 

Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah  

1. Sumber Pendanaan  

       United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah tentunya memerlukan pemasukan dan dana untuk membiayai 

kegiatan operasionalnya. United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) 

Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah mempersilahkan dan membuka sebesar-besarnya 

peluang kepada masyarakat umum yang ingin menyumbangkan sebagian hartanya 
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untuk memajukan kesejahteraan anak-anak asuhan di United Islamic Cultural 

Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah.   

       United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah mendapatkan pemasukan yang berasal dari zakat, infaq, dan 

sadaqah masyarakat muslim Turki serta donaturdonatur lain yang ada di 

Indonesia, wali santri, dan para ulama. United Islamic Cultural Centre of 

Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah memberikan full beasiswa 

kepada siswa SMP, SMA, Mahasiswa dan Santri Penghafal Al Quran yang 

berprestasi dan sebelumnya telah lolos mengikuti seleksi yang telah ditentukan.   

       Dengan diberlakukannya full beasiswa kepada siswa SMP, SMA, Mahasiswa 

dan Santri Penghafal Al Quran tersebut, mengakibatkan United Islamic Cultural 

Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah tidak diperkenankan 

untuk menarik iuran atau bayaran setiap bulannya. Tetapi orang tua dari para 

santri diperbolehkan jika ingin berinfaq dan menyumbangkan sebagian hartanya 

untuk kegiatan operasional United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) 

Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah dan itu sifatnya tidak memaksa, sesuai keinginan 

diri sendiri. Dengan keadaan dimana pemasukan hanya dari zakat dan sumbangan 

dari banyak pihak, hal tersebut mengharuskan United Islamic Cultural Centre of 

Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah dapat mengelola dana itu 

sebaik mungkin agar efektif dan efisien. 

 

2. Pengeluaran Untuk Kegiatan Operasional  

       Setiap organisasi pastinya akan mengeluarkan biaya untuk dapat melakukan 

kegiatan operasionalnya. Tidak terkecuali organisasi sektor publik. Terlebih lagi 

dikarenakan organisasi sektor publik tidak berorientasi pada laba atau keuntungan 

dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, organisasi sektor publik 

dalam kegiatan operasionalnya harus tetap mencatat dan melaporkan seluruh 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka pertanggung jawaban kepada publik yang 

telah memberikan dananya.   

       United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah melakukan pengeluaran setiap bulannya untuk menggaji koki yang 
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bertugas menyediakan makanan untuk para santri. Selain itu, setiap bulannya 

pengeluaran akan dilakukan untuk membeli bahan-bahan makanan. Untuk makan 

para santri, dalam satu hari dilakukan sebanyak 3 kali. Pengeluaran lainnya yang 

dilakukan setiap bulan adalah untuk pembayaran listrik, membeli gas.   

       Dibutuhkan dana cadangan jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan pada 

bangunan United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah misalnya dibutuhkan dana untuk melakukan renovasi kecil. Setiap 

pengeluaran, baik itu kecil ataupun besar harus tetap dicatat dan dilaporkan pada 

laporan keuangan nantinya.   

  

3. Laporan Keuangan  

       United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah secara rutin setiap bulan membuat laporan keuangan. Laporan 

keuangan yang dibuat adalah laporan keuangan yang sederhana, berisikan 

pemasukan, pengeluaran dan juga surplus atau defisit.   

       Setiap cabang United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan 

Tahfidz Sulaimaniyah yang ada di seluruh Indonesia memiliki bendahara masing-

masing. Lalu kemudian setiap cabang yang sudah membuat laporan keuangan 

melaporkan ke pihak pusat. Pihak pusat United Islamic Cultural Centre of 

Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah berada di Jakarta. Lalu, pihak 

pusat juga membuat laporan keuangan yang kemudian akan diserahkan kepada 

Kementerian Agama sebagai bentuk pertanggung jawaban.   

  

4. Bentuk Pertanggung Jawaban Kepada Donatur  

       Untuk di pusat tidak ada acara tertentu atau agenda khusus yang ditujukan 

kepada donatur. Hal yang mungkin diminta oleh pihak donatur adalah biasanya 

permohonan doa kepada para santri yang ada,  misalnya pihak donatur meminta 

didoakan untuk orang tuanya yang telah meninggal, untuk kesembuhan keluarga 

yang sedang sakit, dan untuk anak-anaknya yang ingin masuk sekolah.   

       Lain halnya dengan di Turki, di Turki biasanya para donatur yang sering 

menyumbang untuk United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) 
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Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah akan diundang untuk makan malam bersama 

dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan menjaga rasa persaudaraan yang 

ada.   

  

Kesimpulan  

       Pengelolaan keuangan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang 

berlandaskan asas ekonomi, yaitu secara efisien dan efektif. Organisasi dituntut 

untuk dapat mengelola keuangannya dengan baik dan benar. Pengelolaan 

keuangan dapat dikatakan berhasil jika organisasi tersebut telah mengelola 

sumber daya dan keuangannya secara efektif dan efisien. Hal ini dilihat dari 

bagaimana organisasi itu menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara 

bijak atau tidak.   

       Organisasi sektor publik kini dituntut untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang sesuai dengan ketentuan akuntansi. Organisasi sektor publik harus 

melaporkan seluruh aktivitas dan kegiatan operasinya dikarenakan tujuan dari 

organisasi sektor publik bukan untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk 

memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu, organisasi sektor publik 

diharuskan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban 

kepada publik.   

       Pesantren adalah salah satu jenis dari organisasi sektor publik. Dalam 

pembahasan kali ini, tim penulis mengangkat pengelolaan keuangan yang ada di 

United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah. Setelah melihat langsung dan melakukan wawancara dengan salah 

satu pihak yang ada di sana, dapat disimpulkan bahwa United Islamic Cultural 

Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah telah melakukan 

pengelolaan keuangan dengan baik. 

Hal tersebut dinilai dari:  

a) Adanya laporan keuangan yang dibuat secara rutin dan dipertanggung 

jawabkan kepada pihak pusat; 

b) Seluruh pemasukan dan pengeluaran setiap hari dan setiap bulannya dicatat 

oleh Bendahara; 
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c) Tidak pernah terjadinya defisit atau kekurangan dana. 

 

Hal di atas menandakan bahwa United Islamic Cultural Centre of Indonesia 

(UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah telah mengelola dana yang ada seefektif 

dan seefisien mungkin sehingga tidak pernah menyebabkan defisit terjadi. Dengan 

pemasukan yang hanya berasal dari sumbangan donatur, zakat, infaq, dan sadaqah 

United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz 

Sulaimaniyah dapat bertahan dan melaksanakan kegiatan operasinya. 

 

Saran  

       Akan lebih baik jika United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) 

Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah mempublikasikan laporan keuangan di internet 

atau di Website United Islamic Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan 

Tahfidz Sulaimaniyah itu sendiri. Hal tersebut untuk menjawab rasa ingin tahu 

masyarakat umum mengenai bagaimana pengelolaan keuangan di United Islamic 

Cultural Centre of Indonesia (UICCI) Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah.   
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BAB 7 

PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih tentunya didukung oleh aspek 

akuntabilitas dan transparansi yang memadai. Pengungkapan pengelolaan 

keuangan yang dilakukan dalam laporan keuangan merupakan langkah strategis 

yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam 

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Internet Financial Reporting (IFR) 

menjadi alternatif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk 

mempublikasikan laporan keuangannya kepada masyarakat secara efektif dan 

efisien. 

Selain melakukan penyebaran informasi laporan keuangan melalui internet di 

mana website resmi menjadi salah satu pemanfaatan yang dapat dilakukan, 

pemerintah juga harus memberikan akses yang mudah kepada masyarakat untuk 

mengunduh maupun melihat informasi keuangan. Tingginya kepedulian 

masyarakat terhadap kebutuhan informasi keuangan yang tengah dijalankan oleh 

pemerintah saat ini harus diwujudkan oleh masing-masing pemerintah melalui 

kemudahan aksesibilitas IFR. Hal itu terlihat dengan banyaknya permintaan data 

terkait laporan keuangan pada situs PPID (Pejabat Pengelolan Informasi dan 

Dokumentasi) serta meningkatnya jumlah kunjungan website resmi masing-

masing pemerintah daerah. 

Berdasarkan fakta yang dirilis oleh Corruption Perceptions Index pada tahun 

2015, Indonesia menempati peringkat 88 dari 168 negara yang diukur terkait 

pelaksanaan Internet Financial Reporting (IFR). Artinya, pemerintah harus lebih 

serius lagi dalam meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan demi 

mendapatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Peningkatan transparansi 

pemerintah daerah dapat dilihat dari kemudahan dalam memperoleh informasi 

tersebut oleh masyarakat dan adanya ketersediaan suatu informasi. 

Mekanisme dalam memilih kepala daerah yang mempunyai tanggung jawab 

dalam kebijakan IFR tersebut diperoleh dari proses Pilkada. Tentunya, partai 

politik dalam Pilkada mempunyai peran yang sangat besar karena partai politik 
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berhak mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk para calon 

yang bukan berasal dari calon perseorangan. Calon kepala daerah yang diusung 

oleh partai politik pastinya telah melalui proses konsolidasi yang matang sehingga 

masing-masing Parpol akan berlomba-lomba dalam mendukung calon kepala 

daerah yang berkualitas sebagai pilihan yang tepat untuk masyarakat. Pernyataan 

tersebut memberitahukan bahwa partai politik terlibat dalam kompetisi politik 

kepala daerah.  

Rendahnya pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada pemerintah 

daerah terlihat dari sulitnya aksesibilitas masyarakat terhadap laporan keuangan 

pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan karena laporan tahunan tidak 

memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan 

keuangan (Mustofa, 2012). Penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan 

tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas dan transparansi 

keuangan daerah.  

Akuntabilitas yang efektif tergantung pada akses publik terhadap laporan 

pertanggungjawaban maupun laporan tahunan yang dapat dibaca dan dipahami. 

Internet menjadi salah satu media yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah 

untuk memberikan akses tersebut. Tentunya hal tersebut merupakan peranan yang 

dapat mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. UU No. 33 

Tahun 2004 menyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses, dan 

diperoleh oleh masyarakat. Pemerintah daerah harus membuka akses kepada 

stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya. 

 

Kompetisi Politik 

 Pascareformasi memberikan efek yang cukup besar pada peningkatan 

persaingan politik di Indonesia. Kompetisi politik adalah kompetisi untuk 

mendapatkan kekuasaan, mengendalikan pemerintahan, dan mengalokasikan 

sumber daya yang tersedia untuk kepentingan politik dan kepentingan masyarakat. 

Downs (1957) Kompetisi politik sebagai kompetisi antarkandidat untuk 

mendapatkan suara terbanyak dari pemilih dalam menjalankan suatu platform 
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kebijakan yang layak dijalankan. Persaingan politik yang terjadi antara kepala 

daerah yang menjabat saat ini dengan para saingan politiknya menunjukkan 

seberapa besar kompetisi politik tersebut berlangsung (Diani, 2016). 

 Pilkada merupakan suatu bentuk kontestasi politik di tengah masyarakat. 

Persaingan politik yang tinggi akan meningkatkan biaya sehingga kepala daerah 

terpilih sering mengabaikan janji-janji pada saat Pilkada. Pencalonan kepala 

daerah juga tidak lepas dengan partai politik yang mendukungnya. Partai politik 

sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik 

Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk 

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui 

pemilihan umum.  

 Posisi partai politik dalam Pilkada sangat strategis. Hal ini sesuai dengan 

UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa semua calon yang berhak maju 

dalam Pilkada harus dicalonkan partai politik tertentu. Calon kepala daerah yang 

berhak maju harus melalui partai politik atau gabungan partai politik yang 

mempunyai paling sedikit 20% jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) atau 25% akumulasi suara pada pemilihan umum anggota DPRD di 

daerah yang bersangkutan. 

 Wujud nyata partai politik dalam menghasilkan kader untuk didelegasikan 

sebagai pemimpin adalah keikutsertaannya dalam Pilkada. Partai politik sendiri 

ataupun anggota partai yang mencalonkan menjadi calon kepala daerah turut 

berkompetisi dalam Pilkada. Pilkada hadir sebagai arena bagi partai politik dalam 

bersaing dengan partai politik lainnya untuk mendapat kekuasaan lokal. 

 Kompetisi politik atau disebut juga dengan persaingan politik dapat dilihat 

dari persaingan antara partai politik dalam mendapatkan jumlah pemilih pada saat 

pemilu. Rahim dan Martani (2010) mengemukakan bahwa kompetisi politik 

ditunjukkan dengan besarnya persaingan untuk menduduki jabatan kepala daerah. 

Semakin banyak jumlah saingan dalam pemilihan kepala daerah, maka semakin 

besar persaingan politik. Persaingan politik yang tinggi menjadi salah satu bentuk 

pengawasan kepada pemerintah terpilih.  
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 Pemerintah daerah dengan kompetisi politik yang tinggi memiliki insentif 

untuk melaporkan informasi pelaksanaan pemerintah lebih besar karena adanya 

pengawasan dari lawan politiknya dan dalam hal ini internet dijadikan sebagai 

media yang ampuh untuk penyebaran informasi kepada para pemilih dengan cepat 

dan simultan sehingga dapat menjadi media yang vital untuk pemakaian tambahan 

pemantauan kewajiban politisi. 

 Jumlah partai politik pendukung kepala daerah yang sedang menjabat di 

mana pada penelitian ini menjadi alat analisis untuk mengetahui tingkat 

aksesibilitas internet financial local government reporting ternyata tidak menjadi 

sebuah acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan kemudahan akses 

pada masyarakat dalam pelaksanaan pelaporan keuangannya di website. Para 

kepala daerah yang didukung oleh koalisi partai politik yang banyak maupun 

sedikit tidak mampu memberikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk 

melakukan akuntabilitas maupun transparansi pada jalannya sebuah pemerintahan. 

 Masih minimnya tingkat kompetisi politik yang ada di pemerintahan 

terlihat dari koalisi partai politik yang hanya didukung oleh partai politik dominan 

saja, sehingga hanya beberapa partai politik yang melakukan koalisi. Kondisi 

demikian menunjukkan belum adanya suasana yang kompetitif. Persaingan politik 

yang terjadi saat ini tidak mampu memberikan stimulus bagi kedua kubu baik itu 

pihak pendukung maupun pihak opisisi untuk saling memberikan controlling atas 

terciptanya keterbukaan informasi publik dan kemudahan informasi keuangan. 

 

Transparansi dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta partai politik terbuka atau 

transparan dalam hal pengelolaan keuangan. Tak hanya terbuka soal sumber 

pemasukan tetapi juga pengeluarannya. Sebab, selama pengelolaan keuangannya 

terbuka, KPK tidak mempersoalkan sumber dana partai politik berasal dari kader, 

simpatisan, masyarakat, pengusaha maupun pemerintah. 

Pinilih (2017) Pengaturan keuangan partai politik harus dibedakan dengan 

pengaturan keuangan kampanye, meskipun dana kampanye tidak bisa dipisahkan 

dari keuangan partai politik karena kampanye Pemilu merupakan kelanjutan dari 
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pelaksanaan fungsi partai politik, yaitu rekrutmen warga negara menjadi anggota 

partai, kaderisasi anggota menjadi kader partai, merumuskan rencana pola dan 

arah kebijakan publik berdasarkan aspirasi konstituen dan ideologi partai 

(representasi politik), dan nominasi kader partai menjadi calon pemimpin di 

lembaga legislatif atau eksekutif. Selain itu, salah satu sumber dana kampanye 

Pemilu adalah sumbangan dari kas Partai.17 Namun, keuangan partai politik yang 

perlu mendapat pengaturan adalah yang terkait dengan pendapatan dan belanja 

partai politik untuk membiayai kegiatan operasional partai politik sepanjang 

tahun. Kegiatan ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan 

politik dan kaderisasi serta kegiatankeigatan unjuk publik (public expose) yang 

betujuan menjaga eksistensi partai politik, seperti perayaan ulang tahun, seminar, 

kajian, aksi sosial, dan lainlain. Sedangkan, pengaturan keuangan kampanye 

mengatur pendapatan dan belanja kampanye yang berlangsung pada masa pemilu. 

Dalam hal ini semua transaksi keuangan yang dilakukan partai politik dan 

bertujuan mempengaruhi pemilih selama masa pemilu, diatur melalui pengaturan 

dana kampanye. Prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik adalah 

transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik 

bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Di 

sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar 

penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua 

pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar 

penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip 

akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses 

menerima dan membelanjakan dana partai politik secara rasional, sesuai etika dan 

tidak melanggar peraturan. 
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BAB 8 

ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD 

 

 

Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil 

menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis 

kinerja pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan 

analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai 

tolak ukur dalam: 

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan 

otonomi daerah. 

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah. 

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemda dalam membelanjakan pendapatan 

daerahny. 

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan 

pendapatan daerah. 

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran 

yang dilakukan sealam periode waktu tertentu. 

 

Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah 

diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedang pada 

lembaga publik, khususnya pemda, masih sangat terbatas. Hal tersebut 

dikarenakan : 

1. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemda yang sifatn 

dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh lembaga 

perusahaan yang bersifat komersial. 

2. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan 

perimbangan international budget, yaitu besarnya masing-masing komponen 
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pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah 

presentase terterntu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Karena disusun 

dengan pendekatan secara incremental, maka sering kali mengabaikan rasio 

keuangan dalam APBD, seperti adanya prinsip “yang penting pendapatan 

naik meskipun untuk menaikkannya itu diperlukan biaya yang tidak efisien”. 

Menurut Pasal 20 PP Nomor 105, APBD seharusnya disusun berdasakan 

pendekatan kinerja (performance budget). 

3. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan daerah lebih baik ditekankan pada pencpaian target, 

sehingga kurang memerhatikan bagaimana perubahan yang terjadi pada 

komposisi ataupun struktur APBD-nya. 

 

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA APBD 

Pengertian Analisis Keuangan 

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan 

laporan yang tersedia. Bagi perusahaan swasta (lembaga yang bersifat komersial), 

analisis rasio keuangan umumnya terdiri atas: 

1. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan 

untuk memenuhi kewajibannya dengan segera. 

2. Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang 

disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur. 

3. Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efekti atau 

tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang 

dimiliki perusahaan. 

4. Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. 

 

Rasio-rasio tersebut perlu disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan, yaitu: 

1. Para kreditur, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yaitu untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. 
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2. Pemegang saham ataupun pemilik perusahaan, yaitu untuk menganalisis 

sampai sejauh mana perusahaan mampu membayar deviden atau memperoleh 

laba. 

3. Pengelola, yaitu sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai landasan dalam 

mengambil keputusan. 

 

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD 

belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara 

buan mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam 

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, 

efisien, dan akuntabel, analissis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan 

maskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan 

yang dimiliki perusahaan swasta. 

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil 

yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat 

diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan 

dengan cara membandingkan dengan rasio keuanagan yang dimiliki pemda 

tertentu dengan rasio keuanagan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi 

daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda 

tersebut terhadap pemda lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan rasio keuangan pada APBD ini adalah : 

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat). 

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya. 

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. 

4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham 

pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi. 

 

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang 

bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio 
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efektivitas dan efisiensi, serta debt service coverage ratio. Contoh kasus pada 

laporan keuangan Kabupaten Boyolali. 

 

2. RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH 

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan 

kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintaha, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak 

dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. 

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan 

asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari 

sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. 

Rasio Kemandirian =
PAD

Bantuan Pemerintah
Pusat

Provinsi
dan Pinjaman

 

TABEL 1 

PERKEMBANGAN APBD KABUPATEN BOYOLALI 

Tahun Anggaran 1997/1998-2000 

(dalam ribuan) 

No. PENDAPATAN 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 

1 Sisa Perhitungan Tahun Lalu 902.194 1.259.378 2.874.416 2.971.046 

2 PAD 7.611.252 8.972.961 9.835.562 10.216.779 

3 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 3.465.342 3.182.279 4.265.607 4.377.780 

4 Sumbangan Daerah Otonom 20.137.000 50.364.334 78.238.984 71.894.635 

5 Bantuan (DAU/DAK) 12.976.751 11.121.864 16.716.087 15.945.773 

6 Pinjaman 660.471 - - - 

 Jumlah  45.753.896 74.900.816 111.930.656 105.406.012 
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No. BELANJA 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 

1 Belanja Rutin (termasuk untuk 

pembayaran pokok pinjaman 

dan bunga) 

28/687/468 62.052.030 91.122.205 85.121.670 

2 Belanja Pembangunan 162.000 122.500 115.000 115.000 

a. Bersumber dari PAD 674.923 183.850 201.598 930.000 

b. Bersumber dari Non-PAD 16.391.505 12.664.936 20.606.753 19.354.342 

 Jumlah  45.753.896 74.900.816 111.930.656 105.406.012 

Sumber data : APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 1997/1998-2000 

 

 Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber 

dana eksternal. Semakin tingig rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat 

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah 

pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio 

kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandiria, semakin tinggi partisipasi 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan 

komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi 

daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin 

tinggi. Dengan data di atas dapat dihitung besarnya rasio kemandirian sebagai 

berikut: 

1. Rasio kemandirian tahun anggaran 1997/1998 = 16,64% 

2. Rasio kemandirian tahun anggaran 1998/1999 = 11,98% 

3. Rasio kemandirian tahun anggaran 1999/2000 = 8,79% 

4. Rasio kemandirian tahun anggaran 2000 = 9,69% 

 

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kemandirian daerah dalam 

mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih rendah dan bahkan 

mempunyai kecenderungan turun. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan 

adanya suatu usaha untuk menguangi ketergantungan atas sumber dana eksternal, 
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baik melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada maupun dengan 

meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain 

yang sampai saat ini masih dikuasai pusat ataupun provinsi, seperti pajak 

kendaraan bermotor. 

 

3. RASIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 

 Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam 

merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. 

 

Rasio Efektivitas 

=
Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD yg Ditetapkan Berdasar Potensi Riil Daerah
 

 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif 

apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau 100 persen. 

Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah 

pun semakin baik. Gunan memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio 

efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang 

dicapai pemda. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan 

perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda 

dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila 

rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil 

rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik. Untuk itu, pemda perlu 

menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat 

diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau 

tidak. Hal tersebut pelu dilakukan karena meskipun pemda berhasil 

merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang 
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ditetapkan, namun keberhasilan tersebut kurang memiliki arti apabila 

ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan 

pendapatannya lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. 

Rasio Efesiensi =
Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD

Realisasi Penerimaan PAD
 

 

Sebagai contoh, dalam lampiran ini akan diberikan perhitungan rasio 

efektivitas dan efisiensi yang dicapai oleh dinas pendapatan daerah (dispenda) 

yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Hal 

ini karena terbatasnya data tentang potensi riil dari masing-masing sumber PAD 

dan data biaya yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan 

pemungutan pendapatan daerah oleh dinas lain. 

TABEL 2 

Biaya, Target, Dan Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah 

Dispenda Kabupaten Boyolali 

Tahun Anggaran 1998/1999 dan 1999/2000 

No. Keterangan Tahun Anggaran 1998/1999 Tahun Anggaran 1999/2000 

Rencana Realisasi Rencana Realisasi 

1 Pajak Daerah 1.672.800.000 1.687.120.609 1.844.500.000 1.934.156.295 

2 Retribusi 

Daerah 

721.719.309 870.017.235 1.347.060.000 1.294.439.790 

 Jumlah 2.394.519.309 2.557.137.844 3.091.560.000 3.228.596.086 

Biaya 

Pemungutan 

1.571.344.000 1.571.762.503 1.894.379.000 1.788.797.968 

 Rasio 

Efektivitas 

 1,07 - 1,04 

Rasio Efisiensi 0,63 0,61 0,55 

Sumber data : Perhituangan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 

1998/1999-1999/2000. 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio efektivitas dispenda dalam 

melakukan pemungutan sumber pendapatan daerah mencapai 104 sampai 107%, 
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sedangkan rasio efisiensinya berkisar antara 55% sampai 63%. Hal tersebut 

menggambarkan kinerja yang baik. 

 

4.  RASIO AKTIVITAS 

Rasio Keserasian 

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi 

dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. 

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti 

presentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakaan untuk 

menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin 

kecil. Secara sederhana, rasio keserasian tersebut diformulasikan sebagai 

berikut: 

 

Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD =
Total Belanja Rutin

Total APBD
 

 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD =
Total Belanja Pembangunan

Total APBD
 

 

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun 

pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh 

dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang 

diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, 

sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemda untuk memacu 

pelaksanaan pembangunan masi relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja 

pembangunan yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan di daerah. Berdasarkan Tampilan 1, rasio keserasian 

dapat dihitung sebagai berikut : 

1. Rasio Belanja Ruti terhadap APBD 1997/1998 = 62,70% 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD 1997/1998 = 37,30% 

2. Rasio Belanja Ruti terhadap APBD 1998/1999 = 82,85% 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD 1998/1999 = 17,15% 
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3. Rasio Belanja Ruti terhadap APBD 1999/2000 = 81,41% 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD 1999/2000 = 18,59% 

4. Rasio Belanja Ruti terhadap APBD 2000 = 80,76% 

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD 2000 = 19,23% 

 

Dari perhitungan rasio di atas terlihat bahwa sebagian besar dana yang 

dimiliki pemda masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja rutin sehingga rasio 

belanja pembangunan terhadap APBD masih relatif kecil. 

 

Penyerapan Dana per Triwulan 

Penyerapan dana per triwulan menggambarkan kemampuan pemda dalam 

melaksanakan dan mempertanggungjawabkan secara periodik kegiatan yang 

direncanakan pada masing-masing triwulan. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 PP 

Nomor 105 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang 

menegaskan bahwa pemda menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD 

kepada DPRD. Apabila realisasi penerimaan pendapatan per triwulan dikurangi 

realisasi pengeluaran per triwulan terjadi surplus dan sementara penyerapan dana 

untuk pengeluaran terbesar terjadi pada periode triwulan terakhir, berarti beban 

kerja pelaksanaan pembangunan terpusat pada triwulan terakhir. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya lainnya 

pada masing-masing periode triwulan tidak efektif, karena dana yang sudah 

tersedia sejak triwulan pertama kurang dimanfaatkan secara efektif, terlebih lagi 

apabila indikasi tersebut terjadi pada belanja pembangunan untuk proyek fisik, di 

mana semestinya periode triwulan terakhir tersebut merupakan tahap finishing dan 

masa pemeliharaan proyek. 
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TABEL 3 

Realisasi Penyerapan Dana APBD Kabupaten Boyolali 

Tahun Anggaran 1999/2000 

(Dalam Ribuan) 

No. Keterangan Triwulan 

I 

Triwulan 

II 

Triwulan  

III 

Triwulan 

IV 

1. Anggaran Pendapatan     

2. Belanja Rutin 91.122.205    

3. Belanja Pembangunan 20.808.451    

 Jumlah 111.930.656    

1. Realisasi Penerimaan Sisa Lebih Tahun 

Lalu 

  2.874.416 - 

2. Realisasi Penerimaan PAD 2.424.073 2.439.544 2.912.478 2.320.355 

3. Realisasi Penerimaan BHP/BHBP 823.738 496.248 2.127.129 2.699.456 

4. Realisasi Penerimaan SDO 17.698.323 17.881.034 17.889.561 18.073.371 

5. Realisasi Penerimaan DAU dan DAK 1.560.838 3.519.424 225.219 11.094.283 

6. Realisasi Penerimaan Pendapatan 22.506.972 24.336.359 26.028.803 34.187.465 

7. Realisasi Penerimaan Pendapatan 

Komulatif 

22.506.972 46.843.331 72.872.134 107.059.599 

8. Persentase Realisasi Pendapatan 20,11 21,74 23,25 30,54 

9. Persentase Realisasi Pendapatan 

Kumulatif 

20,11 41,85 65,10 95,65 

1. Realisasi Belanja Rutin dan 

Pembangunan 

20.426.400 22.603.416 24.075.532 37.017.188 

2. Realisasi Belanja Rutin dan 

Pembangunan 

20.426.400 43.029.816 67.105.348 104.122.536 

3. Persenrase Penyerapan Belanja Rutin 

dan Pembangunan 

18,25 20,19 21,51 33,07 

4. Persentase Kumulatif Penyerapan 

Belanja Rutin dan Pembangunan 

18,25 38,44 59,95 93,02 

1. Realisasi Belanja Rutin 19.981.332 21.122.498 20.931.645 21.835.373 

2. Realisasi Belanja Rutin Kumulatif 19.981.332 41.103.830 62.035.475 83.870.848 

3. Persentase Penyerapan Belanja Rutin 21,93 23,18 22,97 23,96 
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4. Persentase Kumulatif Penyerapan 

Belanja Rutin 

21,93 45,11 68,08 92,04 

1. Realisasi Belanja Pembangunan 445.068 1.480.918 3.143.887 15.181.815 

2. Realisasi Penyerapan Belanja 

Pembangunan 

2,14 7,12 15,11 72,96 

3. Persentase Kumulatif Penyerapan 

Belanja Pembangunan 

2,14 9,26 24,37 97,33 

Sumber data : APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 1997/1998-2000 

 

Dari tampilan di atas dapat dilihat bahwa penyerapan dana untuk belanja 

pembangunan masih terkonsentrasi pada triwulan terakhir. Untuk itu, pada 

periode yang akan datang perlu diusahakan agar penyerapan dana tersebut 

menjadi lebih merata ke masing-masing triwulan, misalnya untuk triwulan I 

sebesar biaya persiapan dan survey design, yaitu sekitar lima sampai sepuluh 

persen. 

 

Debt Service Coverage Ratio 

 Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, 

selain menggunakan PAD, pemda dapat menggunakan alternatif sumber dana lain 

melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah : 

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan 

a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 persen 

dari penerimaan APBD tahun sebelumnya 

b. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5. 

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah 

(BD) dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah 

lainnya serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Balanja Wajib 

(BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga, dan biaya pinjaman 

lainnya yang jatuh tempo. 
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DSCR =
#PAD + BD + DAU& − BW

Total #Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman&
 

 

2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman 

a. Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang 

dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan 

pelayanan masyarakat. 

b. Pinjaman jangka pendek untuk pengaturan arus kas. 
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TABEL 4 

Perhitungan Debt Service Coverage Ratio Kabupaten Boyolali 

Tahun Anggaran 1997/1998 – 2000 

No. PENDAPATAN 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 

1. Sisa Perhitungan Tahun 

Lalu 

90.194 1.259.378 2.874.416 2.971.046 

2. PAD 7.611.252 8.972.961 9.835.562 10.216.779 

3. Bagi Hasil Pajak/Bukan 

Pajak 

3.465.342 3.182.279 4.265.607 4.377.780 

4. SDO 20.137.000 50.364.334 78.238.984 71.894.635 

5. DAU 9.183.646 8.766.272 7.764.462 8.103.427 

6. DAK 3.792.105 2.355.592 8.951.625 8.103.427 

7. Pinjaman 660.471 - - - 

 Jumlah 45.753.896 74.900.816 111.930.656 105.406.012 

No. BELANJA 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 

8. Belanja Rutin (termasuk 

pembayaran pokok 

pinjaman dan bunga)
* 

28.687.468 62.052.030 91.122.205 85.121.670 

9. Belanja pembangunan     

 a. Bersumber dari PAD 674.923 183.850 201.698 930.000 

 b. Bersumber dari Non-

PAD 

16.391.505 12.664.936 20.606.753 19.354.342 

 Jumlah 45.753.896 74.900.816 111.930.656 105.406.012 

 
*
Pembayaran pokok 

pinjaman dan bunga 

162.000 122.500 115.000 115.000 

 Belanja Wajib (BW)
* 

32.480.573 64.407.622 100.073.830 93.225.097 

 DSCR
**

 48,87 56,15 0,27 11,89 

Sumber data : APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 1997/1998-2000 

*BW  = (6+8) 

**DSCR = (2+3+4+5) – (6+8) 
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3. Ketentuan yang menyangkut prosedur 

a. Mendapat persetujuan DPRD 

b. Dituangkan dalam kontrak 

 

Dengan data pada Tampilan 4 di atas, maka berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 

2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, DSCR 

Kabupaten Boyolali dapat dihitung sebagai berikut: 

DSCR Th 1997/1998 =

#7.611.252 + 3.465.342 + 20.137.000 + 9.183.646&

−#28.687.468 + 3.793.105&

162.000
 

= 48,87 

Maksimal angsuran pokok pinjaman =
7.916.667

DSCR Minimal, yaitu 2,5
 

 = Rp 3.1666.666 #dalam ribuan& 

DSCR Th 1998/1999 =

#8.972.961 + 3.182.279 + 50.364.334 + 8.766.272&

−#62.052.030 + 2.355.592&

122.500
 

= 56,15 

Maksimal angsuran pokok pinjaman =
6.878.224

DSCR Minimal, yaitu 2,5
 

 = Rp 2.751.289#dalam ribuan& 

DSCR Th 1999/2000 =

#9.835.562 + 4.265.607 + 78.238.984 + 7.764.462&

−#91.122.205 + 8.951.625&

115.000
 

= 0,27 

Maksimal angsuran pokok pinjaman

= Tidak boleh meminjam lagi karena DSCR di bawah 2,5 

DSCR Th 2000 =

#10.216.779 + 4.377.780 + 71.894.635 + 8.103.427&

−#85.121.670 + 8.103.427&

115.000
 

= 11,89 

Maksimal angsuran pokok pinjaman =
1.367.524

DSCR Minimal, yaitu 2,5
 

 = Rp 547.009 #dalam ribuan& 
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 Berdasarkan hasil kajian Tim LPEC Universitas Indonesia tentang Kajian 

atas Kemampuan Pemda untuk meminjam, maka ditetapkan bahwa batas 

masksimal angsuran pokok pinjaman Kabupaten Boyolali pada tahun anggaran 

2001 adalah Rp 15.055 miliar. Peningkatan tajam tersebut merupakan pengaruh 

meningkatnya DAU sebagai dana perimbangan yang menjadi hak daerah. 

 

4. RASIO PERTUMBUHAN 

Rasio pertumbuhan (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan 

pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah 

dicapainya dari periode ke periode berikutnya. Diketahuinya pertumbuhan untuk 

masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan 

untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian. 

 

TABEL 5 

Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Boyolali 

Tahun Anggaran 1997/1998-2000 

No. Keterangan 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000 

1. PAD 7.611.252 8.972.961 9.835.562 10.216.779 

2. Pertumbuhan PAD - 17,89% 9,61% 3,88% 

3. Total Pendapatan 45.753.896 74.900.816 111.930.656 105.406.012 

4. Pertumbuhan Pendapatan - 63,70% 49,44% (5,83%) 

5. Belanja Rutin 28.687.468 62.052.030 91.12.205 85.121.670 

6. Pertumbuhan Belanja Rutin - 116,30% 46,85% (6,59%) 

7. Belanja Pembangunan 17.066.428 12.484.786 20.808.451 20.284.342 

8. Pertumbuhan Belanja 

Pembangunan 

- (24,71%) 61,95% (2,52%) 

Sumber data : APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 1997/1998 – 2000 

(data diolah) 

 

Dari perhitungan rasio tampilan di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan 

APBD Kabupaten Boyolali pada tahun anggaran 1997/1998 – 1999/2000 



126 
 

 
 

menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun kecenderungan 

pertumbuhannya semakin berkurang. Karena pada tahun anggaran 2000 hanya 

berlangsung selama 9 bulan, maka bila dibandingkan dengan tahun anggaran 

sebelumnya memiliki pertumbuhan yang negatif. 

 

KESIMPULAN 

Dari uraian yang diungkapkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh 

kesimpulan: 

1. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja pemda dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 

yang dituangkan dalam APBD. 

2. Kemandirian Pemda Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana 

untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung 

menurun, yaitu dari 16,65% pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 9,69% 

pada tahun anggaran 2000. 

3. Sebagian besar pendapatan daerah Kabupaten Boyolali masih diprioritaskan 

untuk mencukupi belanja rutin, yaitu rata-rata mencapai 80% dari total 

pendapatan yang diterima. 

4. Aktivitas penyerapan dana untuk belanja pembangunan masih terkoneentrasi 

pada triwulan ke-4, yaitu sebesar 72,96% dari total anggaran pembangunan. 

5. Secara potensial, apabila terjadi kekurangan dana, maka untuk mencukupi 

kebutuhan belanjanya, Kabupaten Boyolali memiliki kesempatan untuk 

melakukan pinjaman. Hal ini karena pada tahun anggaran 2000 mempunyai 

DSCR sebesar 11,89 dan pada tahun 2001, menurut penelitian Tim dari 

LPEM Universitas Indonesia, Kabupaten Boyolali dapat melakukan pinjaman 

dengan maksimum pokok angsuran pinjaman sebesar Rp 15,005 miliar. 
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