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“Ideas are like rabbits. You get a couple and learn how to handle them, and
pretty soon you have a dozen.” ― John Steinbeck
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PRAKATA
Ketertarikan penulis atas kegiatan lembaga nirlaba sejak bekerja di
Proyek Pesisir yang didanai USAID tahun 1999. Interaksi dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan kesan bahwa masih terbuka luas
ruang bagi aplikasi teori-teori keuangan, termasuk pengelolaan keuangan di
lembaga nirlaba Indonesia. Kesan lainnya adalah keterbelakangan sektor nirlaba
ini dibandingkan dengan sektor keuangan pemerintah dan apalagi dengan sektor
komersial atau swasta.
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Penulis percaya salah satu penyebabnya adalah minimnya literatur atau
bahan pengajaran dan tulisan-tulisan yang secara spesifik membahas pengelolaan keuangan lembaga nirlaba. Meskipun secara substantif pengelolaan
keuangan lembaga nirlaba memiliki keunikan tersendiri dan secara substantif terdapat perbedaan-perbedaan dibandingkan dengan aspek keuangan sektor
komersial dan pemerintah.
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Transparansi dan akuntabilitas lembaga nirlaba di Indonesia pun menjadi sulit untuk diukur. Ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah akan infrastruktur kebijakan untuk memandu lembaga nirlaba ditambah dengan lemahnya
kemampuan teknis para praktisi lembaga membuat transparansi dan akuntabilitas menjadi barang langka.Akibatnya, ketika publik meminta transparansi dan
akuntabilitas jarang lembaga nirlaba di Indonesia dapat memenuhinya. Padahal
perjalanan waktu menunjukkan bahwa masyarakat menyimpan pontensi sumber pendanaan yang luar biasa bagi lembaga nirlaba.
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Buku ini diharapkan dapat menyumbang sedikit bagi penguatan aspek
keuangan dari LSM dan lembaga nirlaba sejenis. Dengan adanya tambahan literatur, diharapkan lembaga nirlaba dapat berkembang dan sejajar dengan sektor
bisnis dan pemerintahan. Terutama dapat menjawab tuntutan akan profesionalisme lembaga yang diminta masyarakat.
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Dalam proses penerbitannya penulis mengucapkan terima kasih kepada MFP II-Kehati atas komitmen dukungannya bagi gerakan transparansi dan
akuntabilitas lembaga nirlaba di Indonesia melalui hibah yang diberikan kepada
Yayasan Bina Integrasi Edukasi. Buku ini merupakan bagian dari kegiatan yang
didanai hibah tadi.
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Sejak tahun 1998 pertumbuhan LSM boleh dikatakan menakjubkan. Dari
hanya 3.000-an pada tahun 1985 menjadi sekitar 19.000 lembaga tahun 2001
(LP3ES, Direktori LSM 2001), dan dipastikan perkembangannya sampai 2012
melebihi angka 20.000. Diantara faktor yang melatarbelakangi adalah lemahnya
trust masyarakat pada pemerintah dan digunakannya LSM oleh Lembaga Donor Multilateral sebagai alternatif untuk memberikan pelayanan kepada publik
dalam kontek pembangunan. Akibatnya bentuk, macam dan bidang organisasinya memiliki varian sangat luas. Mulai dari urusan karitatif, pengawasan sampai
yang bergerak dalam perubahan konstitusi negara. Termasuk motif dan aktor
pendirinya. Dari yang murni dibentuk aktivis hingga oleh inisiatif aparat pemerintah dan militer untuk tujuan pemberdayaan hak masyarakat maupun subsidi
kepentingan pribadinya.
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Tulisan Info Bisnis, Edisi 96/Tahun VI/September 2001, “Bisnis Milyaran LSM” menggambarkan bahwa fenomena menjamurnya LSM mengesankan
betapa organisasi ini didirikan hanya komersial. Pada sisi lain, popularitas dan
daya kritisnya yang melebihi partai politik dalam kerja-kerja untuk perubahan
sosial-politik, seperti; demokrasi, hak asasi manusia dan pemantauan KKN,
acapkali lembaga yang berlabel LSM dipakai individu atau kelompok sebagai instrument kepentingan politiknya. Dengan kata lain, pendirian LSM pasca 1998
umumnya merupakan jalur instant untuk memperoleh kekuasaan, akses politik
dan uang. Kasus Bulogate sebagai misal, menunjukan betapa mudahnya LSM
dijadikan bumper atas praktek KKN dari elite tertentu.
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Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kinerja mereka dalam mempertangung-jawabkan pengelolaan dana yang bersumber dari dana hibah. Ini
berarti, kompetansi dan kemampuan LSM dalam mengelola program dan dana
harus dapat diketahui oleh publik. Sehingga kemampuan LSM menjadi persoalan ini sangat krusial bagi LSM yang mengklaim sebagai wakil masyarakat sipil
dapat membuktikan integritas dan kejujurannya sebagai lembaga independen,
mandiri, serta pemilikannya bersifat publik.
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Salah satu problem yang menghinggapi LSM sebagai lembaga non profit
dewasa ini adalah keberlanjutan finansial (financial sustainability). Tidak saja
berbagai LSM kecil yang menghadapi kesulitan ekonomi, dan beberapa di antaranya berguguran, tetapi juga beberapa LSM besar mengalami kesulitan meneruskan agendanya. Disisi lain, transparansi dan akuntabilitas publik yang
menjadi jatidiri lembaga non profit semakin sulit diukur dan jarang dapat dipenuhi, ketika masyarakat meminta transparansi dan akuntabilitas dari program
dan keuangan yang mereka kelola.
Pengalaman Yayasan Kehati mengelola Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme (MFP II) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam memberikan pendampingan dalam mengelola
program dan keuangan para mitra bukanlah pekerjaan mudah. Selama lebih
dari tiga tahun ini MFP II mengelola program yang bersumber dari dana dari luar
(DFID), untuk disalurkan kepada para mitra kami baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam pelaksanaan, kami mendorong dan bermitra dengan Community Foundation, sebuah insitusi yang diharapkan dapat membangkitkan dan
mempertautkan segenap potensi kemampuan para pihak pada tingkatan lokal,
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dan memiliki perspektif jangka panjang dengan dukungan pembentukan dana
abadi serta tetap memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi
dan keberlanjutan. Dari pengalaman tersebut kami mencatat bahwa Peningkatan Kapasitas pengelolaan keuangan menjadi sangat penting untuk dapat memastikan kinerja LSM yang bertanggung-jawab.
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Buku ini dapat dijadikan pegangan bagi Lembaga Nirlaba dan para mitra
kami khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam program-program mereka. MFP II mendukung penerbitan buku
sebagai salah satu bentuk dukungan kami terhadap upaya transparansi dan
akuntabilitas sebagai prinsip yang harus selalu dijunjung tinggi bagi organisasiorganisasi masyarakat sipil di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam
buku ini, sangat baik digunakan sebagai pedoman bagi pengelola dan pengambil
keputusan dalam pengelolaan dana dan program.
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Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE), Jakarta yang telah menyusun buku ini dan bekerjasama dengan
Yayasan Kehati untuk melakukan assessment dan pendampingan mitra MFP.
Selamat membaca.
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PENDAHULUAN
Lembaga nirlaba atau organisasi nirlaba merupakan salah bentuk organisasi yang sudah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Dalam dunia
pendidikan, Taman Siswa dapat dijadikan contoh. Demikian juga dalam bidang
kesehatan, lembaga yang menaungi Rumah Sakit Cikini Jakarta misalnya adalah Yayasan. Dua contoh diatas menunjukkan bahwa lembaga nirlaba sudah
lama hadir di kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
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Meskipun sudah hadir sejak lama, kepedulian terhadap pembinaan serta pengembangannya masih sangat minimal. Contohnya, pengaturan terhadap
Yayasan baru dilakukan pada tahun 2001 dengan terbitnya UU nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Itupun kemudian segera direvisi dengan UU nomor
28 tahun 2004. Keduanya masih belum dapat dilaksanakan secara sempurna.
Karena masih banyak aturan pelaksanaan yang belum diterbitkan. Salah satunya yang baru diselesaikan adalah Peraturan Pemerintah no. 63 tahun 2008.
Demikian juga untuk bentuk lembaga nirlaba lain yang disebut sebagai ormas
(organisasi massa) yang terakhir diatur dalam UU tahun 1985 dan baru tahun
2011 ini dimulai penyempurnaannya dengan revisi UU. Perkumpulan –suatu
bentuk lembaga nirlaba yang berdasarkan keanggotaan- diatur terakhir dengan
peraturan jaman Hindia Belanda. Asosiasi perusahaan sejenis, organisasi profesi
tertentu seperti dokter, insinyur,akuntan merupakan contoh beberapa lembaga
nirlaba yang belum jelas pengaturannya.
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Dari sisi keuangan, pengaturan yang sangat minimal pun terjadi. Meskipun sudah diketahui bahwa ciri khas operasional dan karakteristik keuangan
lembaga nirlaba relatif berbeda dengan lembaga yang bermotif profit, namun
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) baru pada tahun 1997 mengeluarkan panduan
untuk lembaga nirlaba. Panduan tadi disebut sebagai Pernyataan Stándar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba
(nirlaba). Diberikan waktu beberapa tahun agar PSAK ini menjadi wajib. Namun
pada prakteknya meskipun sudah diwajibkan sejak tahun 2000, namun PSAK
belum dipahami dan dimplementasikan secara penuh karena kendala pemahaman teknis. Disamping itu tidak tersedianya insentif dan disinsentif bagi lembaga yang sudah dan belum menerapkannya.
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Dari aspek perpajakan, pengaturan untuk lembaga nirlaba di Indonesia
sangat sederhana dan cenderung mengabaikan fakta bahwa organisasi nirlaba
memiliki banyak perbedaan dengan organisasi komersial. Bahkan masih ada
anggapan dari kalangan lembaga nirlaba bahwa karena mereka bukan mencari
laba maka otomatis bebas pajak atau tidak perlu membayar pajak. Anggapan
ini setengah benar dan setengah salah. Intinya, pemahaman tentang peraturan
pajak yang terkait dengan lembaga nirlaba ternyata masih sangat minimum dan
cenderung salah kaprah.
Pada perkembangannya, banyak lembaga nirlaba yang berjalan pada dua
jalur. Pada satu sisi ia melakukan pekerjaan sosial. Pada sisi lain, untuk membiayainya ia juga melakukan kegiatan komersial. Keuntungan yang diperoleh
dari jalur komersial kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan sosialnya.
Atau beberapa bahkan berjalan dengan jalur ketiga yaitu memupuk pendapatan
1

melalui kegiatan sosialnya sendiri. Misalnya yayasan pendidikan yang memupuk
pendapatan dari proses pendidikan di sekolahnya. Demikian juga Yayasan yang
mengurus orang tua Jompo dengan memungut bayaran dari penghuninya.
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Sejalan dengan perkembangan zaman, terutama di kota-kota besar, bidang yang tadinya tergolong sosial ternyata kini bisa menjadi komersial alias
menghasilkan keuntungan. Sebut saja bidang kesehatan dan pendidikan. Pada
era lalu, yayasan swasta mendirikan sekolah-sekolah pada pelbagai tingkatan.
Sekolah swasta ini membantu pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat karena pemerintah belum mampu. Kini banyak yayasan
swasta yang sengaja mendirikan sekolah serta mengelolanya sebagaimana pengelolaan industri. Pada sektor kesehatan, setali tiga uang, layanan kesehatan
diberikan dengan mendiriakn rumah sakit yang membidik masyarakat berpenghasilan tinggi. Bahkan pendirian rumah jompo pun sudah tidak lagi murni sosial
dengan beroperasinya rumah-rumah jompo ekslusif yang menyediakan pelayanan prima dengan biaya yang tidak murah tentunya. Tentunya masing-masing
pengelola memiliki alasan yang kuat dibelakang pendirian berbagai fasilitas ini.
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Beberapa literatur mencoba mendefinisikan lembaga nirlaba dari sifat
atau karakter lembaga yang terlihat sehari-hari. Definisi-definisi berikut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang penggolongan suatu
lembaga, apakah termasuk nirlaba atau bukan.
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Rosenbaum dalam buku Strategic Marketing for Non-Profit Organisation
(Andersen: 2003) mendeskripsikan lembaga nirlaba berdasarkan sumber dana
untuk operasionalnya. Lembaga dalam masyarakat menurut beliau digolongkan
menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu:
Lembaga komersial, yaitu bentuk lembaga yang dibiayai oleh laba atau keuntungan dari kegiatannya. Misalnya perusahaan yang beroperasi untuk mencari
keuntungan lewat produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikannya.
Lembaga pemerintahan, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat pajak dan retribusi. Tergolong dalam lembaga jenis ini adalah instansi pemerintah.
Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau
sumbangan.
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Dari definisi diatas terlihat bahwa lembaga nirlaba mengandalkan
masyarakat sebagai motor penggeraknya lewat donasi dan sumbangan. Namun
apakah demikian hal nya yang terjadi di Indonesia?

ht

Penggolongan lembaga nirlaba sendiri masih dapat dipertajam. Henry
Hansmann dalam buku yang sama, membagi lembaga nirlaba kedalam 4 (empat)
jenis:
1. Lembaga nirlaba donasi- lembaga ini mengandalkan pendapatannya dari
sumbangan.
2. Lembaga nirlaba komersial- lembaga ini pendapatannya berasal dari anggota
berupa charge atau sewa dari pemakaian harta lembaga ini.
3. Lembaga nirlaba mutual yaitu lembaga yang dikelola oleh para anggotanya
yang notabene adalah pemakai jasa dari lembaga itu sendiri.
2

4. Lembaga nirlaba entreprenurial yaitu Lembaga ini dikelola oleh para profesional yang memang khusus diberi gaji untuk mengelolanya.
Pendefinisian diatas mulai lebih baik dan dapat mencerminkan apa yang kita
lihat sehari-hari tentang lembaga nirlaba.
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Pengertian lembaga nirlaba yang akan dibahas lebih lanjut sebagian
mengacu pada definisi diatas. Singkatnya, lembaga nirlaba senantiasa dicirikan
dengan satu atau lebih sumber dana. Pertama bisa berasal dari pendiri, dari donatur baik rutin maupun insidental. Kedua, lembaga bisa memiliki sumber dana
lain, misalnya dari iuran anggota. Ketiga sumber dana komersial dimungkinkan
baik secara langsung maupun tidak. Dana komersial langsung adalah ketika
lembaga mengkomersilkan kegiatannya. Lembaga yang bergerak dibidang bantuan hukum untuk orang miskin, ketika menerima klien yang tidak miskin akan
mengenakan tarif. Hasil dari kegiatan seperti ini digunakan untuk mendanai
kegiatan utamanya yaitu bantuan hukum untuk orang miskin. Dana komersial
tidak langsung adalah ketika lembaga membentuk suatu unit kerja yang terpisah, tidak berhubungan dengan kegiatan utama lembaga. Unit ini secara sengaja
didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi lembaga. Kemudian pendapatan
dari unit komersial ini akan digunakan untuk mendanai kegiatan utama lembaga.
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Ketiadaan banyak instrumen hukum membuat definisi lembaga nirlaba
di Indonesia menjadi sangat luas dan kabur. Begitu banyak bentuk lembaga nirlaba yang kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, namun tidak jelas apakah
secara organisasi mereka tergolong dimana. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
sering disebut sebagai lembaga nirlaba. Ya benar, namun LSM bisa berbentuk
Yayasan atau Perkumpulan atau tidak memiliki badan hukum sama sekali. Sementara itu, sekolah, masjid, gereja, perkumpulan etnis tertentu, majelis taklim
terlihat sebagai lembaga nirlaba tapi tidak ada dasar hukum pendiriannya. Jadi
terdapat banyak jenis lembaga nirlaba namun secara hukum hanya Yayasan,
Perkumpulan, Organisasi Massa dan Partai Politik yang memiliki status sebagai
badan hukum. Sisanya, merupakan lembaga nirlaba namun tidak memiliki bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia.
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Perbedaan dengan lembaga komersial
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Keuangan lembaga nirlaba memiliki beberapa sifat unik. Untuk mudahnya, keunikan tadi akan dibandingkan dengan lembaga komersial yang mudah kita jumpai sehari-hari. Diharapkan dengan pemahaman keunikan lembaga
nirlaba, maka perilaku lembaga demikian bisa dimengerti.
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Pertama, tujuan pendiriannya. Lembaga nirlaba didirikan dengan tujuan
sosial. Pendiri dari lembaga ini bercita-cita agar lembaga ini dapat menolong dan
menyelesaikan sebagian dari problem yang ada di masyarakat. Berbeda dengan
perusahaan. Pendirian perusahaan adalah untuk mengejar keuntungan. Pendiri
perusahan ingin agar lewat produk yang dihasilkan perusahaan diperoleh keuntungan sebesar-besarnya.
Kedua, modal pendirian. Pada lembaga nirlaba, pendirian dilakukan
dengan memisahkan harta pendirinya untuk modal lembaga. Dengan cara ini,
harta pribadi pendiri akan berkurang menjadi harta lembaga. Untuk lembaga
yang berbentuk yayasan, harta pendiri yang digunakan untuk pendirian yayasan
3

tidak dapat ditarik atau diambil kembali. Bahkan ketika yayasan dibubarkan
pun, harta awal ini tidak dapat diserahkan kembali kepada pendirinya. Dengan
demikian, pendiri lembaga nirlaba benar-benar sudah merelakan harta pribadinya untuk diserahkan ke lembaga nirlaba.
Untuk lembaga nirlaba berbentuk perkumpulan, maka modal awal dibentuk dari iuran para anggota perkumpulan. Demikian juga untuk asosiasi atau
lembaga yang anggotanya homogen, bisa berupa perkumpulan profesi tertentu,
yang mendapatkan modal dari iuran para anggotanya.
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Perusahaan didirikan dengan harta pendirinya. Namun harta ini diukur
dalam bentuk alat ukur yang bernama saham. Artinya semakin besar kontribusi
seseorang dalam suatu perusahaan maka semakin banyak sahamnya. Saham
ini mewakili kepemilikan seseorang atas suatu lembaga komersial. Demikan juga
kepemilikan ini bisa diperjual-belikan dan dapat ditarik kembali. Artinya ketika
seseorang ingin keluar dari perusahaan yang didirikannya, maka ia dapat memperoleh hartanya kembali dengan menjual sahamnya.
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Ketiga, lembaga nirlaba menaruh fokus utama kegiatannya pada sisi
biaya. Artinya, fokus dari lembaga adalah pada kegiatannya dalam melayani
masyarakat. Kegiatan ini tentu butuh dana. Dengan demikian, dana yang tersedia akan dicoba untuk digunaan sebaik-baiknya untuk mencapai misi pelayanannya.
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Berbeda dengan lembaga komersial. Fokus utama dari kegiatannya adalah penciptaan pendapatan. Untuk itulah perusahaan bersedia mengeluarkan
dana untuk memproduksi sesuatu baik barang maupun jasa. Harapannya, barang dan jasa tersebut dapat dijual dan menghasilkan pendapatan. Jadi fokus
perusahaan adalah bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang laku di
pasar.
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Keempat, sumber pendapatan dari lembaga. Pendapatan dari lembaga
nirlaba menurut PSAK 45 dapat digolongkan berdasarkan tingkat keterikatannya kepada pemberi dana tersebut. Dengan demikian ada donasi yang tidak
mengikat sama sekali. Ada juga donasi yang diberikan dengan tujuan khusus.
Dengan demikian mengikat lembaga untuk menggunakannya pada kegiatan tertentu saja.
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Pada perusahaan hampir tidak ada batasa mengenai pendapatan apa
saja yang boleh dikumpulkan. Apalagi pembatasan tentang penggunaannya.
Artinya, lembaga komersial boleh mencari pendapatan apa saja. Demikian juga
ketika pendapatan diperoleh, lembaga boleh menggunakannya untuk kegiatan
apa saja. Sepanjang menghasilkan keuntungan tentunya.
Kelima, biaya yang dikeluarkan oleh lembaga nirlaba merupakan cerminan dari apa yang hendak dicapainya. Lembaga nirlaba yang bergerak di bidang
kesenian akan terlihat dari biaya yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut seharihari. Dengan demikian, apakah lembaga tersebut benar-benar melakukan apa
yang menjadi tujuannya atau tidak, terlihat dari bagaimana lembaga tersebut
menghabiskan biayanya. Pencapaian tujuan sosial lembaga dilakukan dengan
biaya yang dikeluarkannya.
4

Pada lembaga komersial, biaya merupakan upaya untuk memancing pendapatan. Biaya operasional, biaya produksi suatu produk dikeluarkan karena
produk tadi akan dijual. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan harus dapat
menghasilkan pendapatan nantinya. Dan pendapatan tersebut harus lebih besar dari biaya yang sudah dikeluarkan. Biaya hanya dapat dibenarkan ketika ia
mampu menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
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Keenam, lembaga nirlaba tidak mengenal sisa keuntungan usaha. Dalam
satu periode, katakanlah periode 12 bulan atau satu tahun. Suatu lembaga nirlaba bisa saja menerima sumbangan hingga Rp. 100 Juta. Tahun yang sama,
biaya kegiatan yang dikeluarkan lembaga hanya mencapai Rp 90 Juta. Selisih
Rp 10 Juta ini tidak dapat dikatakan sebagai keuntungan bagi lembaga nirlaba.
Karena pada periode yang akan datang, bisa saja pendapatannya hanya Rp 90
Juta, namun biayanya justru Rp 100 Juta. Defisit ini ditutup dari surplus tahun
lalu. Demikian seterusnya. Artinya, lembaga tidak mengenal keuntungan. Yang
ada adalah surplus yang mirip dengan cadangan untuk periode yang akan datang.
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Bagi lembaga komersial, bila pendapatan lebih besar dari biaya, maka
dikatakan perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan ini dicatat pada
satu periode akuntansi. Periode berikutnya bisa jadi justru rugi, karena pendapatan lebih sedikit dibandingkan biaya. Namun kerugian ini tidak serta merta
dikompensasikan dengan keuntungan pada tahun yang lalu.
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Ketujuh, karena tidak ada konsep keuntungan, maka pada lembaga nirlaba, surplus tidak mempengaruhi kekayaan pendirinya. Surplus ini digunakan
kembali untuk menyokong kegiatan-kegiatan sosial lembaga. Berbeda dengan
perusahaan, keuntungan dibagikan kepada dan untuk para pemiliknya yaitu
para pemegang saham. Dengan demikian, keuntungan akan menambah kekayaan pemiliknya.
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Perbedaan-perbedaan fundamental diatas akan mempengaruhi juga cara
pengelolaan lembaga nirlaba. Dari sisi keuangan, pengelolaan lembaga nirlaba
dipengaruhi oleh tujuan pendirian lembaga pada mulanya, cara pembiayaan
yang disepakati, cara-cara pencarian sumber dana, penggunaan dana dan sebagainya.
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Berikut ringkasan perbedaan antara kedua jenis lembaga ini:

Tabel 1. Perbedaan Lembaga Komersial dengan Nirlaba
Lembaga Komersial

Lembaga Nirlaba
Tujuan: Sosial

Tujuan: Mencari keuntungan sebesar-besarnya

2

Modal: dari anggota, pendiri dll
yang sudah dipisahkan dari kepemilikan pribadinya.

Modal: Dari pendiri yang sekaligus sebagai pemilik.

Fokus kegiatan: pada sisi biaya
karena ini adalah refleksi dari kegiatan yang dilakukan

Fokus kegiatan: pendapatan, karena pendapatan
yang besar akan menghasilkan keuntungan yang
lebih besar

4

Pendapatan: memiliki karakteristik khusus yaitu keterikatan
dengan pemberinya.

Pendapatan: bisa dari siapa
saja, terutama dari pelanggan dan tidak memiliki
ikatan apapun

5

Biaya: merupakan cerminan dari
kegiatan sosial yang dilakukan

6

Tidak mengenal keuntungan
usaha atau laba/surplus dalam
setiap periode.
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Biaya: merupakan pengorbanan
untuk mendapatkan pendapatan
usaha.
Keuntungan pada akhir
periode merupakan tujuan
dari kegiatan lembaga.
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Kondisi keuangan Lembaga nirlaba
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Perkembangan lembaga nirlaba di Indonesia secara umum sangat tertinggal dibandingkan dengan di negara-negara maju. Saat ini belum ada lembaga pemerintah yang bertugas serta bertanggungjawab penuh untuk mengelola
lembaga nirlaba. Sederhana saja, mendokumentasikan jumlah lembaga nirlaba
yang berdiri, beroperasi dan sudah tidak aktif saja belum dilakukan. Berbagai
Kementerian pemerintah memiliki data serta mewajibkan lembaga nirlaba untuk menyampaikan laporan kepada mereka. Misalnya Kementerian Hukum dan
HAM, Kementerian Dalam Negeri. Namun data diantara keduanya tidak konsisten dan tidak handal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana pemerintah hendak
membina lembaga jenis ini.
Salah satu penyebab terjadinya hal ini antara lain karena pendirian lembaga nirlaba yang amat mudah. Cukup dengan membuat akta pendirian yang
disahkan oleh notaris, maka lembaga sudah dapat beroperasi. Meskipun bukan
berbadan hukum. Pendirian Yayasan sudah lebih teratur dan tertata baik. Semua harus menyampaikan dokumen pendirian untuk disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Namun pendirian Organisasi Massa berbeda prosedur
dan Kementerian yang menangani.
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Meskipun demikian, upaya-upaya untuk penertiban sudah bergerak
maju dan sedang berjalan. Rekening bank atas nama lembaga nirlaba kini tidak
akan diberikan oleh bank jika lembaga tersebut tidak melengkapi dokumen yang
terkait dengan perijinan dari sisi pemerintah. Misalnya untuk Yayasan, rekening
bank atas nama yayasan memerlukan dokumen antara lain Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) dan akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas
akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Dari sini terlihat bahwa akan semakin
sulit suatu lembaga nirlaba berjalan tanpa mendaftarkan diri ke Kantor Pajak,
ke Kementerian Kumham. Ketika meminta NPWP maka disyaratkan juga Surat
Domisili dari pemerintah setempat seperti RT/RW dan Kelurahan. Jadi untuk
lembaga nirlaba berbadan hukum sudah lebih baik pengaturan untuk pendiriannya. Hanya satu saja yang masih kurang, pembinaan atas lembaga termasuk
monitoring atas status kegiatannya. Tidak pernah dilakukan penegakan aturan
untuk menyampaikan laporan berkala misalnya, sehingga terlihat kegiatan lembaga nirlaba tersebut. Laporan ini juga dapat menunjukkan bahwa lembaga sudah tidak aktif, sehingga bisa dicabut status badan hukumnya.
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Sejak era reformasi, pendirian salah satu bentuk lembaga nirlaba yaitu
LSM sangat fenomenal. Dalam artian kuantitas, bermunculan banyak LSM. Sedemikian banyaknya hingga muncul istilah industri LSM. Artinya LSM dianggap
sebagai komoditas yang dapat menghasilkan keuntungan, mirip seperti industri. Maraknya pendirian LSM serta absennya mekanisme pembinaan dan pengawasan dari pemerintah, membuat LSM menjadi bentuk lembaga nirlaba yang
serba gelap.

.in

te

gr

as

LSM berbentuk Yayasan merupakan bentuk favorit untuk menjalankan bisnis tanpa bayar pajak. Dengan berkedok yayasan, kegiatan yang sebenarnya bukan tergolong kegiatan sosial dijalankan dengan tujuan murni untuk
menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Sedemikian maraknya hingga pada
prakteknya tidak jelas apa beda yayasan dan perusahaan dalam suatu tender
pengadaan barang/jasa? Atau perbedaan antara yayasan dengan perusahaan
konsultan misalnya.
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Yayasan berbisnis adalah salah satu pendorong utama dalam penerbitan
UU Yayasan. Dengan pertimbangan inilah maka yayasan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemilik atau pendirinya. Hal ini jelas dinyatakan bahwa
kekayaan yayasan adalah kekayaan pendiri yang sudah dipisahkan. Jadi tidak
bisa lagi harta yayasan diambil kembali oleh pendirinya atau oleh pembina. Sayangnya implementasi di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Belum pernah terdengar adanya penegakan aturan hukum untuk pelanggaran atas azas
kekayaan terpisah ini. Jadi pendiri sekaligus pembina yayasan tetap menjalankan sendiri yayasannya dan keuntungan yayasan dianggap merupakan keuntungan pribadinya sebagai pendiri/pembina.
Masih banyak lembaga nirlaba yang berdiri dan hidup karena pendirinya
saja. Mereka berdiri dengan dana yang disisihkan oleh para pendiri. Kemudian
beroperasi dengan bantuan para pendiri ini. Keberlanjutannya dengan demikian
tergantung pada niat dan komitmen dari para pendirinya. Lembaga seperti ini
tertutup terhadap masyarakat. Demikian juga kontribusinya terhadap pemecahan problem sosial masyarakat tergantung pada niat baik pendirinya.
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Dukungan masyarakat terhadap pertumbuhan lembaga nirlaba masih
sangat sedikit. Donasi dari masyarakat masih terbatas diberikan pada lembaga
yang terkait dengan keagamaan dan etnis tertentu atau diberikan untuk suatu
bencana alam.
Fakta ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak merasa memiliki kepentingan terhadap perkembangan dan kehidupan lembaga nirlaba. Bila ada yang
hidup dan beraktivitas sebagian karena didukung oleh pendirinya. Demikian
juga sebagian lagi beroperasi karena dukungan dana dari lembaga asing. Pada
bagian yang lain, lembaga beroperasi dan berkembang karena operasi bisnis dan
komersial yang sukses. Dengan kedok lembaga nirlaba tentunya.
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Harapan Masyarakat atas lembaga nirlaba
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Seiring dengan maraknya pendirian lembaga nirlaba terutama sejak era
reformasi, proses seleksi alam berlangsung. Lewat media massa masyarakat
mengetahui perilaku lembaga nirlaba yang tidak selaras dengan sifatnya. Lembaga yang seharusnya bersifat sosial dan melayani masyarakat, justru mengeruk
dana atas nama masyarakat. Kemiskinan dan keterbelakangan di suatu wilayah
justru menjadi ‘komoditi’ bagi lembaga nirlaba untuk menggalang dana dari donatur.
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Setelah lembaga nirlaba berbisnis dengan kedok sosial, kini korupsi dan
pemborosan dana semakin menambah daftar panjang ‘dosa’ lembaga nirlaba di
mata masyarakat. Bahkan sejak isu pencucian uang (money laundering) beredar
dan peraturan dikeluarkan, lembaga nirlaba terutama yang berbentuk yayasan
dicurigai bermain sebagai alat pencucian uang.
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Kini masyarakat mulai menuntut transparansi dan akuntabilitas setiap lembaga nirlaba. UU Yayasan sudah mengakomodir permintaan ini dengan kewajiban untuk mempublikasikan laporan tahunan kegiatan serta laporan
keuangan lembaga. Demikian juga UU tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah mensyaratkan lembaga non-pemerintah untuk membuat laporan keuangan
dan kegiatan untuk dipublikasikan. Sayangnya belum ada sanksi bagi lembaga
yang tidak patuh. Meskipun masyarakat sudah ‘menghukum’ mereka dengan
tidak mau memberikan donasi kepada sembarang lembaga. Hal ini mengakibatkan ketergantungan lembaga nirlaba di Indonesia kepada pendirinya atau
kepada donatur lembaga asing.
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Transparansi dan akuntabilitas mencakup keterbukaan dari lembaga untuk menginformasikan dua hal. Pertama, berapa dan untuk apa dana yang dikumpulkan lembaga. Kedua, bagaimana lembaga menggunakan dana yang ada.
Apakah dengan tidak mengindahkan efisiensi atau kerap disebut boros. Lembaga perlu menginformasikan masyarakat akuntabilitasnya dalam bentuk penggunaan dana secara efisien. Dengan dana yang seminimal mungkin bisa dicapai
tujuan yang maksimal.
Tuntutan masyarakat tersebut dapat terpenuhi ketika pengurus lembaga
nirlaba memiliki kemauan untuk transparan. Artinya, niatan untuk transparan
kepada donatur, masyarakat, pemerintah dan siapa saja harus ada dibenak setiap pengurus lembaga nirlaba.
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Disamping kemauan untuk transparan dan akuntabel, tentu kemampuan teknis untuk mewujudkannya sama pentingnya. Misalnya dibutuhkan kemampuan teknis untuk dapat menghasilkan laporan keuangan dalam bentuk
yang baku sebagai media pelaporan sumber dana dan penggunaannya. Diperlukan kemampuan untuk mengelola keuangan secara baik dan memenuhi kaidahkaidah pengelolaan yang umum.
Pengelolaan Keuangan Lembaga nirlaba
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Buku ini mencoba untuk memberikan panduan praktis bagi para pengelola lembaga nirlaba. Hal ini dirasa penting karena peranan keuangan yang
vital dalam operasional suatu lembaga. Dengan demikian pengelolaan sumber
dana harus memenuhi kaidah-kaidah keuangan yang baku dan sebagai bentuk
pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat luas.
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Beberapa hal yang dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan yang baik
dalam suatu lembaga nirlaba antara lain:
• Pencapaian misi sosial lembaga; dengan perencanaan serta pengelolaan yang
terrencana baik, lembaga dapat memperkirakan kebutuhan dana serta kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut sejak awal.
• Efisiensi penggunaan dana. Pengelolaan keuangan lembaga nirlaba yang
baik akan memampukan lembaga mengatur besaran dana yang dibutuhkan.
Demikian juga ketersediaannya pada waktu yang tepat.
• Pengamanan asset lembaga nirlaba yang merupakan harta yang diperoleh
dari publik maupun donor
• Pengembangan dan pertumbuhan lembaga nirlaba melalui pengembangan
sumber-sumber pendanaan atau sumber pendapatan.
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Materi yang akan dibahas dalam buku ini mengikuti alur proses kegiatan
dalam lembaga nirlaba sehari-hari. Urutan materi akan dimulai dari pendapatan
dan biaya sebagai suatu kesatuan proses. Kemudian dilanjutkan dengan proses
dokumentasi pendapatan dan pengeluaran tadi dalam bentuk kegiatan akuntansi termasuk analisa atas data-data keuangan yang dihasilkan.
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Pengelolaan keuangan lembaga akan bermuara pada uang kas. Bahasan
tentang pengelolaan uang kas akan dimulai dengan pembuatan proyeksi arus
kas keluar dan masuk. Proyeksi ini dibuat dari anggaran lembaga. Selain arus
kas, diperlukan juga penetapan jumlah uang kas yang minimum harus ada di
rekening lembaga untuk menjaga sekiranya proyeksi yang dibuat meleset. Keseluruhan proyeksi tentu harus direview pada periode-periode tertentu untuk kemudian perubahan-perubahan yang diperlukan dapat dibuat.
Dari hasil proyeksi arus kas masuk dan keluar tentu terdapat beberapa
periode dimana saldo kas diperkirakan akan besar. Bila saldo kas ini menurut
proyeksi baru akan digunakan beberapa bulan yang akan datang, maka lembaga dapat menginvestasikannya ke dalam berbagai instrument ivestasi. Bahasan
pada bab ini akan mencakup mengenai dasar-dasar investasi, pemahaman tentang resiko investasi serta tentang etika dalam penempatan dana di instrumen
investasi.
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Sebagai entitas yang taat kepada aturan-aturan pemerintah, maka lembaga nirlaba juga tidak dapat mengelak dari kewajiban perpajakan. Untuk itu
diringkaskan beberapa jenis pajak yang menyangkut kewajiban lembaga nirlaba.
Pembahasan akan dimulai dari kewajiban pajak untuk lembaga sendiri serta
kewajiban pemotongan pajak orang atau badan lain (withholding tax). Selain
pajak penghasilan, bahasan akan melebar sampai ke pajak atas properti, pajak
pertambahan nilai dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tentunya
tidak lupa dijelaskan pasal-pasal yang memungkinkan lembaga nirlaba untuk
memperoleh pembebasan kewajibannya karena kegiatan sosialnya.
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Untuk menjamin bahwa seluruh mekanisme sistem dan prosedur yang
ditetapkan dijalankan serta mencapai tujuannya, maka pada bagian selanjutnya
akan dibahas mengenai pengendalian intern (internal control). Bahasan akan
mencakup tujuan, unsur unsur, cirri-ciri dari pengendalian intern lengkap dengan contoh internal control pada area-area kegiatan tertentu.
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Terakhir bahasan akan mencakup audit atau pemeriksaaan. Sebagai
sarana untuk menyatakan akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan keuangan
maka audit menjadi bagian yang melekat. Sebagai kegiatan yang memastikan
bahwa seluruh proses sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang ditetapkan lembaga, maka dilakukan audit internal. 		
Untuk memberikan
informasi yang relatif lebih bisa dipercaya bagi pihak ekstern (donor, partner,
masyarakat dll), maka audit eksternal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik juga akan dibahas disini terutama implikasinya dalam proses kegiatan sehari-hari.

PENDAPATAN DAN BIAYA
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Pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga berfungsi untuk menyediakan dan mengalokasikan sumber dana yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan lembaga. Ditilik dari istilah pengelolaan (management),
maka tentu kaitannya dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan/evaluasi. Terjemahan praktis dari pengelolaan keuangan adalah:
a. Penyusunan anggaran sebagai wujud dari kegiatan perencanaan.
b. Arus kas masuk dari pendapatan serta arus keluar dari pengeluaran diadministrasikan dan dilaporkan.
c. Audit dan evaluasi serta analisa atas kinerja keuangan lembaga dilakukan
sebagai perwujudan dari aspek evaluasi.
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Pada bagian ini akan dibahas mengenai sumber-sumber pendapatan lembaga nirlaba. Bersamaan dengan itu, dibahas pula permasalahan-permasalahan
yang kerap terjadi pada perolehan sumber dana tadi. Pada setiap jenis sumber
pendanaan akan dibahas pula biaya-biaya yang timbul untuk memperoleh sumber dana ini. Diharapkan pembaca dapat mempertimbangkan potensi sumber
dana yang bisa diraihnya serta implikasinya terhadap biaya peroleh pendapatan.
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Arus pendapatan
Potensi serta jenis pendapatan yang bisa diperoleh oleh lembaga nirlaba
jauh lebih bervariasi dari lembaga komersial. Yayasan misalnya, selain memperoleh pendapatan dari sumbangan dan donasi, ia juga dapat menjalankan unit
usaha komersial. Demikian juga asosiasi, perkumpulan, koperasi atau organisasi para profesi tertentu yang dapat memperoleh pendapatan dari anggotanya
sambil memiliki unit usaha komersial.
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Sumber-sumber dana bagi lembaga nirlaba di Indonesia dapat dilihat
pada bagan dibawah ini.

Bagan 1. Sumber Pendanaan Lembaga
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Pendapatan untuk menutup biaya
Lembaga nirlaba yang bergiat di bidang kesehatan dengan cita-cita memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin kota akan memiliki
biaya operasional dan biaya kegiatan program. Biaya operasional lembaga misalnya keperluan alat tulis, honor staff lembaga dan sebagainya. Sedangkan biaya
kegiatan program adalah biaya-biaya yang terkait dengan kegiatan pelayanan
kesehatan tadi. Misalnya gaji dokter, perawat yang melakukan pengobatan, biaya obat-obatan yang disediakan bagi masyarakat dan sebagainya.
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Pendapatan pada lembaga nirlaba digunakan untuk beberapa tahap.
Pada lembaga yang baru berdiri, maka pendapatan diharapkan dapat memenuhi
biaya operasional lembaga. Pendapatan digunakan untuk membiayai pengeluaran gaji staff, sewa ruang kerja, biaya komunikasi, alat tulis kantor dan sejenisnya.
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Pada tahapan berikutnya, pendapatan diharapkan dapat membiayai kegiatan programnya. Disamping operasional lembaga, maka dibutuhkan dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan. Bila lembaga mendapatkan dukungan dana dari donor, maka kegiatan yang dilakukan bisa saja ditentukan oleh
donor. Banyak LSM yang ada pada tahapan ini. Ketika donor memberikan dana
untuk kegiatan, maka dana ini dapat digunakan untuk biaya operasional dan
biaya kegiatan atau program.
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Tahapan selanjutnya adalah lembaga mampu memiliki sumber dana
sendiri untuk menjalankan program yang merupakan cita-cita pendiriannya.
Akan sangat ideal ketika donor juga mendanai kegiatan yang merupakan citacita pendirian lembaga, jadi saling bersinergi.

Bagan 2. Tahapan Pendanaan Lembaga

Pendapatan untuk kegiatan lebih dari satu tahun
Pendapatan yang diperoleh selama satu tahun idealnya mampu menutup
biaya operasional dan biaya program untuk tahun tersebut. Bila ini sudah
tercapai maka lembaga setidaknya sudah dapat melakukan cita-cita kegiatannya
pada tahun berjalan.
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Pada beberapa lembaga, mereka sudah berada pada tahapan yang
lebih maju. Pendapatan yang diperoleh pada tahun ini, lebih besar dari biaya
operasional dan program. Sehingga mereka membukukan surplus. Sisa dana ini
digunakan untuk mendanai kegiatan operasional dan program lembaga tahun
yang akan datang. Jadi keberlangsungan program lembaga terjamin karena ada
sisa dana dari tahun lalu.
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Misalnya lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dengan membuka
sekolah kejuruan. Biaya operasional sudah dapat dipenuhi dari pendapatan dari
murid sekolah. Demikian juga kegiatan program berupa operasional sekolah juga
dapat dipenuhi dari hasil iuran murid sekolah. Bahkan setiap tahun diperoleh
kelebihan pendapatan atau surplus. Akumulasi surplus ini pada tahun yang
akan datang dapat digunakan untuk menjalankan program baru. Misalnya
dengan membuka kelas tambahan untuk jurusan lain, sehingga jurusan yang
ada lebih bervariasi. Atau membuka kursus-kursus di lokasi yang sama
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Lebih maju lagi, lembaga memiliki sumber pendapatan yang tetap. Artinya
ada tidaknya kegiatan program, dana untuk itu sudah tersedia. Ketersediaannya
bahkan mencakup beberapa tahun ke depan. Sehingga perencanaan kegiatan
program dapat berjalan lebih baik karena bisa merencanakan kegiatan 5 tahunan
misalnya. Tanpa perlu kuatir pada ketersediaan dananya.
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Misalnya Lembaga nirlaba memiliki dana abadi yang ditempatkan pada
deposito di bank. Bunga dari deposito ini boleh digunakan dan dianggap sebagai
pendapatan oleh lembaga. Jadi kegiatan program dan operasional dibiayai oleh
pendapatan dari dana abadi. Demikian juga ketika lembaga memperoleh dana
abadi berupa asset properti seperti rumah. Asset ini kemudian disewakan dan
hasilnya digunakan oleh lembaga.

Bagan 3 Tahapan Pendapatan Biaya Lembaga

Kondisi pendapatan lembaga berpengaruh terhadap cara pengelolaan
keuangannya. Pada tahapan awal dimana pendapatan baru digunakan untuk
biaya operasional, maka pengelolaan keuangannya lebih sederhana. Demikian
seterusnya pada tahapan berikutnya akan lebih kompleks dan membutuhkan
perangkat analisa yang lebih baik.
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Jenis-jenis pendapatan Lembaga Nirlaba
Jenis-jenis pendapatan lembaga nirlaba akan dibahas berikut ini. Perlu
diingat bahwa bisa saja suatu lembaga memiliki satu atau lebih pendapatan.
Demikian juga tidak tertutup bahwa suatu lembaga hanya memiliki satu jenis
pendapatan saja. Pada banyak lembaga,terutama dari kalangan LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) pendapatan lembaga mayoritas didominasi oleh satu jenis
pendapatan saja yaitu hibah dari lembaga donor. Akibatnya ketika kegiatan
selesai,dana hibah juga berhenti dan lembaga langsung lumpuh.
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Pada beberapa yayasan pribadi yang tertutup, pendiri sangat berperan
dalam mendirikan dan menjalankan operasional yayasan. Dengan demikian
sumber dana bagi pendirian dan operasional lembaga berasal dan tergantung dari
pendiri. Pendiri disini bisa berupa individu sendiri, sekeluarga atau kelompok.
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Pendapatan dari kegiatan program lembaga
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Pembahasan untuk jenis pendapatan akan mencakup beberapa aspek
penting yaitu:
• karakteristik atau sifat khusus dari jenis pendapatan ini
• perencaaan dan proyeksi arus dana dari setiap jenis pendapatan
• problem-problem yang mungkin muncul dan solusi yang mungkin diterapkan
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Secara umum masyarakat berpendapat bahwa lembaga nirlaba sudah
memiliki sumber dana untuk digunakan membiayai kegiatannya. Dengan
demikian lembaga dianggap tidak layak mencari pendapatan dari kegiatannya.
Pendapat ini tidak seluruhnya benar, namun juga tidak seluruhnya salah. Bahwa
lembaga nirlaba tidak seharusnya mencari pendapatan dari kegiatannya memang
benar. Apalagi pendapatan tersebut menghasilkan keuntungan. Hal ini dapat
diartikan sebagai lembaga nirlaba
Fungsi Pendapatan bagi lembaga
yang beroperasi komersial.
Untuk lembaga yang memiliki potensi
1. Kelangsungan Hidup Lembaga
untuk memperoleh pendapatan justru
2. Perluasan Pelayanan sosial
dari kegiatan programnya sendiri, tiga
3. Penghargaan dari masyarakat atas jasa
hal penting yang perlu diperhatikan
yang diberikan lembaga
sebagai
landasan
bagi
peroleh
pendapatannya.
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a. Kelangsungan hidup lembaga
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Suatu lembaga berdiri dan beroperasi tentu diharapkan untuk jangka
panjang. Dukungan dana dari pendiri atau donatur tentu tidak dapat diharapkan
selama-lamanya. Dengan demikian lembaga harus berusaha agar mandiri. Dalam
sisi pendanaan, kemandirian ini dapat terlihat dari adanya sumber-sumber
dana selain dari pendiri lembaga. Dalam jangka panjang diharapkan pendiri
atau bahkan donatur lainnya bila menghentikan donasinya, maka lembaga tetap
dapat memberikan pelayanannya kepada masyarakat.
Contoh sederhana adalah lembaga yang memberikan pelayanan berupa
penyediaan sarana air bersih. Pada awalnya, lembaga menyediakan sarana awal.
Sesudahnya, sarana perlu dirawat. Demikian juga operasional dan pemeliharaan
tentu membutuhkan dana. Biaya perbaikan, listrik pegawai dan sebaganya
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perlu dicadangkan. Tentu saja tidak mungkin mengandalkan lembaga untuk
senantiasa memberikan pelayanan ini. Untuk itu, setiap penggunaan air bersih
bisa dikenakan tarif yang disepakati berdasarkan kemampuan masyarakat.
Tujuannya sederhana saja, agar kesinambungan pelayanan ini dapat terjamin
dengan tersedianya dana pemeliharaan dan operasional.
b. Perluasan Pelayanan Lembaga.
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Lembaga dengan misi pelayanan tentu diharapkan dapat memperluas
cakupan pelayanannya. Suatu lembaga pendididikan diharapkan dapat
menjangkau lebih banyak lagi calon murid. Dengan demikian manfaatnya bagi
masyarakat menjadi lebih besar. Untuk itu, lembaga memerlukan lebih banyak
sumber dana. Bila dana yang ada hanya untuk menjalankan kegiatan sekarang,
maka dibutuhkan pendapatan tambahan untuk memperluas cakupannya.
Pendapatan dari kegiatan lembaga saat ini dapat diharapkan menjadi sumber
perluasan kegiatan lembaga.
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Contoh yang paling mudah ditemui adalah pada lembaga pendidikan.
Pada banyak yayasan yang menaungi banyak sekolah diberlakukan subsidi
silang. Artinya sekolah yang ada di daerah yang mayoritas orang tua murid
tergolong berkecukupan, akan dikenakan pembayaran biaya pendidikan
yang jumlahnya cukup besar sehingga terkesan menimbulkan keuntungan.
Pendapatan ini kemudian digunakan untuk menutupi biaya sekolah di wilayah
lainnya. Wilayah yang disubsidi adalah wilayah dimana mayoritas orang tua
murid adalah miskin. Dengan demikian pendapatan dari wilayah yang lebih kaya
digunakan untuk membiayai operasional di wilayah yang lebih miskin. Secara
total terjadi perluasan pelayanan dengan adanya pendapatan ini.
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c. Penghargaan dari masyarakat untuk jasa yang diberikan
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Tidak seluruh pelayanan yang gratis akan diapresisasi atau dihargai oleh
penerimanya. Dengan mewajibkan pengguna untuk membayar, yang berarti
pendapatan bagi lembaga, mereka justru akan menghargai jasa tersebut. Pada
jenis pelayanan yang membutuhkan partisipasi masyarakat, maka pengenaan
tarif justru akan membuat masyarakat lebih menghargainya. Air bersih yang
diberikan secara gratis termasuk sarananya akan membuat masyarakat merasa
bahwa sarana tersebut bukan miliknya. Ketika terjadi kerusakan maka tidak ada
yang merasa tergerak untuk memperbaikinya. Demikian juga pemeliharaan dari
sarana yang diberikan pada banyak kasus tidak ada yang melakukannya.
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Jenis pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama lembaga sangat
lumrah dan umum bagi lembaga yang bergerak di sektor kesehatan, pendidikan,
pertanian dan sejenisnya. Lembaga yang bergerak di bidang lingkungan dengan
memperkenalkan kertas daur ulang umumnya menjual produknya. Hasil
penjualan ini merupakan pendapatan bagi lembaga. Dana yang diperoleh dapat
digunakan untuk kegiatan lembaga seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah,
pelatihan bagi siswa-siswa dan lainnya.
Untuk lembaga berdasarkan sifat kegiatannya dapat menghasilkan
pendapatan dari kegiatannya programnya maka suatu kebijakan atau arahan
umum perlu ditetapkan dimuka. Misalnya, dibutuhkan kebijakan umum
lembaga untuk menetapkan sumber-sumber pendapatan apa saja yang boleh
15

digali dan diterima lembaga. Termasuk juga berapa besaran pendapatan yang
bisa dipungut. Tanpa memberatkan masyarakat pada satu sisi, namun juga
tidak mengancam keberlangsungan hidup lembaga pada sisi yang lain.
Kebijakan juga perlu ditetapkan untuk masyarakat yang tidak mampu.
Kasus ini kerap terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Karena lembaga
menetapkan tarif bagi pelayanannya dan dirasa terlalu tinggi, tidak ada kebijakan,
maka sasaran kegiatan justru menjauh. Kebijakan diperlukan untuk mengatasi
masalah ketika orang miskin datang untuk berobat namun tidak memiliki uang.
Secara singkat kebijakan bisa berupa arahan finansial dan juga etika. Semua
ini diperlukan agar lembaga tidak mencurahkan energinya hanya semata-mata
memupuk pendapatan sebanyak-banyaknya.
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Dengan demikian, pengelolaan biaya, penentuan besarnya pendapatan
yang diharapkan sangat tergantung pada kondisi keuangan lembaga. Bila
lembaga sudah memiliki dana yang cukup untuk operasional, maka pendapatan
ditujukan untuk menanamkan rasa memiliki bagi masyarakat yang dilayani. Biaya
yang dikeluarkan tidak memiliki hubungan dengan pendapatan. Besarannya
tidak perlu dikaitkan dengan besaran pendapatan. Biaya diukur dari banyak
masyarakat yang memperoleh manfaat dari kegiatan lembaga.

du

i-e

YB

Biaya pelayanan justru merupakan fokus bagi lembaga dalam memberikan
jasanya. Pengelolaan biaya lebih fokus pada pencapaian tujuan dari lembaga.
Dengan demikian, pengelolaan akan lebih berorientasi pada hasil dari kerja
sosial lembaga, dari pada besaran yang dapat dihemat.
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Masalah yang kerap terjadi dalam pendapatan jenis ini adalah
pengumpulan atau kolektibilitasnya. Pendapatan karena bukan fokus utama dari
lembaga nonprofit cenderung tidak dikelola dengan disiplin. Pendapatan harus
segera direalisir dalam bentuk tunai. Dengan demikian tagihan perlu dimonitor
dan dilakukan penagihan segera. Terutama bagi lembaga yang mengandalkan
pendapatan untuk operasional dan kelanjutan lembaganya.
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Pada lembaga yang memang mengandalkan pendapatan, maka biaya yang
akan dikeluarkan harus dianalisa serta direncakan bersama dengan pendapatan.
Bila tidak dapat dihindarkan kondisi biaya lebih besar dari pendapatan, maka
perlu dicarikan tambahan pendapatan. Misalnya dari sumbangan atau usaha
komersial lainnya.
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Pendapatan dari pelayanan program mirip dengan pembayaran dari
penerima layanan. diterima oleh lembaga dari masyarakat merupakan ‘balas jasa’
dari layanan yang diberikan meskipun tidak sepenuhnya demikian. Lembaga
memiliki kebebasan untuk menggunakan hasil pendapatan ini. Oleh karena
itu, pendapatan dari layanan program dikategorikan sebagai pendapatan tidak
terikat (unrestricted revenue).
Untuk pendapatan dari layanan program lembaga, pengelolaan arus kas
masuk dan keluar tidak berbeda dengan lembaga komersial. Arus kas masuk
ditentukan oleh kecepatan pengumpulan uang masuk. Bila memang dana
sudah tersedia maka tinggal lagi menambahkan arus kas masuk dari pelayanan
programnya. Sedangkan arus kas keluar dapat diprediksi dari rencana kegiatan
program lembaga.
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Pendapatan dari sumbangan/donasi
Sumbangan merupakan jenis pendapatan yang relatif masih sedikit
dieksploitasi di Indonesia. Apalagi untuk sumbangan yang diperoleh dari
individual. Meskipun
masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat
yang komunal dan tidak individualis. Bahkan pada kehidupan sehari-hari
menyumbang bukanlah tindakan yang jarang dilakukan.
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Sumbangan adalah pendapatan
Terdapat
beberapa
dugaan
mengapa kebiasaan individu untuk lembaga tanpa harus menyajikan
memberikan sumbangan masih sangat
suatu balas jasa atau produk
kecil.
Pertama,
masyarakat
belum
langsung kepada pembelinya.
sepenuhnya percaya kepada lembaga
nirlaba. Apalagi jika lembaga tersebut
tidak didukung oleh nama-nama yang
meyakinkan masyarakat akan kejujuran serta integritasnya. Kedua, sumbangan
masih hanya ditujukan untuk bencanan alam dan keagamaan. Belakangan
media sosial dan televisi mulai melebarkan target sumbangan. Koin untuk
Prita, Sumbangan untuk Darsem antara lain. Ketiga, kondisi ekonomi sebagian
besar masyarakat belum mampu untuk menyumbang. Hal ini bukan berarti
seluruh masyarakat sangat miskin. Lebih kepada perilaku dari masyarakat
untuk mengutamakan menabung bagi hari tuanya, menolong keluarga terdekat,
membiayai orang tua dan mertua. Mungkin kondisi ini disebabkan oleh tingginya
ketidakpastian hidup di Indonesia.
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Sumbangan merupakan pendapatan yang didapat tanpa harus
menyajikan suatu balas jasa atau produk langsung kepada pemberinya. Dengan
demikian sumbangan adalah murni merupakan niat baik dari pemberinya.
Sumbangan dapat diberikan oleh suatu badan maupun oleh individu. Demikian
juga komitmen pemberiannya. Sumbangan dapat berupa pemberian insidental,
hanya sekali. Bisa juga sumbangan diberikan secara reguler atau teratur.
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Sumbangan umumnya lebih sulit untuk diproyeksikan, apalagi
direncanakan karena sifatnya yang tergantung pada kegiatan atau program
tertentu. Kegiatan bisa direncanakan dan dirancang, kemudian disebarkan
kepada para donatur potensial. Namun tetap saja hasilnya sulit untuk
diprediksikan.
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Beberapa kejadian justru tidak direncanakan dan diluar kontrol lembaga,
misalnya bencana alam. Dengan terjadinya bencana alam, maka lembaga
memiliki kesempatan untuk menggali sumbangan. Kegiatan yang dirancang
terkait dengan penanganan bencana dapat disebarkan kepada masyarakat
calon penyumbang. Pada beberapa kasus, tanpa kegiatan yang spesifikpun,
sumbangan berdatangan ketika terjadi bencana. Umumnya hal ini dialami
oleh lembaga nonprofit yang sudah dikenal masyarakat. Ketika terjadi bencana
alam, maka Palang Merah Indonesia (PMI) akan menerima banyak sumbangan
dari donatur individual maupun perusahaan. Hal ini terkait dengan nama dan
citra PMI yang sudah lekat dibenak masyarakat. Sehingga mereka tidak perlu
menjabarkan secara rinci kegiatan apa yang hendak dilakukannya terkait dengan
bencana.
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Komitmen sumbangan teratur masih jarang ditemukan di Indonesia. Hal
ini disebabkan antara lain oleh teknis pemberian sumbangan. Kemudahan bagi
para penyumbang dalam menyampaikan sumbangannya perlu diperhatikan.
Terutama ketika sumbangan tidak dalam jumlah yang besar. Perlu dirancang
mekanisme penyampaian yang memudahkan dan murah. Misalnya untuk
sumbangan reguler berjumlah kecil, tentu perlu dihitung berapa waktu dan
ongkos yang dikeluarkan jika sumbangan itu disampaian langsung. Demikian
juga ketika sumbangan akan disampaikan ke rekening bank lembaga. Perlu
diperhitungkan pengorbanan penyumbang untuk pergi ke bank.
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Saat ini sudah dimulai upaya untuk memudahkan transaksi ini dengan
penggunaan teknologi. Misalnya transfer lewat ATM yang tidak memungut biaya.
Atau lewat mekanisme auto-debit, dimana rekening penyumbang setiap bulan
akan berkurang secara otomatis sebanyak sumbangan yang disepakatinya.
Demikian juga penggunaan pesan singkat lewat telfon genggam (SMS) sudah
dimulai sebagai cara penyampaian sumbangan.
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Pendapatan dari sumbangan tergolong sebagai pendapatan terikat
sementara. Artinya, pendapatan dari sumbangan yang diperoleh karena
suatu kejadian tertentu mensyaratkan penggunaan yang khusus. Yaitu untuk
kegiatan yang terkait langsung. Misalnya untuk kejadian bencana banjir. Ketika
lembaga memperoleh sumbangan, maka penyumbang berharap bahwa dana tadi
digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan musibah banjir. Dengan kata
lain, sumbangan mengikat lembaga untuk menggunakannya sesuai dengan
harapan dari penyumbang.
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Bila sumbangan diperoleh secara reguler, artinya sumbangan diberikan
karena donatur percaya kepada lembaga. Dengan demikian sumbangan bisa saja
tidak terkait dengan suatu kegiatan khusus. Pada kasus ini, ketika penyumbang
tidak menyatakan secara spesifik, maka sumbangan dikategorikan sebagai
pendapatan tidak terikat. Artinya penggunaan pendapatan ini tergantung pada
lembaga.
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Apakah berarti potensi penyalahgunaan sumbangan dalam artian
penggunaan yang jauh dari misi sosial lembaga bisa terjadi? Tentu saja masih bisa.
Karena penggunaan pendapatan tidak terikat dari suatu lembaga seharusnya
tunduk kepada tujuan pendirian lembaga itu sendiri. Jadi penggunaannya masih
terikat pada tujuan sosial pendirian lembaga.
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Sumbangan akan direalisir setelah melalui serangkaian usaha pendekatan
dan sebagainya. Disamping itu karena tidak adanya balas jasa yang mengikat
maka komitmen sumbangan itu sendiri belumlah jaminan bahwa sumbangan
dapat direalisir penerimaan uang kasnya.
Kebijakan untuk pengelolaan pendapatan dari sumbangan perlu
ditetapkan oleh lembaga. Dalam banyak kasus sumbangan yang diterima harus
dicermati sumbernya serta kesesuainnya dengan visi dan misi lembaga. Misalnya,
bolehkan menerima sumbangan dari perusahaan rokok? Untuk lembaga yang
bergiat dibidang pemberantasan penyakit pernafasan, ini kontradiktif. Pelu
dibahas dan diatur terlebih dahulu dalam kebijakan lembaga.
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Hal yang sama bisa terjadi antara lain bagi lembaga konservasi
lingkungan. Tawaran kerjasama, donasi atau bentuk-bentuk lain dari korporasi
perlu diantisipasi. Ketika lembaga nirlaba menerima sumbangan dari pengusaha
kayu yang jelas sering bermasalah, maka sumbangan ini akan menimbulkan
masalah etika. Begitu juga sumbangan dari pemerintah daerah yang realisasinya
tidak sebesar angka pertanggungjawaban yang ditandatangani. Sebelum hal ini
terlanjur menciptakan perbedaan pendapat di dalam lembaga, maka sejak awal
pendirian perlu ditetapkan kebijakan tentang sumbangan apa saja yang tidak
boleh diterima.
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Problem dalam mengelola pendapatan yang berasal dari sumbangan
adalah kontinuitas dan kepastian. Karena sifatnya yang rentan terhadap fluktuasi
serta perubahan,maka sebaiknya suatu lembaga tidak menjadikan sumber
pendapatan ini sebagai sumber utama penggerak program atau kegiatannya.
Dengan tingkat realisasi yang sulit diprediksi, maka program yang direncanakan
memiliki resiko gagal yang tinggi.
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Pendapatan dari grant/hibah
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Pendapatan dari grant atau hibah hampir sama dengan sumbangan.
Bedanya, hibah kebanyakan diberikan oleh suatu lembaga daripada oleh
individual. Belakangan ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun sudah
banyak mengadopsi pemberian hibah ini kepada lembaga nirlaba seperti yayasan,
LSM, Kelompok masyarakat dan sejenisnya.
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Pemberian dana hibah umumnya
sangat spesifik, baik lembaga pemberi
hibah lebih banyak diberikan oleh
maupun dasar pemberiannya. Dana hibah
suatu lembaga untuk kegiatan
diberikan oleh lembaga grant making
tertentu. Jumlah dana hibah
yang memang berfungsi sebagai donor,
biasanya relatif lebih besar
bukan pelaksana suatu kegiatan. Namun
dibandingkan dengan sumbangan
umumnya dana
hibah diberikan dalam
konteks cakupan program dari lembaga
individual
donor tadi. Dengan demikian lembaga donor
yang bergerak di bidang demokrasi misalnya
tidak akan memberikan dana hibah kepada lembaga nirlaba di bidang kesehatan
masyarakat.
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Pemberian dana hibah dimulai dari proposal yang diajukan oleh lembaga
pengaju (grantee). Proposal berisi rencana kerja dan rencana pendanaannya.
Proposal dikirimkan ke lembaga donor setelah mendapat informasi tentang
cakupan kerja lembaga donor tersebut. Bila ditujukan kepada instansi
pemerintah, maka perlu diketahui rincian kegiatan serta tata cara pengajuan
proposal.
Beberapa lembaga menyatakan jumlah maksimum dana hibah yang
tersedia untuk penerimanya. Dengan demikian kegiatan yang diusulkan harus
memperhitungkan informasi ini. Demikian juga beberapa lembaga donor
menetapkan periode-periode penerimaan proposal, evaluasi hingga penetapan
penerima dana. Untuk itu, lembaga nirlaba yang berniat untuk memperoleh dana
hibah perlu memperhitungkan waktu yang telah ditetapkan. Mengingat grant
diberikan berdasarkan proposal, maka pendapatan ini tergolong pendapatan
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dengan pembatasan (restricted) sementara. Karena dana hanya boleh digunakan
untuk program yang diusulkan dalam proposal hibah.
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Kebijakan untuk pencarian sumber pendapatan dari dana hibah (grant)
perlu ditetapkan sejak awal. Misalnya dengan menyatakan bahwa lembaga
akan membebankan 10% dari total biaya pelaksanaan program yang dibiayai
hibah sebagai dana lembaga (institutional fee). Tujuannya agar lembaga
dapat memupuk pendapatan bagi kelangsungannya. Fee ini digunakan untuk
membiayai operasional lembaga dari setiap program hibah yang diperoleh.
Namun tergantung kebijakan pemberi hibah, beberapa lembaga donor tidak
memperbolehkan fee ini namun membolehkan pembebanan biaya operasional
lembaga. Lembaga lain memperbolehkan sampai persentase tertentu namun
tidak memperbolehkan pembebanan biaya operasional lembaga. Jadi hanya
biaya kegiatan program saja plus fee sebesar persentase tertentu.
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Selain besaran fee tadi, maka kebijakan untuk pendanaan kas juga perlu
ditetapkan. Artinya, grant yang diperoleh tentu memerlukan dana tunai untuk
dimulai. Lembaga dapat menetapkan bahwa untuk setiap proyek yang didanai
oleh dana hibah, maka pemberi dana akan memberikan pembayaran dimuka
sebesar persentase tertentu. Hal ini penting untuk ditetapkan ketika lembaga
tidak punya dana tunai untuk memulai kegiatan. Bila pencairan dana harus
menunggu kemajuan kegiatan maka hibah ini berpotensi macet.
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Kebijakan lain yang dapat diputuskan adalah fokus. Artinya kebijakan
lembaga dalam pengiriman proposal harus jelas. Apakah lembaga akan
mengirimkan proposal untuk seluruh kegiatan sepanjang kesempatan untuk
memenangkan grant terbuka, atau justru fokus. Proposal hanya akan dikirimkan
untuk hibah yang programnya sesuai dengan kompetensi serta visi dan misi
lembaga. Dengan demikian lembaga tidak akan melakukan program dari A
sampai Z yang bahkan tidak sejalan dengan keahlian yang dimiliki oleh lembaga.
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Perencanaan arus kas dari sumber dana hibah tergantung pada dua
hal. Pertama, jadwal penetapan apakah proposal yang diajukan diterima atau
ditolak. Kedua jadwal pelaksanaan program. Lembaga-lembaga pemberi dana
hibah umumnya memiliki jadwal pemasukan proposal, penelitian hingga
penetapan diterima tidaknya proposal dari para pengaju. Untuk itu perencanaan
arus kas harus memperhitungkan jadwal penetapan ini plus tenggang waktu
untuk penyelesaian dokumen administrasi seperti penandatanganan perjanjian
pemberian hibah, penyampaian dokumen pendukung lain dan sebagainya.
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Jadwal ini diproyeksikan cenderung lebih lambat dibanding lebih cepat.
Artinya jika suatu lembaga menetapkan pengumuman hibah dilakukan bulan
Juni dan dibutuhkan satu bulan untuk finalisasi dokumen, maka proyeksi
arus kas masuk lembaga sebaiknya dilakukan justru pada bulan Agustus. Lebih
cepat dari Juni jelas tidak realistis. Arus kas keluar berupa biaya program juga
demikian. Penyesuaian akan dilakukan berupa pengeluaran yang akan dilakukan
bulan sesudah penandatanganan dokumen perjanjian.
Teknologi dapat berperan dalam perolehan sumbangan dari grant
berupa pencantuman profil lembaga serta track record yang memadai di website lembaga. Demikian juga data base yang dibangun dapat diajukan sebagai
bahan pembuatan proposal sedemikian hingga proposal merupakan kegiatan
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yang berkelanjutan dimulai dari data base yang sudah dibangun. Demikian juga
program yang merupakan replikasi dari program yang sudah pernah dilakukan
dapat didokumentasikan dengan teknologi yang memadai sehingga nampak
mengesankan.
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Hibah memiliki problem klasik yaitu kontinuitas. Hampir seluruh hibah
diberikan untuk kegiatan yang sudah ditetapkan dan kontinuitas pada periode
berikutnya tidak terjamin. Akibatnya lembaga jadi sulit untuk mendisain program
yang berkesinambungan karena ketidakpastian pendanaan dimasa depan. Hal
ini dapat terlihat dari lembaga-lembaga yang bergiat dibanyak sektor meskipun
bukan kompetensinya. Motivasinya jelas yaitu tidak menyia-nyiakan dana hibah
yang tersedia meskipun diluar cakupan wilayah kerja atau kompetensi lembaga
itu sendiri.
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Disamping kontinuitas, hibah juga umumnya tidak diberikan untuk
dukungan operasional rutin. Artinya lembaga hanya boleh memasukkan biayabiaya yang terkait dengan program. Biaya-biaya administrasi lembaga tidak akan
didanai dari hibah. Akibatnya lembaga harus memiliki sumber dana lain untuk
menutupi biaya operasional kantor.
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Untuk masalah yang pertama, lembaga akan dapat mempertahankan
pendapatan jika upaya pengiriman proposal dan pengumpulan informasi
mengenai sumber dana dilakukan dengan kontinyu. Untuk itu tepat kiranya jika
lembaga menugaskan staff khusus untuk upaya pencarian dana hibah.
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Hibah yang tidak diberikan untuk dukungan operasional rutin dapat
disiasati dengan pemupukan cadangan berupa pengenaan institutional fee.
Cara lain adalah pembelian aktiva tetap untuk anggaran yang tersedia dalam
skema hibah untuk sewa alat. Tujuannya agar pada proposal yang akan datang,
biaya sewa dapat ditekan seminimal mungkin karena lembaga sudah memiliki
infrasruktur berupa aktiva tetap.
Pendapatan dari bunga, dan hasil investasi lainnya
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Pendapatan yang bersumber dari bunga dan hasil investasi lainnya
merupakan capital income. Artinya pendapatan ini diperoleh dari suatu modal
atau aset lembaga. Untuk memaksimalkan jumlahnya amat tergantung pada
berapa besar nilai investasinya.
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Tidak semua lembaga memiliki kapital atau dana yang besar yang dapat
dikelola untuk menghasilkan pendapatan. Pada beberapa lembaga mereka
dikaruniai endowment fund, atau dana abadi sehingga hasil dari investasi dana
abadi tersebutlah yang digunakan untuk membiaya operasional dan program
lembaga. Kondisi yang demikian tentu sangat ideal karena kontinuitas program
akan terjaga dan lembaga dapat dengan leluasi menjalankan program bahkan
program jangka panjangnya. Akan tetapi sekali lagi tidak banyak lembaga yang
memiliki hal ini.
Terlepas dari berapa besar dana atau
kapital yang dimiliki , pengelolaan arus kas masuk
yang berasal dari investasi lebih ditujukan pada
pemupukannya. Artinya bila lembaga memiliki
21

Tidak semua lembaga memiliki
kekayaan yang cukup untuk
diinvestasikan dan tidak semua
instrumen investasi cocok
dengan karakteristik lembaga
nirlaba

potensi untuk mendapatkan bunga atau bentuk lainnya, maka potensi tadi perlu
dijajaki dan direalisir.
Issue-issue penting yang harus dibahas sebelum lembaga merencanakan
pendapatan jenis ini adalah review atas status keuangan lembaga. Bila
dimungkinkan untuk melakukan investasi, maka kemungkinan itu didukung
dengan informasi yang akurat. Potensi-potensi investasi perlu dipelajari dan
diperhitungkan pendapatan nya.

rg

/

Setelah potensi dapat diidentifikasi,maka resiko yang terkait dengan
upaya mengembangkan dana tadi juga harus diperhitungkan. Lembaga tidak
memiliki kompetensi dan energi untuk mengelola atau mengembangkan dana
atau kapital yang ada guna menghasilkan pendapatan. Untuk itu harus dipilih
alternatif resiko yang rendah. Pada pilihan instrumen investasi, resiko menjadi
kata kunci yang penting dalam proses pemilihannya.
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Dalam teori-teori investasi dinyatakan jelas dan berulang-ulang bahwa
tidak ada satupun instrumen investasi yang menawarkan hasil dan resiko yang
sama-sama tinggi. Hal ini dalam prakteknya dipahami sebagian saja. Artinya,
ketika lembaga menanamkan dananya di instrumen deposito dengan suku bunga
6% misalnya, maka senantiasa muncul pendapat yang menyatakan bahwa hasil
itu terlalu rendah. Kemudian pembandingan dilakukan dengan instrumen lain.
Misalnya dibandingkan dengan investasi di saham yang dijual di pasar modal.
Memang selalu terbuka kemungkinan saham memberikan keuntungan lebih
besar dari 6%, tergantung pada kenaikan harga saham. Namun disamping
potensi keuntungan, juga bisa terjadi justru kerugian. Artinya kemungkinan
untuk dapat untung dan mendapat rugi keduanya bisa terjadi.
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Melihat keuntungan dari suatu instrumen investasi dengan demikian
harus sekaligus melihat resikonya. Salah besar jika hanya membandingkan
tingkat keuntungan, tanpa melihat resikonya. Tidak ada keuntungan tanpa
resiko.

ht

tp

://

w

w
w

Pada umumnya investasi dari lembaga nonprofit tidak boleh mengambil
yang berresiko tinggi. Mudah saja alasannya. Lembaga bukan spesialisasi
atau memiliki keahlian khusus dalam investasi. Mereka hanya memanfaatkan
dana yang berlebih. Dengan demikian selayaknya investasi ditempatkan pada
instrumen yang tidak memerlukan keahlian teknis yang tinggi. Alasan berikutnya
dana lembaga adalah dana yang harus dipertanggungjawabkan. Dana tidak
boleh berkurang karena rugi. Demikian juga dana yang diinvestasikan harus
meningkat jumlahnya. Dengan demikan tidaklah heran jika investasi lembaga
hanya memperoleh hasil yang relatif konservatif seperti bunga deposito misalnya,
karena memperhitungkan resiko yang menghadangnya.
Pelaporan tentang pendapatan dari sumber ini disampaikan reguler
dan berisi tentang realisasi pendapatan dibandingkan dengan rencana semula.
Laporan ini bila dikeluarkan secara periodik dapat memberikan informasi
berguna bagi kelangsungan program yang dianggarkan berasal dari pendapatan
bunga, dividend dan sejenisnya.
Penggunaan teknologi pada sumber pendapatan jenis ini lebih banyak
ditujukan pada pencarian informasi mengenai alternatif investasi yang ada.
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Khususnya untuk pilihan investasi. Saat ini tersedia selain deposito alternatif
investasi berupa obligasi pemerintah (meskipun masih dalam harga per satuan
yang tinggi) dan reksa dana (mutual fund). Reksa dana dapat diakses lewat
internet mengenai harga per unit, prospek serta hasil investasi disana.
Pendapatan dari iuran anggota
Pendapatan dari dari iuran mensyaratkan lembaga untuk memiliki
anggota. Bentuk-bentuk lembaga seperti perkumpulan, asosiasi, kumpulan
profesi memungkinkan untuk kondisi ini. Perkumpulan sebagai salah satu
badan hukum lembaga nirlaba memiliki anggota.
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Kesulitan utama lebih kepada penggalangan keanggotaannya. Masih
banyak lembaga yang tidak memiliki basis anggota. Bila lembaga didirikan
untuk suatu tujuan bersama,maka anggota sudah paham akan kewajibannya.
Asosiasi pengusaha yang terdiri dari pengusaha di bidang yang sama tertentu
merasa perlu untuk memperkuat posisi tawarnya kepada pemerintah. Disamping
itu,bagi pemerintah lebih memudahkan dalam berkomunikasi lewat suatu
lembaga. Untuk itu dibentuk asosiasi industri. Iuran anggota asosiasi ditetapkan
berdasarkan kebutuhan dana asosiasi selama setahun untuk kegiatan-kegiatan
yang sudah disepakati. Atas dasar kebutuhan dan jumlah anggota, ditetapkan
besarnya iuran anggota.
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Individu-individu dengan profesi tertentu juga kerap mendirikan lembaga
nonprofit. Tujuannya kurang lebih sama dengan asosiasi. Dengan demikian
lembaga diharapkan dapat mewadahi kegiatan-kegiatan yang dapat memajukan
profesinya. Beberapa profesi bahkan mensyaratkan adanya wadah ini di setiap
negara. Dengan demikian komunikasi sesama profesi di negara lain lebih mudah.
Misalnya Ikatan Akuntan Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia dan seterusnya.
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Selain lembaga profesi, maka lembaga-lembaga yang bergerak di bidang
kemanusiaan dapat mengundang simpatisannya untuk menjadi anggota. Nilai
lebih yang diperoleh karena menjadi anggota lembaga kemudian dapat ‘ditukar’
dengan kewajiban membayar iuran. Organisasi yang sudah mapan seperti
Rotary Club, Lions Club mengenakan hal yang sama karena keanggotaan pada
organisasi tadi merupakan nilai lebih bagi anggotanya.
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Kebijakan yang diperlukan dalam pengelolaan pendapatan dari iuran
anggota relatif sedikit. Kemungkinan besar jenis-jenis keanggotaan serta besaran
iuran yang perlu ditetapkan. Disamping itu juga diperlukan penetapan mengenai
mekanisme untuk mengikat anggota lewat komunikasi antara lembaga dengan
anggota. Tujuannya agar loyalitas anggota terbentuk dan kontinuitas pendapatan
dapat lebih tinggi.
Pendapatan dari anggota tidak secara eksplisit menunjukkan tujuan
penggunaannya. Namun ditilik dari pendirian lembaga maka secara implisit,
iuran ini diharapkan oleh para anggotanya digunakan untuk kepentingan
profesi. Dengan demikian tergolong sebagai pendapatan yang tidak terikat.
Namun demikian AD/ART dari lembaga akan memberikan batasan-batasan bagi
penggunaannya. Jadi bukan pemberi dana yaitu anggota yang membatasi lewat
pembatasan dari iuran anggota.
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Pendapatan dari usaha komersial
Lembaga nirlaba memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan
dari usaha komersial. Untuk lembaga berbentuk Yayasan, maksimum 25%
dari assetnya dapat digunakan untuk unit usahanya. Bentuk-bentuk lembaga
lainnya belum ada aturan tertulis yang menyatakan boleh atau tidak. Demikian
juga tentang batasan maksimum usaha komersial yang boleh dilakukan. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa sepanjang tidak ada aturan yang melarang,
maka lembaga nirlaba sebenarnya dapat memperoleh pendapatan dari usaha
komersial.
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Terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil untuk memperoleh
pendapatan lewat usaha komersial. Pertama, lembaga terlibat langsung dalam
kegiatan komersial. Untuk itu, lembaga menyediakan modal dan mengelola
langsung kegiatan komersialnya. Rugi atau laba yang diperoleh akan dimiliki
sepenuhnya oleh lembaga. Demikian juga harta atau asset dari usaha komersial
ini merupakan milik lembaga.
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Misalnya, suatu yayasan yang bergerak dibidang kesehatan berupa
klinik. Usaha komersial lembaga adalah dalam bentuk pengoperasian kantin
untuk pengunjung. Lembaga menanamkan modalnya untuk usaha ini dan
mengelolanya.
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Kedua, lembaga tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan komersial
ini. Lembaga berfungsi sebagai investor. Hanya menanamkan dana atau modal.
Pengelolaan dilakukan oleh pihak lain. Pada saatnya, jika kegiatan komersial ini
menghasilkan keuntungan, maka lembaga memperoleh bagian atasnya. Jika hal
ini dilakukan untuk usaha komersial berbentuk Perseroan Terbatas (PT),maka
penyertaan lembaga dihitung dalam bentuk saham. Hasil dari investasi akan
berbentuk dividen. Besarnya tergantung dari porsi saham yang dimilikinya.
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Kebijakan yang perlu ditetapkan dalam perolehan pendapatan dari
keuntungan usaha komersial antara lain :
• Jenis usaha komersial dimana investasi lembaga akan ditaruh.
• Resiko usaha yang ada
• Besaran pendapatan yang ditargetkan
• Pembagian tugas atau pengelolaan yang terpisah
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Jenis usaha komersial yang akan dikelola tentu menyangkut kesesuaian
dengan visi, misi serta tujuan lembaga. Paling tidak bukanlah merupakan
usaha komersial yang kontradiktif. Apalagi yang kontroversil. Dengan demikian
jenis usaha dapat ditetapkan berdasarkan ukuran-ukuran etika, kepantasan
dan tujuan lembaga. Jenis usaha yang melanggar hukum positif, melanggar
kepantasan tentu patut dihindari meskipun memberikan pendapatan yang
besar.
Terkait dengan jenis usaha adalah resiko. Sebagai instrumen investasi,
usaha komersial merupakan upaya pelebaran pendapatan agar lembaga lebih
kokoh secara keuangan. Dengan demikian resiko dari usaha harus diperhitungkan
dengan matang dengan mempertimbangkan tujuan diatas. Resiko yang
tinggi selayaknya tidak diambil karena sumber daya lembaga terbatas untuk
mengelolanya. Disamping itu, unit komersial diharapkan memberi tambahan
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pendapatan bagi lembaga, oleh karenanya kepastian adanya kontribusi
keuntungan lebih diutamakan daripada besarnya kontribusi itu sendiri.
Bagian keuntungan dari unit usaha ini menjadi pendapatan lembaga.
Pendapatan itu sendiri merupakan sumber pembiayaan bagi kegiatan yang
direncanakan. Untuk itu, setiap penganggaran kegiatan, maka besaran
kontribusi dari unit komersial ini seharusnya ditetapkan. Dengan adanya target
maka proses perencanaan kegiatan-kegiatan dapat dilakukan dengan lebih
baik. Termasuk pertimbangan resiko tidak tercapainya jumlah pendapatan yang
diharapkan. Rencana kegiatan dapat disusun berdasarkan scenario-skenario
yang kemungkinan terjadi. Skenario juga memperhitungkan kemungkinan
bagian keuntungan dari unit komersial ini.
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Kebijakan yang terpenting adalah pemisahan pengelolaan unit komersial
dengan program lembaga. Pemisahan secara tegas dapat dilakukan lewat
pembagian tugas dan tanggung-jawab. Sehingga kegiatan komersial dapat
berjalan tanpa keterlibatan dari lembaga dalam operasionalnya sehari-hari.
Pemisahan ini penting dilakukan untuk menghindarkan kerancuan tentang
penggunaan sumber daya lembaga.
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Misalnya, staf keuangan lembaga yang ditugaskan selain untuk kegiatan
program lembaga juga untuk kegiatan komersial. Baginya sulit menentukan
apakah waktu yang dialokasikannya ke program atau ke kegiatan komersial.
Padahal gaji yang diperolehnya seharusnya dicatat sebagai beban program.
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Pembebanan biaya yang tidak akurat dapat memberikan gambaran yang
salah mengenai kinerjanya. Bila ia membebankan ke program lembaga, maka
usaha komersial terlihat memberikan keuntungan besar, karena tidak dikenakan
biaya tenaga kerja yaitu bagian keuangan. Sebaliknya, bila dibebankan ke
program, maka manfaat yang diperoleh program dari staff ini tidak maksimal,
karena ia mengerjakan pekerjaan unit komersial juga sehari-hari. Akibatnya,
program akan berjalan dengan biaya adminsitrasi yang tinggi namun manfaat
yang diperoleh dari penggunaan sumber daya lembaga tadi tidak maksimal.
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Pengelolaan usaha komersial yang terpisah dengan tegas juga terkait
dengan akuntabilitas lembaga. Dalam kaitannya dengan sumber dana lain
seperti grant/hibah dan sumbangan, maka usaha komersial seringkali dengan
cepat ditafsirkan sebagai usaha utama. Dengan kata lain pemberi sumbangan
atau grant akan berpikir bahwa dana yang diberikan digunakan sebagai ‘modal’
usaha komersial. Dengan pengelolaan yang terpisah,maka anggapan tadi dapat
dijawab dengan baik.
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Perencanaan arus uang masuk dari sumber pendapatan ini tergantung
pada kebijakan yang ditetapkan. Lembaga dapat memperoleh pendapatan dari
bagian keuntungan pada periode-periode yang ditetapkan pengelolaan lembaga,
misalnya setiap kuartal, semester atau bahkan setahun sekali. Dengan dasar
kebijakan tadi, dapat direncanakan arus uang keluar dari program.
Teknologi dapat berperan dalam pemisahan fungsi atau dokumentasi
kegiatan usaha komersial dan kegiatan program lembaga sendiri. Dengan teknologi
berupa penggunaan software, maka pemisahan dokumen tadi dapat dilakukan
tanpa harus menggunakan computer yang berbeda. Software akuntansi yang
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beredar umumnya menggunakan fasilitas multi company.
Dengan software ini, dapat dijalankan program akuntansi untuk beberapa
lembaga, bahkan dengan konfigurasi perkiraan (account) yang berbeda. Sehingga
terlihat seperti produksi berbagai jenis laporan untuk berbagai lembaga dari
data masing-masing lembaga. Penggunaan teknologi tentu dapat mengefisienkan
penggunaan sumber daya manusia.
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Problem yang kerap dialami dari pengelolaan sumber dana dari usaha
komersial adalah permodalan serta pengelolaan usaha. Permodalan terkait
dengan besaran dana yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha komersial.
Kerapkali penyisihan sebagian dari surplus program tidak dapat dilakukan
karena surplus tidak senantiasa terjadi dan bila ada kemungkinan jumlahnya
tidak signifikan.
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Pengelolaan usaha mengalami masalah yang berbeda. Kompetensi
pengelolaan menjadi kendala, Karena lembaga memiliki sumber daya yang tidak
kompeten. Kompetensi ini dapat berakibat fatal. Dimulai dari penentuan jenis
kegiatan komersial. Kompentensi yang dangkal mengakibatkan pemilihan yang
salah. Ketidakpahaman mengenai bisnis tertentu tentu berakibat fatal ketika
bisnis tadi dipilih sebagai alternatif usaha. Berlanjut dengan pengelolaan dalam
operasional sehari-hari. Bisa jadi bisnis yang dipilih sudah benar dan memang
menguntungkan. Namun pengelolaan sehari-hari yang tidak sesuai dengan
kaidah bisnis dapat membuat bisnis tidak berkembang, merugi dan bahkan
bangkrut. Sekali lagi pentingnya pemisahan fungsi dan pengelolaan usaha
komersial dari kegiatan program lembaga. Agar pengelolaan fokus dan tujuan
tercapai yaitu usaha komersial memberikan kontribusi pendapatan kepada
pendapatan lembaga.
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Dengan adanya pemisahan maka pengelolaan harus diserahkan
kepada orang yang kompeten. Dengan kata lain,pengelolaan usaha komersial
dapat saja mengangkat orang lain yang memang ahlinya. Konsekuensinya,
pengelolaan lembaga tidak ikut campur dalam proses kegiatan sehari-hari.
Tetapi pengangkatan demikian juga harus disertai dengan tanggungjawab serta
target yang jelas. Diantaranya tujuan dari didirikannya unit komersial tadi, yaitu
untuk menyumbangkan pendapatannya
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Bila unit komersial dapat berjalan dengan arus kas yang terpisah dengan
arus kas lembaga, maka hal ini memudahkan pemisahan kegiatan. Dengan
demikian terjadi pemisahan entitas, kegiatan serta sumber dana. Namun bila
ternyata masih menggunakan arus kas lembaga, maka proyeksi arus kas baik
masuk maupun arus kas keluar harus memperhitungkan kegiatan komersial
tadi. Tentu saja kompleksitas proyek arus kas meningkat drastis menjadi lebih
rumit.
Pendapatan yang diperoleh dari unit usaha komersial, baik itu pengelolaan
langsung maupun hanya penanaman modal tergolong sebagai pendapatan tidak
terikat. Lembaga memiliki keleluasaan penuh untuk menggunakan dana ini.
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Dari berbagai-bagai jenis pendapatan yang mungkin diperoleh oleh
lembaga nirlaba, berikut ringkasan serta karakteristik dari masing-masing jenis
pendapatan.
Tabel 2. Karakteristik Pendapatan Lembaga Nirlaba
Jenis Pendapatan
Kegiatan Program

Karakteristik Khusus
Lebih mudah untuk mendapatkan pendapatan namun pasar atau
kesempatan untuk memperolehnya sangat jarang. Disamping itu
ada potensi terjadi pergeseran dari kegiatan sosial menjadi
kegiatan komersial.

2

Sumbangan

Relatif sulit untuk diperoleh dari masyarakat jika issue yang
diusung bukan tentang etnis, agama atau bencana alam. Namun
belakangan sudah terlihat adanya sumbangan dari individual
untuk issue selain diatas misalnya pendidikan dan kesehatan.
Besarnya sulit diduga dan keberlanjutannya sangat rendah.

3

Grant/Hibah

Diberikan oleh lembaga-lembaga donor tertentu. Dengan
demikian lembaga harus memiliki program yang cocok dengan
arahan program yang dimaui oleh lembaga donor tadi baik
lembaga local maupun internasional.

4

Bunga dan Hasil
Investasi

Hanya beberapa lembaga yang dapat mengimplementasikannya
karena keterbatasan dana dan pengetahuan tentang instrumen
ini. Namun bila dapat dilakukan akan merupakan sumber dana
yang tidak terikat dan keberlanjutannya tinggi.

5

Iuran Anggota

Hanya dapat diapllikasikan untuk organisasi tertentu dimana
umumnya organsiasi profesi atau asosiasi dari beberapa
perusahaan. Iuran dari keanggotaan individual sangat sulit
karena banyaknya anggota dan kecilnya iuran dibandingkan
dengan keanggotaan dari perusahaan atau badan.
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Usaha Komersil
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Merupakan jenis pendapatan lembaga nirlaba yang sangat
kompleks pengelolaannya. Jenis pendapatan ini merupakan
wilayah sektor komersial dan lembaga nirlaba yang ingin ikut
serta berarti berjalan di dua praktek yang berbeda jauh.
Dianjurkan tidak menjalankan bisnis secara langsung melainkan
melalui instrumen kepemilikan dan dikelola secara terpisah dari
lembaga nirlaba.
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ARUS KEUANGAN - BIAYA
Biaya lembaga dapat didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya
lembaga yang dapat disajikan dalam satuan rupiah. Sebagaiamana pendapatan,
biaya lembaga juga harus disajikan dalam satuan mata uang.
Bagaimana dengan pendapatan dan biaya yang tidak dapat disajikan
dalam bentuk rupiah? Pendapatan dalam bentuk tenaga, pemakaian peralatan
pribadi, waktu dari dewan pembina untuk membahas kegiatan lembaga?
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Dalam acara penggalangan dana suatu yayasan, untuk menekan biaya,
personil yang terlibat tidak dibayarkan upahnya. Mereka cukup diberikan makan dan minum secukupnya selama latihan. Demikian juga dengan seragam,
peralatan kerja seperti komputer dan sebagainya. Banyak dari mereka yang
menggunakan peralatan pribadi. Biaya yang dilaporkan jelas tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Sejatinya lembaga sudah menerima sumbangan dalam
bentuk bukan uang dan pada saat yang sama juga sudah mengeluarkan biaya
kegiatan yang bukan uang.
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Ketika pertanggungjawaban kegiatan dipublikasikan, maka yang terlihat
adalah ketidaksempurnaan. Pada sisi pendapatan dicatat seluruh penerimaan
dalam bentuk uang. Namun pada sisi pengeluaran juga hanya mencatat pengeluaran dana. Padahal ‘pengorbanan’ yang terjadi tidak seluruhnya dapat tercatat.
Diantaranya tenaga sukarela dan penggunaan sarana milik pribadi tadi.
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Akuntansi tidak mampu untuk merekam dan menampilkan kedua hal
ini. Maksimum hal yang dapat dilakukan adalah memberikan catatan pada laporan pertanggungjawaban tentang sumbangan ini. Hal ini patut dilakukan untuk memberikan gambaran kepada pemakai informasi tentang total pengorbanan yang dihabiskan baik dalam bentuk jam kerja maupun penggunaan fasilitas
pribadi.
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Kelemahan dari sistem pencatatan akuntansi ini perlu dipahami. Pada
lembaga nirlaba, ketika suatu kegiatan dilakukan tidak semua orang yang bekerja untuk kegiatan tersebut dibayar. Sesuai dengan sifat sosialnya, pada banyak
kegiatan, beberapa orang bekerja sukarela (volunteer). WWF Indonesia sangat
terkenal dengan program volunteernya untuk mendukung acara-acara lapangan
mereka dengan rekrutmen mahasiswa dan pelajar.
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Biaya-biaya yang akan dibahas dalam bab ini adalah biaya-biaya yang
dapat dinyatakan dalam bentuk satuan mata uang saja dan biaya yang terkait
dengan jenis-jenis pendapatan. Untuk sekedar mengingatkan, pada lembaga
komersial, pemilik menanamkan dana sebagai modal. Modal digunakan untuk
memproduksi barang atau jasa. Penggunaan ini disebut sebagai pengeluaran
atau biaya yang harus dikeluarkan. Tujuannya ketika barang dan jasa tersedia,
maka dapat dijual dan memperoleh pendapatan. Diharapkan pendapatan lebih
besar dari biaya yang dikeluarkan. Sehingga terciptalah keuntungan atau laba.
Laba ini akan memperkaya pemilik perusahaan.
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Pada lembaga nirlaba, biaya merupakan penggunaan dana atas pendapatan yang diperoleh. Lembaga memperoleh pendapatan lewat berbagai sumber
dan jenis. Dari dana yang terkumpul, dilakukan kegiatan seperti yang dijanjikan
waktu pengumpulan dana. Kegiatan yang dilakukan membutuhkan dana atau
biaya. Dengan demikian, biaya akan sangat tergantung pada besarnya pendapatan. Kegiatan dirancang sesuai dengan besarnya dana yang dimiliki oleh lembaga.
Pengkategorian biaya ada beberapa macam. Bila digunakan ukuran keterkaitan biaya ini dengan kegiatan program lembaga, maka biaya dapat digolongkan ke dalam biaya langsung dan biaya tidak langsung.
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Biaya langsung
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Biaya langsung adalah biaya yang daBiaya langsung adalah biaya yang
pat diindentifikasikan dengan jelas kesetiap
sangat mudah dilihat keterkaitannya
program atau kegiatan. Misalnya, Yayasan
dengan kegiatan program sosial
Beriku Hati mengoperasikan panti asuhan
lembaga.
yang menampung anak yatim piatu dan anak
tidak mampu. Lembaga berkomitmen untuk
Biaya tidak langsung yang
memberikan tempat untuk menampung mereberhubungan tidak langsung
ka. Demikian juga pendidikan formal disamppelaksanaan kegiatan program sosial
ing fasilitas makan dan minum yang memenlembaga
uhi persyaratan. Untuk itu, lembaga memiliki
sebidang tanah dengan bangunan yang memadai. Para anak yang ditampung ditempatkan di bangunan yang terdiri dari
puluhan kamar sederhana. Setiap hari, para anak yang diasuh pergi ke sekolah
formal sesuai dengan tingkatannya. Pulang sekolah, untuk kemandirian masingmasing maka ditetapkan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan.
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Tergolong dalam biaya langsung bagi lembaga antara lain:
• Biaya makan dan minum anak asuh
• Biaya transportasi ke sekolah
• Biaya buku pelajaran, alat tulis, seragam
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Contoh lain, suatu lembaga yang mengadakan kegiatan penggalangan dana. Untuk memenuhi kebutuhan akan dana, maka lembaga sepakat untuk menginvestasikan dana untuk mencari dana (fundraising). Kegiatan yang dipilih adalah
penjualan stiker, kaos, tas dan sebagainya dengan logo dan disain yang menarik.
Direncanakan produk-produk ini akan dijual pada beberapa pameran
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Tergolong sebagai biaya langsung bagi kegiatan penggalangan dana ini adalah:
• Biaya produksi kaos, stiker dan sebagainya
• Transportasi dan sewa area pameran untuk penjualan.
• Konsumsi bagi petugas penjual selama pameran.
Biaya-biaya yang luput dari pencatatan umumnya jasa disain, tenaga
penjual dan sebagainya. Umumnya biaya ini tidak muncul karena kontribusi
sukarela dari pihak lain.
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Biaya tidak langsung
Biaya tidak langsung sebaliknya. Biaya ini secara spesifik tidak mungkin
dikaitkan dengan kegiatan atau program. Memang biaya ini dikeluarkan oleh
lembaga, namun tidak ada satu program atau kegiatan yang secara langsung
mendapatkan atau merasakan manfaatnya secara langsung.
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Suatu lembaga nirlaba yang relatif besar
Contoh biaya tidak langsung:
mengoperasikan panti asuhan di Cipanas, Pelatisewa ruang kerja atau kantor
han ketrampilan untuk remaja putus sekolah di
yayasan untuk mengerjakan
Kalimantan serta pertanian organik . Ketiga kegberbagai macam program.
iatan ini dikoordinasikan dari kantor pusat di JaDemikian
juga gaji direktur dan
karta. Biaya tidak langsung adalah:
bagian
keuangan
lembaga,
• Biaya telfon dan listrik kantor pusat
biaya
telfon,
listrik
dan
• Honor dan gaji staff di kantor pusat seperti disejenisnya.
rektur, bagian penggalangan dana, sekertaris
dll.
• Biaya perjalanan dinas staff di Jakarta ke lokasi kegiatan.
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Biaya telfon dan biaya listrik di setiap lokasi adalah biaya langsung kegiatan.Demikian juga biaya gaji dan honor staff yang bekerja di Cipanas dan Kalimantan. Jadi biaya tidak langsung hampir semua terjadi di Jakarta mengingat
mereka mengkoordinir seluruh kegiatan lembaga.
Apa manfaat dari pengetahuan tentang biaya langsung dan biaya tidak langsung?
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Untuk pengukuran kinerja keuangan atas suatu program/kegiatan, maka
besarnya biaya yang tercatat untuk program/kegiatan tersebut perlu disesuaikan. Seluruh biaya, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung merupakan biaya kegiatan/program tadi. Dengan demikian berapa besar biaya kegiatan
program dapat diketahui dengan lebih akurat.
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Demikian juga pengetahuan ini dapat digunakan dalam proses analisa
efisiensi. Biaya langsung umumnya selaras dengan biaya kegiatan atau program.
Sedangkan biaya penunjang program umumnya biaya tidak langsung. Perbandingan besaran antara biaya langsung dan biaya tidak langsung dalam satu program mampu memberikan gambaran efisiensi. Biaya langsung program adalah
biaya yang menjalankan keseluruhan program, untuk itu biaya ini harus dalam
porsi yang lebih besar dibandingkan dengan biaya tidak langsung. Bila terjadi
sebaliknya, biaya tidak langsung lebih besar dari biaya langsung, maka sebenarnya hal ini mengindikasikan ketidakefisienan pengelolaan kegiatan lembaga.
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Implikasi dari dua jenis biaya tadi ditinjau dari pengelolaan keuangan
berbeda. Biaya langsung yang terkait dengan program memiliki kaitan erat dengan pendapatan lembaga. Dengan demikian harus dikelola agar biaya program
tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan dari program. Pengelolaan ini dapat
dilakukan karena biaya program dirancang oleh lembaga sendiri terutama dalam
proses penganggaran. Sehingga besarannya sudah dapat diperkirakan. Demikian juga pendapatan yang harus diperoleh untuk menutupinya sudah relatif tergambar.
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Analisa biaya langsung dan tidak langsung ini tidak terlalu berguna bila
lembaga masih beroperasi dengan skala kecil dan kegiatan sederhana. Yayasan
Permata Hati mengoperasikan hanya panti asuhan dengan 29 anak binaan.
Berapapun biaya yang dikeluarkan oleh yayasan selama satu bulan, merupakan
biaya langsung bagi kegiatan utama panti asuhan. Tidak ada urgensinya memisahkan biaya langsung dan tidak langsung untuk skala ini.
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Pada lembaga nirlaba, selain keterkaitannya secara langsung atau tidak
langsung, dapat pula digolongkan berdasarkan urutan terjadinya. Awalnya,
lembaga mengeluarkan biaya untuk pendirian dan operasional lembaga. Biayabiaya ini digolongkan dalam biaya pengelolaan. Termasuk dalam kelompok ini
misalnya:
• biaya tenaga kerja berupa gaji pengurus
• biaya operasional kantor berupa biaya listrik, air dll.
• biaya transportasi termasuk perjalanan dinas yang tidak dapat diidentifikasikan untuk program tertentu
• biaya sewa kantor
• biaya komunikasi seperti telefon, fax, internet dsb.
• biaya lain-lain.
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Berikutnya, lembaga mengalokasikan dana untuk kegiatan penggalangan
dana. Setiap lembaga perlu mencadangkan sebagian dari pendapatannya atau
dari pendiriannya untuk penggalangan dana. Usaha pengggalangan dana merupakan titik lemah bagi sebagian besar lembaga nirlaba di Indonesia. Akibat mayoritas lembaga nirlaba di Indonesia tidak mampu menghasilkan sumber dana
mandiri. Lembaga amat tergantung pada donor. Kegiatan program lembaga tergantung dan menanti persetujuan donor.
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Terakhir, biaya yang dikeluarkan untuk program. Hal ini dilakukan ketika sudah diperoleh kepastian tentang besaran pendapatan yang akan diterima
lembaga dari pelbagai sumber pendapatannya. Kemudian dari sumber itu dilakukan pengalokasian biaya untuk kegiatan program, penggalangan dana, barulah untuk operasional.
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Ketiga bagian ini saling terkait. Ketika penggalangan dana tidak
maksimal,maka besar kemungkinan besar biaya program tidak tersedia cukup.
Akibat selanjutnya dapat diduga yaitu pengecilan skala program atau bahkan
program tidak berjalan sama sekali. Upaya penggalangan dana selanjutnya menjadi semakin sulit. Karena lembaga belum menunjukkan sesuatu sebagai hasil
kerjanya. Disamping itu, lembaga tidak terdengar oleh publik sebagai lembaga
sosial.
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Manfaat dari penggolongan biaya operasional, biaya penggalangan dana
serta biaya program untuk memberikan gambaran kepada pengurus lembaga.
Struktur biaya ini menggambarkan bagaimana dana harus dialokasikan. Sebagian besar dana yang diperoleh harus dialokasikan untuk program lembaga.
Meskipun pendapatan tahun berjalan cukup memadai tetap harus dialokasikan
dana untuk kegiatan penggalangan dana. Jumlahnya tergantung pada kebijakan
masing-masing. Penggalangan dana terkait dengan penciptaan pendapatan untuk masa yang akan datang.
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Terakhir dengan struktur ini
diketahui pula tingkat efisiensi lembaga.
Idealnya, lembaga beroperasi dengan
biaya yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya program, tetap mengalokasikan untuk penggalangan dana
serta biaya operasional yang kecil.

Biaya Operasional Lembaga

(sewa kantor, listrik, telfon,internet, air,gaji
direktur,sekertaris,bagian keuangan, pegawai
kebersihan dan alat tulis kantor)

Biaya Pencarian Dana
(Fundraising)

Hal ini memunculkan ide untuk
menjalankan aktivitas komersial sebagai sumber dana tidak terikat bagi lembaga. Sehingga ketika lembaga memiliki
suatu program dan rencana kerja, maka
dana sudah tersedia dari keuntungan
usaha komersialnya.

(gaji staff fundraising, biaya transportasi,
komunikasi, alat tulis kantor,
souvenir/cinderamata dll)

Biaya Pelaksanaan Program
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(gaji staff program, perlengkapan kerja, alatalat utama, bahan baku, bahan pembantu,
transportasi dll – tergantung pada jenis
kegiatan
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Bandingkan antara dua lembaga
nirlaba yang murni mengandalkan sumbangan dan hibah dengan lembaga yang
memiliki sumber dana mandiri. Ketika
sumbangan tidak diperoleh,besar kemungkinan lembaga tidak memiliki kegiatan sama sekali. Bahkan biaya operasional pun tidak dapat dipenuhi. Akibatnya
lembaga menjadi amat tergantung dari pendapatan. Lembaga dikendalikan oleh
ada tidaknya sumbangan atau hibah.
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Kembali ke proporsi antara ketiga biaya tersebut. Ketika porsi biaya operasional terlalu tinggi,maka dapat dikatakan bahwa pendapatan lembaga sebagian besar dihabiskan untuk biaya birokrasi lembaga. Sehingga porsi untuk kegiatan sosialnya justru lebih sedikit. Padahal kegiatan sosial ini adalah jantung
dan alasan mengapa lembaga berdiri.
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Di kalangan lembaga nirlaba, dikenal batasan maksimum untuk biaya
operasional atau overhead lembaga. Dari keseluruhan pendapatan maksimum
hanya 10% yang dapat dialokasikan untuk operasional lembaga. Sisanya harus
dialokasikan untuk kegiatan programnya. Ada semacam anggapan bahwa lembaga dengan biaya overhead lebih dari patokan diatas adalah lembaga yang tidak
efisien. Jika lembaga mengandalkan diri pada sumbangan dan hibah, maka dikatakan bahwa para pengurusnya ‘menghabiskan’ sumbangan untuk kepentingan dirinya sendiri. Belum ada hasil penelitian di Indonesia tentang besaran
biaya operasional ini karena masih sedikitnya lembaga nirlaba yang mempublikasikan laporan keuangannnya.

ht

Biaya tetap dan tidak tetap
Penggolongan biaya lainnya adalah berdasarkan sifat terjadinya. Biaya digolongkan sebagai biaya tetap, bila biaya ini besarnya tidak tergantung
pada kegiatan lembaga. Artinya ketika lembaga tidak memiliki kegiatan dan
program,maka biaya ini muncul dengan jumlah tertentu. Ketika lembaga menjalankan beberapa kegiatan, biaya ini juga muncul dengan jumlah yang sama.
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Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE) bergerak di bidang pelatihan lembaga nirlaba Indonesia agar mampu dan mau mempraktekan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaannya. Biaya gaji direktur eksekutif dan deputynya, termasuk juga biaya untuk listrik,air dan telfon akan terjadi setiap bulan tanpa
memandang berapa banyak pelatihan yang sedang dijalankan oleh lembaga.
Misalnya, lembaga sedang tidak melakukan pelatihan karena bulan puasa, maka
tetap saja biaya diatas tetap terjadi. Jadi ini adalah karakteristik biaya tetap
yang paling mudah diidentifikasi.
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Biaya tetap muncul baik ketika
lembaga memiliki program
kegiatan atau tidak, demikian
juga besarannya tidak tergantung
pada tingkat kesibukan atau
kegiatan lembaga.
Biaya variable bergerak sejalan
dengan kesibukan lembaga, bila
banyak program yang dikerjakan
maka biaya variable akan
bertambah,sebaliknya bila tidak
ada kegiatan, maka biaya variabel
akan berkurang hingga mencapai
titik terendah
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Pada kenyataanya tidak ada biaya yang
murni berperilaku seperti biaya tetap dan biaya
variabel seperti teori diatas. Bukankan kalau lembaga memiliki kegiatan lebih banyak maka biaya
telefon dan listrik meningkat ? demikian juga bila
program lebih banyak maka kemungkinan besar
diperlukan ruang kerja yang lebih luas yang berarti lembaga harus menyewa ruang tambahan ?
Berarti biaya sewa ruang juga berperilaku sebagian seperti biaya tidak tetap.
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Biaya tidak tetap adalah sebaliknya. Biaya ini timbul dengan besaran
sejalan dengan tingkat kegiatan. Ketika YBIE melakukan banyak pelatihan dan
pendampingan di pelbagai daerah di luar Jakarta, maka tentu saja biaya perjalanan dinas akan meningkat tajam. Demikian juga biaya untuk komunikasi para
pelatih/pendamping yang lebih besar karena kebutuhan koordinasi ke kantor
Jakarta. emakin tinggi aktivitas program ini maka semakin besar biaya program
yang dikeluarkan.
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Mengapa diperlukan pengetahuan mengenai biaya tidak tetap dan biaya tetap suatu
lembaga? Pengetahuan ini berguna salah satunya untuk menentukan besarnya dana minimal
yang harus tersedia untuk menjalankan operasional lembaga. Biaya minimal ini
adalah sebesar biaya tetap. Karena itulah pengelolaan perlu memiliki informasi
mengenai besarnya biaya sewa kantor, gaji staff kunci dan biaya tetap lainnya.
Berdasarkan data inilah maka setiap tahun diketahui berapa kebutuhan dana
minimal yang harus tersedia.
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Target awal bagi upaya penggalangan dana adalah untuk menutupi biaya
tetap lembaga dulu. Dengan diketahuinya target jumlah yang harus diperoleh,
upaya penggalangan dana dapat dilakukan dengan lebih sistematis.
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Terkait dengan jenis-jenis pendapatan lembaga, maka biaya-biaya yang
muncul serta jenis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.
Pendapatan Pelayanan dari kegiatan program
Ketika lembaga memilik sumber pendapatan dari kegiatan programnya,
maka biaya utama yang muncul adalah biaya penyelenggaraan program itu
sendiri. Pada banyak kasus pendapatan ini bukan merupakan tujuan utama
dari penyelenggaraan program/kegiatan.
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Pada kasus yang lain,banyak usaha bisnis komersial dengan berkedok
sosial. Hal ini terlihat dari pendapatan atas program yang jauh melebihi biaya
penyelenggaraannya. ‘Keuntungan’ ini dinikmati oleh pendiri lembaga lewat biaya operasional yang sangat tinggi. Karena pendiri menetapkan fasilitas bagi
dirinya baik gaji maupun fasilitas lainnya. Fasilitas ini dicatat dalam biaya operasional.
Biaya penyelenggaraan program/kegiatan serta pendapatan yang diperoleh harus dikelompokkan menjadi satu. Analisa atas kinerja keuangan program
akan terlihat jelas dari besaran pendapatan dan biaya yang diperoleh. Kebijakan
lembaga tercermin dari rasio pendapatan dan biaya program.
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Bila pendapatan yang diperoleh sangat kecil dan tidak materil dibandingkan dengan biaya penyelenggaraan program, maka lembaga menganut kebijakan
bahwa pendapatan bukan hal yang dicari. Pengenaan tarif terhadap layanan
sosial lembaga lebih ditujukan untuk menumbuhkan kebanggaan dan penghargaan penerimanya.
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Pendapatan yang seimbang dengan biaya mengisyaratkan bahwa lembaga menggantungkan program/kegiatannya pada pendapatan itu sendiri. Muncul
resiko bahwa ketika pendapatan menurun maka pelayanan sosial juga demikian.
Demikian pula ketika pendapatan naik. Diharapkan pelayanan akan menjangkau lebih banyak penerima.
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Pendapatan yang jauh lebih besar dari biaya tidak selalu berkonotasi
negatif dalam artian lembaga menjalankan bisnis komersial. Masih terbuka kemungkinan adanya subsidi silang. Artinya dari suatu program yang dapat memperoleh pendapatan, maka lembaga mengeksploitasinya. Namun hasil dari ‘keuntungan’ ini digunakan untuk program lain yang sama sekali tidak mungkin
untuk memperoleh pendapatan. Hasilnya terlihat bahwa untuk program tertentu
diperoleh surplus. Sedangkan pada progrma lain justru defisit. Secara keseluruhan dalam lembaga sudah dirancang mekanisme subsidi silang.

w
w

BIAYA- Pendapatan dari sumbangan
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Lembaga dengan pendapatan dari sumbanga pada dasarnya mengeluarkan biaya untuk program/kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan merupakan
‘janji’ lembaga kepada para donaturnya. Dengan rencana ini para donatur tertarik dan memberikan sumbangannya. Dengan demikian lembaga terikat secara
moral untuk menjalankan program yang dijanjikannya. Pendapatan dari sumbangan akan dialokasikan sebagian besar untuk biaya pelaksanaan program/
kegiatan terkait.
Porsi lain diberikan untuk penggalangan dana dan biaya operasional lembaga. Namun keduanya tidak selalu harus berasal dari pendapatan sumbangan.
Jika lembaga memiliki sumber dana mandiri (dari usaha komersial misalnya)
maka biaya pelaksanaan program bisa melebihi atau sama dengan pendapatan
sumbangan.
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Biaya- Pendapatan dari grant/hibah
Grant atau hibah diperoleh dari lembaga donor atas dasar proposal kegiatan. Lembaga mengajukan rencana kegiatan dan biaya yang dibutuhkan lengkap dengan output yang diharapkan. Jika lembaga donor setuju maka pendapatan diperoleh berupa dana grant/hibah dan biaya penyelenggaraan program/
kegiatan yang dicantumkan dalam proposal merupakan biaya program. Lembaga
wajib menjalankan kegiatan seperti yang telah dituliskan dalam proposal yang
diajukan.
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Pada beberapa lembaga donor, biaya dalam proposal tidak boleh mencantumkan biaya operasional dan biaya penggalangan dana. Dengan kata lain,hibah
harus digunakan sepenuhnya untuk program/kegiatan. Untuk itu, lembaga dapat membebankan sebagian dari biaya operasionalnya ke dalam program. Misalnya, sebagian dari gaji direktur lembaga dibebankan ke program tersebut. Dengan alasan, bahwa direktur lembaga juga berkontribusi terhadap berjalannya
program.
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Lembaga donor lain, menjalankan aturan yang berbeda. Proposal tidak
boleh berisi biaya operasional dan penggalangan dana, namun diberikan
semacam ‘fee’ untuk menutup biaya operasional lembaga. Besarnya ditetapkan
dalam persentase tertentu dari total nilai program/kegiatan. Lembaga donor
memberikan antara 7% hingga 15% dari nilai biaya program/kegiatan sebagai
fee lembaga.
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Biaya untuk mendapatkan pendapatan hibah/grant tidak signifikan.
Dalam artian, biaya sesungguhnya yang terkait adalah biaya kegiatan yang dijanjikan. Sedangkan untuk mendapatkan dana hibah ini biaya terbesar adalah
biaya penulisan proposal atau usulan kegiatan yang hendak dimintakan pendanaannya.
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Biaya- Pendapatan dari iuran anggota
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Untuk mendapatkan dana dari iuran anggota biasanya sudah ditetapkan
kebijakan serta tarif dimuka. Dengan demikian biaya yang terkait dengan peroleh iuran anggota pada awalnya adalah biaya pemungutan serta penagihannya.
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Berikutnya adalah biaya kegiatan/program yang direncanakan. Karena
iuran anggota tidak bersifat mengikat secara langsung, maka lembaga menjalankan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen pendiriannya. Biaya yang terjadi
kemudian dihitung dan dilaporkan. Iuran anggota akan mencoba mendanainya. Atau alur sebaliknya. Dari total perkiraan iuran anggota dirancang kegiatan
yang relevan. Tentunya yang memberi manfaat bagi anggota lembaga tersebut.
Biaya- Pendapatan komersial
Untuk lembaga yang memiliki usaha komersial,maka biaya yang timbul
tergantung pada jenis usaha ini. Biaya usaha komersial tidak berbeda antara lembaga nirlaba dengan lembaga komersial. Karena pendapatan komersial
sendiri tidak berbeda sifatnya dijalankan oleh lembaga nirlaba. Dari berbagaibagai jenis biaya yang terjadi dan kaitannya dengan jenis pendapatan yang dimiliki lembaga, ringkasan dari keduanya adalah sebagai berikut:
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Tabel 3. Jenis Pendapatan dan Biaya
No

Karakteristik Biaya

Jenis Pendapatan

Kegiatan Program

Biaya yang timbul merupakan biaya untuk pelaksanaan
kegiatan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang
bersifat tetap maupun variabel

2

Sumbangan

Biaya yang muncul adalah biaya untuk mendapatkan
sumbangan itu sendiri yang umumnya relatif kecil dan
berikutnya adalah biaya pelaksanaan program sebagaimana
yang diamanatkan oleh pemberi sumbangan

3

Grant/Hibah

4

Bunga dan Hasil
Investasi

Biaya yang muncul adalah biaya pelaksanaan program
sebagaimana yang diusulkan oleh lembaga lewat proposal
kegiatan dan kemudian disetujui untuk diberikan hibah untuk
melaksanakan kegiatan.
Biaya yang muncul hampir tidak ada karena pendapatan ini
murni dari hasil capital atau investasi lembaga.

5

Iuran Anggota

Biaya pengumpulan dari anggota merupakan komponen
utama dari pendapatan ini dan umumnya relatif kecil.

6

Usaha Komersil

Biaya yang muncul adalah biaya usaha atau biaya produksi,
dimana pada waktu-waktu tertentu biaya ini dapat lebih
besar dari pendapatan atau rugi.
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Distribusi biaya tidak langsung
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Salah satu faktor penting dalam pengelolaan pendapatan dan biaya-biaya
yang terkait adalah biaya tidak langsung. Sebagaimana diterangkan dimuka, biaya tidak langsung tidak dapat dikaitkan secara jelas dengan kegiatan tertentu.
Kecuali lembaga hanya memiliki satu jenis pendapatan.
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Misalnya, Panti Asuhan Kasih Karunia Abadi menjalankan kegiatan pendidikan non-formal untuk anak-anak putus sekolah berupa kursus komputer
berbayar. Menjalankan panti asuhan dan unit kerajinan tangan. Biaya tidak
langsung berupa honor pengurus, listrik dan telfon serta biaya lainnya akan didistribusikan ke kegiatan komputer, panti dan kerajinan tangan.
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Pada laporan keuangan dari kegiatan, terlihat bahwa lembaga memperoleh beberapa sumber dana. Pertama, dari sumbangan individual, Kedua dari
dana hibah suatu lembaga donor dan terakhir dari iuran peserta. Selain para
pendamping di lapangan dan sukarelawan, lembaga juga mempekerjakan bagian
keuangan dan administrasi serta tentu saja ketua atau direktur lembaga.
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Pendapatan berasal dari berbagai sumber. Biaya hanya terjadi atas 3
(tiga) kegiatan. Dengan demikian,biaya tidak langsugn perlu didistribusikan ke 3
proyek tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:
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Biaya Tidak
Langsung

Tabel 4. Alokasi Biaya Tidak Langsung
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Berikutnya, bayangkan lembaga tersebut memperluas kegiatannya. Misalnya, selain pendidikan non-formal, lembaga mencoba meraih sumber dana
baru. Karena kantor lembaga masih memiliki area yang cukup luas, maka diputuskan untuk membuka usaha foto-copy dan toko buku.
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Dalam hal ini, lembaga memiliki sumber pendapatan tambahan yaitu
pendapatan komersial. Untuk itu, lembaga perlu hati-hati dalam membuat laporan keuangan untuk masing-masing kegiatan. Untuk kegiatan pendidikan nonformal, tidak ada yang berubah. Biaya utama adalah operasional pendidikan.
Untuk kegiatan komersial, biaya yang terjadi sebagaimana usaha komersial biaya. Namun bagi lembaga, biaya sewa kantor sudah harus dibagi. Ruang kantor
sekarang sudah digunakan juga untuk usaha komersial. Dengan demikian,biaya
sewa kantor (merupakan biaya tidak langsung) harus didistribusikan ke kegiatan pendidikan non-formal dan kegiatan komersial.
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Hal yang sama juga terjadi pada biaya-biaya listrik, pemeliharaan kantor,
gaji direktur lembaga, gaji staff keuangan (karena harus mengurus keuangan
bagi kedua kegiatan tersebut). Dengan demikian kini biaya tidka langsung harus
didistribusikan bebannya ke dua kegiatan. Untuk lebih dapat mencerminkan
pendapatan dan biaya aktual dari masing-masing kegiatan.

ht

tp

://

w

Bagaimana bila distribusi tidak dilakukan? Katakanlah biaya dibebankan
seluruhnya ke kegiatan pendidikan non-formal misalnya. Karena usaha komersial masih baru mulai dan hanya dalam skala kecil. Akibatnya, usaha komersial
terlihat sangat menguntungkan. Karena usaha ini tidak dibebani biaya listrik,
staff pembukuan, sewa tempat dan sebagainya. Padahal keuntungan yang diraih
tentu tidak tidak benar. Mana mungkin usaha fotocopy tidak dibebani biaya
sewa tempat dan biaya listrik?
Pendistribusian biaya tidak langsung juga dilakukan ketika lembaga memiliki kegiatan lainnya, meskipun pendapatan tetap sama sumbernya. Misalnya,
selain pendidikan non-formal, kegiatan lainnya adalah penyelenggaraaan klinik
di lokasi yang sama. Kegiatan ini didanai oleh dana hibah dan sumbangan individual.
Dengan demikian biaya tidak langsung harus didistribusikan ke kegiatan
yang ada. Untuk mencerminkan besarnya biaya yang sesungguhnya terjadi untuk setiap kegiatan. Dengan demikian, biaya gaji direktur, staff keuangan, listrik
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dan air, pemeliharaan kantor akan dibebankan ke kegiatan komersial, pendidikan non-formal serta klinik kesehatan. Demikian juga biaya tidak langsung lainnya.
Metode untuk pendistribusian biaya tidak langsung ini ada beberapa.
Diantaranya adalah:
Metode alokasi spesifik program
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Metode ini mengalokasikan biaya tidak langsung yang timbul ke masingmasing program berdasarkan pemakaian aktualnya. Misalnya, untuk membebankan biaya gaji staff dan direktur kantor. Setiap bulan mereka wajib membuat
time sheet . Didalamnya berisi jam kerja aktual serta pekerjaan yang digunakan merupakan beban program mana. Dengan time sheet pembebanan biaya
gaji dapat lebih mudah. Bila satu bulan terdapat 180 jam kerja. Berdasarkan
timesheet,direktur lembaga menghabiskan 100 jam kerja untuk program A, 50
Jam kerja untuk program B dan 30 Jam kerja untuk program C. Maka pembebanan biaya gaji direktur adalah 100/180 x gaji bulan ini,dibebankan ke program
A, 50/180 x gaji bulan ini ke proram B dan seterusnya.
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Cara lain yang umum digunakan untuk mendistribusikan biaya fotocopy
misalnya dengan menghitung pemakaian aktualnya. Setiap penggunaan harus
memasukkan kode yang merupakan kode program. Setiap bulan pemakaian per
program dapat diketahui berdasarkan kode pemakaiannya.
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Metode ini tidak perlu sedemikian tepat dan akurat. Pasti ditemukan
jenis-jenis biaya yang tidak mungkin didistribusikan dengan akurat. Oleh karena ini dapat digunakan perhitungan kira-kira saja. Seperti suatu lembaga
yang menjalankan 5 program hibah. Maka biaya sewa kantor didistribusikan
berdasarkan perkiraan saja. Logikanya, program yang terbesar akan memakan
ruang yang lebih banyak.
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Metode pengalokasian dengan tarif.
Untuk memudahkan penghitungan, metode ini menetapkan tarif untuk biaya
tidak langsungnya berdasarkan suatu besaran yang ditetapkan dimuka. Terlebih dahulu ditetapkan suatu dasar penerapan tarif yang mudah dibuat misalnya
berdasarkan jam kerja staff yang dihabiskan. Kemudian ditetapkan tarif per jam
untuk pengalokasian biaya tidak langsung.
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Contoh: Lembaga memiliki dua program yaitu Program A dan program B.
Biaya tidak langsung lembaga sebesar 5 Juta rupiah dan akan dibebankan ke
program berdasarkan tarif tertentu. Pendistribusian misalnya berdasarkan jam
kerja yang dihabiskan oleh program masing-masing. Program A menghabiskan
10.000 jam, program B 15.000 Jam kerja. Tarif yang ditetapkan untuk pembebanan biaya tidak langsung adalah 2.000 per jam kerja. Tarif ini ditetapkan
berdasarkan analisa biaya aktual yang terjadi sebelumnya. Tarif ini sudah mencakup seluruh biaya operasional. Dengan demikian sudah termasuk pembebanan biaya gaji direktur, biaya listrik, air, sewa kantor dan sebagainya.
Dengan demikian program A akan menerima pembebanan sebesar 2.000
X 10.000 yaitu 20 Juta rupiah, Program B akan menerima 2.000 X 15.000 yaitu
30 Juta rupiah.
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Metode ini relatif lebih sulit dilakukan. Pada beberapa program, pembebanan berdasarkan jam kerja malah tidak tepat. Misalnya program yang seluruhnya dilakukan di luar kantor. Malah dengan mendirikan kantor proyek di
lokasi. Tentu saja pembagian biaya operasional kantor lembaga kepada program
ini seharusnya tidak berdasarkan jam.
Metode pengalokasian dengan persentase
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Metode ini merupakan metode termudah dengan ketepatan yang
cukup. Dengan metode ini pengelolaan lembaga menetapkan sejak awal berapa
persentase dari biaya tidak langsung lembaga yang dapat didistribusikan ke program masing-masing. Persentase ini ditetapkan berdasarkan data historis biaya
tidak langsung lembaga. Atau bisa juga persentase diambil dari besarnya dana
yang dikelola masing-masing program. Artinya program yang terbesar akan menerima pengalokasikan terbesar.

AKUNTANSI DAN INFORMASI KEUANGAN
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Bagan 4 Laporan Keuangan Lembaga
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Informasi mengenai realisasi biaya dan pendapatan serta asset lembaga dihasilkan oleh proses yang dilakukan di bagian akuntansi atau bagian
keuangan. Akuntansi atau akunting seperti kebanyakan disebutkan dalam bahasa sehari-hari, adalah suatu kegiatan atau proses penyajian informasi keuangan
berdasarkan kejadian-kejadian yang disebut sebagai transaksi keuangan. Informasi keuangan ini digunakan untuk proses pengambilan keputusan.
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Informasi keuangan dimulai dari terjadinya suatu kejadian yang
mempengaruhi lembaga dan dapat dinyatakan dalam nilai uang. Jadi, tidak
semua kejadian dalam lembaga adalah transaksi. Hanya yang dapat dikuantifisir
dalam satuan rupiah saja yang disebut sebagai transaksi. Transaksi keuangan
akan melalui beberapa tahap sebelum menjadi laporan keuangan.
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Proses dimulai dengan tahap pencatatan. Dokumen yang mendukung
transaksi keuangan dikumpulkan dan dicatat secara sistematis. Dokumen ini
bisa berupa tagihan dari pihak luar, voucher atau bukti transaksi dari lembaga,
dan bukti-bukti lainnya. Dokumen tadi dicatat sebagai transaksi keuangan
berdasarkan urutan kronologis tertentu, biasanya berdasarkan tanggal transaksi.
Transaksi digolongkan dan dikelompokkan ke dalam perkiraan (account) yang
tepat setiap periode tertentu lewat mekanisme pembuatan jurnal.
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Dengan penggunaan software akuntansi pencatatan ini dilakukan
langsung di komputer. Pada lembaga yang transaksinya belum terlalu rumit,
bisa menggunakan software MS Excel yang populer. Atau bahkan pada beberapa
panti asuhan digunakan buku tulis bergaris saja. Intinya setiap transaksi, baik
pengeluaran maupun penerimaan perlu didokumentasikan.
Setelah pencatatan, berikutnya adalah tahapan meringkas dan
menyajikan saldo akhir dari masing-masing perkiraan (Account) yang ada. Bila
sudah tidak ada lagi kesalahan pencatatan, maka dilakukan penutupan tahun
buku. Software sekaligus akan menghasilkan laporan keuangan.
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Laporan keuangan yang dihasilkan adalah digunakan untuk keperluan
laporan ekstern lembaga. Bila dibutuhkan informasi lain maka dapat ditambahkan
dari proses ini berupa penambahan analisa oleh akuntan lembaga sesuai dengan
kebutuhan pemakai laporan tadi yaitu pengelolaan lembaga.
Komponen utama dari sistem akuntansi suatu lembaga adalah :
• Chart of Account atau bagan perkiraan
• Software dan petunjuk penggunaannya
• Manual sistem dan prosedur keuangan atau kerap disebut SOP.
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Bagan perkiraan atau Chart of Account adalah suatu daftar yang memuat
perkiraan-perkiraan atau account apa saja yang tersedia untuk digunakan
mencatat transaksi keuangan lembaga. Saldo akhir dari masing-masing perkiraan
ini akan menjadi komponen yang membentuk laporan keuangan.
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Aktiva Lancar
•
Kas
•
Rekening di Bank Mandiri Tebet
•
Rekening di Bank Bukopin Cawang
•
Uang kas
•
Tagihan atau Piutang
•
Tagihan Komitmen Donor A
•
Tagihan komitmen Donor X
•
Tagihan komitmen Donor Y
•
Persediaan
•
Persediaan alat kantor
•
Uang Muka
•
Uang muka perjalanan Amir
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Nama Perkiraan (account)
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Digit 3 dan
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Contoh Bagan perkiraan dengan kode perkiraan
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Laporan keuangan lembaga dibentuk dari perkiraan-perkiraan
(accounts) yang merupakan detail atau perincian dari salah satu komponen
laporan. Perkiraan-perkiraan detail ini secara sistematis diberikan kode untuk
memudahkan proses penggolongan dan pengklasifikasiannya lewat pengolahan
dengan penggunaan software.
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01
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01
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•
•

Uang muka perjalanan Asmana
Uang muka perjalanan Kartono

Aktiva Tetap
•
Komputer
•
Laptop
•
Desktop
•
Printer
•
Kamera digital
•
Furniture
•
Perabot dari kayu
•
Perabot dari besi
•
Perabot lain
•
Kendaraan bermotor
•
Mobil box
•41
Sepeda motor
•
Tanah dan bangunan
•
Bangunan Kantor
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3
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1
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1
1
2

4
4
4

1
2

Aktiva Bersih
•
Aktiva bersih tahun berjalan
•
Aktiva bersih akumulatif

5
5

1

Pendapatan
•
Pendapatan dari sumbangan
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1

01

5

1

02

5

1

03

5

2

5

2

01

5

2

02

5

2

03

5

3

5

3

5

3

5

4

Furniture
•
Perabot dari kayu
•
Perabot dari besi
•
Perabot lain
Kendaraan bermotor
•
Mobil box
•
Sepeda motor
Tanah dan bangunan
•
Bangunan Kantor
•
Gedung Panti Asuhan

•
01
02
03
•
01
02
•
01
02
Hutang
•
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Sumbangan Perusahaan A

•

Sumbangan Perusahaan B
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Pendapatan dari Hibah Lembaga Donor
•

Donor Ausaid

•

Donor USAID

•

Donor Astra Inc.
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Sumbangan Pemerintah Daerah
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Hutang ke supplier
•
Hutang listrik
•
Hutang telpon
•
Hutang PAM
Hutang lain
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Anggota tetap
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Anggota kehormatan

Pendapatan Unit usaha mandiri
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Pendapatan Iuran Anggota
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Biaya
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Program yg didanai Sumbangan
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Program Pemerintah Daerah
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Program Perusahaan A
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Program Perusahaan B
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2
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Donor Ausaid
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Donor USAID
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Donor Astra Inc.
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Program yang didanai hibah donor
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Program yang didanai iuran anggota
Biaya unit usaha mandiri

6

2

Program yang didanai hibah donor
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•

Donor Ausaid
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Donor USAID
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Donor Astra Inc.
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Program yang didanai iuran anggota
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Biaya unit usaha mandiri
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Biaya kantor

•

Software Akuntansi
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Untuk memudahkan pencatatan dan pengolahan transaksi, maka lembaga
dapat menggunakan software komputer baik khusus akuntansi atau spreadsheet
biasa. Saat ini beberapa jenis software accounting sudah tersedia buatan dalam
negeri. Salah satu keuntungan dari software buatan lokal adalah kemudahan
pengoperasiannya. Karena perintah dan pentunjuk penggunaan menggunakan
bahasa Indonesia. Disamping itu software lokal umumnya dapat menampung
lebih banyak jumlah transaksi yang dinyatakan dalam digit.
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Pilihan dapat dijatuhkan pada software yang sudah teruji serta terkenal.
Referensi dari pengguna sebelumnya jauh lebih bermanfaat daripada informasi
penjual. Oleh karena itu, pastikan bahwa sebelum membeli sudah berkomunikasi dengan beberapa penggunanya.
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Manual prosedur keuangan merupakan pentunjuk detail bagi pelaksana
pembukuan dan staff lembaga mengenai :
• Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk setiap transaksi keuangan,
• Formulir yang digunakan untuk mendokumentasikannya
• Arus formulir-formulir tersebut.
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Manual atau kerap disebut SOP (Standard Operating Procedures) dibuat
oleh akuntan lembaga dengan memperhatikan kondisi lembaga serta memperhitungkan aspek kontrol yang ditetapkan. Manual yang terlalu detail akan menyulitkan dalam hal terjadi keadaan yang tidak diperkirakan sebelumnya, demikian juga manual yang terlalu ringkas atau hanya memuat garis besar saja.
Manual demikian akan menyulitkan operasional sehari-hari dari pembukuan.
Oleh karena itu manual harus dibuat pada tataran yang pas dimana petunjuk
yang ada cukup detail dan jelas namun tidak kehilangan fleksibilitas dalam hal
terjadi hal-hal diluar perhitungan. Pada prakteknya pembuatan manual tidak
pernah dimulai dari nol. Memodifikasi manual dari lembaga lain lebih praktis
dan umumnya cara ini digunakan. YBIE menyediakan template atau bentuk
dasar dari manual ini sebagai referensi untuk pembuatan SOP lembaga.
Laporan Keuangan
Akuntabilitas adalah salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam menjalankan roda lembaga nirlaba. Untuk mencapainya, laporan dapat berfungsi
sebagai media yang menjembatani pengelolaan lembaga dengan para pihak
yang berkepentingan (stakeholders). Laporan keuangan menjadi penting karena
didalamnya memuat informasi mengenai bagaimana lembaga mengelola sumber
daya yang ada, berapa besar sumber daya yang dimiliki serta pencapaian apa
saja yang sudah diperoleh dengan sumber daya tadi.
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Laporan keuangan digunakan oleh pihak eksternal lembaga dan internal
lembaga sendiri. Kedua pihak ini membutuhkan informasi yang relatif berbeda
baik bentuk maupun kedalaman isinya.
Laporan eksternal
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Yang dimaksud dengan pihak eskternal lembaga dalam bahasan ini adalah
semua pihak yang tidak ikut serta secara langsung dalam pengelolaan kegiatan
lembaga sehari-hari namun memiliki kepentingan dengan lembaga. Dengan demikian, mereka diperkirakan memerlukan informasi mengenai lembaga secara
periodik. Tergolong sebagai pihak eksternal lembaga adalah:
• Donatur atau pemberi bantuan untuk memonitor penggunaan bantuan yang
diberikan,
• Pemerintah sebagai pemegang otoritas regulasi lewat otoritas perpajakan,
tenaga kerja serta perijinan
• Bank atau pemberi pinjaman (bila ada)
• Institusi atau individu lainnya
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Laporan kepada pihak eksternal lembaga memiliki format yang baku yaitu laporan keuangan sebagaimana disyaratkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) lewat Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. PSAK mengatur format serta isi dari
laporan keuangan yang akan dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai
penggunanya.
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Disamping itu, dalam proses pemeriksaan (audit), auditor eksternal akan
senantiasa menggunakan PSAK sebagai tolok ukur dalam menilai laporan
keuangan lembaga. Artinya pemeriksaan akan dilakukan dengan membandingkan ketaatan dalam praktek akuntansi lembaga dibandingkan dengan praktek
yang dianjurkan dalam PSAK.
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PSAK 45, mensyaratkan laporan keuangan lembaga nirlaba terdiri atas:
• Laporan Posisi Keuangan
• Laporan Aktivitas
• Laporan Arus Kas
• Catatan atas laporan keuangan.
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Laporan Posisi Keuangan
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Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari Neraca pada laporan
keuangan lembaga komersial. Laporan ini memberikan informasi mengenai besarnya asset atau harta lembaga dan sumber dari perolehan asset tadi (bisa dari
hutang atau dari aktiva bersih) pada satu titik waktu tertentu. Umumnya pada
akhir suatu periode pembukuan.
Berikut contoh laporan posisi keuangan.
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Dalam aktiva masih digolongkan atas aktiva lancar yaitu aktiva yang kecepatan konversi ke kas kurang dari satu tahun atau satu periode akuntansi lembaga. Aktiva tidak lancar yaitu aktiva yang kecepatannya dikonversi menjadi kas
lebih lama dari stau tahun atau satu periode akuntansi lembaga.
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Aktiva yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya. Dengan demikian pada satu kasus dimana lembaga menerima hibah berupa kendaraan
yang oleh donaturnya ditujukan untuk kegiatan perpustakaan keliling, maka
dalam laporan keuangan kendaraan ini harus dilaporankan dalam baris terpisah
dengan judul perkiraan: aktiva tetap –terikat permanen.
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Kewajiban merupakan klaim pihak ketiga atas aktiva lembaga. Oleh karena
itu semua kewajiban lembaga disajikan dalam urutan jatuh tempo atau waktu dimana kewajiban tersebut harus dipenuhi. Seperti juga aktiva, kewajiban
dikelompokkan lagi waktu jatuh temponya. Kewajiban yang jatuh tempo kurang
dari satu tahun atau satu siklus operasi normal lembaga akan diklasifikasikan
sebagai kewajiban lancar. Dengan demikian kewajiban yang jatuh temponya
lebih dari satu tahun atau satu siklus operasi normal lembaga disebut sebagai
kewajiban jangka panjang.
Aktiva bersih dapat disamakan dengan modal pada laporan keuangan lembaga komersial. Lembaga nirlaba melaporkan aktiva bersih berdasarkan kriteria
restriksi atau batasan yang melekat padanya. Aktiva bersih merupakan selisih
antara pendapatan dengan biaya.
Dengan demikian, karena pendapatan lembaga terbagi atas 3 (golongan)
berdasarkan restriksi yang melekat padanya, maka aktiva bersih pun demikian.
Aktiva bersih terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu:
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- Aktiva bersih terikat.
Tergolong dalam aktiva bersih terikat adalah aktiva yang penggunaannya
ditentukan oleh pemberi dana dan aktiva tersebut tidak boleh berkurang. Jadi
hanya hasil dari aktiva yang boleh digunakan.
Misalnya lembaga menerima dana endowment atau dana abadi yang kemudian
didepositokan di bank. Bunga dari deposito boleh digunakan untuk kegiatan
lembaga, namum pokok depositonya tidak boleh berkurang. Atau contoh yang
lain, lembaga menerima hibah berupa rumah. Lembaga boleh menyewakan rumah ini untuk kemudian uang sewanya digunakan untuk kepentingan lembaga.
Tetapi rumah tidak boleh dijual.
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- Aktiva bersih terikat temporer (sementara)
Aktiva bersih ini berasal dari sumbangan yang terikat sementara. Artinya
pemberi sumbangan memberikan arahan untuk apa sumbangannya diberikan
dan kadang-kadang jangka waktunya. Bila peruntukan tadi ditetapkan untuk
suatu jangka waktu tertentu, maka selama jangka waktu tadi aktiva bersih akan
masuk dalam golongan aktiva bersih terikat temporer. Misalnya: Donasi yang
diterima untuk untuk penanggulangan bencana alam banjir dimana ditetapkan
bahwa untuk 6 (enam) bulan pertama harus digunakan untuk penyelamatan
pengungsi. Setelah itu penggunaannya (bila masih ada sisa) tergantung pada
keputusan lembaga. Berarti setelah masa tadi bila digunakan untuk kegiatan
pemulihan ekonomi seperti modal bergulir misalnya atau kegiatan lainnya yang
masih berkaitan dengan bencana alam didaerah tadi dapat dibenarkan penggolongannya.
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- Aktiva bersih tidak terikat
Aktiva bersih tidak terikat merupakan aktiva bersih dimana lembaga memiliki kebebasan dalam mengelolanya termasuk penentuan tujuan pemakaiannya.
Aktiva bersih tidak terikat umumnya dihasilkan dari keuntungan unit usaha
komersial lembaga, iuran anggota, donasi/grant yang tidak menyebutkan secara
spesifik tujuan penggunaannya serta dari sumber lain seperti hasil investasi atas
asset lembaga, keuntungan dari hasil penjualan aktiva tetap milik lembaga dan
sejenisnya.
Laporan aktivitas
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Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan dan biaya lembaga selama suatu periode anggaran. Pendapatan digolongkan berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada (lihat juga restriksi pada aktiva bersih). Selain
pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional lembaga, laporan aktivitas
juga mencantumkan pendapatan insidental atau pendapatan lain-lain. Beban
atau biaya disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional,
dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa
utama dan aktivitas pendukung. Berikut contoh laporan aktivitas
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Laporan Arus Kas
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Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar untuk
suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode yang sama dengan yang
digunakan oleh laporan aktivitas.
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Secara sederhana, laporan arus kas hendak berusaha menggambarkan pendapatan (revenue) lembaga yang direalisasikan dalam bentuk penerimaan uang
kas dan biaya (expenses) lembaga yang direalisir dalam bentuk uang kas keluar.
Sehingga tidak tertutup kemungkinan bahwa pendapatan lembaga berbeda dengan penerimaan riil uang kas. Sebaliknya, biaya lembaga bisa berbeda jumlahnya dengan pengeluaran kas aktual. Hal ini bukan merupakan masalah besar,
karena hanya konsekuensi dari penerapan akrual basis dalam pelaporan.
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Penyajian laporan arus kas untuk lembaga nirlaba juga merujuk pada PSAK
No. 2 tentang Laporan Arus Kas. Dalam PSAK diatur bahwa arus uang kas masuk dan keluar harus digolongkan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu :
Aktivitas operasi
Dalam kelompok ini penambahan dan pengurangan arus kas yang terjadi
pada perkiraan yang terkait dengan operasional lembaga. Beberapa contoh item
yang mempengaruhi arus kas operasi adalah :
• Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan aktivitas)
• Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap tahun.
• Perubahan pada account piutang lembaga. Bila saldo piutang awal lebih besar dari piutang akhir tahun,maka dianggap telah terjadi pelunasan piutang
dan dengan demikian menambah arus kas masuk. Dengan demikian selisih
saldo ini akan dianggap sebagai arus kas keluar.
• Account (perkiraan buku besar ) lain seperti : persediaan, biaya dibayar
dimuka dan lainnya.
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Bila arus kas masuk dari ketegori operasional ini lebih besar dari arus kas
keluar, hal ini menyiratkan bahwa lembaga ini adalah sehat. Karena untuk kegiatan operasional sehari-hari tidak mengalami kesulitan likuiditas. Sebaliknya
47

bila ternyata arus kas operasional negatif. Dalam kasus ini berarti lembaga tidak
dapat membiayai pengeluaran uang kas dengan penerimaan uang kas dari sumber operasional. Sehingga diperlukan sumber uang kas lain dari sumber investasi
(penjualan aktiva tetap) atau sumber pendanaan (financing) seperti pembuatan
hutang baru. Kondisi negatif ini mengirimkan sinyal yang patut diperhatikan,
karena lama-kelamaan lembaga dapat terseret kedalam masalah keuangan.
Aktivitas investasi
Termasuk dalam kelompok ini adalah semua penerimaan dan pengeluarna
uang kas yang terkait dengan investasi lembaga. Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap, penempatan/pencairan dana deposito atau investasi
lain. Contoh, aktiva tetap berupa gedung, kendaraan saldo pada awal tahun
adalah 100 Juta. Bila pada akhir tahun ternyata saldonya menjadi 125 Juta,
berarti terjadi penambahan aktiva tetap. Penambahan ini diasumsikan menggunakan kas dan mengakibatkan arus kas keluar. Demikian juga sebaliknya, bila
saldonya mengecil maka dianggap terjadi penjualan aktiva tetap. Untuk itu dana
yang diterima merupakan arus kas masuk.
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Aktivitas pendanaan
Termasuk dalam kelompok ini perkiraan yang terkait dengan transaksi
berupa penciptaan/peluanasan kewajiban hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari surplus-defisit lembaga. Penambahan hutang pada
perkiraan hutang diartikan sebagai kas masuk. Sebaliknya pembayaran hutang
yang dilakukan selama periode tersebut akan memerlukan kas keluar dan menurunkan saldo hutang di Laporan Posisi Keuangan.
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Bila arus masuk lebih besar dari arus keluar, maka lembaga mengisyaratkan sedang melakukan perampingan (divestasi). Sebaliknya bila arus kas negatif
berarti lembaga sedang ekspansi dengan menambah aktiva baru, menginvestasikan dananya di instrumen investasi.
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Berikut adalah contoh dari laporan arus kas :
Aliran Kas dari Aktivitas Operasi:
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Kas dari pendapatan jasa
Kas dari penyumbang
Kas dari piutang lain-lain
Bunga dan deviden yang diterima
Penerimaan lain-lain
Bunga yang dibayarkan
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dan suplier
Hutang lain-lain yang dilunasi
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi
Aliran Kas dari Aktivitas investasi:
Ganti rugi dari asuransi kebakaran
Pembelian peralatan
Penerimaan dari penjualan investasi
Pembelian investasi
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi
Aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan:
Penerimaan dari kontribusi berbatas dari:
Investasi dalam endownment
Investasi dalam endownment berjangka
Investasi bangunan
Investasi perjanjian tahunan
sub total
Aktivitas pendanaan lain:
Bunga dan dividen berbatas untuk reinvestasi
Pembayaran kewajiban tahunan
48
Pembayaran hutang wesel
Pembayaran kewajiban jangka panjang
sub total

13.050
20.075
6.537
21.425
375
(955)
9.520)
(1.064)
(75)
625
(3.750)
90.250
(187.250)
(125)

500
175
3.025
500
4.200
750
(363)
(2.850)
(2.500)
(4.963)

Investasi dalam endownment
Investasi dalam endownment berjangka
Investasi bangunan
Investasi perjanjian tahunan
sub total
Aktivitas pendanaan lain:
Bunga dan dividen berbatas untuk reinvestasi
Pembayaran kewajiban tahunan
Pembayaran hutang wesel
Pembayaran kewajiban jangka panjang
sub total
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas pendanaan
Kenaikan (Penurunan) bersih dalam kas dan setara kas
Kas dan setara kas pada awal tahun
Kas dan setara kas pada akhir tahun
Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih Yang digunakan untuk
aktivitas operasi:
Perubahan dalam aktiva bersih

500
175
3.025
500
4.200

38.625

Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang
digunakan untuk aktivitas operasi:
Depresiasi atau penyusutan
Kerugian akibat kebakaran
Kerugian aktuarial pada kewajiban tahunan
Kenaikan piutang bunga
Penurunan dalam persediaan dan biaya dibayar dimuka
Kenaikan dalam piutang lain-lain
Kenaikan dalam hutang dagang
Penurunan dalam penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan
Penurunan dalam hutang lain-lain
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang
Bunga dan deviden terikat untuk investasi jangka panjang
Penghasilan bersih terealisasikan dan belum terealisasikan dari investasi jangka panjang
Kas bersih diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi

8.000
200
75
(1.150)
975
(813)
3.800
(1.625)
(1.063)
(6.850)
(750)
(39.500)
(75)
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Catatan atas laporan keuangan (CALK)
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750
(363)
(2.850)
(2.500)
(4.963)
(763)
(963)
1.150
188
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Merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan-laporan diatas. Tujuan
pemberian catatan ini agar seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui pembacanya sudah diungkapkan (full disclosure).
Catatan atas laporan keuangan dapat berupa:
• Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aktiva tetap.
Catatatan atas aktiva tetap umumnya memuat perincian aktiva per kelompok aktiva.
• Kebijakan akuntasi yang dilakukan seperti misalnya metode penyusutan
serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode pencatatan
piutang yang tidak dapat ditagih serta persentase yang digunakan untuk
pencadangannya.
• Rencana yang belum dapat dikuantifisir namun akan membawa dampak
signifikan dimasa depan. Misalnya, rencana lembaga untuk memperluas
bangunan yang ada dengan membeli lahan disebelahnya. Atau akan ditandatanginya persetujuan kerjasama dengan lembaga lain untuk pengiriman
proposal grant ke lembaga donor.
• Kejadian penting yang diperkirakan akan membawa dampak bagi lembaga.
Misalnya, lembaga menghadapi tuntutan hukum di pengadilan. Hasil akhir
dari keputusan ini belum diketahui. Akan tetapi fakta mengenai hal ini
harus diungkapkan dalam catatan. Pengungkapan juga harus menyertakan
potensi kerugian/beban yang akan dihadapi lembaga dalam hal kasus diputuskan dengan kekalahan pada pihak lembaga.
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Hubungan antar laporan
Dari uraian berbagai jenis laporan yang diterbitkan oleh lembaga, maka
hubungan dan keterkaitan antara ketiga laporan diatas pada awal periode anggaran, selama periode anggaran berjalan dan pada akhir periode anggaran dapat
dilihat dalam skema dibawah ini :

Laporan arus kas
untuk periode yang berakhir 31
Des 2001
103,379

Net kas untuk investasi

(95,297)

24,376

Saldo kas awal tahun

66,835

Saldo kas akhir tahun

91,211

rg

16,294

Net pertambahan kas

.o

Net kas dari pembiayaan

/

Net kas dari operasional

Laporan Posisi Keu
Laporan Aktivitas

per 31 Des 2001

IE

untuk periode yang berakhir 31
Des 2001

368,873

- total aktiva

435,708

Kewajiban dan
aktiva bersih

Total modal

555,972

Surplus

103,375

64,064

Laporan Aktiva Bersih

as

- kewajiban
bersih
- surplus
(defisit)

Biaya

140,191
231,453

untuk periode yang berakhir 31
Des 2001

gr

- total hutang

659,347

435,708

te

Saldo awal
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Pembatalan donasi
Tambahan surplus
tahun ini

91,211

- aktiva bukan
kas

555,275

- total aktiva

646,486

Kewajiban dan
aktiva bersih
- total hutang
- kewajiban
bersih
- surplus
(defisit)
Total modal

134,511
182,932
329,013
646,456

231,453
-5.815
103,375
329,013

Sepanjang periode
tahun buku

Akhir
tahun
buku
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Awal
tahun
buku

Saldo akhir

- Kas

du

- Aktiva bukan
kas

Aktiva

Pendapatan
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66,835
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Aktiva
- Kas

ka

per 31 Des 2000
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Laporan Posisi Keuangan
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Table 6 Hubungan antar laporan
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Laporan keuangan untuk salah satu pihak eksternal yaitu donor atau lembaga lain pemberi hibah (grant) umumnya disyaratkan bentuk pelaporan yang
spesifik. Untuk itu, meskipun tergolong dalam pihak eksternal namun lembaga
wajib memenuhi kewajiban penyampaian laporan dalam format yang sudah ditentukan dan pada waktu yang sudah ditetapkan pula. Pemenuhan kewajiban
ini akan meningkatkan kredibilitas lembaga dimata para donatur. Hal ini juga
berarti bahwa lembaga sudah ‘menginvestasikan’ reputasi baik kepada pihak
donatur.
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Laporan internal
Perbedaan dengan laporan untuk pihak ekstern adalah fleksibilitas laporan
dan analisa. Laporan untuk intern lembaga memiliki format,isi dan jangka waktu penyampaian yang ditentukan oleh pengelolaan dengan mempertimbangkan
keperluan masing-masing pemakai.
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Pihak intern lembaga yang diperkirakan memerlukan laporan ini antara lain
Pengurus Lembaga
Pembina dan Pengawas (terutama dalam lembaga berbentuk yayasan)
Para penanggung jawab unit kerja/program dan staff inti

YB

1.
2.
3.
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Selain itu, laporan intern justru harus memuat analisa atas hasil-hasil
yang sudah dicapai, proyeksi ke depan serta peramalan. Semua hal ini ditambahkan agar informasi lebih lengkap. Demikian pula isinya, tidak semata-mata
keuangan. Dapat berupa kombinasi keuangan dan non keuangan. Misalnya analisa atas biaya telekomunikasi dengan jumlah staff. Dari data keuangan berupa
tagihan biaya telfon dan jumlah staff dapat diperoleh penggunaan rata-rata per
staff. Jumlah ini kemudian akan dianalisa kelayakannya, apakah terlalu mahal
atau normal saja. Demikian juga penggunaan analisa rasio keuangan untuk
melakukan prediksi tentang kecenderungan (trend) yang sedang terjadi.
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Proses produksi laporan intern ini haruslah merupakan proses yang paralel
dan simultan dengan produksi laporan ekstern. Dengan kata lain, laporan intern
memiliki basis data yang sama dengan laporan ekstern, dihasilkan dari proses
produksi laporan ekstern. Alasannya adalah keduanya menggunakan data awal
yang sama yaitu transaksi keuangan. Sehingga prosesnya harus satu, hanya
kemudian untuk laporan intern akan ditambahkan beberapa data dan informasi
lain.
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Laporan internal yang dapat disampaikan setiap bulannya antara lain:
Laporan Posisi Keuangan dan Laporan aktivitas
Proyeksi arus kas untuk bulan yang akan datang
Laporan realisasi anggaran per unit kerja/program.

w
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•
•
•
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Selain laporan bulanan, maka dapat pula dipertimbangkan mengeluarkan
laporan setiap kuartal. Laporan bulanan dapat menjadi laporan kuartal dengan
tambahan laporan lain. Salah satu laporan tambahan yang dapat disampaikan
setiap kuartal adalah Laporan kegiatan penggalangan dana (fundraising).
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Selain laporan keuangan, lembaga dapat mengeluarkan Laporan Tahunan.
Laporan ini berisi informasi mengenai kegiatan serta keuangan lembaga. Umumnya laporan ini juga dipakai untuk bahan pencarian dana dan bahan untuk
profil lembaga.
Khusus untuk lembaga nirlaba berbentuk yayasan, pada UU Yayasan diatur
mengenai laporan yayasan. Beberapa hal diantaranya adalah:
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Analisa Keuangan
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Dalam jangka paling lambat lima bulan terhitung sejak tanggal tahun buku
yayasan ditutup, pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang
memuat sekurang-kurangnya :
1. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta
hasil yang telah dicapai
2. Laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada akhir
periode,laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan .
3. Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan
dalam laporan tahunan.
4. Laporan tahunan ditandatangani oleh pengurus dan pengawas dan disahkan
oleh rapat dewan pembina.
5. Untuk yayasan yang memperoleh banutan dari negara, bantuan dari luar
negeri atau pihak lain sebesar 500 Juta rupiah atau lebih atau memiliki kekayaan diluar harta wakaf sebesar 20 Milyar rupiah atau lebih maka laporan
keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik serta mengumumkan hasilnya
berupa ringkasan laporan keuangannya dengan cara menempelkan di kantor
yayasan.
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Laporan yang disajikan oleh bagian keuangan merupakan salah satu sumber informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akan lebih memiliki
daya guna bila isinya dapat memandu proses pengambil keputusan, isinya akurat serta disajikan tepat waktu. Untuk itu dilakukan analisa atas data-data historis keuangan suatu lembaga, dikombinasikan dengan proyeksi ke depan untuk
menghasilkan informasi keuangan.
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Analisa atas data-data keuangan memerlukan pengertian mendasar mengenai nilai yang tercantum didalamnya. Ada 2 (dua) makna dari angka yang
disajikan dalam laporan keuangan dan analisa atasnya, pertama nilai relatif dan
kedua nilai absolut.
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Nilai relatif dari suatu data terkait erat dengan nilai yang terkait dibandingkan dengan nilai lainnya serta sifat (nature) dari data itu sendiri dibandingkan dengan sifat data yang lainnya. Artinya suatu perbedaan antara nilai aktual
sebesar Rp. 1 Juta rupiah dapat dianalisa penting tidaknya secara relatif dengan
membandingkannya dengan besaran total dan dengan sifat dari perbedaan itu.
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Contoh, terjadi perbedaan biaya aktual pembangunan gedung sebesar Rp.
1 juta dibandingkan dengan total anggaran pembangunan gedung tadi yang
bernilai Rp 5 Milyar. Secara relatif, perbedaan ini tidak perlu dianalisa karena
nilainya tidak signifikan. Jadi dengan mempertimbangkan konteks total nilai
anggaran yang 5 Milyar ,maka perbedaan 1 juta rupiah tadi dapat diabaikan.
Dengan jumlah yang sama yaitu 1 juta, ketika perbedaan terjadi pada
perkiraan buku besar Kas/Bank, maka nilainya relatif signifikan. Perbedaan
nilai Rp. 1 juta yang terjadi pada rekening kas lembaga menyiratkan banyak
hal dan memerlukan analisa mendalam. Karena account rekening kas lembaga
secara alamiah seharusnya tidak boleh berbeda dengan aktualnya. Sedemikian
hingga bila terjadi perbedaan, maka hal ini dapat ditafsirkan sebagai kelemahan
internal kontrol atau bahkan telah terjadi penggelapan.
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Disini kita lihat selisih Rp. 1 Juta rupiah bisa dilihat secara relatif signifikan
dan memerlukan analisa lebih lanjut dan tidak signifikan. Tergantung pada konteks dan sifat alamiahnya.
Nilai berikut adalah nilai absolut. Nilai ini secara jelas berupa nilai yang
tercantum dalam data. Dengan demikian nilai absolut memerlukan analisa atau
tidak memang tergantung pada besarannya. Analisa atas nilai absolut tidak memerlukan upaya yang menguras energi karena nilainya sendiri sudah berbicara.
Besaran nilai kas Rp 1 Juta dengan Rp 100 Juta tentu sudah dapat mengirimkan pesan kepada pembacanya.
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Analisa atas laporan keuangan bertujuan menghasilkan informasi yang lebih bernilai. Informasi ini khusus bagi pengelolaan dan internal lembaga berguna
untuk :
• Menilai kondisi keuangan lembaga saat ini dan masa depan. Kondisi likuiditas baik jangka pendek maupun jangka panjang, surplus atau defisit serta
kecukupan dana untuk kegiatan yang akan datang dapat dideteksi dengan
menggunakan hasil analisa.
• Melihat kondisi lembaga dengan pandangan seperti pihak luar lembaga agar
lebih obyektif. Pengelolaan dapat menggunakan data pembanding yang lain
(lembaga lain atau periode sebelumnya) sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif mengenai kondisi lembaganya.
• Kinerja dari unit kerja/program organisasi yang dipimpinnya dari segi
keuangan.
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Selain pada tingkatan lembaga secara keseluruhan, analisa juga dapat dan
harus dilakukan pada tingkatan unit kerja/program atau bahkan pada tingkatan kegiatan. Suatu lembaga pendidikan yang memiliki 5 (lima) bagian atau divisi dapat melakuan analisa kinerja masing-masing divisi. Bila tiap divisi memiliki
suatu kegiatan atau proyek utama, analisa juga dapat secara khusus dilakukan
untuk kegiatan atau proyek tadi. Termasuk analisa mengenai effisiensi dan kinerjanya. Analisa terhadap proyek atau kegiatan khusus ini dapat dilakukan untuk kegiatan yang sangat signifikan dan menjadi masukan bagi pimpinan pelaksananya.
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Analisa atas laporan keuangan umumnya dilakukan dengan cara pembandingan. Beberapa teknik yang kerap digunakan antara lain antara lain :
• Analisa Pembandingan (comparative analysis). Pembandingan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain : Pembandingan anggaran dengan aktual, kecenderungan (trend) antar lembaga dan antar waktu, vertical dan
horizontal (common size) lembaga sejenis
• Penggunaan rasio-rasio keuangan (ratio analysis)
• Analisa pulang pokok (break even analysis)
Berikut masing-masing teknik dibahas dengan menggunakan laporan
keuangan yang sama.
Analisa Pembandingan
Analisa pembandingan dapat dilakuan dengan berbagai perkiraan buku besar terkait. Berikut beberapa jenis analisa yang pada dasarnya merupakan pembandingan.
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Pembandingan aktual dengan anggaran.
Perbandingan ini merupakan cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi perbedaaan yang terjadi antara kegiatan yang direncanakan dengan kegiatan yang aktual dilakukan. Pembandingan antara anggaran dengan realisasi anggaran bertujuan untuk melihat sejauh mana anggaran penerimaan dan
pengeluaran telah direalisir . Pembandingan ini akan mendapatkan gambaran
mengenai unit kerja/program atau jenis biaya yang berbeda secara signifikan
realisasinya. Mendapatkan perbedaan atau varians dengan demikian merupakan langkah awal untuk menganalisa.
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Perbedaan yang terlalu jauh baik positif maupun negatif harus mendapat
prioritas analisa pertama. Suatu varians pendapatan yang terlalu jauh dalam
persentase akan mendapatkan perhatian untuk mencari penyebabnya. Setelah
varians yang relatif besar maka varians yang memiliki nilai absolut besar harus
mendapatkan prioritas berikutnya. Karena salah satu kelemahan varians dalam
persentase adalah kegagalannya untuk mengindikasikan nilai absolut.
Contoh : Biaya bahan bakar mobil dari yang dianggarankan sebesar 10 Juta
ternyata realisasinya mencapai 13 Juta atau terdapat variance sebesar 30%.
Meskipun nilai ini terlihat besar tetapi ketika dianalisa kedapatan bahwa terjadi
kenaikan harga BBM sebesar 30% pada tahun tersebut yang tidak diprediksi
sebelumnya. Dengan demikian kenaikan ini dapat dijustifikasi dan tidak membutuhkan analisa lebih lanjut.
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Pada kasus lain terjadi perbedaan sebesar 5% yaitu dari pendapatan yang
diprediksi sebesar 1.000 Juta ternyata hanya terrealisir 950 Juta. Persentase
yang lebih kecil ini justru memerlukan analisa yang jauh lebih intensif ketimbang biaya bahan bakar diatas. Karena meskipun persentase hanya 5% dibandingkan 30% namun nilai absolut yang terlibat jauh lebih tinggi yaitu 50 Juta.
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Dari kedua kasus diatas terlihat pentingnya melakukan analisa persentase
yang dibarengi dengan analisa absolut. Pada tingkatan unit kerja/program, pembandingan antara anggaran dengan aktual dapat dilakukan. Setiap perbedaan
yang dirasa signifikan dapat ditanyakan dan dibahas dengan pemimpin unit
kerja /program tersebut karena umumnya mereka lebih tahu hal-hal yang menyebabkan hal ini terjadi.
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Berikut adalah contoh pembandingan anggaran dan realisasi aktual.
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Lembaga Nirlaba
Laporan aktivitas vs. anggaran
(dalam jutaan)
Persentase Persentase
Bulan ybs

Akumulatif
s.d
ybs

Budget

bulan ybs

bulan tahun ybs

kumulatif

thd budget thd budget

Sumbangan

45.767

98.654

572.088

8%

17%

Jasa layanan komersial

13.500

34.900

135.000

10%

26%

14.000

28.000

224.000

6%

13%
11%

Penghasilan
panjang

investasi

Jangka

Penghasilan investasi lain-lain

2.125

2.125

19.125

11%

20.570

12.987

143.990

14%

9%

375

650

4.500

8%

14%

96.337

177.316

1.098.703

9%

16%

Program A

32.750

65.500

393.000

Program B

21.350

42.700

256.200

Program C

14.400

28.800

172.800

Pengelolaan dan umum

6.050

12.100

72.600

Pencarian dana

5.375

6.125

64.500

8%

9%

79.925

155.225

959.100

8%

16%

16.412

22.091

139.603

12%

16%

Komitmen yang belum direalisasi
Lain-lain

/

dan

rg

Jumlah
Pendapatan
Penghasilan

aktiva

.o

17%

8%

17%

si

17%

8%
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(penurunan)

17%

8%

as

Kenaikan
bersih

8%

i-e

Jumlah Beban
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Beban dan Kerugian:
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- Analisa vertikal dan horisontal (common size analyses)
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Setelah analisa persentase dan absolut maka kemudian analisa harus dilakukan pada tingkatan yang lebih detail yaitu per unit kerja/program. Analisa
ini memperlakukan setiap unit kerja/program sebagai suatu entitas yang berdiri
sendiri hingga analisa akan dilakukan terhadap pendapatan yang diperoleh dari
program ini dikaitkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukannya.
Analisa ini akan menghitung perbandingan antara satu program dengan program yang lain dan antara satu komponen biaya dengan komponen yang lain.
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Sehingga hasil yang dapat ditampilkan misalnya bahwa biaya pengoperasian
kantor suatu lembaga adalah 30% dari total biaya suatu lembaga pada periode
tertentu. Atau dapat juga dihitung total biaya personnel dibandingkan dengan
biaya lembaga, dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh dan sebagainya. Pada intinya analisa vertikal dilakukan dengan membandingkan komponen
dalam laporan keuangan terhadap komponen lainnya.
Analisa horisontal dilakukan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai suatu komponen laporan keuangan yang dapat berupa suatu jenis biaya
atau suatu program kegiatan. Analisa ini dilakukan dengan membandingkan
komponen tersebut dengan komponen yang sama pada tahun yang lalu atau
dengan lembaga sejenisnya. Dari perbandingan tersebut dapat diketahui bila
ada kenaikan biaya personnel berupa biaya gaji dari tahun lalu. Demikian juga
dapat diketahui perbandingan relatif biaya personnel tersebut dengan lembaga
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lain. Pada tingkatan berikutnya mungkin bisa dilakukan perbandingan rasio
dari total biaya ke total pendapatan pada periode ini dibandingkan dengan rasio
yang sama tahun lalu. Kenaikan bisa berupa meningkatnya rasio biaya terhadap pendapatan. Bisa diterjemahkan dalam dua hal, biaya yang konstan namun
pendapatan menurun atau bisa juga terjadi, biaya yang meningkat namun pendapatan konstan. Hal-hal ini harus dilakukan dengan hati-hati dan mengingat
kondisi atau faktor diluar lembaga yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Misalnya terjadi kecenderungan kenaikan biaya, kalau kita paham bahwa
terjadi tingkat inflasi yang tinggi pada periode tersebut maka kecederungan ini
dapat dimengerti dan tidak dibaca sebaga adanya kecederungan lebih boros dari
lembaga.
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Analisa ini mencoba mengkaji lebih lanjut kinerja masing-masing program
dimana setiap program akan diperlakukan sebagai suatu entitas terpisah yang
memiliki pendapatan dan pengeluaran biaya tersediri. Entitas ini akan dianalisa
masing-masing komponen yang ada disana seperti pengeluaran biaya, pendapatan, personnel terlibat dan lain-lain. Analisa dilakukan dengan pembandingan
vertikal maupun horisontal. Perbandingan atas data-data secara vertikal dilakukan dengan membandingkan komponen program tadi terhadap keseluruhan
lembaga dan juga dengan komponen program lain. Sedangkan analisa horisontal
dilakukan dengan pembandingan ke periode yang lalu atau terhadap lembaga
yang sejenis lain.
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Berikut contoh analisa vertikal terhadap total biaya lembaga.
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Laporan Biaya vs Total Biaya
(dalam jutaan)
Beban dan Kerugian:

Program B

Program C

Biaya direktur eksekutif

9.000

4.000

6.000

Biaya direktur program

8.000

6.000

6.000

Sekertaris

1.600

1.600

7.000

gr

Program A

Biaya
Biaya Umum pencarian Total biaya
dana
500

1.600

1.600

1.600

8.000

5.500

3.500

3.500

500

20.000

3.500

3.500

1.000

1.000

525

9.525

3.500

6.600

3.200

1.000

1.500

15.800

Biaya telephon

1.000

2.000

500

1.500

500

5.500

Pos

500

3.000

500

500

500

5.000

500

500

500

500

500

2.500

21.675

10.000

6.000

1.000

-

38.675

Biaya sewa

w
w

Biaya perlengkapan kantor
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Personnel lain

te

1.500

w

Biaya penggandaan
Biaya perjalanan

20.000

9.225

-

-

-

-

9.225

65.500

42.700

28.800

12.100

6.125

155.225

Biaya direktur eksekutif

5,80%

2,58%

3,87%

0,97%

0,32%

13,53%

Biaya direktur program

5,15%

3,87%

3,87%

0,00%

0,00%

12,88%

Sekertaris

1,03%

1,03%

1,03%

1,03%

1,03%

5,15%

Personnel lain

4,51%

3,54%

2,25%

2,25%

0,32%

12,88%
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Biaya perlengkapan program

21.000

Total
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Dalam persentase terhadap total
biaya

Biaya sewa

2,25%

2,25%

0,64%

0,64%

0,34%

6,14%

Biaya perlengkapan kantor

2,25%

4,25%

2,06%

0,64%

0,97%

10,18%

Biaya telephon

0,64%

1,29%

0,32%

0,97%

0,32%

3,54%

Pos

0,32%

1,93%

0,32%

0,32%

0,32%

3,22%

Biaya penggandaan

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%

1,61%

Biaya perjalanan

13,96%

6,44%

3,87%

0,64%

0,00%

24,92%

Biaya perlengkapan program

5,94%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,94%

Total

42,20%

27,51%

18,55%

7,80%

3,95%

100,00%
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Analisa Rasio
Rasio merupakan perbandingan antara perkiraan buku besar atau kelompok perkiraan dalam laporan keuangan dengan data lain berupa account lain
dalam laporan keuangan lembaga tersebut. Rasio bisa diukur untuk satu periode atau bahkan dengan periode yang lain. Rasio akan dinyatakan dalam bentuk
proporsi. Karena itu harus diwaspadai kelemahannya yaitu tidak mencantumkan nilai absolutnya. Artinya nilai 500 rupiah dibandingkan dengan 1000 rupiah
akan memberikan rasio yang sama dengan nilai 500 Juta dibandingkan dengan
1 Milyard. Padahal sebagaimana kita ketahui, kedua nilai absolut tadi memberikan magnitude perbedaan yang kontras.
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Kelemahan lain yang perlu diwaspadai adalah rasio hanya memberikan
sinyal tentang suatu keadaan pada satu titik waktu dan historis. Jadi bukan
memberikan kesimpulan untuk ke depan apalagi proyeksi ke masa depan. Data
historis digunakan untuk melakukan interpretasi dan kemudian pengambilan
keputusan untuk masa depan.
Menyadari beberapa kelemahan diatas, interpretasi atas nilai suatu rasio hanya
akan berguna bila dikaitkan dengan :
• Rasio yang sama pada periode sebelumnya
• Tolok ukur tertentu (benchmarking), misalnya rasio likuiditas yang umum
dipandang sehat pada suatu jenis industri.
• Rasio yang sama pada lembaga lain yang sejenis
• Data-data lain yang relevan

Aktiva
Aktiva lancar

w
w
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Yayasan ABC
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2001
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Rasio-rasio keuangan yang akan dibahas disini dapat dikategorikan menjadi
rasio yang terkait dengan kondisi likuiditas lembaga dan rasio yang menjelaskan
tentang kinerja dan efisiensi lembaga atau unit lain yang lebih kecil (unit kerja
atau program misalnya).
Untuk memudahkannya berikut laporan keuangan dari lembaga ABC yang akan
dianalisa.

91,211

w

Cash dan equivalen kas

Investasi pada deposito dan surat berharga

89,487

://

Piutang

204,283
55,028

Biaya dibayar dimuka

25,271

sub total aktiva lancar

465,280

tp

Persediaan unit usaha

ht

Aktiva tetap dan bangunan
Aktiva tetap bangunan

92,778

Perlengkapan kantor dan kendaraan

88,428

sub total aktiva tetap dan bangunan

181,206

Total Aktiva

646,486

Kewajiban bersih dan aktiva bersih
Hutang lancar

60,000

Hutang lain

46,200

Hutang Dagang

23,974

sub total hutang lancar

130,174

Hutang jangka pajang

4,250

sub total hutang jangka panjang

4,250

Aktiva bersih
Aktiva bersih terikat permanen

57

182,932

Aktiva bersih tidak terikat

329,130

Total aktiva bersih

512,062

Kewajiban bersih dan aktiva bersih
Hutang lancar

60,000

Hutang lain

46,200

Hutang Dagang

23,974

sub total hutang lancar

130,174

Hutang jangka pajang

4,250

sub total hutang jangka panjang

4,250

Aktiva bersih
Aktiva bersih terikat permanen

182,932

Aktiva bersih tidak terikat

329,130

Total aktiva bersih

512,062

Total hutang dan modal

646,486
-

Yayasan ABC
Laporan aktivitas
periode yang berakhir tgl 31 Des 2001
Pendapatan
sumbangan/donasi terikat

125,000

sumbangan/donasi tidak terikat

125,000
400,000

sub total pendapatan

675,000
50,000

Biaya program

.o

Biaya operasional kantor

/

25,000

hasil usaha komersial

rg

hasil investasi

300.000

sub total biaya

600,000

YB

Surplus/Defisit

Pajak penghasilan atas usaha komersial dan investasi

22.500

52.500

i-e

Surplus/Defisit sesudah pajak

75,000
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200,000

si

50,000

Biaya produksi usaha komersial

ka

Biaya penggalangan dana

Rasio likuiditas
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Dari data-data diatas, dapat dilakukan analisa dengan menggunakan rasiorasio keuangan. Beberapa rasio yang dapat digunakan dikelompokkan dalam
beberapa kategori sebagai berikut :
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Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu lembaga menutupi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan asset atau
aktivanya yang paling likuid atau paling mudah dikonversi menjadi uang kas.
Likuiditas diukur dengan pembandingan aktiva lancar dengan hutang lancar.
Artinya dengan posisi aktiva lancar yang lebih besar dari hutang lancar berarti
lembaga berada dalam posisi likuid, Jadi ketika lembaga berhenti beroperasi
sewaktu-waktu,maka hutang jangka pendek yang dimilikinya dapat dibayar dengan menggunakan aktiva atau asset lancarnya. Kedua komponen ini digunakan
sebagai perbandingan (aktiva lancar dan hutang lancar) karena kecepatannya
dikonversi menjadi uang kas kurang dari satu tahun atau satu siklus akuntansi. Dengan demikian suatu lembaga dikatakan memiliki likuiditas yang baik
bila sumber untuk membayar hutang jangka pendek lebih besar dari hutang itu
sendiri.
Dari laporan keuangan diatas maka rasio likuiditas dari lembaga tadi adalah :
Current Ratio
= Aktiva lancar : Hutang lancar
= 465.280 : 130.174
= 3,57
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Dari rasio ini terlihat bahwa lembaga memiliki kemampuan membayar kewajiban lancarnya sebesar 3.57 kali. Dalam hal ini lembaga tergolong sangat
likuid karena ia memiliki sumber dana untuk membayar yang besarnya 3 kali
lipat lebih dari hutang yang harus dibayar segera.
Current Ratio menggunakan aktiva lancar yang diharapkan dapat dikonversi (dengan menjual asset tersebut) menjadi uang kas segera (kurang dari satu
tahun). Akan tetapi masih ada kemungkinan penurunan nilai aktiva bila dijual
segera, disamping itu nilai penjualan tidak dapat dipastikan apakah akan sama,
lebih besar atau lebih kecil dari nilai buku assetnya. Untuk itu beberapa analis
menggunakan cash ratio.
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Cash ratio menunjukkan kemampuan lembaga memenuhi kewajiban lancarnya dengan uang kas yang tersedia. Semakin tinggi ratio ini berarti semakin
tinggi kemampuan lembaga membayar hutang nya tanpa harus mengkonversi
aktiva lain.
Cash Ratio
= Cash & short term deposit : Hutang Lancar.
= (91.211 + 204.283) : 130.174
= 2,26
Rasio ini kembali menunjukkan bahwa Lembaga sangat likuid dan tidak
perlu kuatir terhadap kemampuan membayar hutang-hutang jangka pendeknya.
Dengan uang kas yang tersedia dua kali lipat lebih dari jumlah hutang jangka
pendeknya tentu lembaga ini tidak kesulitan memenuhi kewajibannya.
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Karena ratio in menggunakan kas sebagai pembanding, umumnya cash ratio akan lebih kecil dibandingkan dengan current ratio. Hal ini dapat dimengerti
karena kas merupakan komponen current asset, sehingga ketika komponen lain
diabaikan dalam perhitungan dan hanya mengikutsertakan kas, maka ratio yang
didapat tentu lebih kecil.
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Kedua rasio (current ratio dan cash ratio) menunjukkan bahwa lembaga
ABC adalah lembaga yang likuiditasnya baik untuk tahun buku yang lalu. Untuk periode yang akan datang, tergantung pada komposisi pendapatan dan biaya
yang diproyeksikan.
Rasio effisiensi
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Rasio-rasio pengukur efisiensi merupakan rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur tingkat penggunaan sumber daya (dana) dibandingkan dengan
hasil yang diperoleh. Efisiensi yang tinggi dalam penggunaan sumber daya berarti dengan hasil yang sama digunakan sumber daya yang sesedikit mungkin.
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Rasio-rasio yang digunakan dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok
antara lain :
Rasio pengukur hasil investasi dibandingkan dengan investasi
Pengertian investasi disini adalah berapa banyak harta atau aktiva lembaga
yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Dapat juga disebutkan bahwa
dengan aktiva yang ada (gedung,staff, peralatan dan sebagainya) berapa banyak
dana yang diperoleh lembaga selama satu periode.
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Asumsi dasar dari penggunaan rasio ini adalah bahwa lembaga memerlukan aktiva atau asset untuk melakukan kegiatan penggalangan dana. Rasio ini
menggambarkan tingkat efisiensi penggalangan dana Dimana dengan jumlah
pendapatan yang sama lembaga yang menggunakan aktiva yang lebih banyak
mengindikasikan tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga lain yang menggunakan sumber daya yang lebih sedikit.
Contoh yang sering digunakan adalah :
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Rasio pendapatan dengan aktiva
= Total pendapatan : Total aktiva
= 675.000 : 646.486
= 1,04
Rasio ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan pendapatan dibutuhkan aktiva dengan jumlah yang sama. Efisiensi dapat diukur dengan melakukan
perbandingan dengan lembaga yang sejenis atau dengan rasio tahun sebelumnya.
Rasio pendapatan dengan Aktiva bersih
= Total pendapatan : Total Aktiva bersih
= 675.000 : 512.062
= 1,32
Rasio ini lebih mempertajam rasio sebelumnya. Dengan rasio ini terlihat
‘bantuan’ berupa pinjaman lembaga kepada pihak lain berapa besar porsinya
terhadap pendapatan lembaga. Bila dibandingkan maka terlihat bahwa porsi
pinjaman adalah sebesar 1,32 – 1,04 atau kurang lebih 0,28 bagian dari pendapatan dihasilkan dari usaha lembaga yang menggunakan aktiva dengan sumber
pendanaan dari pinjaman.

.in

te

gr

Rasio efisiensi ini dapat diperluas dengan membandingkan pendapatan yang
diperoleh dengan jumlah
• aktiva tetap gedung dan peralatan kantor yang digunakan
• biaya staff atau biaya personalia
• biaya overhead untuk menjalankan operasi lembaga
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Rasio ini juga dapat digunakan pada tingkatan yang lebih rendah, yaitu pengukuran efisiensi program atau bahkan kegiatan. Misalnya akan diukur efisiensi
penggalangan dana dari berbagai sumber. Maka yang dilakukan adalah membandingkan sumber daya yang dihabiskan untuk penggalangan dana berdasarkan sumber pendapatan yang diperoleh dan dana yang didapat. Jadi kalau lembaga memiliki 3 (tiga) sumber dana berupa grant/hibah, iuran keanggotaan dan
sumbangan individu, maka keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menggalang dan dari sumber ini harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pembandingan dengan pendapatan yang direalisir dari sumber grant/
hibang, iuran dan sumbangan individu.
C.

Rasio Kinerja operasi

Rasio keuangan yang sering digunakan dalam menilai kinerja operasional
suatu lembaga adalah Rasio Du Pont. Rasio ini pada awalnya digunakan oleh
perusahaan Multinasional Du Pont sejak tahun 1920 untuk menilai kinerja dari
bagian atau anak-anak perusahaannya.
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Rasio ini didapat dari asumsi bahwa lembaga memiliki usaha komersial.
Dengan demikian rasio Du Pont diberlakukan bukan untuk mengukur kinerja
lembaga melainkan kinerja dari unit kerja atau unit komersialnya. Karena pendirian unit tersebut direncanakan akan memberikan kontribusi pendapatan bagi
lembaga, maka unit tadi harus dievaluasi kinerjanya.
Rasio Du Pont berusaha menerangkan atau menganalisa perhitungan Rasio ROA (Return on Asset). ROA itu sendiri kurang lebih menggambarkan berapa besar keuntungan yang diperoleh dari penggunaan asset lembaga. Dengan
kata lain, ROA berusaha melihat kemampuan pengelolaan unit usaha tadi untuk
menghasilkan keuntungan dari setiap asset yang digunakannya.
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Namun klaim bahwa suatu unit usaha mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari unit usaha yang lain bila digambarkan dengan tingkat keuntungan yang
lebih tinggi (secara absolut) belum tentu menunjukkan bahwa unit usaha tadi
memiliki kinerja yang lebih baik. Harus dilihat perbandingannya dengan total
asset yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan tadi. Keuntungan unit
usaha A sebesar 100 Juta tidak lebih baik dari sisi kinerja dibandingkan dengan
unit usaha B yang membukukan keuntungan hanya 50 Juta. Karena unit usaha
A memerlukan asset senilai 1 Milyard rupiah, sedangkan B memerlukan hanya
400 Juta rupiah. ROA dari unit usaha A adalah 100 juta / 1 Milyard = 10%. Sedangkan unit usaha B memiliki ROA 50 Juta / 400 Juta = 12,5%.
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ROA terdiri dari Profit Margin dikalikan dengan Asset turnover. Perdefinisi
dapat digambarkan dalam formula sebagai berikut .
ROA = Profit Margin x Asset Turnover
= (Net Income + Biaya Bunga) x Sales atau Penjualan
Sales atau Penjualan
Total Asset
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Misalnya suatu lembaga memiliki unit usaha komersial berupa wartel yang
dibangun dengan nilai investasi termasuk peralatan sebesar Rp. 200 juta. Sedangkan pendapatan selama setahun adalah Rp. 150 Juta, dimana keuntungan
yang diperoleh (net income) sebesar Rp. 40 Juta. Maka dengan rasio Du Pont tadi
diperoleh ROA sebesar :
= 40 Juta x 150 Juta
150 Juta 200 Juta

ht

tp

://

w

= 20%
Rasio ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut :
Kemampuan pengelolaan mengelola pendapatan dan mengontrol biaya usahanya
(efisiensi biaya) adalah 40 Juta / 150 Juta = 26%, sedangkan kemampuan mengelola asset untuk mencapai penjualan setinggi-tingginya (kinerja usaha) adalah
75%. Keduanya memberikan ROA sebesar 20%.
Selain rasio diatas, rasio-rasio lain dapat ditambahkan untuk memperjelas
evaluasi atas kinerja unit usaha komersial tadi. Beberapa rasio tersebut adalah
(lihat laporan keuangan) :
Rasio biaya operasional program ke total pendapatan program = 50.000 : 250.000
= 20%
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Rasio ini menggambarkan bahwa dari pendapatan lembaga yang berkaitan
dengan program yang sejalan dengan misi lembaga maka 20% darinya digunakan untuk biaya operasional lembaga. Apakah rasio ini terlalu tinggi atau terlalu
rendah,maka harus dibandingkan dengan lembaga lain dan tahun-tahun sebelumnya.
Rasio ini juga menggambarkan bahwa 80%dari pendapatan yang diperoleh
dari donatur digunakan untuk kegiatan program.
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Rasio biaya operasional program ke biaya program
Rasio ini menggambarkan berapa besar perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan misi lembaga dengan biaya yang langsung terkait dengan program lembaga. Semakin tinggi biaya
tidak langsung ini menggambarkan lembaga yagn semakin tidak efisien dan kinerja operasionalnya dapat disimpulkan memakan biaya yang sangat besar
= Biaya operasional : Biaya program
= 50.000 : 300.000
= 17%
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Rasio biaya program ke pendapatan donasi.
Rasio ini menggambarkan perbandingan antara kegiatan utama lembaga dengan
pendapatan yang diperoleh lembaga dari usaha penggalangan dana.
= total biaya program : pendapatan dari donasi
= 300.000 : 250.000
= 120%
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Dari rasio ini terlihat bahwa kegiatan program ternyata menghabiskan dana
lebih dari yang didapat dari donasi atau sumbangan yang terkait dengan program. Dengan demikian lembaga dapat dikatakan telah melakukan penguatan
sumber dananya dengan tidak tergantung sepenuhnya pada donasi.
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Selain menggunakan rasio-rasio keuangan, analisa atas kinerja dan effisiensi juga dapat dilakukan dengan langsung menganalisa account Surplus atau
defisit dalam laporan aktivitas lembaga.
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Bila pada suatu periode lembaga mengalami pendapatan yang lebih besar
dari pengeluaran, maka lembaga dikatakan memiliki surplus. Demikian juga sebaliknya, bila ternyata pendapatan lebih kecil dari pengeluaran maka lembaga
mengalami defisit. Tidak ada aturan baku yang menyebutkan apakah suatu lembaga harus surplus atau harus defisit atau harus break even (pulang pokok).
Pada perusahaan komersial hal ini lebih jelas karena sebagai pemiliki yang ingin
investasinya menghasilkan lebih banyak maka setiap perusahaan komersial dituntut untuk selalu surplus.
Hal yang perlu dicermati adalah surplus atau defisit yang mendadak atau
jauh dari rencana. Keganjilan ini harus dicari penyebabnya, beberapa kemungkinan dapat terjadi antara lain :
• Lembaga mendapat pendapatan extra yang tidak direncanakan sebelumnya,
dalam hal ini misalnya terjadi kenaikan bunga deposito atau lembaga memenangkan hadiah uang dari suatu event. Bila ini terjadi maka surplus yang
terjadi dapat dimengerti.
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Analisa Break Even adalah suatu analisa yang dilakukan untuk menggambarkan
berapa pendapatan minimum yang harus
diperoleh dalam suatu periode untuk menjamin terpenuhinya sumber dana bagi biayabiaya lembaga. Sebelum memulai analisa ini
pertama harus dipahami bahwa pengeluaran
atau biaya lembaga, terdiri dari dua komponen pokok berdasarkan perilaku biayanya
yaitu berubahnya besaran biaya dibandingkan dengan perubahan kegiatan :
• Biaya tetap (fixed cost)
• Biaya tidak tetap atau variabel cost
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Analisa Break Even adalah suatu
analisa yang dilakukan untuk
menggambarkan berapa
pendapatan minimum yang harus
diperoleh dalam suatu periode
untuk menjamin terpenuhinya
sumber dana bagi biaya-biaya tetap
lembaga
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Analisa Pulang Pokok (Break Even)
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Lembaga terpaksa mengeluarkan biaya
yang tidak direncanakan sebelumnya,
Rasio keuangan diambil dari
misalnya kerusakan pada kantor lemlaporan keuangan yang merupakan
baga atau kecelakaan yang terjadi pada
data-data historis. Interpretasi atas
kendaraan lembaga, kebakaran, kerasio harus memperhatikan
banjiran dan lain-lain yang tidak dapat
konteks dan saat dilakukannya
diprediksi sebelumnya.
analisa. Misalnya rasio likuditas
Lembaga mengeluarkan biaya kegiayang merupakan indikasi
tan suatu program dimana pendapatan
kemampuan lembaga untuk
yang direncanakan untuk membiayainmemenuhi kewajiban keuangan
ya ternyata tidak terrealisir atau batal
jangka pendek. Rasio ini ternyata
didapat. Bila hal ini terjadi maka diperbelum tentu menggambarkan
lukan langkah antisipatif dari pengelokondisi likuiditas yang sebenarnya
laan untuk menyelamatkan kegiatan
saat ini.
program ini dengan cara mencari sumber dana alternatif, atau yang paling
buruk adalah menghentikan kegiatan program bila tidak ada sumber dana
lain yang dapat digunakan untuk membiayainya.
Lembaga merealisasikan sumber dana yang lebih besar daripada yang
prediksi sebelumnya, bisa diperoleh dari sumber usaha komersial lembaga
yang menunjukkan perkembangan positif. Bila hal ini terjadi maka untuk periode ke depan dapat dirancang suatu program kegiatan yang lebih ekspansif
karena sumber pendanaan yang didapat ada potensi stabil dan lebih besar
pada periode ke depan.
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Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan atau pasti terjadi tanpa
memiliki hubungan dengan kegiatan lembaga. Definisi ekstrim ini sebenarnya
tidak mencerminkan realita persis demikian namun dapat digunakan sebagai
dasar pemahaman kita tentang perilaku biaya ini. Termasuk dalam golongan biaya ini adalah biaya listrik, biaya telepon, gaji direktur lembaga, staff keuangan,
personalia, pembelian alat tulis kantor dan sejenisnya.
Bisa diamati bahwa pada suatu periode dimana lembaga tidak memiliki program kegiatan lagi, maka biaya-biaya diatas tetap harus dikeluarkan. Meskipun
tidak ada kegiatan program yang dilakukan namun direktur lembaga tetap harus
digaji, atau biaya listrik tidak otomatis menjadi nol.
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Perdefinisi seperti disebut diatas, biaya ini selain pasti terjadi juga berjumlah tetap,oleh karenanya disebut sebagai fixed cost. Tetapi pada kenyataannya,
pasti terjadi memang ya, namun jumlahnya tentu berkorelasi dengan kegiatan
lembaga. Bila banyak program yang sedang dikerjakan tentu biaya telepon
kantor akan membengkak demikian juga biaya listrik. Akan tetapi contoh biaya
yang lain seperti gaji direktur dan staff keuangan, administrasi tidak menjadi
lebih besar. Besaran untuk jenis biaya tadi adalah tetap, tidak tergantung pada
banyak tidaknya program yang dilakukan.
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Dengan demikian pemahaman fixed cost adalah biaya yang pasti terjadi ada
atau tidak ada kegiatan yang akan dilakukan pada suatu periode, namun besarnya bisa berubah sesuai dengan besarnya kegiatan, meskipun tidak dapat
menjadi nol bila tidak ada kegiatan.
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Jenis biaya yang lain adalah biaya variabel adalah suatu komponen biaya
yang bergerak murni berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga. Dalam
hal lembaga tidak memiliki kegiatan maka jumlahnya adalah nihil, demikian
juga bila kegiatan bertambah, jumlah ini akan meningkat proporsional dengan
pertambahan kegiatan lembaga.
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Termasuk dalam kategori biaya ini adalah biaya gaji staff program, biaya
perjalanan program, biaya penyelenggaraan kantor program. Bila lembaga tidak
memiliki kegiatan program , maka tidak perlu dibayar gaji untuk staff program,
karena tidak ada pekerjaaan yang mereka lakukan, demikian juga untuk biaya
perjalanan staff program. Hal ini berlaku juga dalam kasus sebaliknya, bila banyak program yang dilakukan maka gaji staff program akan semakin banyak juga,
proporsional dengan pertambahan kegiatan.

.in

te

gr

Analisa Pulang Pokok (APP) dilakukan untuk mengidentifikasi berapa jumlah biaya tetap atau fixed cost untuk suatu periode dan kemudian menetapkan jumlah tersebut sebagai minimum pendapatan atau penerimaan yang harus
diperoleh. Tujuannya agar biaya tetap tadi bisa dipenuhi berarti kegiatan normal
tanpa kegiatan program akan dapat dijalankan.
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Lembaga memerlukan analisa ini agar kegiatan pengumpulan dana periode
yang akan datang memiliki suatu pegangan mengenai berapa jumlah minimum
yang harus didapatkan. Lebih spesifik lagi dapat dialokasikan kepada masingmasing bagian pencarian dana untuk ditetapkan target minimum yang harus
didapatkan.
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Kelestarian suatu lembaga sedikit banyak akan sangat tergantung pada kemampuannya untuk memenuhi biaya tetap ini. Karena sifatnya sebagai biaya
yang minimum diperlukan untuk menjaga suatu lembaga dapat berjalan meskipun tanpa program atau kegiatan yang seharusnya merupakan kegiatan utama
lembaga.
Kelestarian keuangan (financial sustainability) suatu lembaga sebenarnya
dapat diukur dengan analisa ini. Artinya dari total biaya tetapnya, apakah lembaga sudah memiliki pendapatan ‘tetap’ juga yang besarnya sama dengan atau
lebih besar dari total biaya tetap tadi. Bila ya, maka berarti lembaga dapat tetap
menjalankan operasionalnya tanpa terganggu dengan ada atau tidak adanya
pendapatan dari donasi, sumbangan atau hibah.
64

PENGELOLAAN KAS
Pengelolaan uang kas dimulai sejak proses perencanaan, penerimaan uang,
pengeluaran uang, pengendalian atau kontrol atas arus uang masuk dan keluar
serta pelaporan penggunaan uang kas. Karena kas bisa disebut sebagai ‘darah’
bagi kegiatan lembaga, maka perlu dikelola dengan baik. Tujuan utama dari
pengelolaan kas adalah menjamin tersedianya dana tunai pada saat yang diperlukan. Pengelolaan kas dengan demikian dapat mendukung kegiatan lembaga
secara tidak langsung dengan menyediakan kebutuhan uang sesuai dengan
yang dianggarkan semula dan tepat pada saat diperlukan.
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Kegiatan pengelolaan kas sangat erat dengan pembuatan estimasi (proyeksi)
arus kas masuk dan keluar untuk setahun, semester, triwulanan dan bulanan.
Namun kegiatan pengelolaan kas tidak termasuk mencari sumber dana untuk
memenuhi kekurangan saldo uang kas. Pengelolaan hanya terbatas penerimaan
dan pengeluaran dalam sautu periode sesuai dengan anggaran. Pengertian kas
disini selain uang tunai, yang disimpan di brankas juga termasuk dana lembaga
yang tersimpan di bank.
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Proyeksi atau pengelolaan kas yang baik dapat memberikan peringatan bagi
pengurus lembaga terhadap kemungkinan kehabisan kas. Hal ini penting karena
bila peringatan ini dapat diketahui lebih awal, maka kemungkinan terhambatnya
kegiatan atau program lembaga dapat dihindari. Misalnya pengurus mengambil
keputusan untuk menunda pengeluaran lain yang bukan prioritas.
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Proyeksi kas juga bisa memberikan informasi tentang kelebihan dana kas.
Dengan adanya infomrasi ini, pengurus dapat memutuskan untuk melakukan
investasi untuk jangka pendek guna memanfaatkan dana berlebih tadi. Atau
bisa juga diputuskan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang sudah
direncanakan atau melaksanakan kegiatan yang tertunda
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Perencanaan arus uang kas masuk dan keluar
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Arus kas masuk dan keluar dalam suatu lembaga terlihat dari jumlah dana
yang diterima dan dikeluarkan. Dengan menggunakan basis kas, saldo kas adalah uang masuk dikurangi uang keluar. Saldo positif artinya jumlah uang masuk
lebih besar dari uang keluar. Sebaliknya saldo negatif adalah pengeluaran lebih
besar dari penerimaan. Apakah mungkin saldo negatif terjadi? Bisa saja, namun
harus ada saldo awal atau jumlah dana sebelum pemasukan dan pengeluaran
tadi. Dengan demikian, perhitungan saldo akhir uang kas adalah saldo awal plus
penerimaan minus pengeluaran. Saldo akhir ini harus sama jumlahnya dengan
saldo fisik uang yang ada (baik tunai maupun di bank).
Perencanaan kas dimulai dari pembuatan anggaran kegiatan. Dalam anggaran ditetapkan total pendapatan yang diproyeksikan akan diperoleh dalam satu
periode.
Pengeluaran dihitung berdasarkan rencana kegiatan. Dari dua komponen
ini akan terlihat apakah lembaga akan mengalami surplus (kas positif) atau sebaliknya, mengalami defisit.
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Apakah dengan proyeksi surplus ini berarti perencanaan kas tidak perlu
dibuat?
Tentu saja masih perlu. Surplus atau defisit dalam anggaran tidak berarti
perencanaan kas menjadi tidak perlu. Rencanan pendapatan perlu dirinci kedalam jadwal waktu. Artinya kapan penerimaan tersebut akan terrealisasi.
Suatu lembaga memperkirakan akan mendapatkan pendapatan selama satu
tahun sebesar 120 Juta Rupiah. Dari perkiraan itu, dirinci waktu penerimaannya. Proyeksi pendapatan menyatakan bahwa akan diperoleh dari donasi pada
bulan Juni dan September masing-masing Rp 60.000.000
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Rencana pengeluaran terdiri dari pengeluaran operasional dan program.
Masing-masing setiap bulan adalah sebagai berikut:
• Biaya operasional Rp 5.000,000
• Biaya program per bulan masing-masing Rp. 4.000.000 dan di bulan Desember Rp 6.000.000.
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Surplus kas
(defisit kas)

Surplus kas
(defisit kas)Akumulasi

(9.000.000)
(9.000.000)
(9.000.000)
(9.000.000)
(9.000.000)
51.000.000
(9.000.000)
(9.000.000)
51.000.000
(9.000.000)
(9.000.000)
(11.000.000)

(9.000.000)
(18.000.000)
(27.000.000)
(36.000.000)
(45.000.000)
6.000.000
(3.000.000)
(12.000.000)
39.000.000
30.000.000
21.000.000
10.000.000
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4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
6.000.000
50.000.000
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5.000.000
5.000.000
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5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
60.000.000
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Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sept
Okt
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Des
Total

Kas Masuk
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Bila kita asumsikan lembaga tersebut baru berdiri dan tidak memiliki saldo
awal uang kas, maka perencanaan atau proyeksi arus kas menunjukkan data
seperti dibawah ini:
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Meskipun lembaga diperkirakan akan memperoleh surplus pada akhir tahun, namun perhatikan waktu (timing) penerimaan dan pengeluaran kas yang
tidak selaras. Akibat berbedanya arus kas masuk dan arus kas keluar, maka
sejak Januari hingga Desember terdapat 7 bulan dimana akan terjadi defisit kas.
Sedangkan sisa 5 bulan terjadi surplus kas.
Bagi pengurus, perkiraan ini memberikan peringatan akan adanya masalah
besar yaitu likuiditas (ketersediaan uang kas). Lembaga harus dapat mencari
sumber pendanaan kas untuk Januari hingga Juni. Karena menurut proyeksi
penerimaan kas belum ada, sehingga perlu dicari dana tunai untuk membiayai
lembaga selama 5 bulan itu sejumlah 45 Juta. Demikian juga untuk Juli dan
Agustus dibutuhkan hingga 12 Juta.
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Masalah likuiditas akan bertambah rumit ketika kedua penerimaan tersebut terlambat diterima atau tidak sesuai dengan proyeksi Misalnya diproyeksikan penerimaan pertama terjadi bulan Juni, bila karena sesuatu hal terjadi baru
Agustus, maka proyeksi diatas perlu disesuaikan. Implikasinya, tentu saja lembaga perlu mencari dana kas talangan untuk membiayai defisit kas yang menjadi
63 Juta Rupiah.
Inilah fungsi penting kegiatan pengelolaan kas. Perbedaan antara waktu
penerimaan dan pengeluaran dana dapat diantisipasi sejak awal dan dicarikan
solusinya.
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Proyeksi Kas Lembaga
Arus Kas Masuk
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Kas Masuk
Berapa dan
Kapan

Kas Keluar

Berapa dan Kapan

Proyeksi Kas Operasional
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Kas Masuk
Berapa dan
Kapan

Proyeksi Kas Program B
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Proyeksi Kas Program A

Surplus Kas

Berapa dan Kapan
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Pinjaman siaga
Perubahan Jadwal
kegiatan
Perubahan jadwal
penerimaan
Penjualan asset yang
mudah dijual (likuid)
Sewa alat selain
pembelian
Penundaan pembayaran

Antisipasi

Investasi singkat
Investasi lain
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Table 7 Proyeksi Kas dan Antisipasi

Pada bagian keuangan lembaga, proyeksi pengeluaran dari masing-masing
unit kerja/program/divisi/bagian akan dikombinasikan dengan rencana pengeluaran untuk operasional kantor atau kerap disebut sebagai biaya umum dan
administrasi. Umumnya proses pembuatan proyeksi uang keluar ini dimulai dari
periode yang panjang untuk kemudian dibuat menjadi periode yang lebih pendek.
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Misalnya, dibuat lebih dulu anggaran tahunan masing-masing program.
Dari sini akan dikumpulkan sehingga dapat membentuk anggaran tahunan lembaga. Bila kira-kira dapat dilaksanakan atau reliastis, sesuai dengan strategi
dan misi lembaga, maka anggaran ini akan dibuat proyeksi kas yang berisi penerimaan dan pengeluaran dari masing-masing program/kegiatan. Proyeksi kas
program akan dikompilasi menjadi proyeksi kas lembaga, setelah ditambahkan
juga dengan proyeksi pengeluaran operasional lembaga. Dari proyeksi kas lembaga dapat diketahui surplus defisit program dan lembaga pada saat yang sama
untuk kemudian disiapkan langkah antisipasinya.
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Table 8 Proses penyusunan proyeksi Kas
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Setelah mendapatkan proyeksi pengeluaran kas setiap bulan, langkah selanjutnya adalah memproyeksikan penerimaan kas. Proyeksi ini diperoleh dari
rencana pendapatan yang dianggarkan dan dibantu dengan informasi lain. Misalnya informasi dari perjanjian hibah yang menyatakan dana akan dikirimkan
setiap kuartal. Seluruh informasi ini akan digunakan untuk memproyeksikan
besarnya uang kas yang akan diterima selama periode anggaran dan kemudian
dibuat perinciannya hingga ke proyeksi penerimaan setiap bulan.

ht

tp

://

Selesai dengan proyeksi pengeluaran dan penerimaan, langkah selanjutnya
adalah penggabungan kedua proyeksi ini untuk melihat hasil bersih kas setiap bulan. Dengan penggabungan ini akan terlihat apakah lembaga mengalami
kekurangan atau kelebihan kas setiap bulannya. Sekaligus pada tahap ini diputuskan tindakan yang akan diambil.
Bila terdapat bulan-bulan dimana akan terjadi kekurangan kas, maka
kekurangan ini akan ditutupi dengan saldo awal kas lembaga. Bila tidak juga
memungkinkan, maka harus diambil tindakan berupa:
•
•

Dapatkan fasilitas pinjaman siaga (standby loan) dari bank atau perorangan,
atas nama lembaga yang siap untuk digunakan kapan sajak permintaan
penggunaan pinjaman tadi dikirimkan.
Ubah jadwal kegiatan yang memerlukan dana besar ke bulan berikut untuk
68

•
•
•
•

memberi kesempatan bagi lembaga untuk “bernafas” sejenak. Pengeluaran
kas diusahakan menjadi lebih lambat.
Ubah jadwal penerimaan dana menjadi lebih cepat agar dapat digunakan
untuk menutupi biaya yang tertahan tadi.
Jual asset yang likuid atau tunda pembelian asset baru.
Gunakan metode sewa atau leasing bagi perolehan asset untuk menghemat
arus kas keluar lembaga.
Tunda pembayaran ke pemasok. Tindakan ini merupakan tindakan yang paling tidak populer serta potensial merusak citra lembaga.
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nvestasi jangka pendek dari kelebihan kas sementara. Alternatif yang tersedia saat ini adalah: Deposito berjangka, Reksa Dana, Obligasi Republik
Indonesia (ORI) dll.
Pembelian kebutuhan lembaga dalam jumlah besar agar didapatkan potongan harga atau discount. Meskipun kebutuhan saat ini tidak sebesar yang
dibeli, namun tujuan utama pembelian adalah untuk memenuhi kebutuhan
jangka panjang serta mendapatkan potongan harga.
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Demikian juga ketika berdasarkan proyeksi kas terdapat bulan-bulan dimana saldo kas lembaga akan sangat besar, maka dapat ditetapkan langkah yang
akan dipilih untuk mengoptimalkan saldo tadi.
Berikut beberapa pilihan yang dapat dilakukan:
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Saldo kas minimum (minimum cash requirement)
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Salah satu komponen penting dalam penyusunan proyeksi kas adalah menjaga saldo kas minimum. Saldo kas minimum adalah jumlah uang kas
minimum yang harus tersedia dalam kas lembaga
untuk membiayai kegiatan operasional lembaga sedemikian hingga kegiatan rutin/operasional tidak
terhenti.

Prinsip pengelolaan kas yang baik
adalah menunda pengeluaran
selama mungkin dan memasukkan
pendapatan secepat mungkin dan
memperhatikan kebutuhan kas
minimum dan jangka waktu dari
realisasi penerimaan dan
pengeluaran kas lembaga
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Beberapa jenis biaya termasuk dalam kategori
biaya yang harus disediakan dananya oleh lembaga, meskipun lembaga tidak
beroperasi penuh. Misalnya : biaya gaji pegawai, biaya listrik, biaya telefon, pembelian alat tulis kantor, biaya pengiriman surat/dokumen dan biaya. Bagian
keuangan harus dapat menghitung besarnya biaya minimum suatu lembaga.
Umumnya dibuat berdasarkan data historis keuangan.
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Beberapa lembaga menetapkan saldo kas minimum sebesar satu bulan
pengeluaran. Dalam contoh sebelumnya terlihat satu bulan pengeluaran adalah
9 Juta Rupiah yang terdiri dari biaya operasional 4 Juta dan Biaya program 5
Juta. Kebijakan mengenai berapa saldo kas minimum ditentukan oleh masingmasing lembaga berdasarkan kondisi dan sifat masing-masing.
Biaya minimum memerlukan saldo kas minimum di rekening lembaga. Pengelolaan lembaga menentukan untuk berapa lama biaya minimum harus tersedia di rekening. Misalnya biaya minimum per bulan sebesar 9 Juta rupiah dan
pengelolaan memutuskan bahwa saldo kas minimum sebesar 1 bulan bulan biaya minimum, maka saldo kas minimum lembaga adalah 9 Juta rupiah.
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Dengan demikian dari hasil proyek kas, bila saldo per bulan berada dibawah
9 juta rupiah akan dianggap bahwa bulan tersebut lembaga menderita defisit
kas, dan harus dicarikan jalan keluarnya.
Proyeksi
Kas

Penerimaan

Pengeluaran

Saldo

Saldo
Minimum

Saldo Awal

Surplus/Defisit

SurplusDefisit
Saldo
Minimum

15,000,000
9,000,000

1,000,000

9,000,000

16,000,000

7,000,000

Februari

12,000,000

9,000,000

3,000,000

9,000,000

19,000,000

10,000,000

Maret

15,000,000

9,000,000

6,000,000

9,000,000

25,000,000

16,000,000

April

10,000,000

9,000,000

1,000,000

9,000,000

26,000,000

Mei

10,000,000

9,000,000

1,000,000

9,000,000

27,000,000

Juni

8,000,000

9,000,000

(1,000,000)

9,000,000

26,000,000

Juli

10,000,000

9,000,000

Agustus

10,000,000

9,000,000

5,000,000

Oktober
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Januari

17,000,000
18,000,000
17,000,000

27,000,000

18,000,000

1,000,000

9,000,000

28,000,000

19,000,000

9,000,000

(4,000,000)

9,000,000

24,000,000

15,000,000

10,000,000

9,000,000

1,000,000

9,000,000

25,000,000

16,000,000

November

10,000,000

9,000,000

1,000,000

9,000,000

26,000,000

17,000,000

Desember

10,000,000

11,000,000

9,000,000

25,000,000

16,000,000

120,000,000

110,000,000
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Dari tabel diatas terlihat bahwa lembaga ini tidak memiliki masalah dengan defisit kas. Selisih pengeluaran dan penerimaan setiap bulan menunjukkan hanya pada bulan Juni,September dan Desember terjadi defisit penerimaan.
Namun dengan adanya saldo awal 15 Juta rupiah defisit ini dapat tertutup sehingga akumulasi defisit/surplus setiap bulan tidak pernah menunjukkan defisit.
Ketika dihitung juga kebutuhan kas minimum yaitu 9 Juta per bulan, lembaga
juga masih tidak menunjukkan kondisi defisit pada setiap bulannya. Dengan demikian, bila penerimaan dan pengeluaran berjalan sesuai dengan anggaran dan
tepat waktu, maka lembaga tidak mengalami kondisi defisit uang kas.
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Review proyeksi kas
Proyeksi arus kas masuk dan keluar harus senantiasa dimonitor dalam perjalanannya. Bila terjadi perbedaan antara realisasi dengan anggaran yang besar dan bersifat permanen maka pengurus harus segera mengambil keputusan
berupa perubahan anggaran. Selanjutnya diikuti dengan perubahan proyeksi
arus kas masuk/keluar.
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Misalnya, penerimaan dari donatur Perusahaan yang direncanakan akan
diperoleh bulan Maret ternyata tidak terrealisir. Terjadi perubahan kebijakan
pada perusahaan untuk tidak lagi memberikan donasi kepada lembaga nirlaba
dan sebagai gantinya mereka akan melakukan sendiri kegiatan sosialnya.
Atau pada kasus yang lain, kegiatan program yang direncanakan berupa
pemberian buku dan alat tulis kepada anak usia sekolah tidak bisa berjalan
sesuai rencana pada bulan Juni. Penyebabnya sudah ada pihak lain yang melakukannya dan lembaga tidak ingin terjadi duplikasi. Untuk kedua kasus ini,
perlu dilakukan perubahan anggaran dan diikuti dengan proyeksi arus kas masuk dan keluar.
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Sebaliknya, bila terjadi realisasi anggaran tidak bersifat permanen, maka
tidak perlu dilakukan perubahan anggaran. Misalnya realisasi penerimaan yang
diproyeksikan bulan Mei ternyata tidak terrealisir. Namun komitmen dari donatur tidak berubah. Jadi hanya masalah administrasi di donatur yang membuat
dana belum bisa diterima tepat waktu. Atau dari sisi pengeluaran terjadi realisasi pengeluaran yang tidak tepat waktu. Karena musim penghujan maka kegiatan
program tidak dapat dilakukan bulan ini. Segera sesudah cuaca memungkinkan
akan dilakukan segera sekaligus dengan target kegiatan bulan berjalan. Dalam
kedua kasus ini, perbedaan realisasi anggaran tidak permanen, sehingga tidak
diperlukan perubahan.
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Jadwal atau saat dilakukannya review anggaran dan proyeksi kas ditentukan oleh pengurus lembaga. Namun dianjurkan untuk memonitor realisasi
pengeluaran-pemasukan dan anggaran setiap bulan. Keputusan untuk merevisi
anggaran dapat saja dilakukan pada periode yang lebih panjang, misalnya setiap
3 bulan.
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Review proyeksi kas dan anggaran sangat membutuhkan kecepatan penyajian informasi keuangan. Realisasi anggaran baik penerimaan dan pengeluaran harus dapat disajikan kondisi paling mutakhir, meskipun masih belum final
atau masih mengandung kesalahan disana-sini. Kecepatan penyajian menjadi
kunci utama karena proses review dan perubahan anggaran ini sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari bagian keuangan.
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PENGELOLAAN HARTA
Aktiva Tetap atau asset lembaga adalah harta lembaga yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
• Usia pakai teknis lebih dari satu tahun.
• Digunakan untuk kegiatan lembaga
• Harga beli cukup signifikan

rg

/

Bagaimana jika lembaga membeli sesuatu dengan usia pakai kurang dari
satu tahun? Pembelian harta yayasan yang tidak memenuhi syarat diatas seperti usai pakai ini, akan digolongkan sebagai pembelian persediaan habis pakai.
Misalnya alat tulis kantor, kertas, tinta printer dan sebagainya.
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Apa yang dimaksud dengan digunakan untuk kegiatan lembaga? Hal ini
untuk memperjelas bahwa harta yang dibeli lembaga tidak dimaksudkan untuk
dijual kembali. Misalnya lembaga membeli rumah. Jika rumah tadi digunakan
sebagai kantor lembaga, maka rumah dianggap sebagai aktiva tetap. Sebaliknya,
jika pembelian rumah dilakukan karena lembaga memiliki saldo kas yang berlebih dan ingin berinvestasi, maka pembelian rumah tergolong sebagai pembelian
persediaan atau investasi. Bukan sebagai aktiva tetap. Karena rumah tadi sejak
awal diniatkan untuk dijual kembali ketika harganya naik. Ketika lembaga membeli sebidang tanah untuk dijual kembali, maka seharusnya harta ini merupakan
persediaan barang. Bukan sebagai aktiva tetap. Tetapi ketika tanah dibeli untuk
digunakan sebagai bengkel kerja, maka tanah tersebut adalah aktiva tetap. Jadi
dengan pembelian tanah yang sama, pencatatannya berbeda. Tergantung pada
maksud dan tujuan pemakaiannya.
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Harga beli juga merupakan pertimbangan. Dalam arti, jika usia pakainya
lebih dari satu tahun tetapi harganya cukup murah, maka tidak digolongkan sebagai aktiva tetap. Misalnya pembelian stapler, kerajang sampah dan sejenisnya.
Untuk itu dibutuhkan kebijakan atau aturan lembaga yang menentukan berapa
nilai minimum pembelian yang dapat digolongkan sebagai harga beli yang signifikan.
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Harga Perolehan
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Sewaktu lembaga akan mencatat aktiva tetapnya, maka perlu ditentukan
berapa nilai yang akan dicantumkan. Misalnya, lembaga membeli gedung atau
rumah untuk kantor operasional. Selain harga beli rumah tentu ada biaya-biaya
lain yang cukup penting. Misalnya: biaya komisi perantara (bila ada), biaya
notaris untuk pembuatan akta, pajak atau Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Bila rumah tersebut memerlukan perbaikan atau renovasi kecil
agar siap digunakan sebagai kantor, tentu dibutuhkan biaya tambahan.
Harga perolehan aktiva tetap menurut akuntansi yang umum, dicatat sebesar harga beli dan seluruh biaya-biaya lain yang dikeluarkan hingga aktiva tersebut siap untuk digunakan. Dengan demikian seluruh biaya-biaya diatas dicatat
sebagai penambahan pada harga beli rumah. Harga perolehan aktiva tetap yang
dicatat sebagai harta lembaga adalah harga beli rumah dan segala biaya yang
mengikutinya, hingga rumah tersebut siap digunakan untuk kantor.Hal yang
72

sama juga diterapkan untuk pembelian kendaraan, tanah, furniture kantor dan
sebagainya.
Ketika harta tersebut digunakan, tentu muncul biaya pemeliharaan. Ketika
biaya ini kecil (sekali lagi definisi biaya besar dan biaya kecil tergantung pada
kebijakan atau batasan yang ditetapkan lembaga masing-masing), maka dicatat
sebagai biaya operasional pemeliharaan saja. Lain halnya ketika biaya ini dipandang cukup besar jumlahnya, maka biaya-biaya ini dianggap menambah nilai
aktiva tetap yang ada. Sehingga pengeluaran dicatat sebagai tambahan nilai aktiva tetap.
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Misalnya, pembelian gedung kantor beserta seluruh biaya yang terjadi hingga kantor siapa pakai pada awal tahun senilai Rp. 500 Juta. Pada akhir tahun
diperlukan pengecatan serta perbaikan kecil di beberapa ruangan, perbaikan
atap yang bocor, menghabiskan biaya Rp. 1 Juta. Sedangkan pada tahun yang
sama, diputuskan untuk menambah ruang kerja dengan cara memperluas bangunan yang ada. Penambahan ruang kerja ini menghabiskan biaya Rp 15 Juta.
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Penyusutan aktiva
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Pada kedua kasus ini perlakuannya bisa saja berbeda. Perbaikan atap bocor
dan sejenisnya tidak dicatat sebagai tambahan nilai aktiva tetap karena jumlahnya kecil dan tidak menambah fungsi atau kegunaan dari gedung kantor.
Namun untuk penambahan ruang kerja, karena biayanya besar dan menambah
fungsi ruang maka dianggap sebagai tambahan nilai aktiva tetap. Pada akhir
tahun, nilai gedung kantor di laporan keuangan yang tercantum adalah Rp 500
juta plus Rp 15 Juta.

w
w

.in

te

gr

Harga perolehan menjadi penting didefinisikan dan dicatat karena adanya
penyusutan. Salah satu konsep penting dalam akuntansi adalah pembandingan
antara pendapatan dan biaya yang terjadi dalam satu periode. Artinya, ketika
diperoleh pendapatan pada satu tahun buku, maka seluruh biaya yang terkait
juga perlu diidentifikasikan. Biaya ini akan ditandingkan dengan pendapatan
yang diperoleh pada periode yang sama. Sehingga pada akhirnya akan terlihat
berapa sesunggguhnya surplus atau nilai lebih suatu periode.
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Ketika lembaga memperoleh pendapatan dari sumbangan, atau dari iuran
anggota atau bahkan dari usaha komersial, maka perlu diidentifikasi biaya apa
saja yang sudah dikeluarkan terkait dengan kegiatan perolehan pendapatan
tadi. Beberapa jenis biaya mudah diindentifikasikan terhadap program lembaga,
disebut sebagai biaya langsung. Biaya-biaya lain bersifat tidak langsung atau
tidak secara mudah dapat diidentifikasikan apakah pengeluarannya terkait dengan suatu program khusus atau tidak. Misalnya biaya untuk sewa kantor. Tentu
kantor digunakan untuk mengkoordinasikan banyak program. Dengan demikian
biaya sewa kantor didistribusikan sebagai ke beberapa program sebagai bagian
dari biaya program.
Muncul masalah ketika ternyata lembaga tidak menyewa gedung. Lembaga
beroperasi di gedung milik sendiri. Apakah tidak perlu dibebankan biaya yang
terkait dengan penggunaan gedung?
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Pembebanan tetap perlu dilakukan. Gedung diperkirakan akan dapat digunakan selama 20 tahun. Dengan demikian harga perolehan gedung perlu dibagi
kedalam 20 periode. Sehingga setiap periode yang menikmati gedung untuk kegiatannya akan memperoleh beban biaya. Akan tetapi bukankah harga gedung
sudah dibayar lunas pada awal pembeliannya? Jadi mengapa harus ada biaya
lagi?
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Pengertiannya, biaya yang dibebankan atas gedung tersebut adalah biaya
penyusutan. Artinya dari nilai perolehan gedung, yang katakanlah bernilai Rp
500 Juta, selama 20 tahun usia teknisnya, perlu dialokasikan ke setiap periode
secara adil. Karena selama 20 tahun tersebut lembaga mendapatkan manfaat
dari adanya gedung tersebut. Bila menyewa tentu biaya sewa harus dibayar. Namun bila membeli dan memiliki sendiri, biaya penyusutan perlu dikenakan.
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Metode Penyusutan
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Terdapat berbagai metode yang biasa digunakan untuk menghitung beban
penyusutan. Semuanya memerlukan data awal mengenai berapa harga perolehan aktiva. Berikutnya data yang diperlukan adalah kebijakan lembaga. Usia
pakai dari aktiva tersebut tergantung pada kebijakan lembaga. Meskipun ada
usia pakai secara teknis, namun pada kenyataannya usia pakai digunakan bisa
juga lebih pendek. Misalnya komputer, walaupun bisa digunakan selama 5 tahun, namun pada tahun ke3 biasanya teknologinya sudah ketinggalan jaman,
banyak software sudah tidak bisa lagi beroperasi disana. Dengan demikian perlu
disusutkan selama 3 tahun saja. Perpendekan usia pakai ini dilakukan untuk
mengantisipasi kekunoan (obsolete).
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Metode penyusutan digunakan untuk menghitung distribusi harga perolehan aktiva terhadap periode-periode dimana aktiva tersebut dapat digunakan.
Periode penggunaan aktiva tergantung pada usia pakai yang ditentukan pengelolaan lembaga.
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Metode garis lurus (Straight line method).
Sum of the years digit (SYD).
Declining Balance (saldo menurun).
Double Declining Balance
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Metode yang umum digunakan adalah metode yang memperhitungkan waktu (usia pakai) sebagai unsur utama. Beberapa diantaranya adalah:
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Garis Lurus (Straight line)
Metode penyusutan garis lurus ini relatif sederhana dan mudah dimengerti. Secara sederhana, bila lembaga membeli suatu aktiva tetap
seharga C, diperkirakan dapat digunakan selama periode N tahun dengan nilai
sisa pada akhir periode sebesar S, maka biaya penyusutan D dapat dihitung
dengan rumus :
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D=(C–S):N

Dimana:

D = Depresiasi per tahun
C = Harga perolehan dari aktiva
S = Nilai sisa
N = perkiraan usia pemakaian

Biaya Depresiasi

Akumulasi depresiasi Nilai Buku Aktiva tetap
20.000.000

90.000.000

2

20.000.000

40.000.000

70.000.000

3

20.000.000

4

20.000.000

5

20.000.000

100.000.000
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Contoh :
Yayasan ABC membeli sebuah aktiva tetap berupa mobil yang berharga 110
Juta. Mobil ini diperkirakan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa
pada akhir tahun ke 5 senilai 10 Juta.
Depresiasi yang dibebankan setiap tahun adalah :

60.000.000

50.000.000

30.000.000

i-e

80.000.000

as

10.000.000
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Sum of the Years Digit (SYD)
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Metode SYD menggunakan perjumlahan dari perkiraan usia ekonomis
sebagai pembagi dari depresiasi setiap tahun
Dengan menggunakan contoh diatas, maka penjumlahan dari usia ekonomis
adalah : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. Dengan demikian depresiasi tahun pertama adalah 5/15, tahun kedua 4/15 dan seterusnya sebagaimana pada tabel dibawah
ini.

2
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(110.000.000
5/15 =
(110.000.000
4/15 =
(110.000.000
3/15 =
(110.000.000
2/15 =
(110.000.000
1/15 =
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Akhir tahun

Biaya depresiasi

Akumulasi depresiasi Nilai Buku Aktiva tetap

- 10.000.000) x 33.333.333

33.333.333

76.666.667

- 10.000.000) x 26.666.667

60.000.000

50.000.000

- 10.000.000) x 20.000.000

80.000.000

30.000.000

- 10.000.000) x 13.333.333

93.333.333

16.666.667

100.000.000

10.000.000

- 10.000.000) x

6.666.667
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Double declining balance
Metode ini menggunakan tarif persentase depresiasi yang diambil dari
metode garis lurus (straight line) dikalikan dua.
Tabel dibawah ini menggambarkan berapa persentase depresiasi yang akan digunakan berdasarkan usia ekonomis suatu aktiva
Estimasi usia pakai

Persentase

Persentase

(tahun)

Double declining

3

Metode Garis
Lurus
33%

5

20%

40%

6

17%

33%

8

13%

25%

10

10%

20%

ka

IE

si

.o

rg

/

67%

i-e

Biaya depresiasi

Akumulasi
depresiasi

Nilai Buku Aktiva
tetap

44.000.000

66.000.000

80.666.667

29.333.333

110.000.000 x40%
=

44.000.000

2

66.000.000 x40% =

36.666.666

3

29.333.333 x40% =

11.733.333

92.400.000

17.600.000

4

17.600.000x 40% =

99.440.000

10.560.000

5

10.560.000 x 40% =

103.664.000

6.336.000
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Dengan demikian untuk contoh diatas, dengan menggunakan metode ini
perhitungan depresiasi dengan metode garis lurus untuk 5 tahun adalah 20%,
metode ini menggunakan 2 x 20% = 40%.
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4.224.000
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Leasing atau beli?
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Perolehan aktiva tetap oleh lembaga dapat dilakukan dengan berbagai metode pembiayaan. Bila lembaga memiliki dana yang cukup, tentu saja membeli
aktiva merupakan pilihan yang dapat diambil. Pilihan lain adalah menyewa untuk periode tertentu. Terdapat beberapa pilihan metode pembiayaan dan salah
satu yang populer saat ini adalah leasing.
Pada prinsipnya leasing merupakan metode pembiayaan dimana aktiva
yang diinginkan dapat diperoleh saat ini juga, dengan pembayaran sejumlah
uang secara periodik. Panjangnya periode pembayaran ditentukan dimuka. Tergantung pada besarnya nilai aktiva dan besarnya cicilan setiap bulan. Semakin
besar cicilan yang disanggupi dan semakin kecil nilai aktivanya, maka semakin
pendek periode cicilannya.
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Leasing dengan demikian mirip dengan perolehan aktiva dengan pinjaman
uang, kemudian berikutnya kita mencicil pinjaman tersebut. Tentunya lengkap
dengan bunganya. Leasing jenis ini kerap disebut financial lease. Jenis ini paling
banyak digunakan dan kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Leasing motor,
mobil dan sebagainya menggunakan jenis financial lease.
Lawan dari financial lease adalah operating lease yang kira-kira mirip dengan sewa. Jadi pada skema operating lease, pada akhir periode tidak ada pemindahahan hak milik. Murni sebagai penyewaan aktiva tetap. Dalam prakteknya,
jenis ini jarang ditemui. Kalaupun ada, istilah yang digunakan adalah sewa, bukan leasing.
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Perolehan aktiva tetap dengan menggunakan leasing memiliki beberapa keuntungan. Salah satu diantaranya adalah likuiditas atau ketersediaan uang tunai. Jika kita hanya memiliki uang tunai yang terbatas, katakanlah hanya 10%
dari nilai aktiva yang hendak dibeli, namun memiliki pendapatan yang teratur
setiap bulan, maka aktiva dapat diperoleh sekarang. Dengan metode ini, lembaga
dapat segera memiliki dan memanfaatkan aktiva tersebut. Hal ini berbeda ketika
lembaga ‘menabung’ untuk membeli. Sehingga perlu menunggu beberapa waktu
hingga tabungan mencukupi dengan resiko harga barang sudah meningkat. Disamping itu, lembaga tidak dapat segera memiliki aktiva produktif tadi.
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Keuntungan lain dari leasing adalah perolehan aktiva yang lebih cepat. Sehingga proses produksi atau kegiatan dapat dilakukan segera tanpa harus tertunda. Misalnya, suatu lembaga memperoleh hibah untuk kegiatan programnya.
Pada usulan anggaran dicantumkan sewa kendaraan bermotor selama program
berjalan yaitu 2 (dua) tahun. Dengan persetujuan dari donor pemberi hibah,
maka biaya sewa ini dapat dialihkan menjadi cicilan pembayaran leasing. Pada
akhir masa program, lembaga dapat memiliki kendaraan bermotor tadi. Dibandingkan dengan sewa setiap bulan, maka leasing dapat memberikan keuntungan
bagi lembaga.
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Disamping keuntungannya, dari sisi keuangan pembiayaan dengan leasing
menambah beban biaya bagi lembaga. Ketika lembaga menggunakan leasing,
maka perusahaan leasing akan mengenakan bunga. Besaran bunga leasing senantiasa lebih besar dibandingkan dengan bunga pinjaman yang dikenakan oleh
bank.
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Pembelian dan Penghapusan Aktiva Tetap
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Mengingat pentingnya aktiva tetap bagi lembaga, maka perolehan dan penghapusannya memerlukan prosedur tersediri. Perolehan aktiva tetap perlu melibatkan beberapa pengurus lembaga. Pada beberapa lembaga yang besar, dibentuk komite pengadaan. Tugas pokoknya menentukan apakah pengadaan aktiva
tetap ini perlu atau tidak bagi kepentingan lembaga. Demikian bila dirasa perlu,
komite juga akan menentukan metode pengadaan aktiva tersebut. Misalnya aktiva akan diperoleh dengan pembelian tunai, leasing, tukar tambah dan sebagainya. Komite pengadaan juga memastikan serangkaian tata cara pengadaan
dipatuhi agar diperoleh barang atau jasa dengan harga termurah dan kualitas
terbaik.
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Komite bertanggungjawab kepada pembina atau pengurus lembaga. Keputusan untuk pembelian aktiva tetap membawa dampak bagi lembaga. Oleh karena itu komite harus memastikan bahwa aktiva tersebut akan digunakan sesuai
dengan peruntukkannya. Apalagi jika pembeliannya dilakukan dengan hutang.
Beban hutang ini merupakan beban bagi lembaga dalam jangka panjang.

/

Selain pengadaan, prosedur penghapusan aktiva juga memerlukan perhatian
khusus. Pengadaan aktiva membawa dampak bagi kewajiban lembaga. Namun
penghapusan aktiva juga tidak kurang dampaknya. Lembaga akan kehilangan
aktivanya. Untuk itu prosedur disusun dengan memuat batasan-batasan tentang kriteria aktiva yang dapat dihapuskan. Kriteria penghapusan bisa menyangkut kondisi aktiva (rusak berat atau rusak ringan), usia pemakaian tertentu
dan sebagainya.
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Setelah kriteria ditetapkan, maka prosedur penghapusan perlu disusun. Hal
ini mengatur tata cara penghapusan termasuk persetujuan. Diharapkan dengan
prosedur yang lebih terbuka, setiap pihak yang berkepentingan dengan lembaga
dapat melihat akuntabilitas lembaga yang lebih baik.
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Perolehan aktiva tetap dari hibah
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Selain komite pengadaan, pada beberapa lembaga, penghapusan perlu disetujui oleh dewan pembina atau pendirinya. Dengan demikian seluruh pihak
yang berkepentingan mendapat informasi yang sama tentang keputusan pengurus.
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Salah satu masalah dalam pencatatan perolehan aktiva tetap adalah aktiva
tetap yang diperoleh dalam rangka penerimaan hibah. Hibah atau grant yang
diterima dari lembaga donor pada beberapa kasus memperbolehkan pembelian aktiva tetap. Perjanjian hibah antara donor dengan lembaga pada umumnya
menyatakan bahwa nilai hibah yang diterima akan digunakan untuk membiayai
program. Nilai hibah sama dengan biaya aktual biaya program termasuk pembelian komputer, furniture, kamera digital dan sebagainya. Harga beli asset ini
akan dicatat sebagai biaya program yang didanai hibah.
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Permasalahan timbul ketika periode hibah sudah selesai dan seluruh pengeluaran sudah dibukukan sebagai biaya program. Setelah periode hibah selesai,
maka aktiva tetap tersebut menjadi milik lembaga. Namun pada pembukuan
lembaga tidak tercatat sebagai aktiva karena sewaktu dibeli dianggap sebagai
biaya program. Biaya program sudah ditandingkan dengan nilai hibah yang diterima dan sudah ditutup oleh donor setelah pertanggungjawaban keuangan diterima.
Secara fisik, lembaga memiliki dan menguasai aktiva tersebut. Namun pembukuan yang dilakukan sebelumnya sudah mencatat pembeliannya sebagai biaya program hibah. Solusi yang umumnya dilakukan adalah melakukan revaluasi atas nilai asset tersebut. Dengan demikian pada Laporan Posisi Keuangan
terlihat nilai dari kedua aktiva tetap tersebut meskipun nilainya merupakan
perkiraan belaka.
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Misalnya, lembaga menerima hibah 100 juta rupiah. Kegiatan program
membutuhkan komputer, sudah dianggarkan dalam kegiatan program sebesar
5 Juta rupiah. Sisanya adalah kegiatan program lainnya. Pada akhir tahun dilaporkan bahwa biaya program mencapai 97 Juta rupiah termasuk pembelian
komputer 5 Juta. Pada saat itu juga lembaga sudah mengembalikan ke donor 3
Juta rupiah sebagai hibah yang tidak dapat dihabiskan. Lembaga akan mencatat
pendapatan 97 Juta, pengeluaran atau biaya 97 Juta. Setelah pertanggungjawaban ini, lembaga tidak lagi memiliki kewajiban ke donor. Akan tetapi komputer
hasil pembelian program masih dapat digunakan dan kini menjadi milik lembaga. Meskipun belum ada di daftar aktiva tetap atau asset lembaga. Jadi kini
diperlukan pencatatan perolehan aktiva tetap tadi di Neraca.
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Pada umumnya dilakukan revaluasi atau penilaian kembali dari nilai barang tersebut. Untuk memudahkan dan menghindarkan dari debat mengenai
yang diperoleh, sepanjang dokumen sudah menunjukkan bahwa asset tersebut milik lembaga, maka nilai yang dapat digunakan adalah Rp 1. Jadi dibuat
seakan terjadi transaksi pada awal tahun berupa perolehan aktiva dengan nilai
Rp 1. Pencatatan akuntansi yang akan dilakukan adalah debit aktiva tetap dan
kredit aktiva bersih tidak terikat.

PENGELOLAAN INVESTASI
Investasi merupakan salah satu cara bagi lembaga nirlaba untuk mewujudkan kemandirian keuangannya Pengertian investasi disini adalah upaya memaksimalkan kekayaan lembaga. Misalnya, untuk memanfaatkan dana tunai
yang tersedia, lembaga menempatkannya pada deposito di bank. Begitu juga
ketika lembaga membeli sebidang tanah lalu dibangun beberapa tempat usaha
untuk disewakan. Dengan demikian harta lembaga tetap namun diperoleh penghasilan setiap periodenya.
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Bab ini dengan demikian akan membahas beberapa aspek dari investasi.
Antara lain, tujuan lembaga melakukan investasi, resiko investasi serta analisa atas suatu investasi. Pembahasan juga akan dilakukan tentang jenis-jenis
instrumen investasi yang realistis untuk lembaga nonprofit, aspek-aspek yang
perlu diperhitungkan sebelum memutuskan pemilihan suatu jenis instrumen
investasi.
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Investasi adalah suatu pilihan penempatan harga lembaga untuk mendapatkan penghasilan sehingga pada akhirnya total penghasilan yang diperoleh
lebih besar dari nilai investasi. Investasi dilakukan dengan penyisihan harta lembaga. Harapannya, investasi ini dapat meningkatkan harta lembaga. Pertama
dengan penerimaan hasil investasi dapat menutup atau ‘membayar’ kembali
nilai investasi awal. Kedua hasil investasi selanjutnya akan menambah harta
yang ada.
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Investasi memiliki pelbagai alternatif dan masing-masing memiliki nilai
tambah dan kurang. Tidak ada pilihan yang superior antara satu dengan lainnya dalam artian investasi yang terbaik bagi semua orang. Oleh karena itu dibutuhkan kehati-hatian dalam proses pemilihannya. Informasi tentang investasi
berikut penghasilan dan resiko yang dikandungnya harus diperoleh secara lengkap. Demikian juga teknik penilaian investasi harus dikuasai. Beberapa jenis
investasi membutuhkan waktu yang panjang untuk dirubah ketika terjadi kesalahan. Misalnya investasi lembaga dalam bentuk properti seperti tanah. Jika
lokasi tidak tepat atau ketika dibutuhkan dana tunai, dibutuhkan waktu cukup
panjang untuk menjualnya. Apalagi jika lembaga berinvestasi dalam bentuk usaha komersial seperti toko penjualan bahan pangan. Ketika usaha tidak menguntungkan akan sulit untuk keluar dari bisnis tersebut, tanpa menderita rugi.
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Sebagai lembaga nirlaba, pilihan
investasi selayaknya diinformasikan kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya
sesama pengurus. Transparansi perlu
ditetapkan sejak awal. Ketika lembaga
akan memulai kegiatannya dengan investasi tertentu, maka segenap jajaran
pendiri, pengurus dan lainnya perlu diinformasikan. Informasi yang diberikan
berupa alternatif atau pilihan investasi
80

INVESTASI, HASIL DAN RESIKO
Ideal

Investasi Rendah, Hasil Tinggi, Resiko Rendah

Dihindari

Investasi Tinggi, Hasil Rendah, Resiko Tinggi

Umumnya

Investasi Tinggi, Hasil Tinggi, Resiko Tinggi atau
Investasi Rendah, Hasil Rendah, Resiko Rendah

Tidak pernah ada
Investasi Rendah, Hasil Tinggi, Resiko Rendah

yang tersedia. Keuntungan yang diharapkan dan resiko yang mungkin terjadi
serta analisa atas masing-masing pilihan investasi. Terakhir, usulan pilihan investasi dengan argumentasi pendukungnya.
Keterbukaan ini menjadi penting karena investasi memiliki resiko. Jadi
tidak tertutup kemungkinan harapan yang ditaruh pada investasi tidak tercapai.
Bahkan lebih buruk lagi, investasi justru merugi dan nilai uang yang diinvestasikan hilang. Dengan transparansi yang dibangun sejak awal, kerugian ini tidak
menjadi beban kesalahan perorangan.
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Karena investasi merupakan keputusan penting, idealnya setiap lembaga
memiliki kebijakan dan prosedur baku yang tertulis untuk kegiatan investasi.
Prosedur investasi meliputi tata cara, personil yang terlibat, bidang apa saja
yang boleh dan tidak boleh dipilih sebagai wahana investasi,mekanisme penilaian hasil investasi dan lain sebagainya.
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Investasi senantiasa menimbulkan resiko. Menurut definisi sederhana,
resiko adalah suatu keadaan yang menunjukkan kemungkinan terjadinya hasil
aktual yang berbeda dengan hasil yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan tersebut berarti semakin tinggi resiko yang ditanggung. Dengan kata
lain, investasi yang berresiko tinggi adalah investasi yang tingkat kemungkinan
hasilnya berbeda sangat tinggi. Berbeda disini bisa berbeda negatif, bisa juga
positif. Ketika suatu investasi diharapkan menghasilkan Rp 5 Juta per bulan.
Maka kemungkinan hasil investasi mencapai Rp 10 Juta atau Rp 0 sangat tinggi.
Dengan demikian investasi ini dikatakan sebagai berresiko tinggi.
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Sebaliknya, bila kemungkinan hasil mencapai Rp 10 Juta atau Rp 0 sangat rendah, sedangkan kemungkinan hasil investasi mencapai Rp 6 Juta dan Rp
4,5 Juta sangat tinggi, maka investasi ini dikatakan sebagai berresiko rendah.
Karena simpangan dari hasil yang diharapkan sangat kecil dan kemungkinan
terjadinya sangat tinggi.

w

w
w

Salah satu rumus yang tidak boleh dilupakan adalah hasil investasi selalu berbanding lurus dengan resiko. Tidak ada investasi yang memberikan hasil
yang tinggi namun resiko rendah. Selalu selaras. Bila hasil investasi rendah,
umumnya resiko juga rendah. Namun bila hasil yang diharapkan tinggi, resiko
juga demikian.
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Sayangnya masih banyak yang percaya bahwa ada investasi yang memberikan hasil tinggi dengan resiko rendah. Atau masih banyak orang yang berharap menemukan wahana investasi yang memberikan hasil tinggi namun resiko
rendah. Atau kalau mungkin bahkan tanpa resiko.
Bandingkan bila kita memiliki dana sebesar Rp 100 Juta rupiah. Dana ini
bisa diinvestasikan di deposito. Hasilnya adalah bunga sebesar kurang lebih 5%
per tahun. Resikonya hampir tidak ada. Karena ketika bank bangkrut, deposito
ini masih dijamin pemerintah.
Bila dana ini ditanamkan dalam bentuk saham di bursa efek maka
hasilnya bisa lain. Terakhir tahun 2007, investasi saham memberikan hasil 70%
! Artinya, dari saham yang dibeli awal tahun seharga Rp. 100 Juta, pada akhir
tahun 2007 harganya sudah senilai Rp 170 Juta. Tetapi hasil investasi saham
81

tahun 2008 justru sebaliknya, minus 50%. Artinya, ketika saham dibeli pada
awal tahun 2008 senilai Rp 100Juta, maka akhir tahun harganya hanya Rp 50
Juta.
Apa arti investasi di deposito? Hasilnya kecil, resiko kecil. Apa arti saham? Hasilnya kadang besar, kadang kecil. Dan kemungkinan terjadinya (harga
naik dan turun) sangat besar, dikatakan investasi saham berresiko besar. Sekali
lagi tidak ada investasi dengan hasil besar namun resiko kecil. Bila ada yang
berharap demikian maka hanya pemimpi yang bisa memperolehnya.
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Pengaman investasi adalah salah satu faktor yang harus diperhitungkan untuk menghindarkan resiko. Salah satu mekanisme pengamanan investasi
adalah pembetukan suatu komite investasi dalam lembaga. Lewat komite inilah
keputusan investasi dibuat termasuk pilihan instrumen investasi yang paling
tepat untuk lembaga. Dengan keputusan kolektif ini diharapkan kehati-hatian
akan menjadi lebih tinggi.
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Komite bisa saja memanfaatkan jasa para ahli atau konsultan untuk
membantu menganalisa kemungkinan hasil dan resiko dari pilihan investasi.
Hal ini perlu dilakukan karena keahlian untuk penilaian pilihan investasi ini
memerlukan keahlian yang tidak semua orang bisa melakukannya.
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Cara lain dalam pengamanan investasi adalah portfolio. Investasi yang
dilakukan dapat dikurangi resikonya dengan teknik portfolio. Dana tidak ditempatkan dalam satu instrumen investasi saja. Istilah yang terkenal adalah “jangan
menaruh semua telur dalam satu keranjang”. Hal ini dapat dimengerti karena
bila keranjang jatuh maka semua telur akan pecah. Implementasinya bisa berupa penyebaran satu jenis investasi pada beberapa tempat. Misalnya investasi
dalam bentuk deposito,reksa dana,properti. Semua dengan resiko yang terukur.
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Etika moral juga harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan
investasi. Dewan pendiri atau dewan pengawas lembaga bersama-sama dengan
pengelolaan merumuskan etika dalam berinvestasi. Artinya, selain hasil dan
resiko maka investasi juga harus mempertimbangkan aspek etika.
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Misalnya lembaga yang bergerak dibidang pendidikan tentu tidak etis jika
memiliki sumber pendapatan dari bagian kepemilikannya di salah satu perusahaan perjudian. Demikian juga lembaga yang aktif memperjuangkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat tentu tidak etis bila menaruh kelebihan uang
kasnya pada investasi berupa saham perusahaan rokok.
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Disamping etika moral yang spesifik berhubungan dengan nilai (value)
yang dianut oleh lembaga, maka juga dipertimbangkan etika umum. Investasi
lembaga dalam bentuk meminjamkan dana dengan bunga mencekik seperti lintah darat, bertentangan dengan norma kepatutan yang berlaku. Investasi jenis
ini tentu harus dihindarkan. Meskipun secara ekonomis investasi tadi dijamin
dapat memberikan hasil yang memuaskan.
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Pemilihan instrumen investasi
Saat ini tersedia pelbagai macam instrumen investasi. Tentu saja instrumen yang terbaik adalah instrumen yang bisa memberikan hasil maximal dengan resiko minimal. Namun selain dua hal tersebut diatas, pemilihan instrumen investasi perlu memperhatikan beberapa hal pokok. Tidak ada instrumen
yang terbaik. Yang ada adalah instrumen yang paling cocok dengan karakteristik
lembaga anda. Kalau ada instrumen terbaik tentu semua lembaga dan individu
akan berinvestasi kesana. Kenyataannya kan tidak. Oleh karena itu instrumen
investasi tersedia pelbagai macam menyesuaikan diri dengan karakteristik investor.
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Tingkat resiko yang dapat diterima



Likuiditas atau kebutuhan akan dana tunai dimasa
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depan.



Kemampuan teknis mengelola investasi.



Jangka waktu investasi



Hasil Investasi



Resiko Investasi
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Tujuan investasi
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Tujuan investasi bisa berbagai
macam. Intinya ada investasi yang memang bertujuan hanya untuk memanfaatkan saldo kas berlebih. Ini artinya
tujuan investasi hanya untuk maksimalisasi dana saja. Untuk itu tentu instrumen investasi yang jangka pendek dan
mudah dilikuidasi menjadi pilihan. Misalnya deposito berjangka waktu 1 bulan
saja.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum
berinvestasi:

du

Berikut disajikan beberapa hal
yang perlu diperhatikan untuk investasi
lembaga.
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Tujuan investasi lain relatif jangka panjang dan mengharapkan hasil
yang cukup memadai. Misalnya lembaga berinvestasi pada unit usaha percetakan. Investasi yang dilakukan jelas tidak bertujuan untuk mendapatkan hasil
dalam sebulan. Kemudian ketika hasil dirasa tidak cukup lalu investasi bisa dijual atau dilikuidasi dengan mudah. Investasi ini butuh jangka waktu panjang,
namun ketika sudah menghasilkan maka hasilnya bisa untuk menambah sumber dana lembaga. Tujuan jangka panjangnya adalah memperoleh pendapatan
mandiri dari usaha ini untuk menyokong kegiatan lembaga.
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Tingkat resiko yang dapat diterima oleh masing-masing investor berbeda
satu sama lain. Bila investor adalah individu yang masih muda, masih bekerja,
maka ia dapat menerima resiko dari investasinya. Kalaupun merugi maka ia
masih punya kesempatan untuk mengumpulkan kembali dana baru. Seorang
yang sudah pensiun dan menggunakan uang pensiunnya untuk berinvestasi
tentu tingkat penerimaan resikonya lebih rendah. Ia lebih tidak siap untuk menerima kemungkinan investasinya rugi. Oleh karena itu, karakter investor seperti
ini akan memilih instrumen investasi yang paling aman (resiko terkecil).
Lembaga pun demikian, karena dana yang diinvestasikan merupakan
dana program,maka tingkat penerimaan resiko lembaga terhadap instrumen investasi lebih rendah. Artinya instrumen investasi seperti saham di pasar modal
akan sangat sulit untuk dipilih mengingat resikonya yang relatif tinggi.
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Likuiditas dalam artian apakah investasi ini dapat dicairkan segera menjadi dana tunai? Bila jawabannya tidak maka tentu instrumen ini tergolong
investasi jangka panjang. Sebaliknya bila ya, lembaga dengan investasi yang
berhorison waktu pendek tentu dapat memilihnya. Artinya lembaga bisa berinvestasi dan setiap waktu dibutuhkan investasi dapat dijual atau diubah menjadi
uang tunai. Dianjurkan bagi lembaga nirlaba untuk menginvestasikan dananya
ke instrumen yang lebih likuid. Karena jika dibutuhkan dana untuk menutupi
kekurangan dana tunai sementara maka instrumen investasi yang likuid dapat menolong sementara. Kemudian bila sudah diperoleh dana tunai, maka dapat diinvestasikan kembali. Contoh investasi jenis ini adalah pembelian emas
batangan, deposito.
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Bila lembaga tidak memiliki personil yang ahli untuk mengelola investasi,
maka jangan pilih instrumen yang butuh kemampuan untuk mengelolanya setiap hari. Misalnya instrumen investasi dalam bentuk saham di pasar modal.
Dibutuhkan personil yang paham tentang pergerakan pasar modal, dapat menerka kearah mana pergerakannya dan kemudian memutuskan untuk menjual
atau membeli saham baru. Mengingat keterbatasan lembaga maka instrumen ini
sebaiknya tidak dipilih. Deposito tidak memerlukan keahlian teknis dan tidak
perlu dimonitor oleh staff lembaga setiap hari. Jadi relatif dapat dipilih
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Jangka waktu, hasil investasi serta resiko adalah tiga hal yang saling
berkaitan. Investasi jangka panjang tentu saja diharapkan memberikan hasil
yang lebih besar dibandingkan jangka pendek. Harapan ini masuk diakal karena
semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk investasi dapat menghasilkan
maka ketidakpastian semakin besar juga. Untuk itu resiko yang membesar perlu
diganjar dengan hasil investasi yang lebih besar dibandingkan investasi jangka
pendek. Bila instrumen investasi memberikan hasil yang sama untuk jangka
pendek dan panjang, maka tentu saja yang akan dipilih adalah jangka pendek.
Karena ketidakpastiannya lebih kecil dibandingkan dana lembaga tertanam lebih lama. Sebaliknya investasi dengan hasil yang lebih besar biasanya memiliki
resiko yang lebih besar juga.
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Pengukuran kelayakan dan hasil investasi
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Investasi perlu diperhitungkan sejak awal kelayakannya. Untuk itu, pada
beberapa lembaga, perhitungan mengenai kelayakan investasi diserahkan kepada ahlinya. Sehingga lembaga nantinya menerima semacam laporan kajian saja.
Isinya tentang berbagai alternatif investasi dan kelayakannya masing-masing.
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Kelayakan investasi menggambarkan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak. Oleh karena itu, kelayakan senantiasai diukur dari perbandingan dua hal. Pertama berapa dana yang harus ditanamkan di investasi
tersebut. Kedua, berapa pendapatan yang dihasilkannya dan resiko yang menyertainya. Analisa kelayakan akan dilakukan dengan membandingkan nilai investasi serta pendapatannya plus resiko.

84

Pengukuran hasil investasi
Meminjam dari sektor b
isnis, beberapa metode sudah tersedia untuk memberikan gambaran mengenai
tingkat pengembalian dari hasil investasi lembaga. Gambaran ini berupa indikasi
jangka waktu pengembalian investasi pokok, penghasilan minimum yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi atau berapa besar hasil investasi
dibandingkan dengan nilai awalnya. Berikut beberapa metode pengukuran hasil
investasi yang kerap digunakan.
Payback Period
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Dengan menggunakan metode ini, arus kas masuk yang diperoleh dari
suatu investasi baru akan dianggap sebagai pembayaran dari nilai investasi
awal. Total arus kas masuk akan dibandingkan dengan nilai awal investasi. Semakin pendek periode yang dibutuhkan untuk membuat total arus kas masuk
sama nilainya dengan nilai investasi awal, maka semakin menarik investasi tadi
dilakukan. Waktu pengembalian yang lebih rendah ini dicapai arus kas masuk
yang tinggi.
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1.000.000.000
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100.000.000

100.000.000

10.000.000

10.000.000

2

150.000.000

250.000.000

100.000.000

110.000.000

3

200.000.000

450.000.000

100.000.000

210.000.000

4

200.000.000

650.000.000

100.000.000

310.000.000

5

200.000.000

850.000.000

100.000.000

410.000.000

6

200.000.000

1.050.000.000

290.000.000

700.000.000

7

150.000.000

1.200.000.000

300.000.000

1.000.000.000

8

100.000.000

1.300.000.000

600.000.000

1.600.000.000

Total

1.300.000.000
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Total Arus Kas
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Arus Kas Per
Tahun

1.000.000.000

Perluasan ruang
kelas pelatihan
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Nilai investasi

Total Arus Kas
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Contoh :
Suatu lembaga dihadapkan pada dua pilihan investasi yaitu investasi pada pendirian unit usaha percetakan dan pendirian gedung baru untuk program pelatihan.
Keduanya membutuhkan dana investasi yang sama yaitu Rp. 1.000.000.000.
Pedapatan setiap tahun rata-rata dari setiap pilihan diperkirakan sebagai berikut:

1.600.000.000

Dari arus kas yang diperoleh terlihat bahwa pada tahun ke 6, investasi pada percetakan sudah memberikan hasil yang dapat menutup nilai invesatasi awal. Jumlah hasil yang diperoleh dari tahun 1- 6 sudah mencapai Rp
1.050.000.000. Jadi investasi kembali pada tahun ke 6.
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Investasi pada perluasan ruang pelatihan baru tahun ke 7 dapat menutup biaya investasi. Dalam hal ini dikatakan bahwa Payback period investasi
percetakan adalah 6 tahun, sedangkan perluasan ruang kelas adalah 7 tahun.
Dengan menggunakan metode ini,maka bagi lembaga instrumen investasi di percetakan akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan perluasan
ruang kelas. Alasan utamanya adalah periode kembalinya nilai investasi awal
yang lebih cepat.
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Metode ini relatif mudah penggunaannya. Namun mengandung beberapa
kelemahan dasar. Yang paling utama adalah metode ini tidak memperhitungkan
nilai dari uang (time value of money). Artinya, pendapatan Rp 1.000.0000 tahun
ini dinilai sama dengan 5 tahun yang akan datang. Padahal pada kenyataannya
berbeda. Bukankan bila pendapatan tadi ditempatkan pada deposito di bank,
maka pada tahun ke lima nanti pasti jumlahnya lebih besar dari Rp. 1.000.000
karena bertambah dengan bunga.
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Kelemahan kedua adalah tidak memperhitungkan pendapatan setelah
kembali modal. Metode ini hanya fokus pada kapan investasi kembali. Sesudah
periode itu pendapatan tidak diperhitungkan. Perhatikan kembali tabel proyeksi
pendapatan diatas. Setelah kembali modal, investasi pada ruang kelas justru
memberikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan percetakan.
Sehingga secara total sebenarnya pendapatan dari investasi ruang kelas lebih
besar dari percetakan, namun percetakan lebih cepat kembali modal. Kelebihan
dari metode ini antara lain mudah dimengerti serta mudah dalam perhitungannya.
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Net Present Value (NPV)
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Metode ini sudah memperhitungkan nilai uang (time value of money) atas
segala net arus kas yang dikeluarkan pada awal investasi maupun pendapatan
yang diperolehnya.
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Konsep yang memperhitungkan nilai uang berasumsi bahwa 1 (satu) rupiah pada saat ini akan bernilai lebih tinggi daripada 1 (satu) rupiah pada tahun
yang akan datang. Asumsi ini didasari dengan fakta bahwa inflasi atau kenaikan
harga senantiasa terjadi sehingga daya beli (purchasing power) dari nilai nominal
yang sama akan semakin menurun sejalan dengan berjalannya waktu.
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Penurunan nilai beli ini harus dikompensasi dengan penerimaan keuntungan dimasa depan yang dilambangkan dengan bunga dari uang. Jadi uang
yang diinvestasikan harus menghasilkan bunga untuk mengimbangi penurunan
nilai karena inflasi. Persentase yang digunakan untuk menghitung inflasi, tingkat bunga disebut sebagai discount factor.
Dengan menggunakan discount factor yang diperkirakan seluruh pengeluaran investasi baik sekarang maupun masa depan diperhitungkan nilai sekarangnya (present value). Demikian juga pendapatan yang akan diperoleh dimasa
depan dihitung nilai sekarangnya dengan menggunakan discount factor diatas.
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Umumnya discount factor merujuk pada suku bunga bank plus margin.
Bila suku bunga simpanan di bank 16%,maka investasi ini diharapkan dapat
memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi,misalnya 18%. Mengapa?
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Ingat bahwa investasi ini mengandung resiko yang lebih tinggi dari resiko
deposito. Bila hasilnya sama yaitu 16% tentu lebih baik ditaruh di deposito saja.
Oleh karena itu digunakan discount factor yang lebih tinggi dari bunga simpanan.
Suatu lembaga yang sedang mempertimbangkan suatu usulan investasi
dengan data-data sebagai berikut :
Nilai investasi awal Rp 200 Juta, pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi
biaya-biaya adalah Rp 56 Juta selama 10 tahun. Dengan tingkat bunga bank
16% apakah investasi ini menguntungkan dalam arti menghasilkan pendapatan
yang lebih besar dari bunga bank ?
Tabel dibawah ini akan menjelaskan perhitungan tersebut :
Factor 16%

1

56.000.000

2

56.000.000

3

56.000.000

4

56.000.000

5

56.000.000

6

1

(200.000.000)

0,743

41.608.000

0,641

35.896.000

0,552

30.912.000

0,476

26.656.000

56.000.000

0,41

22.960.000

7

56.000.000

0,354

19.824.000

8

56.000.000

0,305

17.080.000

56.000.000

0,263

14.728.000

56.000.000

0,227

12.712.000

10
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360.000.000

70.648.000
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Dari tabel penerimaan terlihat bahwa arus kas masuk selama 10 tahun
masing-masing bernilai Rp.56 juta. Setelah diperhitungkan nilai sekarangnya
dan dijumlahkan, seluruh penerimaan diatas saat ini bernilai Rp. 270.648.000.
Asumsinya, suku bunga bank adalah 16%.
Investasi menghasilkan nilai sekarang (present value) yang positif. Artinya uang yang dikeluarkan sekarang Rp.200 juta, pendapatan tahun pertama
hingga tahun ke 10 adalah Rp 560.000.000. Namun nilai sekarangnya adalah
Rp. 270.648.000. Sehingga, pengeluaran saat ini bila dibandingkan dengan pendapatan saat ini, menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 70,648,000.
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Bila terdapat pilihan lebih dari satu investasi,maka keduanya perlu dihitung nilai investasinya serta nilai sekarang dari pendapatan di masa depan.
Investasi yang memberikan selisih positif atau keuntungan nilai sekarang yang
terbesar merupakan pilihan utama. Tentu saja perbandingan dilakukan dengan
menggunakan discount factor dan periode yang sama.
Kelemahan metode ini adalah sulitnya membandingkan dua jenis investasi dengan nilai investasi yang tidak sama. Misalnya kedua jenis investasi
menghasilkan keuntungan positif, namun nilai investasi tidak sama. Bagaimana
memutuskan yang terbaik?
The Net Present Value Index
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Dalam menganalisa beberapa proposal investasi yang sejenis, maka perhitungan nilai sekarang (present value) dilakukan atas masing-masing investasi.
Nilai sekarang dari keuntungan masing-masing investasi (discount factor dan
periode sama) dibandingkan dengan nilai investasinya. Hasilnya adalah suatu
index. Investasi dengan index tertinggi dianggap yang terbaik.
Untuk contoh diatas, berarti nilai cash flow discounted adalah 270.648.000
sedangkan nilai investasi adalah 200.000.000 sehingga index yang didapat adalah :
270.648.000
--------------- = 1,353
200.000.000
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Nilai index yang lebih besar dari 1 (satu) berarti investasi menguntungkan, dalam artian hasil dari investasi lebih besar dibandingkan biaya investasinya. Dua proyek atau kegiatan dengan nilai index yang berbeda, maka yang
lebih besar dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan proyek dengan
index yang lebih kecil.
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IRR (Internal Rate of Return)
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Metode IRR juga sudah mangadopsi konsep time value of money. Bila
pada metode NPV, dengan discount factor tertentu (bunga bank misalnya) suatu
investasi dihitung menghasilkan keuntungan berapa. Keuntungan tadi dihitung
berdasarkan nilai sekarang. Jadi investasi dengan keuntungan nilai sekarang
terbesar atau dengan index tertinggi patutu dipilih. Metode IRR justru menghitung pada tingkat discount factor berapa investasi ini kembali modal. Jadi
metode IRR justru hendak mendapatkan nilai discount factor nya. Kemudian
nilai IRR yang diperoleh dibandingkan dengan discount factor yang umum yaitu
bunga bank misalnya.
Bila IRR diperoleh lebih tinggi dari discount factor (misalnya bunga bank),
maka investasi dapat diterima, sebaliknya bila IRR lebih kecil dari discount factor maka investasi akan ditolak. Arti IRR lebih besar adalah dengan arus kas
masuk yang diperhitungkan pada periode tertentu, maka nilai sekarang (present
value) nya sama dengan nilai sekarang investasi dengan menggunakan tingkat
discount factor (IRR) yang lebih tinggi dibandignkan dengan discount factor yang
biasa digunakan (bunga bank).
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Bila terdapat dua atau lebih pilihan investasi, maka pilihan jatuh pada
investasi yang mengembalikan modal investasi dengan discount factor setinggitingginya.
Perhitungan IRR bisa menggunakan interpolasi dengan cara ‘trial and error’. Sebagai illustrasi penggunaan metode ini, contoh dibawah dapat digunakan:
Dengan investasi Rp 200 Juta dan pendapatan setiap tahun Rp 56 juta,
IRR dihitung dengan teknik trial error. Diduga hasilnya ada dikisaran 20% hingga 30%.
Present

Discount

Present

Factor 20%

Value

Factor 30%

Value

Arus kas

0

-200.000.000

1

56.000.000

0,833

46.648.000

0,769

43.064.000

2

56.000.000

0,694

38.864.000

0,592

33.152.000

3

56.000.000

0,579

32.424.000

0,455

25.480.000

4

56.000.000

0,482

26.992.000

0,350

5

56.000.000

0,402

22.512.000

0,269

6

56.000.000

0,335

18.760.000

0,207

11.592.000

7

56.000.000

0,279

0,159

8.904.000

8

56.000.000

0,233

13.048.000

ka

Discount
Tahun

0,123

6.888.000

9

56.000.000

0,194

10.864.000

0,094

5.264.000

10

56.000.000

0,162

9.072.000

0,073

Total
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15.064.000
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234.808.000

4.088.000
173.096.000
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Present value dari investasi bila menggunakan tingkat 30%, maka net
present value adalah 173.096.000. Sedangkan untuk discount factor 20% nilai
sekarang dari pendapatan adalah Rp. 234.808.000. Jadi nilai Rp 200.000.000
ada diantara kedua nilai ini.
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Hasil interpolasi adalah : 20% + (10% x 34.808) = 25,6%
					61.712
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Dengan demikian proposal investasi ini akan memberikan tingkat
pengembalian sebesar 25.6% untuk dapat mengembalikan nilai awal investasi.
Bila diasumsikan investasi harus lebih tinggi hasilnya dari bunga bank 16%,
maka investasi ini lebih baik dari deposito. Jangan lupa, resiko untuk investasi
ini juga tentu lebih tinggi dibandingkan dengan resiko deposito.
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Bila menggunakan software Excel maka perhitungan akan jauh lebih
mudah. Buat tabel seperti diatas. Ketikkan formula – IRR (blok atau sorot angka Rp – 200.000.000 hingga angka Rp 56.000.000). dalam sekejap terhitung
IRR dalam persen untuk investasi hingga tahun ke 10. Bila ingin menghitung
IRR dengan periode lebih pendek, dengan arus kas masuk berbeda-beda, tinggal
mengganti area yang disorot atau diblok.
Uji asumsi
Proyeksi investasi senantiasa menggunakan serangkaian asumsi. Bila
kita perhatikan pada contoh diatas, terdapat beberapa komponen perhitungan
yang merupakan perkiraan belaka. Pertama,tingkat suku bunga. Kita perkira89

kan seperti bunga deposito. Tetapi bukankan setiap tahun bunga deposito berubah, baik naik maupun turun. Berapa sebenarnya bunga deposito yang tetap
yang dapat digunakan acuan untuk discount factor?
Kedua, arus pendapatan. Pendapatan diperkirakan akan datang setiap
tahun dengan jumlah yang diasumsikan. Padahal apakah benar pendapatan demikian akan terjadi. Resiko terjadi pendapatan lebih besar atau bahkan lebih
kecil pasti ada. Artinya, pendapatan setiap tahun diperkirakan berdasarkan
dugaan terbaik. Padahal pasti bisa terjadi angka tadi meleset. Tergantung pada
pemahaman terhadap kegiatan itu sendiri. Tinggal lagi dinilai apakah perkiraan
tadi terlalu optimis atau sudah realistis.
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Ketiga, periode investasi menghasilkan pendapatan. Sekali lagi periode ini
diperkirakan. Pada kenyataannya dibutuhkan pengetahuan mengenai investasi
ini untuk sampai pada periode yang layak bagi pendapatan. Dalam perhitungan
diasumsikan pendapatan sama selama 10 tahun. Apa demikian? Untuk investasi pada angkutan umum, semakin tua semakin kecil pendapatannya, karena
perawatan menjadi lebih besar. Demikian juga periode 10 tahun terlalu lama.
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Apa yang dapat diperbuat untuk membuat asumsi-asumsi diatas realistis? Uji asumsi-asumsi tadi dengan pengetahuan dari para ahli. Pendapatan yang
diperkirakan harus dianalisa oleh mereka yang paham tentang bidang investasi tadi. Demikian juga arus pendapatan sepanjang periode yang diasumsikan.
Singkatnya, mereka yang sudah berpengelaman di bidang tertentu akan dapat
memberikan masukan yang lebih baik. Sekaligus dapat memberikan pendapat
apakah asumsi yang digunakan sudah sesuai dengan kenyataan yang biasa terjadi. Bila harus memilih serangkaian asumsi, maka pilih asumsi yang paling
konservatif atau paling aman. Hal ini diperlukan karena unsur ketidakpastian di
masa depan yang tinggi. Jadi mulailah dengan asumsi yang paling buruk untuk
kemudian melihat hasil investasi dari kondisi yang terburuk dahulu.

ANGGARAN (BUDGET)
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Anggaran bagi lembaga nirlaba memiliki peran yang berbeda dibanding
perannya pada perusahaan. Pada perusahaan, anggaran ditetapkan dengan titik
berat pada target penerimaan. Untuk itu kemudian produksi dan pemasaran
akan dilakukan untuk mencapai target penerimaan ini.Anggaran pada lembaga
nirlaba merupakan penterjemahan dari rencana kegiatan atau program lembaga
dan sumber dana yang dibutuhkan. Untuk itu, anggaran berperan seperti ‘peta’
bagi pelaksana kegiatan. Jadi anggaran pada lembaga nirlaba justru dimulai dari
program atau kegiatan yang direncanakan. Kemudian diterjemahkan ke dalam
bentuk satuan uang untuk kemudian selanjutkan dibandingkan dengan anggaran penerimaan.
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Beberapa lembaga memiliki rencana strategis -suatu rencana kegiatan
jangka panjang yang memuat hal-hal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun
kedepan berdasarkan analisa berbagai faktor. Rencana ini kemudian diterjemahkan dalam rencana operasional setiap tahun. Secara mudah dapat dinyatakan
bahwa rencana strategis memuat rencana jangka panjang sedangkan rencana
operasional memuat rencana tahunan yang merujuk pada target atau capaian
rencana strategis.
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Anggaran merupakan terjemahan dari rencana tersebut. Anggaran memberikan gambaran apakah rencana tersebut realistis atau tidak dari sisi sumber dana. Anggaran menyebutkan sumber dana yang harus tersedia. Tentunya
informasi ini memberikan gambaran penting bagi kegiatan penggalangan dana
(fundraising).
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Anggaran penerimaan memberikan panduan bagi kegiatan penggalangan
dana tentang berapa jumlah minimum yang harus diperoleh dalam periode tertentu. Jumlah ini dapat dirinci lagi menurut sumber dana yang diperkirakan
dapat diperoleh. Bila dimungkinkan dari setiap sumber dana yang diidentifikasi,
perlu dibuat ranking tentang kemungkinan perolehannya. Artinya dari sumber
dana potensial tersebut diperkirakan tingkat keberhasilan perolehannya.
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Dengan asumsi bahwa dana yang diperlukan dapat disediakan secara
penuh, maka anggaran selanjutnya akan memuat kegiatan-kegiatan yang akan
dilakukan serta dana yang dibutuhkan. Tentunya total dana yang dibutuhkan
tidak mungkin lebih besar dari anggaran penerimaan.

ht

Anggaran dengan demikian bisa membuat Rencana Strategis, Rencana
Operasional Tahunan menjadi lebih realistis. Anggaran akan menyebutkan dana
yang harus tersedia. Bagi lembaga nirlaba, bila dana tersebut tidak tersedia,
maka kegiatan tidak terlaksana. Dengan demikian pendapatan harus diuji apakah dapat tercapai atau tidak. Berikutnya kegiatan apa saja yang akan dilakukan dengan asumsi pendapatan yang realistis tercapai.
Pada umumnya, ketika acara penyusunan rencana strategis dan rencana
operasional, akan terlihat tujuan serta rencana kegiatan untuk mencapai visi
dan misi lembaga. Mereka semua sangat baik dan terlihat sangat berguna. Umumnya rancangan kegiatan terlihat sangat ambisius. Namun ketika berlanjut ke
91

tahap berikutnya, maka kondisi berubah. Dengan memperhitungkan kemungkinan penerimaan yang dapat diperoleh serta persentase kemungkinan sukses
perolehannya, maka terlihat bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat didanai seluruhnya. Selanjutnya, ketika kegiatan berjalan, terlihat bahwa skenario
tersebut tidak realistis. Beberapa sumber dana gagal diperoleh sama sekali. Akhirnya dilihat skenario moderat berikutnya dengan konsekuensi beberapa kegiatan terpaksa harus dipotong atau tidak dilakukan.
Apa yang dapat diambil dari praktek-praktek yang terjadi diatas, yang
banyak ditemui di banyak lembaga setiap tahun? Buatlah rencana kegiatan yang
realistis.
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Fungsi Anggaran
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Lembaga nirlaba harus fokus pada kegiatan program serta pencarian
sumber dana untuk membiayai kegiatan programnya. Rencana kegiatan yang
sudah ditetapkan akan dapat direalisasikan dengan sumber pendanaan. Tetapi
sumber pendanaan lembaga nirlaba memiliki tingkat ketidakpastian yang lebih
tinggi. Terutama dibandingkan dengan sumber pendapatan dari lembaga komersial. Kecuali lembaga memiliki sumber dana sendiri, maka aspek pendapatannya
menjadi tidak pasti. Ditengah ketidakpastian penerimaan, pengeluaran harus
dirancang serta direncanakan dengan fleksibel. Rencana program atau kegiatan
harus mampu menyesuaikan diri dengan penerimaan lembaga.
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Secara spesifik pada setiap lembaga, anggaran berfungsi sebagai alat bagi
pengelolaan untuk melakukan:
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1. Perencanaan
Rencana kegiatan suatu
lembaga akan memaksa setiap Fungsi Anggaran
1. Perencanaan
individu yang terlibat untuk mer2. Komunikasi dan koordinasi antara bagian
encanakan semua kegiatan yang
3. Alokasi Sumber daya
akan
dilakukannya.
Dengan
4. Kendali kegiatan
adanya perencanaan maka dapat
5. Alat ukur kinerja
diperkirakan kebutuhan sumber
daya yang diperlukan. Sekaligus
melihat kemungkinan pemenuhanannya. Bila tidak mungkin dipenuhi,maka kegiatan harus dikurangi atau
dibatalkan. Bila memungkinkan bisa disesuaikan.
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Contoh : Lembaga ABC memiliki misi penyebar luasan pendidikan lingkungan
pada tingkat sekolah dasar di suatu wilayah. Untuk mencapai misi ini, tahun
pertama direncanakan pembuatan modul pendidikan yang didahului dengar riset pada 10 (sepuluh) sekolah dasar yang dituju. Anggaran berfungsi sebagai alat
perencanaan berupa kegiatan-kegiatan rinci yang akan dilakukan pada tahun
pertama tadi. Seluruh kegiatan yang akan dilakukan beserta sumber daya yang
diperlukan akan dicerminkan dalam anggarann kegiatan.
2. Komunikasi dan koordinasi antar bagian.
Dalam suatu lembaga yang terdiri dari beberapa program, maka anggaran dapat menjadi alat komunikasi. Dalam pertemuan pembahasan anggaran,
antar bagian dapat melihat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh bagian lain92

nya. Demikian juga bagi bagian administrasi, mereka dapat mengetahui kegiatan
program lembaga. Termasuk dukungan administratif yang dibutuhkan.
3. Alokasi sumber daya
Sumber daya lembaga, baik personil, dana, alat dan waktu yang dimiliki oleh setiap lembaga adalah terbatas. Anggaran berusaha mengalokasikan
sumber daya yang terbatas. Dengan sumber daya yang ada, dialokasikan untuk
kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang maksimal.
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4. Kendali bagi kegiatan.
Anggaran pada dasarnya adalah rencana. Suatu rencana tentu dapat
saja berubah bila diperlukan. Perubahan dapat dilakukan ketika disadari bahwa
realisasi atau kemajuan yang dicapai tidak sesuai dengan yang direncanakan.
Anggaran dapat berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi sekiranya terdapat penyimpangan dari rencana.
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5. Alat ukur kinerja dan dasar pemberian insentif.
Anggaran yang ditetapkan pada awal periode akan menjadi alat ukur bagi
semua bagian dalam lembaga. Evaluasi atas kinerja dapat dilakukan antara lain
dengan melihat pencapaian anggaran. Misalnya, lembaga ingin mengukur kinerja bagian penggalangan dana. Salah satu tolok ukurnya adalah penerimaan
lembaga yang dapat direalisir pada akhir periode dibandingkan dengan anggaran
semula.
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Setelah menjadi alat untuk mengukur maka anggaran juga sekaligus dapat berfungsi sebagai basis bagi pemberian insentif. Tentu untuk mereka yang
menunjukkan kinerja yang baik. Sebaliknya, anggaran dan pencapaiannya dapat digunakan sebagai alat untuk memberikan ‘hukuman’ bagi mereka yang
tidak menepati rencana.
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Siklus Anggaran
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Namun perlu diingat sekali lagi, bahwa pengukuran kinerja bukan hanya
atas dasar anggaran dan pencapaiannya. Lebih penting dari itu adalah hasil kegiatan. Jadi kinerja anggaran hanya salah satu alat ukur keberhasilan saja.
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Idealnya, penyusunan anggaran
memenuhi beberapa kriteria. Pertama,
anggaran merupakan terjemahan dari
rencana strategis lembaga, rencana tahunan yang sesuai dengan tujuan pendirian
serta misi lembaga. Kedua, bila memungkinkan anggaran disusun secara partisipatif. Seluruh komponen penting dalam
lembaga dapat melihat anggaran penerimaan dan pengeluaran. Sedemikian hingga anggaran menjadi dokumen bersama.
Program yang satu dapat melihat kegiatan
program lainnya. Terlebih lagi dapat melihat kegiatan pencarian dana. Sehingga
usulan kegiatan program terlihat lebih
realistis. Sesudah memperhitungkan ke93

mampuan lembaga dalam merealisir anggaran penerimaan atau pendapatannya.
Ketiga, anggaran dimonitor serta dievaluasi secara periodik. Karena bisa saja
anggaran perlu direvisi sesudahnya. Tujuannya agar dapat memberikan panduan bagi kegiatan dengan lebih baik. Dalam artian lebih mencerminkan kondisi
yang mendekati kondisi nyata.
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Anggaran merupakan bagian dari siklus yang terjadi pada setiap lembaga. Anggaran ditetapkan oleh Dewan pendiri atau pembina, pimpinan lembaga.
Bagian keuangan harus menyediakan data-data historis mengenai pencapaian
anggaran yang lalu, sumber daya yang dimiliki serta hal-hal lain yang dipandang
perlu untuk penetapan besaran maksimum yang dapat diserap lembaga. Selain
itu, para pimpinan kegiatan program atau unit kerja perlu diundang duduk untuk memberikan input mengenai garis besar kegiatan yang dirasa penting untuk
dilakukan.
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Tahapan Penyusunan Anggaran
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Bila memungkinkan, anggaran lembaga disusun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
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1. Pemberian arahan berdasarkan Rencana Strategis Lembaga
Pimpinan lembaga dapat memberikan pandangannya mengenai peluangpeluang serta kemungkinan dimasa depan. Dewan pembina lembaga juga dapat
dimintai masukannya mengenai arahan strategis dari kegiatan yang selayaknya
dilakukan pada periode yang akan datang.
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2. Usulan dari Unit Kerja atau Program
Unit kerja/program dari lembaga kemudian akan menindaklanjuti dengan mengajukan disain program atau kegiatan yang akan dilakukan bersamaan
dengan estimasi biaya yang diperlukan. Indikator pencapaian juga dapat disertakan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi.
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Usulan dari masing-masing unit kerja/program haruslah fleksibel. Artinya dari serangkaian usulan tadi, harus ada keleluasaaan untuk menambah atau
mengurangi bila keadaan meminta. Untuk tidak kehilangan fokus, maka selayaknya usulan dikategorikan dalam prioritas. Kegiatan dengan prioritas utama
akan menempati urutan teratas dan seterusnya. Penetapan prioritas ini diperlukan untuk proses selanjutanya.
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Pada tahap ini bagian keuangan dapat membantu dengan menyediakan
format baku dari usulan anggaran (template), data-data biaya (misalnya biaya
transport untuk tujuan-tujuan tertentu, biaya akomodasi per hari dan sebagainya) serta struktur anggaran. Artinya bagian keuangan harus memastikan
bahwa dalam merancang suatu kegiatan, sudah tercakup seluruh komponen
biaya yang diperlukan . Disamping itu, satuan biaya yang diajukan adalah realistis.
3. Kompilasi usulan anggaran
Proses selanjutnya adalah pengumpulan seluruh usulan anggaran dan
mendiskusikan bersama-sama. Pada tahapan ini usulan dari masing-masing
unit kerja/program akan digabungkan menjadi rencana anggaran lembaga.
Dengan penggabungan ini sinergi dan sinkronisasi antar program dapat terlihat.
94

Demikian juga realistis atau tidaknya suatu usulan dapat dibahas dengan memperhitungkan sumber daya yang dimiliki.
Pengurangan atau penambahan anggaran kegiatan akan terjadi dalam
proses ini dan senantiasa berpikir dalam kerangka lembaga. Artinya, setiap
kegiatan lepas dari penting atau tidaknya senantiasa harus memperhitungkan
kepentingan lembaga. Untuk itu pengkategorian usulan anggaran menjadi penting. Ketika akan dilakukan pengurangan anggaran kegiatan, tentu akan dilakukan untuk kegiatan dengan prioritas terrendah.
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4. Anggaran penerimaan
Tahapan terpenting dalam proses penyusunan anggaran lembaga adalah memprediksi sumber dana untuk membiayai kegiatan yang direncanakan.
Data historis sekali lagi dapat digunakan sebagai dasar untuk prediksi sumber
dana yang akan diperoleh. Sumber dana merupakan bagian dari anggaran yang
tidak dapat dikontrol oleh lembaga. Padahal perkiraan pendapatan akan mempengaruhi secara langsung tingkat kegiatan yang akan dilakukan.
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5. Skenario Anggaran
Untuk mengatasi kesulitan diatas, dapat dibuat anggaran penerimaan
dalam berbagai skenario. Umumnya dibuat dalam tiga tingkatan, konservatif,
moderat serta agresif.
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Tingkatan konservatif berarti perkiraan sumber dana yang diprediksikan
hanya berdasarkan pada sumber dana yang tingkat kepastiannya tinggi. Hanya sumber dana yang sudah pasti didapat saja yang akan dicantumkan dalam
perkiraan pendapatan. Anggaran dengan tingkatan moderat mempertimbangkan
sumber dana yang relatif lebih rendah tingkat kepastiannya dibandingkan konservatif. Dengan demikian biasanya dengan tingkat ini sumber dana suatu lembaga akan lebih besar diperhitungkannya dibandingkan dengan tingkatan konservatif. Anggaran dengan tingkatan agresif mempersepsikan sumber dana yang
akan diperoleh termasuk dana yang lebih kecil tingkat kepastian perolehannya.
Dengan demikian pada tingkatan ini anggaran suatu lembaga kan memiliki sumber dana yang terbesar dibandingkan dengan dua tingkatan sebelumnya.
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Kegunaan dari pembuatan anggaran penerimaan dalam skenario yang
berbeda ini adalah fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan. Pada skenario
konservatif maka kegiatan yang akan dilakukan hanya kegiatan yang memiliki prioritas utama dan hanya hal-hal yang esensial yang akan dilakukan yang
mempengaruhi periode yang bersangkutan. Untuk skenario berikutnya dapat
ditambahkan kegiatan-kegiatan yang berada pada prioritas yang lebih rendah
dimana pelaksanaannya dapat ditunda tergantung pada sumber dana yang tersedia.
6. Penentuan Biaya Tetap dan Biaya Variabel
Biaya yang dianggarankan harus diidentifkasi antara biaya tetap (fixed
cost) yaitu biaya yang harus dikeluarkan tidak tergantung pada tingkat kegiatan
yang dilakukan oleh lembaga. Dengan kata lain ada atau tidak kegiatan maka
jenis pengeluaran ini harus dibayarkan oleh lembaga. Termasuk didalam golongan biaya tetap dalam suatu lembaga misalnya : biaya sewa kantor, gaji pegawai
keuangan dan administrasi, gaji pimpinan lembaga, biaya listrik, telepon dan
lain sebagainya. Data historis periode yang lalu dapat dijadikan sebagai dasar
perkiraan dikaitkan dengan beban kerja yang direncanakan. Juga dimasukkan
95

perkiraan kenaikan harga atau tarif untuk jenis jasa atau produk tertentu. Misalnya anggaran biaya listrik dan telepon yang disesuaikan dengan rencana kenaikan tarif yang ditetapkan pemerintah.
Biaya lain dengan karakteristik yang berbeda adalah biaya variabel. Biaya ini adalah biaya-biaya yang diperkirakan akan timbul sejalan dengan kegiatan yang direncanakan oleh lembaga. Disamping itu besarnya biaya variabel juga
linier dengan besarnya kegiatan lembaga. Semakin besar kegiatannya, maka biaya variabel yang harus dianggarankan harus semakin besar.
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Contoh : Suatu lembaga merencanakan suatu pengumpulan data kerusakan terumbu karang di suatu propinsi di Indonesia. Komponen biaya yang termasuk biaya variabel ada biaya perjalanan ke lokasi dan pengumpulan sample.
Besaran biaya ini tergantung berapa banyak lokasi yang akan dikunjungi dan
berapa banyak sample yang akan diambil. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa biaya ini berkorelasi dengan tingkat kegiatan dimana bila kegiatan meningkat maka biaya ini akan meningkat sejalan dengannya. Biaya variable lebih
banya diperkirakan oleh staff program lembaga, staff pendukung wajib membantu prediksi atau besaran yang akan dipakai.
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Dengan mempertimbangkan biaya tetap dan biaya variabel, maka bila
pendapatan lembaga terbatas, prioritas utama diberikan kepada pemenuhan
biaya tetap. Hal ini dilakukan karena biaya tetap merupakan biaya yang sulit
untuk dihindarkan. Bahkan meskipun lembaga tidak memiliki aktivitas program
apapun, biaya tetap ini senantiasa muncul.
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7. Proyeksi arus kas
Akhirnya, anggaran dapat disusun dengan komponen penerimaan yang
terdiri dari 3 skenario, demikian juga pengeluaran per unit kerja/program dengan skenario yang sama. Disamping itu juga ditetapkan biaya tetap pengelolaan
lembaga sebagai minimum pendapatan yang harus diperoleh. Bila sudah disepakati maka bagian keuangan dapat membuat proyeksi arus kas.
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Proyeksi arus kas ini memperhitungkan jadwal kegiatan dari masingmasing program. Sekali lagi mungkin rencana kegiatan akan mengalami perubahan sesudah hasil proyeksi terlihat. Karena ada kemungkinan lembaga akan
menghadapi periode dimana defisit anggaran akan terjadi. Dan mungkin saja
tidak ada alternatif pendanaan lainnya. Sehingga pilihan yang akan diambil adalah pengunduran jadwal kegiatan. Atau bahkan pengurangan kegiatan.
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Kalender anggaran
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Anggaran yang sudah ditetapkan harus ditindaklanjuti dengan pembuatan rencana kegiatan dalam satu waktu yang lebih kecil, misalnya per bulan.
Tujuannya agar dapat diperkirakan dana yang harus disediakan atau diperoleh
per periode waktu tersebut sehingga tidak terjadi hambatan karena ketiadaan
dana. Disamping itu juga harus ditetapkan siapa staff lembaga yang bertanggungjawab untuk melakukan eksekusi program yang sudah ditetapkan. Agar
koordinasi dan monitoring kegiatan dapat dilakukan lebih mudah.
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Kalender anggaran dengan demikian akan berisi:
• Daftar kegiatan masing-masing unit kerja/program per bulan
• Dana yang dibutuhkan per bulan
• Staff yang bertanggungjawab untuk kegiatan tersebut
• Target pencapaian/indikator pencapaian dari kegiatan tersebut pada setiap
satuan waktu
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://

Bentuk dan contoh anggaran

ht

Bentuk atau format anggaran sebaiknya mengikuti bentuk laporan
keuangan lembaga. Bila digunakan software pendukung seperti software akuntansi, biasanya fasilitas untuk menambahkan data anggaran sudah tersedia.
Dengan demikian ketika laporan keuangna diproduksi,maka sudah tercantum
pula realisasi anggarannya.
Mengapa format dianjurkan sama dengan laporan akuntansi? Agar tidak
diperlukan lagi usaha tambahan untuk melakukan analisa anggaran. Anggaran
yang ditetapkan akan dipakai sebagai tolok ukur kegiatan dan dana. Sedangkan
realisasi setiap bulan juga akan dibukukan pada format yang sama sehingga terlihat persentase atau kemajuan pencapaian dari kegiatan dibandingkan dengan
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anggarannya. Demikian juga format anggaran akan digunakan sebagai bahan
perencanaan arus kas. Kesamaan format ini memudahkan proses pembandingan dan tidak diperlukan usaha tambahan dalam proses pencatatan sehari-hari.
Kesamaan format antara Anggaran, Realisasi Aktual dan proyeksi Arus Kas terutama dibutuhkan untuk format Laporan Aktivitas.
Berikut contoh format yang dianjurkan:
Anggaran

Arus kas

Arus Kas

Aktual

Semester 1

Semester 2

Semester 1

Pendapatan
Pendapatan dari aktiva bersih tidak terikat
Sumbangan Individual

150.000

100.000

50.000

50.000

Sumbangan dari korporasi

700.000

400.000

300.000

300.000

Pelatihan

15.000

5.000

10.000

5.000

Konsultansi

25.000

20.000

5.000

15.000

200.000

100.000

100.000

50.000

50.000

30.000

20.000

20.000

Lembaga donor

1.000.000

700.000

300.000

300.000

Total pendapatan

2.140.000

1.355.000

785,000

740,000

Biaya personnel

1.500

Biaya Operasional

3.000

1,000

500

Biaya Perjalanan

7.000

2,000

1,000

2,000

Biaya Perlengkapan

2.000

4,000

3,000

2,000

1,000

1,000

du

1,000

2,000

3,000

i-e

Jasa layanan komersial :

2,000

3,000

3,000

4,000

3,000

1,000

1,000

1,000

1,000

2,000-

1,750

1,000

4,000-

4,000

3,000

4,000-

2,000

500

500-

200

35,000

40,000

40,000

20,000

40,000

40,000

30,000

15,000

15,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Beban dan Kerugian:

Biaya untuk Jasa komersial
Biaya personnel

5.000

Biaya Operasional

3,000

5.000

Biaya Perjalanan

7.000

Biaya Perlengkapan

1.000

as

Biaya Program Lembaga

3,000

Biaya program A

3.000

Biaya Operasional

5.000

gr

Biaya personnel
Biaya Perjalanan

7.000

Biaya Perlengkapan

1.000

te

Biaya program B

75.000

Biaya Operasional
Biaya Perjalanan
Biaya Perlengkapan

w
w

Biaya lain-lain program B

.in

Biaya personnel

60.000
45.000
6.000
3.000

Biaya Pengelolaan dan Umum
Biaya personnel
Biaya Perjalanan

w

Biaya Operasional

199.000
340.000
34.000

99,000

100,000

99,000

140,000

200,000

340,000

4,000

30,000

14,000

100,000

4,000

555,000
230,000

581,950
158.050

150.000

Total biaya

959.500

50,000
404,500

1.180.500

950,500

://

Biaya Perlengkapan

rg
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Total Surplus

1,000

ka

YB

IE

Pencarian Dana (fundraising)

.o

Pendapatan dari aktiva bersih terikat

si

Grant/hibah dari lembaga donor

/

Pendapatan dari aktiva bersih terikat sementara

ht

Formalisasi proses penyusunan anggaran
Setelah satu siklus anggaran dilakukan, maka bagian keuangan dapat
membuat suatu sistem baku mengenai proses ini. Dengan adanya sistem penganggaran, jadwal waktu yang penting dalam proses penyusunan dapat diketahui. Demikian juga siapa mengerjakan apa. Bila perlu dapat disertai format
anggaran terutama dalam bentuk file elektronik untuk memudahkan penyusunannya. Sistem ini sebaiknya dicantumkan dalam sistem operasi lembaga dan
menjadi baku.
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Dalam penyusunan sistem ini, harus diidentifikasi lebih dahulu :
• Langkah-langkah penting dalam penyusunan anggaran
• Personil yang terlibat mulai dari proses penyebar luasan rencana anggaran,
format baku sampai kepada penyebarluasan anggaran final
• Otorisasi anggaran dalam arti siapa yang harus menyiapkan draft anggaran
dan siapa yang berwenang mensahkannya termasuk juga perubahan anggaran bila ada.
• Jadwal waktu untuk penyusunan, monitoring, revisi serta pelaporan periodik
Berikut adalah contoh dari anggaran suatu lembaga nirlaba:
Jumlah
Jumlah
Jumlah
dianggarkan dianggarkan dianggarkan
OPTIMIS
MODERAT
PESIMIS
Pendapatan
Sumbangan Individual

150.000

100.000

50.000

Sumbangan dari korporasi

700.000

500.000

300.000

Pelatihan

15.000

15.000

5.000

Konsultansi

25.000

20.000

15.000

200.000

100.000

/

Pendapatan dari aktiva bersih tidak terikat

rg

Jasa layanan komersial :

20.000

700.000

300.000

Total pendapatan

2.140.000

1.485.000

740.000

Biaya personnel

1.500

Biaya Operasional

3.000

1,000

Biaya Perjalanan

7.000

Biaya Perlengkapan

2.000
5.000

Biaya Operasional

5.000

Biaya Perjalanan

7.000

Biaya Perlengkapan

1.000

Biaya Program Lembaga

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

1,000

1,000

3,000

-

3.000

Biaya Operasional

5.000

Biaya Perjalanan

7.000

Biaya Perlengkapan

1.000
75.000

Biaya Operasional

60.000

.in

Biaya personnel
Biaya Perjalanan

45.000

Biaya Perlengkapan

6.000

3.000

Biaya personnel
Biaya Operasional

://

Total biaya

w

Biaya Perjalanan

w
w

Biaya lain-lain program B

Biaya Perlengkapan

4,000

-

2,000

-

1,000

-

60,000

40,000

50,000

40,000

35,000

15,000

6,000

3,000

3,000

3,000

199,000

199,000

340,000

340,000

te

Biaya program B

gr

Biaya program A
Biaya personnel

34.000

34,000

34,000

959.500

150,000
903.000

150,000

1.180.500

582.000

-137.000

150.000

840,000

tp

Total surplus dianggarankan

199.000
340.000

i-e

Biaya personnel

2,000

as

Biaya untuk Jasa komersial

Biaya Pengelolaan dan Umum

1,000

YB

Pencarian Dana (fundraising)

ka

Beban dan Kerugian:

IE

50.000

1.000.000

si

50.000

50.000

Lembaga donor

du

Pendapatan dari aktiva bersih terikat

.o

Pendapatan dari aktiva bersih terikat sementara
Grant/hibah dari lembaga donor

ht

Monitoring, Evaluasi dan Revisi Anggaran
Pada periode-periode yang sudah disepakati, bagian keuangan akan
memberikan informasi mengenai realisasi dari mata anggaran. Penyimpangan
dari jumlah yang dianggarkan, baik lebih atau kurang yang sangat besar jumlahnya perlu diperhatikan.
Segera setelah penyebabnya diketahui maka harus diukur dampaknya
terhadap periode mendatang. Artinya bila kelebihan pengeluaran terjadi karena
terdapat pos-pos yang tidak dianggarkan sebelumnya, maka hal ini harus ditindaklanjuti dengan seksama. Karena kemungkinan besar program atau kegiatan
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tersebut akan mengalami kekurangan dana. Sehingga tindakan berupa perampingan kegiatan atau penambahan anggaran harus dilakukan.
Pada kasus yang sama, bila penyebabnya hanya pengeluaran yang dijadwalkan semula ternyata realisasinya lebih cepat, tidak perlu dikuatirkan. Karena
hal ini akan terkompensasi dengan jadwal berikutnya. Kembali bagian keuangan
memegang peranan penting dalam melakuan analisa pencapaian ini dan berkoordinasi dengan unit kerja/program untuk mengidentifikasi penyebabnya.
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Dalam perjalanannya anggaran harus senantiasa digunakan sebagai
tolok ukur untuk memonitor kegiatan yang dilakukan. Review atas anggaran
yang dilakukan secara periodik akan sangat membantu lembaga dalam mencapai tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu secara teratur anggaran direview
setiap 3 (tiga) bulan dan revisi bila diperlukan dapat ditetapkan setiap 6 (enam)
bulan akan ideal bagi suatu lembaga.
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Revisi diperlukan bila dipandang realisasi anggaran sudah sangat jauh
dari anggaran semula dan dipandang perlu untuk disesuaikan untuk mencerminkan kegiatan yang realistis yang dilakukan lembaga. Revisi bisa berupa
penambahan atau pengurangan biaya bahkan bisa juga pengalihan anggaran
dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain sesuai dengan pertimbangan dan kondisi selama periode tadi.

ht
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as

i-e

Proses revisi anggaran sebagaimana proses pembuatannya juga melibatkan banyak pihak. Staff bagian keuangan akan memberi gambaran berapa
anggaran aktual yang sudah dicapai baik dari sisi pendapatan maupun biaya.
Data-data ini berasal dari laporan akuntansi lembaga. Staff program akan memberikan penjelasan atau proyeksi kedepan mengenai kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya. Kemudian bersama-sama dirumuskan revisi yang diperlukan berdasarkan data-data aktual yang diperoleh dan proyeksi kegiatan oleh
staff program.
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PERPAJAKAN
Pajak adalah kewajiban bagi setiap individu atau lembaga/badan yang
memenuhi syarat . Dengan dipenuhinya kriteria yang ditentukan, maka individu/lembaga tersebut dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun imbalan dari pemerintah tidak secara langsung dinikmati sebagai balas jasa
olehnya.
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Pajak berbeda dengan retribusi. Individu atau lembaga yang terkena retribusi menikmati hasil dari yang mereka bayarkan seketika. Retribusi
sampah memberikan manfaat bagi yang membayarnya dalam bentuk pengangkutan sampah. Demikian juga retribusi parkir , dimana siapa saja yang memenuhi syarat (masuk ke areal parkir dengan kendaraan) wajib membayar retribusi
parkir dan mendapat manfaat berupa area parkir.
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Pajak Pertambahan Nilai
(PPN)

Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB)

te
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Pajak Penghasilan
(PPh)
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Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

si

.o

PERATURAN PAJAK INDONESIA

w
w
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Pengadilan Pajak
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Pertama adalah UU tentang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). UU KUP
mengaruh tentang siapa yang dikenakan pajak, bagaimana cara mendaftar menjadi wajib pajak, sanksi apa yang akan dikenakan, kapan pelaporan pajak jatuh
tempo, bagaimana tatacara pemeriksaan pajak dan sebagainya.

ht

Kedua, UU Pajak Penghasilan yang merupakan UU penting. Sebagian besar kewajiban pembayaran pajak lembaga nirlaba adalah tentang pajak penghasilan.
Pajak penghasilan dikenakan baik atas individu (pegawai tetap, pegawai kontrak, konsultan dsb) maupun atas badan atau organisasi.
Ketiga, UU Pajak Pertambahan Nilai. UU ini hanya dikenakan kepada
wajib pajak tertentu yang memiliki atau menghasilkan produk barang atau jasa
tertentu. Dengan demikian, lembaga nirlaba yang termasuk dalam kategori ini
sangat sedikit. Lembaga nirlaba hanya sebagai konsumen atau pemakai barang/
jasa yang membayar PPN. Sama seperti warga negara atau badan lainnya.
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Keempat, UU tentang Pajak Bumi dan Bangunan. UU ini mengatur pengenaan pajak tahunan dengan obyek bumi dan bangunan. Lembaga nirlaba termasuk obyek yang dikenakan PBB, dengan beberapa perkecualian.
Kelima, setiap keberatan atas penetapan pajak baik PPh, PBB maupun
PPN akan berakhir di Pengadilan Pajak. Untuk itu ditetapkan UU sendiri tentang
mekanisme keberatan atau banding atas keputusan penetapan pajak hingga
prosedur beracara di pengadilan pajak.
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Pajak dikenakan terhadap individu dan lembaga yang memenuhi syarat
pengenaan pajak. Mereka ini disebut sebagai subyek pajak. Siapa saja yang tergolong sebagai subyek pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah
satu kewajiban perpajakan adalah mendaftar untuk mendapatkan Nomor Pokok
Wajib Pajak. Dengan adanya NPWP maka seluruh kewajiban pajak dapat dijalankan.
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Dalam setiap kegiatan perpajakan baik memotong pajak orang lain, menyetor ke kas negara maupun membuat laporan pajak senantiasa membutuhkan
NPWP. Dengan demikian banyak orang yang beranggapan bahwa suatu badan
atau orang baru menjadi subyek pajak setelah memiliki NPWP. Alasannya, seperti diatas. Dengan NPWP segala transaksi perpajakannya dapat ditunaikan.
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Sebenarnya tidak demikian. Subyek pajak adalah orang atau badan yang
memenuhi syarat. NPWP adalah sarana administrasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, idealnya ketika orang/badan sudah memenuhi syarat, sebaiknya ia mendaftar untuk mendapatkan NPWP. Seseorang
atau bada menjadi subyek pajak ketika syarat-syarat sebagai subyek pajak terpenuhi.

w
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Menurut UU KUP, definisi individu dan lembaga sebagai subyek pajak
Indonesia sangat luas. Praktis, hampir semua jenis lembaga/kelompok tergolong
sebagai subyek pajak. Lebih mudah untuk menyebutkan yang BUKAN subyek
pajak dari pada menyebutkan siapa saja subyek pajak. Bukan subyek pajak Indonesia adalah kedutaan asing negara-negara sahabat serba lembaga-lembaga
kerjasama/nirlaba internasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan.
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Definisi tentang siapa saja sebagai subyek pajak pada UU KUP menyatakan pada kalimat akhir ..dengan nama dan bentuk apapun. Yayasan disebutkan
jelas disini, demikian pula nama atau bentuk lembaga lainnya. Bila belum disebutkan, maka kalimat terakhir dari definisi subyek pajak akan digunakan.

ht

Kewajiban bagi mereka yang tergolong dalam subyek pajak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Melapor ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan identitas pajak yaitu
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menyampaikan laporan setiap bulan dan setiap akhir tahun pajak setiap jenis
pajak yang tersangkut dalam kegiatannya.
Siap diperiksa bila diperlukan dan menyediakan seluruh dokumen yang diminta
Menyimpan bukti-bukti atau dokumen pendukung perhitungan pajak selama 10
(sepuluh) tahun
Memelihara dan menyelenggarakan pembukuan termasuk mendokumentasikan
bukti-bukti pendukungnya.
Memotong pajak penghasilan dari orang/badan lain bila memenuhi syarat
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7.
8.

Membayar ke kas negara hasil pemotongan pajak orang/badan lain tadi
Membayar ke kas negara pajak sendiri (bila ada).

Apakah setelah tergolong sebagai subyek pajak akan berarti individu atau
lembaga tersebut akan harus membayar pajak?
Kewajiban pajak disini tidak harus selalu diartikan sebagai kewajiban membayar pajak. Yang pasti subyek pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya.
Salah satu kewajiban perpajakan adalah membayar pajak. Kewajiban ini bila
tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi sebagaimana diatur oleh UndangUndang.
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Individu atau lembaga membayar pajak penghasilan ketika ia memiliki
penghasilan yang merupakan obyek pajak penghasilan. Artinya, individu/lembaga memiliki pendapatan dimana pendapatan ini tergolong sebagai obyek pajak
penghasilan.

4.
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3.

Bantuan atau sumbangan
Harta hibah yang diterima oleh lembaga sebagai badankeagamaan atau
badan pendidikan atau badan sosial sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 604/KMK.04/1994 Tanggal 21 Desember 1994.
Sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan
atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima.
Apabila harta yang diberikan merupakan harta yang dapat disusutkan, maka
nilai yang dicatat adalah nilai buku per saat penyerahan harta tersebut.
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan
dan bertempat kedudukan di Indonesia.
Bantuan atau sumbangan dari Pemerintah.

te

1.
2.

si
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Definisi pendapatan sebagai obyek pajak penghasilan pun sangat lebar.
Ditutup dengan kalimat.. dengan nama dan bentuk apapun. Sehingga praktis
semua jenis penghasilan atau pendapatan termasuk sebagai obyek pajak. Yang
perlu diperhatikan adalah pendapatan yang dikecualikan dari obyek pajak yaitu:
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Apa maksud pasal ini? Bila lembaga nirlaba memperoleh pendapatan dari
ketiga jenis sumber ini, maka ketika menghitung pajak sendiri pendapatan dianggap NOL. Sehingga berapapun besarnya biaya yang dikeluarkan, tidak akan
menghasilkan laba. Lebih lanjut lagi, sepanjang pendapatan lembaga hanya berasal dari ketiga jenis pendapatan diatas maka lembaga pasti tidak perlu membayar pajak sendiri.
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Selanjutnya, bila individu/lembaga tergolong sebagai subyek pajak, pendapatannya tergolong sebagai obyek pajak, apakah sudah harus membayar pajak?
Pada kondisi ini, tergantung kepada biaya yang dikeluarkan lembaga
dalam kegiatannya. Bila biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pendapatan,
maka lembaga mencatat rugi. Tidak perlu membayar pajak penghasilan. Sebaliknya ketika biaya lebih kecil dibandingkan pendapatan, maka lembaga mencatat keuntungan. Perlu membayar pajak.
Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak
dalam bidang pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan tidak dianggap sebagai penghasilan kena pajak sepanjang ditanamkan kembali dalam ben103

tuk sarana dan prasarana kegiatan tersebut dalam jangka waktu paling lama
4 tahun. Sehingga ketika suatu lembaga nirlaba pendidikan dan litbang yang
pada suatu periode menikmati surplus, atas surplus tadi tidak dikenakan pajak
penghasilan sepanjang digunakan untuk kegiatan utama nya selama-lamnya 4
(empat) tahun sejak perolehannya.
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Dari serangkaian kewajiban pajak lembaga, maka dapat digolongkan
dalam dua bagian besar. Pertama, kewajiban pajak lembaga sendiri. Kedua kewajiban pajak untuk memotong pajak orang lain. Dalam sistem perpajakan dikenal sebagai pemotong pajak. Artinya, ketika lembaga membayar jasa atau gaji/
honor/fee dan sebagainya kepada pegawainya, atau kepada orang lain individual
maupun badan, maka lembaga wajib memotong pajak. Dalam hal ini, negara ‘meminta tolong’ kepada lembaga untuk memotongkan sebagian pajak dari pembayaran yang dilakukan. Negara ingin agar penerima bayaran tersebut membayar
pajak dimuka, dengan cara meminta bantuan pembayar untuk memotong pajak
atas pembayaran jasa/honor/fee nya. Dengan demikian negara sudah mendapat
pajaknya meskipun katakanlah orang tersebut pada akhir tahun tidak melapor
dan membayar pajak.
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Kewajiban ini dikenakan atas pembayaran jasa perorangan atau badan
yang dikenal sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23. Jadi ketika lembaga membayarkan tagihan atau gaji/fee/honor dsb, dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan 23, lalu lembaga menyetorkan hasil pemotongan tersebut ke
kas negara setiap bulan. Demikian juga setiap bulannya pemotongan ini dibuatkan laporannya. Individu atau lembaga yang menerima pembayaran juga akan
memperoleh tanda bukti pemotongan dari lembaga.
Rincian atas Kewajiban perpajakan lembaga nirlaba adalah sebagai berikut:
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Bayar Pajak atau Tidak?
BukanSubyek Pajak
(sangat terbatas, hanya lembaga
diplomatik dan lembaga yg ditetapkan
oleh SK Menteri Keuangan
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Subyek Pajak
(hampir semua jenis lembaga
nirlaba tergolong sebagai
subyek pajak)

Bebas pajak

w
w

Punya kewajiban pajak

Pajak Orang Lain
PPh Ps. 21, 23, 26

w

Pajak Sendiri
PPh Ps. 25
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Pendapatan tergolong
Obyek Pajak

Pembayaran BUKAN tergolong
Obyek Pajak

Pembayaran tergolong Obyek
Pajak

Pendapatan BUKAN
Obyek Pajak

ht

Tidak ada kewajiban pajak

Kewajiban Pajak:



Pendapatan < Biaya
Defisit/Rugi




Pendapatan > Biaya
Surplus/Laba

Tidak Bayar Pajak Sendiri

Bayar Pajak Sendiri
(atas Surplus/Laba)
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Potong Pajak
Setor ke Kas
Negara
Buat Laporan ke
Kantor
Pelayanan Pajak
Sampaikan
bukti setor ke
ybs

Pasal-pasal yang terkait dengan kewajiban memotong pajak orang lain secara
umum adalah:
Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan pasal 21 dikenakan untuk seluruh pembayaran gaji,
upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang
diterima sehubungan dengan pekerjaan/jabatan jasa dan kegiatan yang diterima
oleh lembaga.
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Pembayaran dan lembaga yang TIDAK dikenakan pemotongan karena
bukan obyek pajak adalah pemberian berupa :
• pembayaran klaim asuransi
• penerimaan dalam bentuk natura (berbentuk barang seperti gula, beras, bahan makanan dan sebagainya)
• Iuran pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh menteri keuangan dan penyelenggara TASPEN serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi
kerja.
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Tata cara pemotongan yang pajak penghasilan dapat dilihat pada contoh
berikut:
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Lembaga nirlaba ABC membayarkan gaji kepada pegawai nya sebesar Rp.100
setiap bulan, maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut :
1. Apakah penghasilan yang diberikan termasuk dalam kategori penghasilan
yang dikecualikan?
2. Apakah lembaga nirlaba tersebut merupakan lembaga yang dibebaskan
dari kewajiban perpajakan Indonesia seperti kedutaan besar, Badan internasional dan lembaga-lembaga lain yang disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan?.
3. Jika jawaban untuk pertanyaan pertama adalah tidak, maka penghasilan
yang diberikan adalah penghasilan kena pajak. Jika jawaban untuk pertanyaan berikutnya adalah bukan, maka lembaga wajib memotong pajak dari
gaji pegawainya setiap bulan.
4. Pemotongan dilakukan dengan formula baku, hasil pemotongan disetorkan
ke kas negara setiap bulan pada tanggal 10 bulan berikutnya. Sehingga untuk gaji bulan Juli yang dibayarkan akhir bulan Juli misalnya, pajak yang
dipotong harus disetor selambat-lambatnya Tanggal 10 bulan Agustus.
5. Pelaporan oleh lembaga ke kantor pajak dilakukan selambat-lambatnya
tanggal 20 bulan berikutnya.
6. Pegawai penerima gaji (bila gajinya berada diatas tingkat penghasilan bebas pajak (PTKP)) harus melaporkan penghasilan dan pajaknya selama setahun ke kantor pajak terdekat dengan domisilinya.
7. Pegawai tersebut menghitung ulang penghasilannya dan pajak yang terhutang, namun tidak perlu membayar lagi karena sudah dipotong oleh lembaga tempat ia bekerja. Jumlah yang dipotong secara teori akan sama dengan
perhitungan pajak pribadinya sepanjang sumber penghasilannya hanya
satu yaitu gaji dari lembaga.
8. Untuk dapat melaporkan pendapatannya, pegawai yang bersangkutan
harus mendaftar dulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak pero105

rangan ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdekat dengan domisilinya.
9. NPWP yang sudah diperoleh agar diberitahukan ke lembaga, agar ketika
lembaga memotong pajak atas gajinya juga menyebutkan NPWP pribadi
yang dipotong. Sehingga pada akhir tahun pajak, identitas pegawai yang
dipotong gajinya sama dengan NPWP yang diperoleh sebelumnya.
10. Untuk tahun 2009 dan seterusnya, pemotongan untuk pegawai yang tidak
memiliki NPWP berbeda dengan pemotongan pajak pegawai yang ber NPWP.
Bila penerima penghasilan memenuhi syarat untuk dipotong pajak namun
tidak ber NPWP,maka tarif pemotongan adalah 20% lebih tinggi dari tarif
biasa. Dengan demikian dua orang pegawai dengan gaji sama, satu ber
NPWP yang lain tidak, akan menerima gaji yang berbeda karena perbedaan
pajak yang dipotong.
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Perhitungan besarnya pajak yang dipotong untuk pembayaran berupa
gaji, honor, fee, uang saku dan sejenisnya kepada pegawai/individu dilakukan
dengan formula baku sebagai berikut:
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PENGHASILAN KENA
PAJAK (PKP)

gr

Biaya Jabatan dan
Iuran Hari Tua yang dibayar pegawai
sendiri

Biaya jabatan = 5% dari penghasilan – PTKP. Maksimum
yang diperbolehkan adalah Rp. 6,000,000/tahun atau
Rp.500.000 per bulan, bila lebih kecil, dipakai jumlah
aktual
Iuran Hari Tua adalah jumlah aktual yang dibayarkan
dari penghasilan pegawai kepada lembaga resmi seperti
Jamsostek.
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DIKURANGI
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Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

T/K = Tidak Kawin
K/0 = Kawin Tidak punya Anak/Tanggungan
K/1 = Kawin Anak/Tanggungan 1
K/2 = Kawin Anak/Tanggungan 2
K/3 = Kawin Anak/Tanggungan 3
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(gaji, tunjangan,benefit lain)

si

PTKP ditentukan oleh status Pegawai penerima
penghasilan, maksimum K/3
Status berdasarkan kondisi pada awal tahun (Januari)

Penghasilan setahun

.in

Tarif dikenakan berjenjang dimulai dari tarif terrendah:
5% dikali PKP sampai dengan Rp.50 Juta/Tahun
15% utk bagian PKP lebih dari 50 – 250 Juta .
25% utk bagian PKP lebih dari 250 – 500 juta
30% utk bagian PKP lebih dari 500 juta.
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DIKALIKAN TARIF PAJAK
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PAJAK TERHUTANG -Yang harus
dipotong Lembaga

tp

Pajak Penghasilan Pasal 23

ht

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan dimana lembaga
berfungsi sebagai pemotong atas pembayaran yang merupakan penghasilan bagi
yang menerima dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong
PPh pasal 21.
Artinya , lembaga menikmati suatu jasa atau fasilitas dari barang modal
milik pribadi atau badan lain, misalnya menyewa rumah atau mobil. Maka atas
pembayaran sewa tadi lembaga harus memotong pajak penghasilan pasal 23.
Pajak penghasilan pasal 23 ini juga diberlakukan untuk pembayaran kepada
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konsultan dan tenaga ahli professional seperti notaris, akuntan publik dan sebagainya.
Mekanisme dan tatacara pemotongan mirip dengan PPh ps.21. Yang berbeda hanya tarif dan jenis pembayaran yang dikenakan pajak. Rincian dari jenis
serta tarif pemotongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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4.5%
4.5%
4.5%
4.5%
4%
4%
4.5%
4.5%
4.5%
1.5%
1.5%
3%
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Tarif
15%
15%
1.5%

2%
4.5%

i-e
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Jenis jasa yang dibayarkan
Hadiah dan penghargaan
Bunga simpanan koperasi yagn melebihi 240 ribu per bulan
Sewa untuk penggunaan harta berupa kendaraan angkutan darat
berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis untuk jangka waktu tertentu
Sewa selain kendaraan angkutan darat diatas dan selain tanah.bangunan
Jasa Teknik
Jasa Manajemen
Jasa Konsultansi kecuali konsultan konstruksi
Jasa Perencanaan Konstruksi
Jasa Pengawasan Konstruksi
Jasa Akuntansi
Jasa Perancang
Jasa Perantara
Jasa Catering
Jasa Pest Control
Jasa Pengepakan
Jasa Penyediaan tempat dan waktu dalam media masssa untuk
penyampaian informasi
Jasa Pelaksanaan Konstruksi termasuk jasa perawatan, pemeliharaan
instalasi
Jasa Perawatan dan pemeliharaan/perbaikan bangunan
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1
2
3
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Pajak Penghasilan Pasal 25
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Mulai tahun 2009, bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP,
tarif pajak yang dipotong lebih tinggi 100% dari tarif diatas. Dengan demikian
lembaga sebaiknya menghindar agar tidak bertransaksi dengan pihak ketiga
yang tidak ber NPWP.
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Kewajiban lembaga untuk menghitung serta membayar pajaknya sendiri
disebut sebagai kewajiban pajak penghasilan pasal 25 (PPh.Ps.25). Untuk kewajiban ini, lembaga perlu melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
1. Identifikasi pendapatan dan biaya setiap program (kegiatan)-sedapat
mungkin setiap kegiatan memiliki pendapatan dan biaya tersendiri.
2. Pisahkan pendapatan yang tergolong tidak kena pajak (bukan obyek pajak) yaitu pendapatan dari hibah, sumbangan, donasi dan zakat. Termasuk juga biaya yang terkait. Jadi misalnya kegiatan A berasal dananya dari hibah maka keseluruhan biaya untuk kegiatan A tidak perlu
dimasukkan dalam perhitungan pajak.
3. Pendapatan yang tergolong sebagai obyek pajak (iuran anggota, pendapatan program dan pendapatan dari usaha komersial) harus dipisahkan dan disandingkan dengan biaya yang terkait. Pendapatan dari iuran
anggota harus disandingkan dengan kegiatan yang dilakukan terkait
dengan anggota. Demikain juga pendapatan dari program harus dapat
disandingkan dengan biaya pelaksanaan program. Khusus untuk kegiatan komersial, umumnya memperoleh laba. Laba ini secara bersamaan
akan digabungkan dengan surplus/defisit dari program lainnya. Sehingga bisa terjadi usaha komersial menghasilkan laba, namun digunakan
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untuk menutup defisit program lain.
4. Bila pendapatan masih juga lebih besar dari biaya, maka surplus akan
digabungkan dengan defisit dari program-program yang sumber dananya bukan obyek pajak.
5. Bila masih juga terdapat laba, maka lembaga wajib membayar pajak
atasnya.
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Contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 25 untuk lembaga ABC yang memperoleh penghasilan dari sumbangan dan donasi sebesar 100 Juta, dan memiliki
usaha percetakan yang memberikan penghasilan sebesar 50 Juta. Seluruh biaya
penyelenggaraan kantor dan unit usaha tidak dapat diidentifikasikan dengan
rinci, karena unit usaha dilakukan di gedung yang sama. Begitu pula pengelola
usaha tidak direkrut khusus. Sehingga total biaya penyelenggaraan sebesar Rp.
30 Juta harus didistribusikan.

Pendapatan
Biaya langsung
Biaya tidak langsung

50.000.000
25.000.000
50/150 x 30 juta = 10
Juta
15.000.000

4
5
6

Keuntungan/Rugi-per program
Keuntungan/Kerugian Lembaga
Pajak Penghasilan pasal 25

7

Tarif tunggal dan Flat (Sejak tahun
2009)
Pajak penghasilan terhutang Lembaga

100.000.000
95.000.000
100/150 X 30 Juta=
20 Juta
(15.000.000)
0
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pajak
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Obyek Pajak
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Pajak penghasilan yang terhutang dapat dihitung dengan metode sebagai berikut
:
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50% x 25%
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
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Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan sebesar 10% dari nilai barang
atau jasa yang dijual oleh lembaga. Dengan demikian lembaga akan dikenakan
tambahan sebesar 10% dari nilai barang atau jasa yang diproduksinya dan menyetorkan serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak.
Akan tetapi terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum lembaga
dikenakan PPN, syarat tersebut adalah:
1. Lembaga harus tergolong dalam Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah
badan yang memiliki omset atau penghasilan minimum 360 Juta per tahun
(untuk yang menghasilkan barang) atau minimum 180 Juta per tahun (untuk yang menghasilkan jasa). Tentu saja penghasilan yang dimaksud disini
adalah penghasilan yang termasuk obyek pajak.
2. Lembaga harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pengukuhan
PKP.
3. Lembaga menerbitkan Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas properti yang merupakan penyempurnaan dari berbagai macam pajak properti sebelumnya. Obyek
dari PBB adalah bumi dan bangunan. Termasuk dalam pengertian bumi adalah
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tanah dan segala fasilitas yang ada diatasnya. Demikian juga bangunan adalah
semua konstruksi teknik yang melekat diatas tanah atau perairan.
Besarnya PBB dihitung dengan formula :
Tanah:
Nilai Jual Obyek Pajak x % nilai Jual = Nilai Jual Kena Pajak Tanah
Bangunan:
(Nilai Jual Obyek Pajak -/- Nilai Jual Tidak Kena Pajak ) x % Nilai Jual = Nilai
Jual Kena Pajak Bangunan
PBB terhutang:
(Nilai Jual Kena Pajak Tanah + Nilai Jual Kena Pajak Bangunan ) x 0,5 %
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Dengan demikian, bila suatu obyek pajak tanah bernilai jual diperkirakan senilai 100 Juta rupiah, maka dengan persentase nilai jual 80% nilai Jual
kena pajaknya adalah 80 Juta Rupiah. Nilai 80 Juta ini yang akan digunakan
untuk menghitung PBB atas lahan tadi. Perkalian antara 80 juta dengan tarif
PBB yaitu 0.5% menghasilkan PBB terhutang 400.000 Rupiah. Khusus untuk
bangunan diberikan pengurangan suatu jumlah tertentu yaitu batas nilai jual
bangunan tidak kena pajak sebelum dikalikan dengan persentase nilai jual.
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PBB tidak dikenakan untuk lembaga yang memiliki atau menempati
obyek pajak yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum
di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang
tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dapat dilihat dari
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dari Yayasan atau badan yang
bergerak di bidang sosial sebagai pemilik tanah dan atau bangunan tersebut.
Contoh: Pesantren, madrasah, tanah wakaf, rumah sakit umum dan lain-lain.

te

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
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Obyek pajak atau apa yang terkena BPHTB adalah transaksi perolehan
hak atas tanah dan bangunan karena terjadi pemindahan hak atau terjadi pemberian hak baru.
BPHTB dikenakan dengan tarif 5% dari Nilai Perolehan Kena Pajak NPKP). Untuk mendapatkan Nilai Perolehan yang akan dikenakan pajak, Nilai Perolehan
dikurangi terlebih dahulu dengan suatu nilai tetap yang disebut sebagai Nilai
Perolehan Tidak Kena Pajak (NPTJP). Artinya bila nilai perolehan suatu obyek
pajak ternyata lebih kecil dari Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak, maka tidak ada
BPHTB terhutang.

ht

Nilai Perolehan -/- Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak = Nilai Perolehan Kena
Pajak

Besarnya Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak ditetapkan oleh Peraturan
Pemerintah secara regional dan maksimum berjumlah 60.000.000 (enam puluh juta) rupiah. Khusus untuk perolehan hak dari waris dan hibah wasiat ke
keturunan sedarah dalam garis keturunan lurus ke atas dan kebawah termasuk
suami/istri, maka besarnya Nilai Perolehan Tidak Kena Pajak maksimum adalah
300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah.
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Nilai Perolehan bila tidak didapatkan, maka dipakai Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) seperti yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB). Dalam semua kasus, bila Nilai Perolehan ternyata lebih kecil
dari NJOP, maka yang dipakai sebagai Nilai Perolehan dalam perhitungan BPHTB adalah NJOP.
Pengecualian atas pengenaan BPHTB dimungkinkan untuk :
• Orang Pribadi atau badan karena wakaf
• Orang Pribadi atau badan yang digunakan untuk kepetingan ibadah.
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Dari ulasan diatas, terlihat bahwa untuk yayasan atau lembaga nirlaba
lainnya, pembebasan dari BPHTB ini hanya dimungkinkan ketika perolehan hak
bersumber dari wakaf. Definisi wakaf sendiri menurut Undang-Undang ini adalah: Perbuatan hukum orang pribadi atau badan yang memisahkan sebagian
dari harta kekayaannya yang berupa hak milik tanah dan atau bangunan dan
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau
kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun

Pemeriksaan (Audit)

Pengantar
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Audit atau pemeriksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan lembaga. Untuk itu audit perlu dilakukan pihak yang independen dan memiliki keahlian. Bila seseorang mengklaim bahwa dirinya sehat
kepada orang awam,maka klaimnya tidak akan dianggap benar kecuali jika ia
juga menyertakan surat keterangan sehat dari dokter. Orang awam akan percaya
tentang kondisi kesehatan orang tadi ketika dokter sebagai pihak yang ahli dan
independen memberikan pendapatnya. Sama dengan lembaga yang menyatakan
bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangannya tidak mengandung kesalahan dan berkualitas tinggi sehingga layak dipercaya oleh pembacanya.
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Auditor dituntut untuk memiliki keahlian atau kompentensi. Ia harus
paham tentang prosedur serta sistem dan proses yang ideal yang dapat meminimalkan resiko. Dengan demikian ia dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang kontrol yang ideal. Disamping itu ia juga harus memahami prosedur yang
dilakukan lembaga.
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Cara lain untuk melihat kesehatan seseorang adalah dengan melihat lingkungan dimana ia hidup. Jika ia hidup di lingkungan yang serba bersih, terawat,
makan bergizi dan sebagainya, maka ketika ia mengklaim dirinya sehat, dengan
melihat latar belakang ini, orang lain akan percaya akan klaimnya tersebut.
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Analogi ini mirip dengan informasi keuangan yang dihasilkan lembaga.
Jika lembaga memiliki sistem dan prosedur yang rapi, sumber daya manusia
yang memiliki keahlian yang sesuai, peralatan yang memadai seperti komputer
dan software serta ketaatan terhadap manual dan prosedur yang dibuat, maka
kita dapat mengandalkan informasi keuangan yang ada. Dengan kata lain, kehandalan atau tingkat kepercayaan terhadap informasi yang disajikan dapat
meningkat jika informasi tersebut dihasilkan dari lingkungan yang baik. Dalam
bahasa keuangan dikatakan bahwa informasi berkualitas tinggi jika ia datang
dari sistem pengendalian internal yang baik.
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Jadi selain audit oleh pihak luar, informasi keuangan dipandang berkualitas jika ia datang dari lembaga dengan pengendalian internal (internal kontrol)
yang baik juga.
Audit Eksternal
Auditor eksternal di Indonesia dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP). Secara singkat, mereka menjalankan fungsi pengujian terhadap informasi yang disajikan oleh pengurus lembaga. Informasi yang diberikan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan
atas informasi keuangan yang disajikan oleh pihak lembaga menyangkut :
1. Akurasi data,
2. Tata cara penyajian dan penetapan nilai
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3. Substansi dari transaksi yang dilaporkan
4. Ketaatan terhadap aturan internal dan eksternal
Karena auditor eksternal bekerja dengan waktu yang terbatas, maka
prosedur kerja standar pertama yang pasti dilakukan adalah evaluasi terhadap
kondisi serta praktek pengendalian intern. Ini merupakan prosedur baku untuk
menentukan tahapan kerja berikutnya.
Bila pengendalian internal dinilai cukup kuat, maka auditor dapat langsung melakukan pengujian secara sampling. Bisa berupa pemilihan acak, bisa
juga sistematis. Intinya, ketika berdasarkan penilaian professional auditor kontrol pada proses cukup baik,maka auditor hanya menguji secara acak.
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Sebaliknya ketika pengujian atas pengendalian internal menunjukkan
bahwa kontrol atas proses sangat lemah, auditor eksternal akan ekstra hatihati. Bila dilakukan sampling (uji petik), maka bisa dipastikan samplingnya akan
lebih banyak. Pada beberapa kasus (pada lembaga dengan pengendalian internal
yang buruk) auditor eksternal tidak melakukan pengujian sampling. Mereka meneliti dan mencocokkan bukti satu demi satu. Tentu saja proses ini akan mahal.
Dalam artian fee yang dikenakan akan lebih tinggi, bila dibandingkan dengan
pekerjaan audit yang sama namun atas lembaga yang pengendalian internalnya
baik.
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Auditor eksternal dibutuhkan untuk mendukung peningkatan kualitas
dari informasi keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga, baik
kepada donor, pemerintah (aparat pajak), penyumbang individual maupun kepada pihak lainnya perlu diaudit. Kualitas informasi yang disajikan akan lebih
baik ketika informasi tersebut diaudit oleh pihak independen yang kompeten.
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Auditor eksternal dapat menjalankan jasa KAP setelah melalui ujian
teknis profesi. Mereka diberikan ijin untuk praktek hanya jika sudah lulus ujian
sertifikasi. Sepanjang pengalaman kerja, mereka masih diminta untuk melakuan
up-date keahlian. Lewat pelatihan, seminar dan sejenisnya, pengetahuan mereka
disegarkan secara periodik. Dengan tingkat keahlian demikian, mereka diharapkan dapat memberikan pendapat atas informasi keuangan lembaga. Auditor juga
menyatakan bahwa ia sudah melakukan pengujian-pengujian yang perlu sebagaimana disyaratkan oleh profesinya. Pada bagian akhir, ia akan menyatakan
pendapatnya tentang laporan keuangan lembaga.
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Yang paling baik adalah pendapat wajar tanpa syarat. Artinya, meskipun
ada kesalahan-kesalahan, namun laporan keuangan dianggap wajar. Pengertian
wajar adalah kesalahan tersebut tidak material (tidak menyesatkan kesimpulan
pembaca) sehingga keseluruhan informasi dapat diandalkan.
Opini berikutnya adalah wajar dengan syarat (qualified opinion). Artinya ada satu atau lebih rekening atau perkiraan yang mengandung ketidakpastian. Untuk itu, mereka berpendapat bahwa kecuali rekening tersebut, laporan
keuangan sudah mencerminkan informasi yang dapat diandalkan.
Yang terakhir adalah ketika pengendalian internal buruk, dokumen pendukung tidak dapat diperoleh atau ditemukan. Untuk kondisi ini, auditor akan
tetap membuat pendapat yang isinya menyatakan tidak menyatakan pendapat
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(disclaimer). Hal ini berarti bahwa auditor tidak dapat meyakini informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan lembaga karena tidak tersedia dukungan dokumen yang memadai.
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Opini audit (lihat contoh) diberikan setelah auditor melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan hanya dapat dilakukan ketika laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen lembaga untuk diperiksa sudah disusun sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (lihat kalimat terakhir).
Dengan kata lain, bila laporan keuangan belum disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi umum tersebut maka auditor eksternal tidak dapat melakukan
pemeriksaan sama sekali. Disinilah pentingnya lembaga memahami apa yang
dimaksud dengan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
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Prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan terjemahan dari GAAP
(Generally Accepted Accounting Principles). Di Indonesia hal ini diterjemahkan
dalam Prinsip Akuntasi Indonesia (PAI) dan kemudian dirubah menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Khusus untuk laporan keuangan nirlaba, sudah diterbitkan PSAK nomor 45 tahun 1997. Pemberlakuannya mulai tahun 2000. Jadi agar laporan keuangan auditable atau layak diaudit, ia haruslah
disusun sesuai dengan PSAK 45. Jadi lembaga penyusun laporan keuangan dan
auditor pemeriksa merujuk pada standar yang sama yaitu PSAK 45.
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Selain audit atas laporan keuangan lembaga, auditor eksternal juga dapat diminta melakukan audit khusus atau spesifik sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Bila dirasa terjadi kecurangan dalam pengelolaan keuangan lembaga, maka cakupan kerja auditor eksternal adalah audit investigasi. Dengan
cakupan audit ini maka laporan yang dihasilkan oleh auditor akan menyatakan
bahwa berdasarkan pemeriksaan atas dokumen ditemukan atau tidak ditemukan kecurangan. Jenis audit investigasi ini dapat juga diminta oleh pengurus
lembaga untuk dilakukan terhadap lembaga itu sendiri. Jadi tidak selalu merupakan inisiatif dari pihak lain.
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Sesuai namanya audit investigasi ini dilakukan tidak terhadap semua
aspek dari laporan keuangan. Terdapat beberapa hal spesifik yang perlu disebutkan dalam cakupan audit. Audit investigatif lebih fokus pada upaya pembuktian apakah telah terjadi kecurangan pada salah satu aspek keuangan lembaga.
Laporan audit yang dihasilkan tentu saja harus bisa menjawab pertanyaan yang
dikemukakan pada saat penulisan cakupan audit.
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Auditor eksternal juga dapat diminta untuk melakukan audit atas sebagian dari laporan keuangan saja. Misalnya suatu lembaga mendapat dana hibah
dari 3 sumber dana. Salah satu sumber dana meminta dana tersebut diaudit
dan hasilnya dilaporkan pada donor tersebut. Permintaan audit seperti ini lazim
dilakukan. Auditor hanya akan melakukan pemeriksaan atas dana dan kegaitan
yang didanai donor itu saja. Audit yang dilakukan atas cakupan yang terbatas
ini tentu saja tidak memuat opini audit seperti diatas. Hal ini disebabkan oleh
rujukan yang digunakan oleh auditor bukan PSAK 45, melainkan hanya peraturan internal lembaga atau aturan khusus yang berlaku hanya untuk dana tersebut saja.
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Audit hanya atas satu jenis biaya saja juga kerap dilakukan. Lembaga
dapat diaudit hanya tentang pengelolaan aktiva tetap saja. Ketika ditengarai terdapat aktiva tetap yang hilang, digunakan untuk kepentingan pribadi dan sebagainya.
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Jadi perlu dipahami jika bentuk laporan hasil pemeriksaan berbeda-beda
maka itu terjadi karena cakupan (scope) audit yang disepakati dengan auditor
memang berbeda. Audit investigatif memiliki scope yang lebih spesifik, teknik audit yang lebih baik dengan tujuan akhir menemukan ada tidaknya kecurangan.
Audit atas suatu proyek saja bertujuan untuk memastikan apakah arus kas
masuk dan keluar sudah dikelola sesuai dengan perjanjian misalnya. Oleh karenanya penting memperhatikan cakupan audit yang disebutkan diawal laporan
hasil pemeriksaan.

Laporan keuangan lembaga nirlaba yang sudah diaudit dapat digunakan
sebagai bahan yang baik untuk usaha-usaha penggalangan dana (fund-raising).
Ketika masalah transparansi dan akuntabilitas lembaga nirlaba di Indonesia
dipersoalkan oleh masyarakat, maka dengan laporan keuangan yang diaudit,
dipublikasikan serta mendapatkan opini wajar tanpa syarat, lembaga dapat
menjawab isu tadi.
Beberapa lembaga donor yang memberikan hibah (grant) memberi nilai
lebih kepada lembaga yang laporan keuangannya sudah diaudit (audited financial reports). Hal ini dapat memperkuat proposal yang diajukan untuk pendanaan. Karena dianggap bahwa lembaga sudah menjalankan aspek transparansi
dan akuntabilitas dengan baik.
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Kebanyakan lembaga donor internasional mewajibkan lembaga untuk diaudit untuk dana yang mereka berikan. Bahkan auditor ditunjuk oleh donor,
bukan oleh lembaga. Untuk lebih memberikan nilai independensi kepada auditornya.
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Auditor atau pemeriksa dengan demikian harus dapat memahami persyaratan khusus (bila ada) untuk kemudian melakukan pengujian. Bila tidak
dipersyaratkan secara khusus, maka mereka akan menguji ketaatan penggunaan
dana lembaga terhadap sistem dan prosedur lembaga sendiri. Artinya, manual
atau standar prosedur operasi lembaga yang sudah ditetapkan dan menjadi instrumen keuangan lembaga akan menjadi dasar bagi pengujian atas transaksitransaksi keuangan lembaga.
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Audit internal
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Misalnya, terkait dengan otorisasi pengeluaran, beberapa lembaga mensyaratkan bahwa untuk pengeluaran menyangkut biaya menjamu tamu harus
disetujui oleh direktur eksekutif lembaga. Demikian juga pencarian dana dari
pihak-pihak tertentu tidak diijinkan. Beberapa LSM yang bergerak dibidang advokasi lingkungan tidak memperbolehkan penerimaan dana dari perusahaanperusahaan yang mereka klaim sebagai perusak lingkungan.
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Bila sumber daya memungkinkan maka perangkat audit internal dapat
dibentuk oleh lembaga nirlaba. Hal ini dikatakan demikian karena internal audit
merupakan fungsi yang harus independen dalam lembaga. Artinya meskipun
fungsinya adalah memastikan keandalan informasi keuangan, namun ia tidak
boleh melakukan pembuatan informasi keuangan. Internal auditor berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh prosedur ditaati dan dijalankan oleh seluruh
unit dalam lembaga. Untuk itu, internal auditor tidak bertanggungjawab ke direktur atau kepala bagian keuangan. Melainkan langsung ke pengelolaan atau
pengurus. Karena mereka merupakan kepanjangan pengurus lembaga. Untuk
memastikan bahwa peraturan lembaga sudah dijalankan dalam operasi seharihari.
Namun pembentukan unit ini tidak seluruh lembaga dapat membiayainya. Lembaga komersialpun tidak seluruhnya memiliki unit kerja ini. Untuk lembaga nirlaba, internal auditor ini diperlukan ketika ukuran kegiatan dan cakupan
dana yang dikelola sudah besar. Dengan demikian bagian keuangan tidak mungkin dapat menganalisa apakah transaksi yang dilakukan sudah sesuai prosedur
115

atau belum. Untuk itu diperlukan pihak
independen di dalam organisasi. Mereka
berfungsi untuk memastikan bahwa setiap
transaksi sudah dijalankan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan.
Demikian juga bila ada hambatan
dalam kegiatan, diperlukan pihak luar
yang dapat melihat secara jernih kondisi
ini. Setelah menemukan hambatan, mengidentifikasi penyebabnya, terakhir mereka
mengusulkan perbaikan ke pengurus.

Audit eksternal dibutuhkan untuk
memberikan jaminan kualitas
kepada para pembaca laporan
keuangan bahwa angka yang
disajikan oleh lembaga pada
laporan keuangannya bebas dari
kesalahan material. Artinya
kalaupun ada kesalahan maka
dampaknya tidak akan merubah
keputusan manajemen
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Mereka juga mengamati ketika ada
prosedur yang membuat kegiatan menjadi
bertele-tele dan tidak efisien. Internal auditor akan berusaha agar tujuan lembaga bisa tercapai lewat fungsi keuangan
(efektif). Disamping itu setiap pencapatain tujuan dilakuan dengan biaya semurah mungkin (efisien). Bila disetujui maka prosedur perlu dirubah. Tujuannya
agar kegiatan lembaga lebih mencerminkan efisiensi dan efektifitas.
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Dengan demikian terlihat perbedaan mendasar antara auditor eksternal dengan internal. Auditor eksternal melakukan segala prosedur audit untuk
memberikan dasar yang kokoh baginya untuk menyatakan opini audit. Mereka
menjalankan berbagai test, pencocokan dokumen, penghitungan ulang dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh lembaga sudah bebas dari kesalahan yang material.
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Sebaliknya, auditor internal juga menjalankan serangkaian prosedur audit. Tujuannya untuk memastikan apakah peraturan dan prosedur yang ditetapkan lembaga sudah dipatuhi. Bila tidak, mereka berusaha mencari penyebabnya.
Demikian juga usulan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Jadi bukan
opini audit yang dituju.
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Perbedaan lainnya adalah lamanya pemeriksaan. Internal auditor merupakan bagian dari lembaga. Oleh karena itu, mereka bekerja sepanjang kegiatan
lembaga. Pada beberapa lembaga, prosedur tertentu perlu disetujui oleh internal auditor. Terutama kegiatan atau transaksi yang mengandung resiko tinggi.
Misalnya ketika lembaga mengadakan tender pengadaan barang/jasa. Sebelum
pemenang ditetapkan, seluruh berkas disetujui terlebih dahulu oleh internal auditor lembaga. Tujuannya agar ketika terjadi penyimpangan dapat dicegah sejak
dini. Bandingkan dengan eksternal auditor yang hanya hadir setahun sekali.
Apa kaitannya fungsi internal auditor dengan eksternal auditor? Dengan berjalannya fungsi internal auditor, maka diharapkan proses pembuatan
laporan keuangan sudah melalui mekanisme kontrol. Diharapkan kualitasnya
semakin baik. Implikasinya bagi eksternal auditor adalah semakin pendeknya
waktu serta beban kerja bagi eksternal auditor dalam pelaksanaan auditnya.
Jadi semakin kuat internal audit berjalan, maka semakin sedikit pengujian yang
harus dilakukan oleh eksternal auditor.
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Namun hal ini bukan berarti bahwa bila tidak ada internal auditor maka
otomatis eksternal auditor bekerja lebih keras. Sekali lagi tergantung pada
kondisi lembaga. Bila memang ukuran kegiatan dan dana yang dikelola tidak
terlalu besar, maka bagian keuangan masih dapat melakukan kontrol atas setiap
transaksinya. Mereka masih dapat memastikan bahwa transaksi terjadi sesuai
prosedur. Namun untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan mereka perlu waktu
untuk menganalisanya.

Audit Eksternal

Audit Internal

Dilakukan untuk program tertentu atas permintaan donor
atau atas inisiatif lembaga sendiri

/

Dilakukan atas inisiatif lembaga sendiri oleh staff
lembaga sebagai kegiatan rutin

rg

Dilakukan atas lembaga dan seluruh programnya oleh
Kantor Akuntan Publik (KAP)

Tujuannya memastikan sistem dan prosedur ditaati

.o

Tujuannya menilai kewajaran laporan keuangan  tidak
ada kesalahan yang materil (kesalahan yang bisa membuat
keputusan jadi berbeda) merujuk pada PSAK 45.
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Merujuk pada Sistem dan Prosedur Lembaga
Bila penyimpangan ditemukan maka sekaligus
solusi harus disampaikan ke manajemen lembaga.
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Audit Kinerja (performance audit)
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Selain laporan keuangan audited diterbitkan juga
Management Letter untuk internal lembaga  berguna
untuk perbaikan dimasa depan
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Selain audit internal dan eksternal, salah satu jenis audit yang penting
dilakukan, meskipun masih jarang adalah audit kinerja. Jenis audit ini sudah
sering dilakukan pada lembaga-lembaga pemerintahan dan sektor bisnis. Sederhananya, audit kinerja ini henda mengetahui apakah lembaga sudah mencapai
tujuannya (efektif), apakah selama proses pencapaian tujuan ini, sumber daya
baik dana, dan SDM digunakan sehemat-hematnya (efisien) dan apakah dalam
proses pencapaian tujuan tadi sudah digunakan sumber daya dengan harga termurah (ekonomis).
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Audit kinerja dapat dilakukan terhadap suatu lembaga, jadi audit dilakukan terhadap penggunaan dana, pemanfaatan aktiva, Sumber daya manusia dan
sebagainya yang menunjang kegiatan lembaga. Audit jenis ini juga dapat dilakukan terhadap hanya satu proyek atau bahkan satu kegiatan saja. Jadi cakupan
audit tergantung pada kebutuhan yang dari penggunannya.
Secara singkat, audit kinerja akan fokus pada aspek efektifitas, efisiensi
dan ekonomisnya kegiatan atau lembaga itu sendiri. Dengan demikian ketaatan
terhadap peraturan bukan menjadi fokusnya. Audit ini juga tidak bertujuan
menghasilkan opini. Audit kinerja akan berusaha menemukan masalah-masalah
yang dihadapi baik masalah pencapaian tujuan lembaga, kehematan maupun
efisiensi.
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Auditor akan berusaha merumuskan penyebab terjadinya masalah tersebut. Bila memungkinkan, akan dikutip juga kriteria atau ukuran-ukuran kinerja
yang digunakan untuk menilai apakah kegiatan atau program sudah mencapai tujuan. Bila belum maka ini dipandang sebagai temuan dan permasalahan
kinerja. Auditor memformulasikan temuan kinerja berdasarkan kriteria yang
disepakati bersama. Kemudian auditor harus dapat memberikan rekomendasi
perbaikan kepada pengurus lembaga. Jadi auditor untuk audit kinerja ini lebih
merupakan mitra bagi lembaga.
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Penugasan audit kinerja ini dapat dimintakan kepada Kantor Akuntan
Publik maupuan kepada individu yang dipandang ahli. Yang perlu disepakai
adalah pemakaian kriteria atau ukuran-ukuran kinerja yang akan digunakan
dalam mengukur kinerja suatu unit kerja, lembaga atau suatu kegiatan. Sedapat
mungkin hindarkan kriteria yang tidak jelas, tidak umum atau juga kriteria yang
sangat fleksible sehingga sulit diketahui batas-batas toleransi yang diijinkan dari
suatu kegiatan.

Pengendalian Intern
(Internal control)

Ketika lembaga masih kecil,pimpinan dapat langsung mengawasi dan
berkomunikasi dengan bawahannya. Namun semakin besar lembaga, pimpinan
harus melalui pihak lain atau harus melalui beberapa jenjang untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan staffnya. Semakin besar lembaga, semakin panjang pula rentang jarak untuk komunikasi.
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Dewan Pembina yayasan menetapkan arahan strategis dari yayasan yang
didirikannya. Kemudian mereka mengangkat dewan pengurus yang merupakan
sekelompok orang yang ditugaskan untuk menjalankan operasional yayasan dan
mencapai tujuan yang ditetapkan pembina. Untuk memastikan bahwa pengurus
tetap pada rel yang ditetapkan, diangkat dewan pengawas. Kelompok ini bertugas memastikan bahwa pengurus menjalankan lembaga ke arah yang tepat,
sebagaimana ditetapkan oleh pembina. Di tingkatan pengurus sendiri, terdapat
lapisan-lapisan atau penjenjangan hingga ke bawah.
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Pemisahan fungsi ini membuat lembaga dapat bergerak lebih efektif.
Dengan tambahan lapisan dan individu untuk pelaksanaannya, maka lembaga
dapat melakukan banyak hal. Namun hal ini juga membawa resiko. Tidak semua
kebijakan pimpinan dapat diterjemahkan dan dilakukan persis seperti aslinya.
Muncul simpangan-simpangan baik disengaja maupun tidak. Pada sisi lain, kemampuan dari individu untuk mengontrol hasil kerja bawahannya juga semakin
berkurang.
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Bertambahnya rentang kendali (span of control) merupakan konsekuensi
logis dari lembaga yang berkembang. Kondisi ini tidak dapat dihindari. Implikasinya yang harus dikelola. Kontrol atas kegiatan yang menjadi lebih lemah perlu
disiasati dengan baik.
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Pada bahasan diatas, lembaga dapat menggunakan eksternal auditor. Sebagai pihak yang independen diharapkan mereka dapat memotret secara cermat
praktek-praktek yang terjadi di lembaga. Sekaligus mengidentifikasi kelemahan
yang ditemukan. Hasil akhir dari audit merupakan cerminan dari kegiatan-kegiatan masa lampau. Bahkan sudah berlalu setahun lebih. Sehingga ia kehilangan
aktualitasnya.
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Metode lain yang digunakan dalam
berbagai literatur dan praktek justru kontrol
yang dimulai sejak dari proses terjadi. Dengan
adanya kontrol yang melekat pada transaksi,
kualitas hasil atau output diharapkan menjadi lebih baik. Bila yang dihasilkan adalah
informasi keuangan, maka informasinya lebih
akurat dan dapat dipercaya. Bila yang dikelola
adalah asset maka bisa dipastikan bahwa asset yang dicatat adalah benar adanya.
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Audit internal bertujuan untuk
memastikan bahwa sistem dan
prosedur yang sudah ditetapkan
oleh lembaga dipatuhi, mereka
juga mengidentifikasikan bila ada
permasalahan di tingkat
operasional termasuk koordinasi
dan melaporkannya kepada
dewan Pembina dan memberikan
rekomendasi perbaikan
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Contoh, salah satu aspek kontrol yang baik adalah adanya pemisahan
fungsi pencatatan dengan penyimpanan uang kas. Ketika lembaga membesar,
maka pendiri tidak dapat mengelola uang kas sendiri. Untuk itu diperlukan
tenaga untuk menyimpan dan mencatat uang kas yang ada. Dengan demikian
pegawai tersebut berfungsi sebagaimna yang disebut sebagai kasir-pembukuan.
Lembaga berkembang lebih besar. Jumlah dana yang dikelola semakin bertambah. Dengan demikian pemegang kas dan pencatatan dilakukan oleh satu orang
menjadi berresiko. Pertama resiko kehilangan. Kedua resiko kesalahan karena
beban kerja yang terlalu berat. Bisa jadi angka yang dilaporkan bukanlah fakta
uang kas sebenarnya. Ketiga, pegawai tersebut akan hidup dalam godaan untuk
menggunakan uang tersebut. Bayangkan, ia dapat memakai sementara uang
tersebut untuk kemudian mengembalikannya lagi. Karena ia yang memegang
buku kas, maka hal ini tidak akan terdeteksi oleh siapapun.
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Bila kita memperoleh informasi keuangan yang dihasilkan dari tata kerja
yang demikian,maka dapat dipastikan kualitas informasi perlu dipertanyakan.
Dengan menganalisa beban kerja, tidak adanya pemisahan fungsi maka sulit
kita mengharapkan kontrol pada pengelolaan kas. Akibatnya, dengan kualitas
kontrol yang rendah, setiap data yang ditampilkan harus diuji kembali kebenarannya. Dibutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak untuk melakukan
setiap pengujian ini. Untuk itulah kontrol yang terbaik adalah kontrol pada saat
proses pembuatannya.
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Dengan demikian bahasan pada bab ini akan mencakup definisi, kegunaan serta tujuan diaplikasikannya mekanisme pengawasan internal, unsurunsur apa saja yang termasuk dalam pengawasan internal lembaga serta ciri-ciri
dari ada atau tidaknya pengawasan internal tadi. Pada bagian terakhir akan
dibahas aplikasi dari pengendalian internal ini pada beberapa area pengawasan
yang spesifik serta paling rawan terhadap penyimpangan.
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Pengelolaan lembaga nirlaba dengan demikian perlu merancang pengendalian internal. Tujuan utamanya adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Asset atau harta kekayaan lembaga.
2. Mencek dan meneliti keandalan data akuntansi.
3. Mendorong efisiensi dalam operasional lembaga
4. Medorong kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pengelolaan.
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Pengelolaan keuangan lembaga terkait erat dengan tujuan pertama dan
kedua yang kerap kali disebut sebagai pengendalian akuntansi (accounting control) sedangkan tujuan ketiga dan keempat disebut sebagai pengendalian administratif (administrative control).
PI bertujuan agar harta kekayaan lembaga terjaga. Artinya, setiap kebijakan dan prosedur pelaksanaan yang diciptakan harus semaksimal mungkin menjaga kuantitas dan kualitas harta lembaga. Bagi lembaga nirlaba hal ini
menjadi penting. Karena lembaga harus menjaga amanah yang dititipkan oleh
para penyumbang/donor/pendiri dan masyarakat dampingannya. Dengan demikian lembaga menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana yang diberikan.
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Contoh:
Lembaga nirlaba memiliki kendaraan dinas. Kebijakan pengurus ditetapkan,
bahwa kendaraan hanya untuk kepentingan pekerjaan. Tidak boleh untuk pribadi. Prosedur ditetapkan juga bahwa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh
menyupir kendaraan ini.
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Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan diatas secara jelas berusaha
melindungi harta lembaga. Bandingkan jika kebijakan ini tidak ditetapkan. Bisa
jadi ketika lembaga memerlukan kendaraan, justru sedang digunakan salah
satu staf untuk kepentingan pribadinya. Demikian juga prosedur yang menetapkan supir kendaraan. Bisa terjadi kendaraan kecelakaan karena sedang dipakai
belajar menyupir. Sehingga supir tidak pengalaman justru mengendarai mobil
lembaga.
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Berikutnya adalah upaya menjamin agar informasi berkualitas. Informasi
yang disebarkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan adalah informasi yang akurasinya tinggi dan tepat waktu. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan
dan prosedur untuk mencapainya.
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Contoh:
Pengurus suatu lembaga nirlaba menetapkan kebijakan untuk menerbitkan
laporan keuangan bulanan bagi setiap program. Laporan ini berisi status atau
kondisi terkini dari anggaran dan realisasi. Prosedur yang dibuat sehubungan
dengan kebijakan ini adalah setiap laporan harus disetujui oleh penanggungjawab program.
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Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan diatas ditujukan untuk menjamin agar informasi keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan. Akurasi data
dicoba untuk dicapai lewat prosedur persetujuan penanggungjawab program.
Ketika bagian keuangan membuat laporan, maka penanggungjawab program
harus meneliti. Ia terpaksa memeriksa data-data yang disajikan dalamnya. Sehingga prosedur persetujuan ini lebih ditujukan untuk meningkatkan akurasi
dari data keuangan yang disajikan.
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Kebijakan untuk menghasilkan laporan ini setiap bulan ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengurus lebih cepat. Dengan informasi yang
akurat dan tepat waktu, maka deteksi terhadap masalah atau hambatan yang
terjadi dapat lebih cepat. Demikian juga ketika terjadi hal-hal yang diluar normal, maka mekanisme pelaporan ini dapat berfungsi untuk memberikan sinyal
awal.
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Tujuan lain dari pembentukan pengendalian internal adalah agar setiap
kebijakan dan prosedur benar-benar akan menghasilkan efisiensi. Per definisi
efisien adalah suatu tujuan tercapai dengan cara yang menghabiskan sumber
daya paling sedikit.Atau dengan kata lain, tujuan tercapai dengan cara yang paling murah.
Secara moral lembaga nirlaba bertanggungjawab untuk menggunakan
dana titipan dari donatur/lembaga donor dengan sebaik-baiknya. Pertama, tujuan yang ditetapkan harus tercapai. Selanjutnya, pencapaian tadi menggunakan cara-cara yang paling murah. Sehingga semakin banyak kegiatan yang dapat
dicapai dengan dana yang sama. Oleh karenanya pengurus bertanggungjawab
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untuk menjamin efisiensi kegiatan. Pengendalian intern dapat digunakan untuk melihat dan memberikan informasi apakah kebijakan dan prosedur lembaga
menghasilkan efisiensi atau justru sebaliknya.
Contoh:
Ilustrasi dibawah ini mencerminkan pengendalian internal untuk peningkatan
efisiensi.
Lembaga ABC menetapkan suatu kebijakan pengadaan barang. Secara prinsip,
ditetapkan bahwa pengadaan bertujuan untuk mendapatkan barang yang memiliki kualitas dan harga terbaik. Prosedur yang ditetapkan untuk pengadaan adalah pembelian terpusat, pada satu pemasok dan direview secara berkala apakah
harga yang ditetapkan adalah harga terbaik.
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Efisiensi diharapkan dapat dicapai karena pembelian terpusat akan
menghasilkan kuantitas yang secara ekonomis cukup banyak. Dengan hal ini,
lembaga dapat memperoleh harga yang lebih murah. Terutama bila dibandingkan dengan pembelian secara eceran. Demikian juga dengan pembelian secara
kontinyu kepada satu supplier dapat meningkatkan daya tawar.
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Efisiensi diharapkan tercapai dalam bentuk harga yang lebih murah. Demikian juga kegiatan pengadaan menjadi lebih singkat karena frekuensi pembelian tidak sesering dibandingkan bila masing-masing unti melakukan pembelian. Begitu juga mungkin biaya transportasi serta waktu yang dihabiskan untuk
pergi ke tempat penjualan bisa dikurangi banyak.
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Terakhir, pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi dari segala kebijakan dan prosedur sesuai dengan apa yang ditetapkan. Beberapa cara dilakukan antara lain dengan secara konsisten memberikan
hukuman/penghargaan bagi mereka yang patuh/melanggar.
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Contoh:
Lembaga nirlaba menetapkan kebijakan untut tidak memperbolehkan penggunaan fasilitas komunikasi kantor untuk kepentingan pribadi. Untuk itu, setiap
staff memiliki nomor unik yang harus dimasukkan sebelum melakukan percakapan. Prosedur yang ditetapkan adalah setiap panggilan keluar yang merupakan
pembicaraan pribadi, harus diidentifikasi dan dibayar oleh staff ybs. Pada akhir
bulan, nilai tagihan untuk keperluan pribadi tersebut harus dibayar ke kas lembaga.
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Prosedur dan kebijakan yang ditetapkan perlu diawasi pelaksanaannya.
Pada setiap bulan harus dipisahkan pembicaraan telfon untuk keperluan pribadi
dan kantor. Konsekuensinya, lembaga harus mengadakan alat tambahan pada
sambungan telefon untuk dapat mencatat kode asal dari pembicara. Dari data
tersebut, setiap bulan dicatat nomor yang dipanggil oleh masing-masing staff.
Tinggal lagi staff harus mengidentifikaskan nomor mana yang merupakan panggilan pribadi.
Untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan ini dijalankan, setiap
bulan perlu ditetapkan prosedur tambahan. Disamping itu, secara konsisten
panggilan untuk kepentingan pribadi harus membayar kembali. Dengan demikian, ketika prosedur tambahan ini dijalankan dengan konsisten, maka dapat dijamin bahwa prosedur yang ditetapkan akan dipatuhi.
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Akan sedikit berbeda ketika hanya pada awal saja hal ini dilakukan.Selanjutnya kadang ya dan kadang tidak. Sekali hal ini terjadi, maka prosedur
tidak dapat berjalan selanjutnya. Staff yang gemar bertelefon untuk pribadi, dimana sebagian besar staff mengentahuinya, namun tidak dihukum keras akan
dilihat oelh staff lainnya.
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Dari contoh-contoh diatas, apakah pengendalian internal (PI) itu?
PI dapat didefinisikan secara sederhana sebagai serangkaian kebijakan dan
prosedur. Rangkaian ini diciptakan untuk memberikan bantuan dan jaminan
bagi pencapaian tujuan organisasi.
Bila demikian,maka dalam setiap lembaga yang memiliki PI,maka terlihat unsurunsur yang jelas seperti:
• Penetapan kebijakan-kebijakan dalam semua aspek lembaga.
• Penetapan prosedur-prosedur untuk menjamin pelaksanaan dan dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan sebelumnya.
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Unsur-unsur pengendalian intern
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Untuk dapat mencapai tujuannya,maka pengendalian internal memerlukan beberapa kondisi atau unsur pokok yang harus tersedia. Unsur-unsur
utama yang membentuk adalah sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian
2. Sistem akuntasi
3. Prosedur Pengendalian.

gr

as

Lingkungan pengendalian yang baik akan menunjang praktek-praktek
keuangan yang sehat, demikian juga sebaliknya. Bila lingkungkan pengendalian
tidak baik maka akan tercermin di sikap dan tindakan pengelolaan sehari-hari
terhadap pengendalian intern.
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Contoh :
Anggaran suat lembaga ditetapkan pada awal tahun. Salah satu bagian penting
adalah perkiraan perolehan pendapatan dari masing-masing program. Dalam
prakteknya, pengurus tidak pernah melakukan analisa dan pembahasan tentang
realisasi. Padahal di dalam laporan realisasi anggaran memerlukan informasi-informasi yang membutuhkan keputusan pengelolaan. Akibatnya, prosedur penyampaian laporan realisasi anggaran tidak mencapai tujuan semula. Penyebab
utamanya adalah tidak adanya umpan balik dari pengelolaan. Lingkungan yang
tercipta untuk timbulnya interaksi antara program dengan pengelolaan tidak
muncul. Akibat lanjutannya adalah hilangnya peluang untuk memeriksa akurasi data. Demikian juga diskusi untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan
efisiensi kegiatan.
Sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan formulir-formulir yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan.
Sistem Akuntansi disusun dengan memperhatikan beberapa kaidah standar
akuntansi. Tujuan akhirnya adalah memproduksi laporan keuangan dan laporan lainnya. Untuk itu sistem diharapkan menjadi panduan bagi siapapun yang
ditugaskan memproses transaksi menjadi informasi.
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Sistem akuntansi dapat dianalogikan sebagai panduan bagi tukang masak di suatu rumah makan. Dengan demikian penyimpanan bahan baku masakan, alat-alat memasak, perlengkapan lain sudah teratur dan baku. Pun ketika
pesanan tiba. Urut-urutan atau tahapan bahan yang dimasak, alat yang digunakan, waktu yang dibutuhkan sudah baku. Karena terbiasa hal ini sudah menjadi
gerakan otomatis. Sistem akuntansi dapat dianalogikan sebagai dokumentasi
tertulis tentang tata cara, daftar alat, daftar bahan dan urut-urutan kerja di
dapur tadi.
Sistem Akuntansi yang baik bukan sekedar menyusun apa yang sudah
terjadi. Lebih jauh dari itu, sistem harus mengkombinasikan 3 hal yang saling
bertolak-belakang yaitu CAM (Cepat,Aman,Murah).
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Sistem Akuntansi yang merancang
prosedur yang berlangsung cepat akan tercermin dari prosedur dan formulir yang
tidak bertele-tele. Akibatnya jelas. Sistem ini
akan lebih ‘murah’. Karena memang prosedur yang cepat tentu saja akan menghemat
waktu dan tenaga. Namun kelemahannya
juga jelas. Tidak aman. Aspek kontrol yang
tidak diperhitungkan akan membuka kelemahan yang bisa berakibat fatal.

MURAH
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Misalnya,
prosedur
permintaan
dana yang harus disetujui oleh kepala program, diperiksa oleh bagian keuangan sebelum dibuatkan cek. Bila ingin cepat, maka bisa saja permintaan dilakukan langsung dan dibuatkan cek. Karena asumsinya dana diminta untuk kegiatan yang
sudah ada di dalam anggaran. Tetapi apakah memang asumsi ini benar? Pada
prakteknya tidak demikian. Persetujuan oleh kepala program bertujuan untuk
memberikan informasi kepada orang yang bertanggungjawab terhadap program.
Dengan persetujuannya ia sudah mengetahui implikasi dari permintaan dana
ini yaitu mengurangi alokasi dananya. Demikian juga pemeriksaan oleh bagian
keuangan. Prosedur ini berusaha memastikan bahwa dana yang diminta ada di
dalam anggaran. Demikian juga permintaan ini tidak melebihi pagu anggaran
yang tersedia.
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Sebaliknya, sistem akuntansi yang condong atau terlalu memperhitungkan aspek keamanan justru cenderung mahal. Demikian juga waktu proses
yang lama. Karena untuk meningkatkan kontrol diperluan persetujuan dari banyak pihak di organisasi. Atau diperlukan banyak tembusan formulir untuk informasi ke bagian lain.
Misalnya, masih seperti contoh diatas.Prosedur permintaan dana untuk
amannya harus disetujui oleh kepala program. Setelah itu dibawa ke bagian
keuangan. Pada saat kepala program memberikan persetujuan, harus ditunjukkan mata anggaran yang terkait dengan pengeluaran ini. Demikian juga kepala
bagian keuangan sekali lagi harus memeriksa apakah mata anggarannya sesuai
atau tidak. Demikian juga jumlah sisa anggaran masih tersedia atau tidak. Selanjutnya kalau disetujui, maka buku cek dibawa ke direktur lembaga untuk
ditandatangani. Sebelum proses penandatanganan, maka diperlukan sekali lagi
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pemeriksaan olehnya. Oleh karena itu, cek harus dilampirkan oleh fotocopy anggaran tahunan program yang terkait.
Prosedur bertambah rumit ketika terjadi pengeluaran yang memang tidak
ada di anggaran, namun sangat perlu dikeluarkan. Karena tidak semua kegiatan
bisa memprediksi pengeluarannya dengan tepat. Dalam situasi ini, pengeluaran
yang perlu namun tidak ada dalam anggaran, besar kemungkinan akan ditolak.
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Prosedur diatas sangat aman dalam berbagai hal. Kesesuaian dengan
anggaran diperiksa oleh 3 (tiga) orang. Demikian juga jumlah dan kelengkapan
dokumen. Namun menjadi mahal ketika salah satu dari mereka tidak berada di
tempat. Padahal pengeluaran sangat diperlukan. Demikian juga ketika terjadi
pengeluaran yang diluar anggaran. Padahal ini merupakan pengeluaran penting
yang memang tidak diprediksikan dengan tepat. Terjadi kemungkinan kegiatan
akan macet karena sistem yang amat aman ini.
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Ciri-ciri Pengendalian intern
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Idealnya, penyusun sistem ini dapat mengkombinasikan ketiga aspek ini
dengan tepat. Artinya kombinasi harus memperhitungkan kondisi unik dari lembaga. Suatu sistem bisa saja cocok untuk lembaga tertentu namun belum tentu
cocok untuk lembaga yang lain. Karena berbeda ukuran misalnya, atau berbeda
dalam lingkup kerja programnya. Untuk itu sistem akuntansi senantiasa disebut
sebagai sistem yang paling cocok, bukan yang paling baik.
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Sistem akuntansi yang dibangun perlu dipastikan bekerja dengan efektif. Bila ini terjadi, maka sistem akan dapat memberikan jaminan yang cukup
bahwa semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam lembaga akan memenuhi
beberapa ciri-ciri transaksi yang aman.
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Ciri-ciri tersebut merupakan karakter dari transaksi yaitu:
• Yang dicatat adalah sah
• Yang dicatat telah diotorisasi oleh yang berwenang.
• Yang terjadi telah dicatat
• Yang terjadi telah dinilai dengan wajar
• Yang terjadi telah diklasifikasikan dengan wajar
• Yang terjadi telah dicatat dalam periode yang benar
• Yang terjadi telah dicatat dengan perincian yang benar
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Transaksi akuntansi dalam lembaga perlu dicatat dan didokumentasikan. Pada akhirnya, dapat diproduksi informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Serangkaian transaksi dan dokumentasi perlu memenuhi satu atau beberapa ciri-ciri diatas.
Misalnya, lembaga membeli sepeda motor baru. Ketika pencatatan atas
transaksi tersebut dilakukan, maka perlu dipenuhi beberapa unsur. Pertama,
apakah yang dicatat sah. Bila lembaga membeli dari agen penjualan resmi dengan dokumen yang asli, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan tambahan
aktiva adalah sah.

125

/

Berikutnya, tentang otorisasi. Perlu diteliti usulan pembelian dan persetujuan dari yang berwenang di lembaga. Misalnya untuk aktiva lebih dari 10
Juta rupiah maka harus disetujui oleh direktur lembaga. Maka dokumen persetujuan tersebut harus dilampirkan dalam dokumentasi pembelian sepeda motor ini.
Apakah nilai yang dicatat sudah wajar? Perlu diperiksa ke aturan-aturan
akuntansi tetang valuasi atau pencatatan nilai aktiva tetap. Misalnya disebutkan
bahwa aktiva tetap dicatat senilai harga perolehan hingga aktiva tersebut siap
pakai. Dengan demikian dalam kasus sepeda motor ini, biaya pengurusan surat
dan sebagainya harus diperhitungkan. Demikian juga bila ada potongan harga
(discount). Pada akhirnya berapa harga bersih dari sepeda motor tadi hingga ia
dapat dan siap untuk digunakan. Itulah harga yang akan dicantumkan dalam
daftar harta lembaga.
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Klasifikasi aktiva pun perlu merujuk pada aturan akuntasi atau dalam
hal ini PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang diterbitkan oleh IAI
(Ikatan Akuntan Indonesia). Kesalahan pengklasifikasian bisa mengakibatkan
kekeliruan dalam pelaporan. Misalnya bila sepeda motor ini dibeli oleh salah
satu program. Dimana program ini memperoleh dana dari sumbangan yang terikat sementara. Maka tentu saja sepeda motor ini harus dicatat dalam golongan
aktiva tetap terikat sementara. Artinya, meskipun digunakan oleh lembaga, namun tidak boleh dijual ketika program berjalan. Penggunaannya pun harus seperti tujuan program yang ditetapkan semula.
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Pengendalian internal yang kuat merupakan gabungan dari sikap pengelolaan terhadap pengendalian dan sistem akuntansi. Sikap pengelolaan yang
peduli terhadap pengendalian internal dikatakan sebagai lingkungan yang baik.
Demikian juga sistem yang didisain dengan kombinasi CAM yang sesuai.
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Prosedur merupakan panduan bagi setiap pelaksana di lapangan. Prosedur yang mendukung pengendalian internal perlu memenuhi salah satu atau
beberapa kondisi dibawah ini.
• Pemisahan tugas
• Otorisasi
• Perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai
• Pengendalian secara fisik atas asset lembaga
• Pengecekan pihak yang independen
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Pemisahan tugas diperlukan untuk mencegah dan untuk memungkinkan
adanya deteksi dini atas kesalahan dan ketidaksesuaian. Dengan adanya pemisahan tugas diharapkan terjadi kontrol atas staff yang satu dengan staff yang
lain dalam satu alur kerja sedemikian hingga bila seseorang melakukan kesalahan atau ketidak beresan dapat dicegah.
Misalnya: Tugas penulisan check pengeluaran kas harus dipisahkan dengan tugas pencatatan dan tugas persetujuan pengeluaran. Bila penulisan cek,
pencatatan serta persetujuan pengeluaran dilakuan hanya oelh satu orang saja
maka dikatakan bahwa pengendalian internal lemah. Bila terjadi kesalahan tulis
cek,tidak ada yang memeriksa, karena pencatatan buku bank dilakukan oleh
orang yang sama. Demikian pula bila ia hendak menggunakan pengeluaran un126

tuk kepentingan pribadi, maka tidak ada yang mendeteksinya. Karena cek dikeluarkan atas persetujuan orang yang sama. Resiko timbulnya peluang untuk
kecurangan dan kesalahan sangat tinggi karena tidak adanya pemisahan tugas
dari beberapa fungsi penting.
Otorisasi merupakan fungsi yang harus dijalankan untuk menjamin
bahwa transaksi yang terjadi dimana membawa efek bagi lembaga sudah diketahui oleh yang berwenang. Otorisasi pada dasarnya berjenjang sesuai dengan
tingkatan tanggungjawab dalam lembaga. Otorisasi bertujuan agar staff yang
bertanggung jawab untuk anggaran suatu kegiatan terlibat dalam pengeluaran
dananya. Sehingga bila ada suatu pengeluaran yang tidak ada anggarannya atau
melebihi pagu anggaran, maka otorisasi akan ditolak.
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Dengan otorisasi atau persetujuan dari orang yang ditunjuk, berarti yang
bersangkutan telah paham akan konsekuensi dari suatu pengeluaran terhadap
keseluruhan anggaran program atau lembaga.
Contoh: untuk pembayaran diatas Rp 10 Juta, maka penandatangan check
adalah pimpinan lembaga. Dengan demikian prosedur ini hendak memastikan
bahwa pimpinan lembaga sadar apa akibat dari pengeluaran sebesar itu terhadap lembaganya.
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Dokumentasi yang memadai diperlukan sebagai bukti terhadap perubahan harta, hutang, pendapatan dan biaya lembaga. Formulir dan dokumen pendukung diguankan sebagai media untuk pendokumentasian. Dengan demikian
seluruh fungsi persetujuan, otorisasi, perintah ataupun permintaan serta pembayaran terrekam dalam bukti tertulis. Dengan itu juga perubahan-perubahan
harta lembaga misalnya dapat didukung dengan dokumen tersebut.

w
w

.in

te

gr

Pengendalian secara fisik merupakan salah satu mekanisme kontrol yang
dapat dilakukan untuk menjamin keberadaan asset lembaga. Pengecekan fisik
umumnya dilakukan untuk membanding apa yang ada dalam dokumen dengan
apa yang ada di lapangan. Bila ternyata terdapat kesesuaian maka dapat dikatakan bahwa data keuangan yang disampaikan merupakan fakta yang sebenarnya. Mekanisme pengecekan ini juga berguna untuk mencegah kehilangan karena
diketahui akan dilakukan pembandingan dokumen dengan fisik barang.
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Pengecekan independen atas kinerja suatu bagian pada dasarnya merupakan mekanisme lanjutan dari pemisahan fungsi. Dengan adanya pengecekan
oleh pihak yang independen diharapkan terjadi kinerja yang lebih baik karena
diketahui bahwa hasil kerja staff akan dinilai oleh staff lain yang independen.
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Contoh : Kinerja suatu program lapangan akan lebih baik bila dinilai oleh orang
luar agar dapat diperoleh hasil penilaian yang obyektif dan tidak bias. Bila suatu
tim atau perorangan mengerjakan suatu tugas dan penilaian diberikan kepada
mereka, maka dapat dipastikan penilaiannya akan sangat subyektif.
Area pengawasan
Ketika merancang prosedur dalam sistem akuntasi, maka perlu diperkirakan area-area yang memerlukan perhatain lebih. Dengan kata lain, prosedur
tidak boleh diciptakan sama terhadap seluruh kegiatan. Terdapat beberapa kegiatan atau serangkaian kegiatan yang rawan terhadap kesalahan atau penyim127

pangana. Demikian juga beberapa kegiatan sangat jarang terjadi. Sehingga tidak
diperlukan prosedur kontrol yang khusus karena sifatnya ini. Beberapa kegiatan
terjadi setiap hari dan sering. Prosedur yang diciptakan tentu perlu memperhatikan hal ini. Karena jika prosedurnya rumit (untuk alasan keamanan) maka
yang terjadi adalah proses menjadi lambat dan berpotensi mengganggu kegiatan
lembaga.
Berikut beberapa prosedur pengendalian yang dibangun dengan memperhatikan area serta tujuan dari pengendalian atas area tersebut.
Penerimaan Kas

ka

du

YB

IE

si

.o

rg

/

Area kegiatan penerimaan kas merupakan rangkaian kegiatan. Dimulai
dari penerimaan kas/bank berupa transfer atau dana tunai. Lalu dokumentasi
yang terkait dengan penerimaan ini. Dilanjutkan dengan penyimpanan di tempat
yang aman. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah akses ke tempat penyimpanan ini. Bila kas ada di rekening bank maka prosedur pengamanan berupa
otoritas penarikan perlu diperhatikan. Bila kas ada di lemari besi, maka akses
ke kunci/ruang penyimpanan yang perlu disusun dengan baik. Demikian juga
ketika dokumentasi dan pencatatan sudah dilakukan. Perlu dilakukan kegiatan
tambahan untuk memastikan bahwa yang dicatat sama dengan yang secara fisik
disimpan.
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Singkatnya, area penerimaan kas mencakup kegiatan-kegiatan yang
terkait sejak dari penerimaan hingga pencatatan/penyimpanannya.
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Prosedur dan formulir yang digunakan harus dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. uang kas yang merupakan milik lembaga diterima.
2. uang yang diterima disimpan di tempat yang aman, termasuk menyetorkan
ke bank.
3. uang yang diterima dicatat dengan baik dan urutan yang sistematis.
4. (bila memungkinkan) orang yang menyimpan uang dan mencatat adalah
orang yang berbeda.
5. catatan uang dibandingkan dengan fisik uang, untuk uang yang disimpan di
bank, dilakukan rekonsiliasi antara catatan dengan pernyataan bank.
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Pengeluaran Kas
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Kegiatan-kegiatan yang berada dalam area pengeluaran kas dimulai dari
pengajuan pembayaran. Dalam hal ini dokumen awal yang digunaan adalah
permintaan pembayaran. Selanjutnya, permintaan ini diproses termasuk memeriksa segala kelengkapan adminstratif dan persetujuan dari yang berwenang.
Setelah pembayaran dilakukan maka perlu dilakukan dokumentasi atau pencatatan. Dokumentasi pengeluaran disertai pula dengan serangkaian barang atau
dokumen sebagai bukti pendukung. Buku cek perlu diawasi penyimpanannya.
Sekarang pembayaran lebih banyak menggunakan lembaran cek sebagai alat bayar. Dengan demikian penyimpanannya perlu diperhatikan untuk menghindari
penyalahgunaannya.
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Prosedur dan formulir yang digunakan untuk kegiatan pengeluaran kas
dengan demikian perlu memperhatikan pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. permintaan pengeluaran kas harus disetujui oleh yang berwenang
2. pemberi persetujuan ini idealnya bukan orang yang mengelola uang kas.
3. permintaan pengeluaran kas ditujukan untuk membiayai pengeluaran yang
terkait dengan lembaga
4. pengeluaran dilakukan dengan cara yang paling aman yaitu dengan cek langsung.
5. penyimpanan buku cek dilakukan dengan baik dengan akses yang terbatas.
6. diadakan rekonsiliasi jumlah saldo kas dengan catatan penerimaan-pengeluaran secara periodik
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Penggajian
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Penggajian merupakan kegiatan yang tergolong sebagai pengeluaran lembaga. Penggajian dimulai dari penyiapan daftar penerima gaji atau honor setiap
bulan atau pada suatu kejadian tertentu. Penggajian diberikan kepada staff tetap
atau kontrak lembaga. Mereka adalah penerima pembayaran rutin setiap bulan.
Golongan lain yaitu para penerima pembayaran tidak tetap. Tergolong di dalam
kelompok ini adalah para konsultan, pembicara, pelatih dan lain sebagainya.
Mereka menerima bayaran berdasarkan jasa yang diberikan pada suatu kegiatan
lembaga.
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Prosedur dan formulir yang dirancang untuk kegiatan penggajian
setidaknya dapat memenuhi tujuan pengendalian sebagai berikut
1. Gaji atau honor diberikan kepada orang atau sekelompok orang setelah mendapatkan persetujuan. Dengan demikian lembaga perlu mengangkat staff/
pengurus lembaga yang bertugas memberikan persetujuan pada setiap permohonan pembayaran gaji/honor.
2. Pembayaran hanya diberikan kepada orang yang berhak. Untuk itu, pembayaran diusahakan dengan melalui transfer bank. Atau bila tidak memungkinkan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh yang bersangkutan
sendiri.
3. Pembayaran didukung oleh bukti yang memadai. Untuk pegawai tetap atau
penerima gaji setiap bulan, maka bukti tidak perlu dilampirkan setiap bulan.
Ringkasan daftar sudah cukup untuk menggantikan kontrak kerja setiap
orang. Namun untuk penerima pembayaran tidak tetap, perlu dilampirkan
kontrak kerja terbaru. Dengan cara ini pemberi persetujuan dapat yakin
bahwa pembayaran ini dilakukan setelah yang bersangkutan memberikan
jasanya kepada lembaga.
4. Pembayaran gaji/honor, sebagaimana pengeluaran lainnya dicatat segera
dengan jumlah dan bukti yang memadai
5. Pemotongan gaji/honor perlu dilakukan tepat pada waktu serta jumlah. Hal
ini menyangkut pinjaman staff/karyawan yang disetujui untuk diangsur setiap bulan. Demikian juga pemotongan pajak penghasilan bagi mereka yang
sudah memenuhi syarat.
6. Bukti pemotongan setiap bulan, baik itu pemotongan pinjaman maupun pajak penghasilan didokumentasikan dengan baik, diberikan kepada yang bersangkutan salah satu copy nya.
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Sumbangan/Hibah/Penerimaan lain
Penerimaan lembaga berupa sumbangan atau hibah atau penerimaan
lain termasuk kegiatan yang perlu dirancang pengendalian internalnya. Karena hal ini pada beberapa bagian dapat menyangkut reputasi lembaga. Suatu
lembaga yang menerima sumbangan namun tidak mengadministrasikan penerimaannya dengan baik akan menimbulkan tandatanya bagi donaturnya. Dengan
kontrol sedemikian longgar apakah sumbangan saya digunakan dengan semestinya?
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Masih jarang lembaga nirlaba yang memberikan pemberitahuan kepada
para penyumbangnya tentang sumbangan yang sudah diterimanya. Idealnya,
bukan hanya penerimaan namun juga penggunaan dari sumbangan tersebut
perlu untuk diinformasikan. Namun bila administrasi penerimaan/penggunaannya tidak memadai, maka hal itu sudah dilakukan.
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Secara umum, pengendalian atau penerimaan sumbangan ini cenderung
mengarah kepada pemastian bahwa seluruh sumbangan sudah diterima dan
diadministrasikan dengan benar. Sumbangan yang diterima harus dicatat baik
itu berupa uang maupun barang.
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Demikian juga bagi komitmen sumbangan yang diberikan, perlu ditindaklanjuti. Misalnya dengan mengirimkan surat untuk mengingatkan bahwa
sumbangan yang sudah dijanjikan belum diterima. Mohon dikonfirmasi apakah
sudah dikirim dan belum diterima, atau memang belum dikirim. Dengan adanya
tindakn lanjut seperti ini, donatur merasa bahwa administrasi lembaga cukup
baik. Demikian juga mereka merasa bahwa sumbangannya memiliki arti bagai
kegiatan lembaga.
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Salah satu aspek penting adalah pengelolaa penerimaan yang harus
sesuai dengan mandat atau amanah pemberinya. Untuk itu pencatatan yang
sesuai dengan kategori restriksi atau ikatan terhadap dana yang diterima menjadi penting. Restriksi ini bisa berupa ikatan sementara,ikatan permanen atau
bahkan sumbangan yang tidak mengikat sama sekali. Artinya, lembaga boleh
menggunakan sumbangan ini untuk kegiatan yang dipandang penting oleh lembaga.
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Bagi lembaga yang memperoleh pendapatannya dalam bentuk hibah dari
lembaga donor yang berasal dari proposal kegiatan yang dikirimkan, perlu dimonitor perkembangannya. Lembaga donor senantiasa mensyaratkan laporan
berkala baik kegiatan maupun realisasi keuangan. Pengendalian diperlukan untuk memastikan bahwa:
• dana yang diterima digunakan untuk kegiatan sebagaimana pada dokumen
proposal
• bila tidak demikian,maka harus dipastikan bahwa lembaga donor mengetahui kondisi ini serta setuju untuk perubahan atau modifikasi yang dilakukan
oleh lembaga
• secara berkala dilakukan review terhadap kegiatan dan capaian keuangan
untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan serta jadwal yang disepakati.
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•

Memastikan bahwa lembaga mengadopsi seluruh syarat-syarat dari lembaga
donor terutama persyaratan administratif dan teknis seperti jadwal pengiriman laporan, format dan isi serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Aktiva Tetap
Termasuk dalam pengertian aktiva tetap lembaga adalah setiap benda
yang dibeli/dihibahkan, digunakan oleh lembaga untuk kegiatannya serta dapat
digunakan lebih dari satu tahun buku. Dengan demikian aktiva tetap biasanya
berupa benda yang bernilai material. Namun penetapan batas harga dan usia
pakai barang tersebut bervariasi antar lembaga.
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Aktiva tetap merupakan harta penting lembaga. Pembeliannya diharapkan dapat mendukung kegiatan operasional maupun program lembaga. Pembelian dari aktiva merupakan penggunaan sumber daya yaitu kas lembaga. Dengan
demikian setiap pembelian aktiva tetap perlu dipastikan bahwa barang tersebut
akan digunakan untuk kepentingan lembaga dan dipelihara dengan semestinya.
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Salah satu sifat melekat pada aktiva tetap adalah penggunaan yang lebih
dari satu tahun. Dengan demikian muncul potensi adanya biaya pemeliharaan.
Karena itu, untuk usulan pembelian aktiva tetap yang berjumlah amat penting
perlu didukung dengan kajian yang lebih mendalam. Pembelian kendaraan bermotor misalnya. Berbagi merek tersedia dengan berbagai kelebihan/kekurangan
masing-masing. Sebelum sampai pada keputusan untuk membeli salah satu
merek maka kajian atas hal ini perlu dilakukan. Dengan demikian segala implikasi dan konsekuensi dari pemilihan merk tersebut dapat didukung dengan
alasan yang logis dan rasional.
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Aktiva tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan segala biaya lainnya
yang melekat hingga aktiva tersebut bisa beroperasi. Pada saat pencatatan harga
aktiva awal, perlu dipastikan bahwa seluruh komponen biaya sudah diperhitungkan dalam harga aktiva tersebut. Termasuk juga biaya transportasi, biaya
pemasangan, percobaan, ijin-ijin dan sebagainya.

://

w

w
w

Aktiva perlu dipelihara secara fisik. Pengendalian internal juga harus
dirancang agar pemeliharaan merupakan kewajiban lembaga. Dengan demikian perlu ditunjuk atau diangkat salah satu staff yang bertanggungjawab atas
pemeliharaan fisik aktiva.

ht

tp

Pada akhirnya, beberapa aktiva perlu dihapuskan dari pembukuan lembaga. Penghapusan dilakukan karena beberapa sebab. Salah satunya adalah
aktiva yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi. Sebab lainnya adalah usia
aktiva yang sudah tua. Sedemikian hingga pengoperasiannya menjadi tidak
ekonomis.
Penghapusan aktiva dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan kepada pihak lain termasuk staff lewat undian. Atau
bisa juga dengan menjual aktiva tersebut lewat lelang terbuka. Cara-cara ini
harus memenuhi kaidah-kaidah transparansi dalam pelaksanaannya.
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Penghapusan memerlukan serangkaian otorisasi dari pengurus lembaga. Pada beberapa lembaga bahkan penghapusan aktiva ini harus merupakan
keputusan kolektif. Penghapusan dilakuan berdasarkan usulan yang memuat
alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keputusan
lembaga didukung oleh otorisasi serta alasan yang memadai.
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Dengan demikian prosedur serta formulir yang digunakan untuk pengendalian internal aktiva tetap selayaknya mampu memenuhi tujuan-tujuan sebagai berikut:
1. Aktiva lembaga yang diperoleh dari pembelian didukung dengan otoritas
pembelian, dokumen pendukung yang cukup termasuk kajian atas pilihan
yang tersedia untuk beberapa jenis aktiva yang penting.
2. Pemeliharaan fisik atas lembaga harus dilakukan dengan mengangkat staff
yang harus bertanggungjawab atasnya.
3. Pencatatan perolehan/penghapusan nilai aktiva harus tepat dengan merujuk pada praktek akuntansi yang berlaku.
4. Penghapusan/penjualan kembali aktiva tetap lembaga dapat dilakukan berdasarkan otoritas tertentu. Keputusan ini dilakukan dengan didukung oleh
alasan dan perhitungan yang logis serta didokumentasikan dengan baik.
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Biaya atau pengeluaran lembaga dilakukan berdasarkan anggaran yang
ditetapkan pada awal tahun. Oleh karena itu perlu dikendalikan jenis maupun
besaran biaya. Staff yang memiliki otoritas dalam lembaga mengendalikan pengeluaran dengan menggunakan anggaran sebagai acuan. Otorisasi dari staff yang
berwenang diperlukan karena persetujuan yang diberikan membawa dampak
bagi program atau lembaga. Dengan persetujuannya maka biaya program atau
lembaga bertambah. Staff tersebut harus memastikan bahwa total pengeluaran
yang disetujuinya tidak melampaui anggaran yang ditetapkan.

w
w

.in

Biaya yang dikeluarkan harus jelas kegunaannya. Untuk itu biaya perlu
diidentifikasi pembebanannya. Beban dari suatu biaya bisa terjadi kepada satu
program saja. Atau dibebankan bukan ke program melainkan ke biaya operasional lembaga. Bahkan ada kemungkinan biaya tersebut merupakan biaya yang
seharusnya dibebankan kepada lebih satu program
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Selain itu biaya juga perlu diperiksa kesesuaian periode. Pada beberapa
kasus, program memiliki keterbatasan waktu. Dengan demikian terdapat periode dimana biaya-biaya yang terjadi dapat dibebankan. Setelah periode tersebut, tentu saja pembebanan menjadi tidak mungkin.
Pengendalian biaya
perlu mencakup periode yang tepat. Hal ini berarti sebelum periode berakhir,
invetarisasi atas biaya yang belum ditagihkan harus dibuat. Agar dapat dibuat
pencadangannya. Ketika periode berakhir, diharapkan tidak ada lagi tagihan biaya yang menyusul.
Kelengkapan dokumen dari setiap usulan pengeluaran perlu diperhatikan. Prosedur tambahan untuk beberapa pengeluaran seperti pengadaan misalnya perlu diteliti. Prosedur tambahan perlu dibuat untuk beberapa kegiatan
untuk memenuhi beberapa persyaratan dari donatur. Namun demikian prosedur
lain perlu dilakukan sebagai prosedur baku bagi lembaga. Pengadaan suatu barang/jasa perlu memperhatikan aspek-aspek khusus seperti harga yang terbaik
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dengan kualitas yang terbaik. Untuk itu perlu disusun suatu pedoman pada
batasan berapa pengadaan perlu ditender. Demikian juga kebijakan atau penyimpangan apa yang diperbolehkan dari proses tender ini. Sedemikian hingga
setiap staff yang terlibat paham akan prosedur pengadaan ini.
Kewajaran akan harga atau biaya yang dikeluarkan dapat diperoleh
dengan serangkaian prosedur tambahan. Tender salah satunya. Cara lain lagi
dengan mengikat kontrak secara periodik dengan pemasok tertentu. Diharapkan dengan cara ini diperoleh harga terbaik dan beban administratif yang lebih
ringan. Tentunya dengan tidak mengabaikan aspek tranparansi dan akuntabilitas.
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Anggaran yang ditetapkan pada awal tahun juga perlu dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya. Pengendalian atas anggaran perlu dilakukan untuk menjamin kualitas anggaran. Anggaran yang terlalu jauh dari realisasi,baik
diatas maupun dibawah perlu dicermati. Ketika anggaran dibahas dan direview,
maka yang terjadi adalah penetapan anggaran yang amat konservatif. Setiap
kegiatan akan cenderung dibuat target serendah mungkin dengan biaya setinggi
mungkin. Pada akhir periode, ketika anggaran direview terjadi gejala capaian
realisasi anggaran yang rendah. Hal ini bukan karena kegiatannya yang dibawah
normal, melainkan karena anggaran yang dibuat sangat tinggi.
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Demikian juga ketika anggaran tidak pernah dianalisa, tidak pernah direview serta tidak pernah disesuaikan secara berkala. Pada kasus ini setiap unit
yang menyusun anggaran tidak merasa bertanggungjawab. Anggaran cenderung
dibuat tanpa analisa atau perhitungan yang matang. Sudah dapat diduga, anggaran cenderung berlebihan serta tidak mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. Pada akhir periode, ketika review dilakukan biasanya anggaran yang
dibuat cukup ‘longgar’ akan menunjukkan varians atau perbedaan yang signifikan. Beberapa pos terlalu besar atau terlalu kecil realisasinya. Sementara terdapat beberapa pos yang bahkan tidak ada realisasinya karena salah estimasi.
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Dengan demikian tujuan yang harus dicapai dalam pembangunan pengendalian internal biaya dan anggaran antara lain:
1. pemastian bahwa setiap pengeluaran sudah dianggarkan
2. setiap pengeluaran dapat diidentifikasikan kepada program/kegiatan tertentu
3. pengeluaran dapat dinilai kewajaran besarannya dengan serangkaian prosedur
4. kelengkapan dokumen yang dapat mendukung usulan pengeluaran
5. terdapat mekanisme penelaahan berkala atas anggaran dan realisasi serta
tindak lanjut atau koreksi yang perlu dilakukan.
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Yayasan Bina Integrasi Edukasi (YBIE) didirikan tahun 2007 dengan
misi ingin berkontribusi secara nyata dalam mempercepat pertumbuhan sektor
non-profit agar dapat sejajar dengan sektor pemerintah dan bisnis. YBIE fokus
pada pembangunan kapasitas lembaga non-profit baik berbentuk Yayasan, Perkumpulan atau bentuk bukan badan hukum lain seperti organisasi rakyat, community foundation dll.
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YBIE memobilisasi sumber dayanya untuk memberikan penguatan pada:
Pengelolaan keuangan
Akuntansi termasuk pembuatan sistem akuntansi, pemilihan software yang
tepat
Pengelolaan SDM termasuk pembuatan skala penggajian, struktur organisasi dan beban kerja, evaluasi kinerja dan proses rekrutmen serta operasional
SDM.
Perancangan Program hingga Monitoring dan Evaluasi
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Pendampingan Mitra
YBIE mengaplikasikan metode pendampingan untuk penguatan kapasitas lembaga. Kami percaya bahwa metode inilah yang efektif berdasarkan pengalaman mendampingi 150 lembaga non-profit selama 4 tahun terakhir. Kami
juga percaya bahwa seluruh materi dan tools harus diaplikasikan sesuai kondisi
lembaga. Bukan sebaliknya. Untuk itu kami senantiasa melakukan assessment
kepada calon mitra dampingan sebelum memberikan bantuan teknis.
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Mitra YBIE
Sejak 2008 bermitra dengan Ford Foundation menjalankan Program Promoting Transparency and Accountability NGO in Indonesia (PTA) hingga kini.
YBIE mendampingi 120 LSM anggota 5 Jaringan LSM Nasional dan 10 LSM non
jaringan. Jaringan LSM tersebut bergerak pada pelbagai sektor kegiatan termasuk panti asuhan ,local governance, Issue-issue perempuan, Kesetaraan, Kesehatan, Pluralisme, Seni dan Budaya dan lainnya.
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Bersama National Democratic Institute (NDI) kami bermitra untuk tujuan
yang sama dengan cakupan 10 (sepuluh) LSM di Jabodetabek pada tahun 2009.
Bersama Cordaid untuk Perfomance Based Financing di Nusa Tenggara Timur
untuk sektor kesehatan pada tahun 2010. Disamping memberikan konsultansi
untuk beberapa Yayasan termasuk Aliansi Muslim Asia Network, Perkumpulan
Prakarsa, Yayasan Kelola, ACE Indonesia. Kini YBIE bermitra untuk program
pembangunan kapasitas mitra MFP-Kehati di 4 region.
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Bersama Ikatan Akuntan Indonesia, YBIE sedang mendorong pembangunan Standar Akuntansi Keuangan untuk Sektor Non-Profit Indonesia.
Resource Centre
YBIE membangun web ini agar menjadi sumber rujukan bagi lembaga
non-profit di Indonesia melalui forum diskusi, tanya jawab dan penyediaan materi-materi yang dapat diunduh seperti software,peraturan,modul dan sejenisnya. Kami juga menerbitkan buku-buku dan panduan untuk bahan rujukan
lebih lanjut bagi praktisi. Hasil penelitian kami publikasikan dalam bentuk kertas kerja (working paper) berseri.
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