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ABSTRACT 

Management Control System (SPM) is the process whereby a manager affect 

other members of the organization to implement the organizational strategy, where 

management control was facilitated by a formal system which is a cycle of repeated 

events. Management control system consists of two kinds, structures and processes. The 

structure consists of the vision, mission, organizational structure, responsibility center, 

information, policies, and procedures. While the process consisting of program, budget, 

operating and measurement, and reporting and analysis. Nonprofit organizations have 

special characteristics, that is one institution that does not give priority to profits in the 

businesses or activities. So that the system of management control in nonprofit 

organizations have some differences with other organizations that profit-oriented. Usage 

of this research is to determine the application of management control systems in 

nonprofit organizations, particularly in foundations, and compare with theory.  

This research is a case study methodology, descriptive analysis. The object of this 

research is the Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah (FORKIS) as a nonprofit 

organization.  

Based on this research result in management control system has been 

implemented quite well in the Yayasan FORKIS. Vision, mission, organizational 

structure, responsibility center, information, policies and procedures in Yayasan 

FORKIS has been running well, that is in accordance with the main objective and 

theory. This proves that the application of SPM in FORKIS structure has been applied. 

While the SPM process, still has some shortcomings. This is evidenced by the lack of 

preparation of the annual budget, and the lack of reward and punishment system in 

FORKIS Foundation. Keywords : Management Control System (SPM), Non Profit 

Organizations, Foundation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang terjadi di 

Indonesia pada saat ini banyak membantu manusia dalam meningkatkan kualitas 

hidup. Perkembangan itu membawa perubahan besar dalam hidup manusia 

terutama dalam bidang ekonomi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang dialami bangsa Indonesia ternyata belum dapat menyelesaikan 

permasalahan dan penderitaan yang ada dalam masyarakat luas. Situasi tersebut 

menyebabkan timbulnya banyak organisasi yang bergerak dalam bidang sosial 

atau dengan kata lain organisasi nirlaba di Indonesia.  

  Organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak dapat mendistribusikan 

aktiva atau labanya kepada anggotanya, pejabatnya, ataupun direkturnya 

(Anthony, 2005). Organisasi nirlaba adalah organisasi yang melayani atau 

memberikan jasa secara sosial tanpa mengharapkan atau menghasilkan 

keuntungan. Organisasi nirlaba tidak mempunyai saham-saham kepemilikan yang 

dapat di perjualbelikan dan kelebihan pendapatan dengan pengeluaran tidak 

dihitung sebagai keuntungan, tetapi digunakan untuk memperbesar kapasitas jasa 

yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba tersebut (Syakhroza, 2003). Pendapatan 

organisasinya berasal dari donasi pihak pihak tertentu. Jasa-jasa yang dihasilkan 

organisasi nirlaba tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan.  

  Sesuai dengan definisinya, organisasi nirlaba tidak meletakkan tingkat 

keuntungan sebagai tujuan utama. Laba hanya diperuntukan sebagai sumber dana 
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untuk membeli aset dan lain-lain. Tujuan utama organisasi nirlaba adalah 

menyediakan layanan sosial. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen 

dimaksudkan untuk menghasilkan jasa sebaik mungkin dengan sumber daya yang 

tersedia. 

Organisasi nirlaba terdiri dari organisasi nirlaba pemerintah, organisasi 

nirlaba milik publik (organisasi amal dan organisasi keanggotaan dan bersifat 

komersial) (Anthony,1996). Menurut Young (1999) organisasi nirlaba terdiri atas 

dua yaitu, organisasi pemerintah dan swasta (kesehatan, pendidikan, budaya, 

olahraga, rekreasi, yayasan, agama, lingkungan, tenaga kerja, profesional). 

  Organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki karateristik khusus di 

dalamnya.  Terdapat Empat karakteristik yaitu, tidak adanya pengukuran laba, 

modal di organisasi nirlaba berasal dari sumbangan (donasi), organisasi nirlaba 

menggunakan pencatatan sistem akuntansinya dengan cara akuntansi dana, 

penguasa dalam organisasi nirlaba disebut dewan trustees (Supriyono, 2000).  

Biasanya, para anggota atau pengurus yayasan tidak dibayar. Karakteristik 

lainnya dari organisasi nirlaba juga tertuang di undang-undang perpajakan. 

Sepanjang yayasan bergerak di bidang sosial, meskipun tergolong subjek pajak 

menurut UU pajak, yayasan tidak perlu membayar pajak penghasilan (SE Nomor 

S-34/PJ.4/1995). 

Dalam mewujudkan tujuan utamanya organisasi nirlaba diperlukan suatu 

pengendalian. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan 

aktivitas suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen. Pengendalian 

manajemen adalah proses seorang manajer dalam mempengaruhi anggota lainnya 

dalam organisasi untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengendalian 
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manajemen ini difasilitasi oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus 

aktivitas terus berulang (Anthony, 2005). Mulyadi (2001) mendefinisikan sistem 

pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk 

merencanakan berbagai kegiatan perwujudan visi organisasi melalui misi yang 

telah dipilih untuk mengimplementasikan dan pengendalian pelaksanaan rencana 

kegiatan tersebut. 

Untuk memahami suatu sistem pengendalian manajemen dibutuhkan 

suatu pengetahuan tentang lingkungan pengendalian manajemen dalam suatu 

organisasi dan proses pengendalian manajemen. Menurut Anthony (2005), 

lingkungan manajemen meliputi karakteristik organisasi yang mempengaruhi 

proses pengendalian manajemen, dengan fokus utama pada perilaku individu 

dalam organisasi dan penugasan tanggung jawab keuangan kepada sub unit 

organisasi yang berbeda (pusat tanggung jawab). Karakteristik organisasi dapat 

berupa struktur organisasi atau keselarasan tujuan (goal congruence).  

Sistem pengendalian manajemen meliputi dua aktivitas, struktur dan 

proses. Struktur dalam pengendalian manajemen terdiri dari perencanaan dan 

pengendalian. Adapun proses dalam pengendalian manajemen terdiri atas 

pemilihan program, penganggaran, operasi dan pengukuran, serta pelaporan dan 

analisis. Masing-masing aktivitas berjalan dalam suatu siklus yang tetap dan 

secara bersama mereka merupkan suatu rangkaian tertutup.  

Salah satu contoh dari organisasi nirlaba adalah yayasan. Pengertian 

yayasan menurut Departemen Hukum dan Ham adalah badan hukum yang terdiri 

atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tertentu di 

bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (UU 
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Yayasan No 16 Tahun 2001, pasal 1 ayat 1). Pengertian yayasan menurut 

Bregstein sebagaimana dikutip dalam Sularto (2009)  adalah suatu badan hukum, 

yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk 

membagikan kekayaan dan penghasilan kepada pendiri dan penguasa di yayasan 

tersebut, kecuali sepanjang digunakan dengan adil.  

Aktivitas dari struktur sistem pengendalian manajemen pada yayasan 

adalah penetapan harga. Menurut Anthony (2005) penetapan harga, berdasarkan 

“biaya penuh”. Terdiri dari jumlah biaya langsung, biaya tidak langsung, dan 

mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasinya. Dengan 

demikan, suatu yayasan sebaiknya menetapkan harga berdasarkan layanan yang 

diberikannya kepada masyarakat. berbeda dengan penetapan harga-harga di toko 

souvenir, yaitu berdasarkan harga pasar.   

Aktivitas kedua dari sistem pengendalian manajemen adalah proses. 

Terdiri dari empat aktivitas, pertama adalah programming. Program adalah suatu 

tindakan terencana yang bertujuan untuk membantu organisasi mendapatkan 

tujuannya. Proses memutuskan suatu program bisa dilakukan baik formal dan 

informal (Young, 1999). Pada proses ini, yayasan juga harus membuat 

perencanaan strategis, yang prosesnya lebih penting dan lebih banyak memakan 

waktu (Anthony, 2005). 

Kedua adalah budgeting. Yayasan harus memutuskan mengenai 

bagaimana cara yang terbaik untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas 

ke aktivitas-aktivitas yang beharga. Proses penyusunan anggaran di suatu 

organisasi harus mengetahui, sebelum tahun anggaran dimulai, jumlah taksiran 
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atas pendapatannya (Anthony, 2005). Yayasan menganggarkan beban sedemikan 

rupa sehingga setidak-tidaknya akan mencapai titik impas.  

Ketiga adalah operation and measurement. Yayasan mempunyai 

karateristik berbeda dari organisasi lainnya, maka dari segi operasi dan 

pengukurannya  juga berbeda. Pada aktivitas ini, yayasan dituntut untuk 

melaksanakan kegiatan operasi sehari-harinya selaras dengan tujuan utama dari 

yayasan tersebut. Kontrol operasi meliputi dua aktivitas yaitu akuntansi dan 

kinerja (Young, 1999). 

Aktivitas terakhir adalah evaluation. Evaluasi dalam organisasi nirlaba, 

termasuk yayasan, tidak ada cara mengetahui seberapa besar biaya operasi yang 

optimum. Manajer pusat tanggung jawab cenderung membelanjakan apa saja 

yang diperbolehkan dalam anggaran. Evaluasi terdiri atas dua yaitu, analisis 

operasi dan evaluasi program (Young, 1999). Analisis operasi membutuhkan 

pengetahuan dari proses manajemen, prinsip perilaku manusia, metode efesiensi 

kerja, dan tehnik lainnya. Pada evaluasi program, harus lebih banyak mengetahui 

tentang spesifik dari tipe evaluasi yang ada (Young, 1999). 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kasus pada Yayasan Forum 

Komunikasi Islamiyah (Forkis), yang bergerak di bidang keagamaan. Yayasan ini 

berlokasi di wilayah perumahan. Kegiatannya merupakan wujud keikutsertaan 

dari masyarakat, yaitu seluruh wilayah kelurahan Kota Baru, Bekasi. Aktivitas 

yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan Infaq setiap bulannya. Hasil yang 

diperoleh dari Infaq tersebut Fardhu Kifayah, Jasa Penyewaan Tenda, Ambulans, 

dan menyantuni anak yatim piatu  dan Dhua‟fa setiap bulannya.   
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 Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat suatu penelitian 

mengenai sistem pengendalian manajemen di yayasan dengan judul “Penerapan 

Sistem Pengendalian Manajemen di Oranisasi Jasa Nirlaba (Studi Kasus 

Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah (Forkis))”. 

 

 

1.2 Masalah Penelitian 

1.2.1  Perumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat 

beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu antara lain : 

1. Bagaimana konsep sistem pengendalian manajemen di Organisasi Jasa 

Nirlaba, khususnya Yayasan?  

2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan 

FORKIS? 

3. Apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di Yayasan 

FORKIS sudah sesuai dengan konsep system pengendalian manajemen 

untuk yayasan? 

1.2.2 Pembatasan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini, karena terdapat berbagai jenis organisasi nirlaba, 

maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian tentang sistem pengendalian 

manajemen hanya di Yayasan FORKIS, sehingga penelitian lebih terarah dan 

tidak menyimpang.  

1.3 Tujuan Penelitian 
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 Sesuai dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep sistem pengendalian manajemen di 

Organisasi Jasa Nirlaba, khususnya Yayasan. 

2. Untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan 

FORKIS. 

3. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian manajemen yang 

diterapkan di Yayasan FORKIS sudah sesuai dengan konsep sistem 

pengendalian manajemen untuk yayasan atau belum? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, bagi 

perusahaan yang diteliti, dan bagi pembaca atau pihak yang berkepentingan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat tersebut adalah : 

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terapan 

selain pengetahuan teoritis yang diperoleh selama kuliah di STIE 

Indonesia Banking School (IBS). 

2. Yayasan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

dalam menetapkan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen sehingga 

dapat membantu manajeman untuk melakukan evaluasi. 

3. Pembaca atau pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat 

menjadi referensi atau tambahan informasi yang dibutuhkan untuk 

penelitian lebih lanjut mengenai sistem pengendalian manajemen 

khususnya organisasi nirlaba. 

1.5 Sistematika Penulisan 
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Untuk mempermudah dalam malakukan penulisan skripsi ini, maka 

penulis akan membahas dalam beberapa bab yang disusun dalam sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN   

Pada Bab ini berisikan pembahasan pendahuluan antara lain sesbagai 

berikut: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini, diuraikan tentang landasan teori dan pengertian-

pengeertian yang menjadi dasr pemikiran mengenai sistem pengendalian 

manajemen dan organisasi jasa nirlaba, serta kerangka pemikirannya. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan tentang waktu dan tempat penelitian, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu 

profil dari yayasan Forum Komunikasi Islam (Forkis) yang akan 

dijadikan objek penelitian dan analisis atau pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini berisikan keseluruhan isi dari penelitian yang telah dilakukan 

dan hasil yang diperoleh secara singkat, serta usulan beberapa saran, 

baik bagi penulis maupun objek penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Sistem Pengendalian Manajemen 

Menurut Arief Suandi (2001), pengendalian adalah proses untuk membuat 

sebuah organisasi mencapai tujuannya. Usaha untuk mencapai tujuan tertentu 

melalui perilaku yang diharapkan juga merupakan pengertian pengendalian 

(Mulyadi, 2001). Menurut Triyane (2005) dikutip dari Tjahjono pengendalian 

adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik kinerja 

sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja 

sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan.  

Dengan demikian pengendalian merupakan aktivitas yang menyangkut 

tindakan dan evaluasi, yang berarti implementasi dari perencanaan dan 

penggunaan umpan balik agar supaya sasaran dicapai secara total. Pengendalian 

dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan efisien (Anthony, 

2005). 

Pengendalian dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dapat tercapai dengan efektif dan 

efisien. Proses pengendalian meliputi tiga langkah yaitu menentukan standard, 

mengevaluasi pelaksanaan kerja dan melakukan tindakan koreksi. Dengan 

demikian bahwa pengendalian merupakan fungsi manajemen yang melakukan 

pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas perusahaan untuk menjamin bahwa 

operasi perusahaan telah berjalan sesuai dengan rencana dan beropersai secara 

efektif dan efisien.  
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Supriyono (2006) menyatakan, fungsi manajemen dimulai dari 

perencanaan, yaitu penetapan tujuan perusahaan secara umum. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan langkah apa dan bagaimana hal tersebut dapat 

dilaksanakan. Kebijakan yang harus diambil oleh manejemen untuk mencapai 

tujuan perusahaan disebut sebagai strategi. Setelah strategi ditetapkan, 

manajemen membutuhkan keyakinan bahwa operasi perusahaan telah diarahkan 

sesuai dengan tujuan perusahaan dan dilaksanakan dengan menggunakan strategi 

yang tepat. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan efektif dan efisien 

manajemen harus melakukan suatu proses yang disebut pengendalian.  

Menurut Anthony dan Govindarajan yang (2005) menyatakan bahwa ada 

4 elemen penting dalam sistem pengendalian, yaitu :  

1. Pelacak (detector) atau sensor, yaitu suatu perangkat yang mengukur 

apa sesungguhnya terjadi dalam proses yang dikendalikan. 

2. Penilai (assessor), yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikasi 

dari peristiwa actual dengan cara membandingkan dengan beberapa 

standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. 

3. Effector, yaitu suatu perangkat yang mengubah perilaku jika assessor  

mengindikasikan kebutuhan yang perlu dipenuhi. 

4. Jaringan komunikasi yaitu perangkat yang meneruskan informasi 

antara detector dan assessor dan antara assessor  dan effector.   

Di samping itu, pengendalian merupakan suatu proses pengukuran dan 

pengevaluasian kinerja sesungguhnya melalui setiap komponen organisasi 

perusahaan dan mengajukan tindakan perbaikan ketika diperlukan untuk 
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memastikan efisien prestasi perusahaan berupa sasaran, tujuan, kebijakan, dan 

standar perusahaan.  

Menurut Anthony (2005) menyatakan bahwa, pengendalian manajemen 

adalah proses seorang manajer mempengaruhi anggota lainnya dalam organisasi 

untuk melaksanakan strategi organisasi. Pengendalian manajemen ini difasilitasi 

oleh suatu sistem formal yang merupakan siklus aktivitas terus berulang”. 

Definisi pengendalian manajemen menurut Arief Suandi (2001) 

pengendalian manajemen adalah semua usaha untuk menjamin bahwa sumber 

daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

perusahaan atau proses untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan 

agar secara efektif dan efisien mencapai tujuan perusahaan melalui strategi 

tertentu. Pengendalian manajemen meliputi metode, prosedur dan cara-cara yang 

digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar 

melaksanakn strategi dan kebijakan secara efektif dan efisien dalam rangka 

pencapaian tujuan organisasi (Supriyono, 2006). 

Menurut Anthony dan Govindrajan (2005), pengendalian manajemen 

terdiri atas berbagai kegiatan, yang terdiri atas : 

1. Merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi 

2. Mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi 

3. Mengomunikasikan informasi 

4. Mengevaluasikan informasi 

5. Memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada 

6. Mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. 
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Pengendalian manajemen tidak berarti mengharuskan agar semua tindakan sesuai 

dengan rencana yang ditentukan sebelumnya, seperti anggaran. Rencana tersebut itu 

didasarkan pada situasi yang dipercaya ada pada saat rencana tersebut diformulasikan. 

Jika situasi ini telah berubah pada waktu penerapannya, maka tindakan yang ditentukan 

oleh rencana mungkin tidak sesuai lagi (Anthony, 2005).  

Pengendalian manajemen merupakan alat bagi manajemen dalam 

pengimplementasikan rencana strategi dengan cara memepengaruhi anggota untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kepentingan antar individu di sebuah perusahaan berbeda-

beda. Fungsi dari penegndalian manajemen, adalah terciptanya keselarasan tujuan (goal 

congruence) dari setiap individu tersebut (Anthony, 2005).  

Pengendalian manajemen juga merupakan suatu proses untuk medeteksi dan 

mengkoreksi kesalahan kerja yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Oleh karena 

fokusnya adalah pada manusia dan implementasi rencana, pengendalian manajemen 

membutuhkan pertimbangan psikologis yang kuat. Kegiatan seperti komunikasi, 

menasehati, memberi semangat dan mengkritik merupakan bagian penting dari proses ini 

(Supriyono, 2006). Pengendalian manajemen memanfaatkan pengendalian tugas untuk 

memastikan unjuk kerja yang efektif dan efiseien.  

Dari definisi-definisi di atas, diketahui bahwa pengendalian manajemen merupakan 

proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang 

mereka awasi menimplementasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan 

pengendaliannya, manajemen menggunakan metode dan prosedur termasuk didalamnya 

sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen mencakup sistem 

pengendalian manajemen yang terdiri atas struktur organisasi, wewenang, tanggung 
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jawab dan informasi untuk pelaksanaan pengendalian yang memastikan bahwa 

organisasi telah berfungsi untuk mencapai tujuan (Triyane, 2005). 

 Gambar 2.1 merupakan model desain formal sistem pengendalian manajemen. 

Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh 

informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan 

tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan 

dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat 

tanggung jawab ini juga dituntun oleh aturan-aturan dan informasi formal lain. Pusat 

tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan, dan hasilnya kemudian 

dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan target yang 

yang tercantum dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerjanya memuaskan atau 

tidak. Jika memuaskan, maka pusat tanggung jawab menerima umpan balik dalam 

bentuk pujian atau penghargaan lain. Jika tidak memuaskan, korektif di pusat tanggung 

jawab serta kemungkinan untuk dilakukannya revisi dalam rencana. Seluruh rangkaian 

tersebut diperlukan komunikasi.  
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Gambar 2.1 

Model Desain Formal Sistem Pengendalian Manajemen  

 

                                                                                                         Penghargaan 

         

 

              

Revisi                     Revisi                          Revisi                                     Pengukuran 

                                                                                                                  Komunikasi

        

Sumber : Anthony dan Govindrajan (2005) 

 

2.1.1  Struktur Sistem Pengendalian Manajemen 

 Struktur organisasi adalah komponen yang paling dominan dalam struktur system 

pengendalian manajemen. Alasannya, karena untuk mendistribusikan kekuasaan yang 

diperlukan dalam memanfaatkan berbagai sumber daya organisasi untuk mewujudkan 

tujuannya. 

 Struktur pengendalian manajemen adalah elemen-elemen yang membentuk sistem 

pengendalian manajemen. Struktur di sistem pengendalian manajemen terdiri atas tujuan 

organisasi, kebijakan, informasi, dan dipusatkan pada berbagai jenis pusat pertanggung  

jawaban. Pusat pertanggung  jawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh 
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seorang manajer yang bertanggung jawab. Suatu pusat pertanggungjwaban dapat dipandang 

sebagi suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. 

 Setiap organisasi harus memunyai tujuan (goal) yang ingin dicapai. Pada 

kenyataanya, baik manajer maupun karyawan memiliki perbedaan dari berbagai hal. Oleh 

karena itu suatu organisasi harus memiliki tujuan utama. Agar semua pihak yang berusaha 

untuk mencapai tujuan tersebut, dan pada akhirnya akan tercipta goal congruence. Untuk 

membantu mewujudkan itu semua, oransiasi biasanya memiliki visi dan misi tersendiri. 

Kebijakan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi bertujuan agar dalam operasi berjalan 

efektif dan efesien. Membuat job description, task control adalah salah satu contohnya. 

Suatu perusahaan juga harus memiliki strukur organisasi yang jelas. Jenis informasi yang 

dibutuhkan adalah informasi keuangan (laporan keuangan, data penjualan) dan non 

keuangan (data karywan, informasi konsumen).    

 Anthony (2005), membedakan pusat-pusat pertanggung jawaban berdasarkan 

masukan dan keluaran serta hubungan diantara keduanya. Ada 4 (empat) jenis, yaitu :  

1. Pusat Biaya (expense center) 

Pusat biaya merupakan pusat pertanggung jawaban, dimana manajernya diukur 

prestasinya atas dasar biayanya (nilai masukannya). Setiap pusat pertanggjawaban 

menghasilkan masukan dan menghasilkan keluaran. Dalam pusat biaya, keluarannya 

tidak dapat atau tidak perlu diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan 

karena kemungkinan keluaran pusat biaya tersebut tidak dapat diukur secara 

kuantitatif, atau mungkin manejer pusat biaya tersebut tidak bertanggung jawab atas 

keluaran pusat biaya. Berdasarkan hubungan keluaran dan masukannya, pusat biaya 

dapat dibagi menjadi :  

a. Pusat Biaya Teknik (engineered expense center) 
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Pusat biaya teknik adalah pusat pertanggungjwaban yang sebagian besar 

masukannya mempunyai hubungan yang nyata dan erat dengan keluarannya. 

Manajer pusat biaya teknik diukur prestasinya atas dasar seberapa jauh dia 

dapat mempertahankan efisiensinya. 

b. Pusat Biaya Kebijakan (discretionary Expense Center) 

Pusat biaya kebijakan adalah pusat pertanggung jawaban yang sebagian besar 

masukannya tidak mempunyai hubungan dengan keluarannya. Pusat biaya 

kebijakan tidak dapat diukur prestasinya dari sudut efisiensinya. Pengendalian 

pusat biaya kebijakan dilakukan dengan menggunakan anggaran sebagai 

pedoman bagi manajer. 

2. Pusat pendapatan (revenue center) 

Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggung jawaban, dimana manajernya dikur 

berdasarkan pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak dimintai pertanggung 

jawabannya mengenai masukannya, karena manajer tidak mempengaruhi pemakaian 

masukan tersebut. Pusat pendapatan bertanggung jawab terhadap pencapaian 

pendapatan yang ditargetkan tanpa harus dibebani tanggung jwab mengenai biaya 

yang terjadi di departemennya. 

3. Pusat Laba (profit center) 

Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban, dimana manjernya diukur dari 

selisih antara pendapatan dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. 

Dalam pusat laba, masukan dan keluarannya diukur dalam satuan uang untuk 

menghitung laba yang merupakan dasar pengukuran prestasi manajer. Dalam 

akuntansi keuangan, pendapatan diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi 

penjualan. Suatu pusat pertanggungjwaban merupakan pusat laba jika manajemen 
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menghendaki untuk mengukur keluaran pusat pertanggungjwaban tersebut dalam 

satuan uang dan manajer pusat pertanggungjwaban tersebut diukur prestasinya atas 

dasar selisih dengan biayanya.  

4. Pusat Investasi (investment center) 

Pusat investasi adalah pusat laba yang prestasinya manajer diukur dengan 

menghubungkan laba yang diperoleh pusat pertanggung jawaban tersebut dengan 

investasi yang bersangkutan. Ukuran prestasi manajer pusat investasi dapat berupa 

rasio antara laba dengan investasi yang digunakan untuk memperoleh laba (ROI= 

return on investment). Prestasi dapat juga diukur dengan menggunakan residual 

income (laba dikurangi beban modal/capital charge). 

2.1.2 Proses  Sistem Pengendalian Manajemen 

Sistem pengendalian manajemen terdiri dari strukur dan proses. Struktur 

merupakan hubungan antara komponen yang dinyatakan dalam bentuk organisasi dan 

sifat informasi yang mengalir di antara unit-unit bisnis tersebut. Adapun proses 

merupakan seperangkat tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi 

bekerja untuk mencapai tujuannya. Melibatkan banyak komunikasi. Komunikasi ini 

dapat bersifat formal dan informal. Komunikasi informal dapat berupa percakapan, 

memo, pertemanan dan lain-lain (Anthony, 2005). Komunikasi formal meliputi tahap-

tahap yang terstruktur yang saling terkait.  

Proses sistem pengendalian manajemen meliputi tahap-tahap sebagai berikut : 

2.1.2.1 Pemrograman (progaming) 

Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang 

akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan 
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dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan (Anthony, 2005). 

Pemrograman adalah proses penyusunan rencana jangka pendek untuk menjabarkan 

strategic initiative yang dipilih untuk mewujudkan strategic objective (Setyawan, 

1999). 

Pembuatan program merupakan suatu proses memutuskan sifat dan ukuran 

beberapa program yang sudah dilakukan (Maulana, 1993). Dalam pembuatan 

program ini juga sudah diperkirakan beberapa jumlah sumber daya yang akan 

dialokasikan untuk setiap program tersebut. 

Menurut Supriyono (2006) suatu proses penyusunan program akan 

menyangkut 3 macam kegiatan sebagai berikut : 

1. Menyiapkan dan menganalisa program 

2. Menganalisa program-program yang sedang berjalan untuk memperbaiki 

tingkat profitabilitas program tersebut. 

3. Menyusun system koordinasi untuk program-program yang berbeda 

sehingga dapat mengoptimumkan fungsi organisasi secara keseluruhan. 

Manfaat dari perencanaan strategis menurut Anthony (2005) sebagai berikut : 

1. Kerangka Kerja untuk Pengembangan Anggaran 

Manfaat pentinbg dari pembuatan suatu rencana strategis adalah bahwa 

rencana tersebut memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif 

2. Alat Pengembangan Manajemen 

Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen 

yang unggul dalam memperlengkapi para manajer dengan suatu pemikiran 

mengenai strategi dan implementasi. 

3. Mekanisme untuk Memaksa Manajemen Memikirkan Jangka Panjang 
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Proses perencanaan strategis formal memaksa manajer untuk menyediakan 

waktu guna memikirkan maslah-masalah jangka panjang yang penting. 

4. Alat untuk Menyejajarkan Manajer dengan Strategi Korporat 

Debat, diskusi dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan 

mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan menyajarkan manajer 

dengan strategi semacam itu, dan mengungkapkan implikasi dari strategi 

korporat bagi manajer individual. 

Selain mempunyai manfaat, perencanaan strategi juga memiliki keterbatasan. 

Anthony (2005) mengklasifikasifikasikan keterbatasan menjadi tiga. Pertama, 

perencanaan berakhir menjadi “pengisian formulir”, latihan birokrasi tanpa pemikiran 

strategis. Guna meminimalkan resiko dari birokrasi ini, organisasi secara priodik 

sebaiknya memperoleh ide-ide segar atau tidak. Kedua, organisasi mungkin 

menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan 

pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga 

dengan demikian mengabaikan input dari manajemen lini maupun manfat pendidikan 

dari proses tersebut. Ketiga, perencanaan strategis adalah proses yang memakan 

waktu dan mahal.  

2.1.2.2 Penyusunan Anggaran (Budgeting) 

Menurut Anthony (1995) Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan 

yang efektif dalam waktu singkat dan pengendalian dalam organisasi. Biasanya 

mencakup satu tahun berisikan  pendapatan dan beban yang direncanakan untuk 

tahun. Rencana anggaran disajikan dalam kuantitatif, biasanya moneter, istilah yang 

mencakup periode waktu tertentu (Young, 1999) 
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Dalam proses penyususnan anggaran manajemen pusat menetapkan pusat-pusat 

pertanggung jawaban untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam 

proses tersebut. Anggaran yang disusun untuk manajemen dan berisi informasi 

akuntansi merupakan dokumen formal yang menunjukan serangkaian kegiatan yang 

diharapkan oleh manajer yang diberi tanggung jawab. Supriyono(2000) 

membedakan anggaran berdasarkan pusat pertanggung jawaban, yaitu : 

a. Anggaran biaya, dibedakan antara anggaran biaya yang dapat 

diperhitungkan secara teknis dengan anggaran biaya yang berhubungan 

dengan biaya pertimbangan. 

b. Anggaran pendapatan, suatu anggaran pendapatan terdiri dari proyeksi 

penjualan dalam unit dikalikan dengan harga jual. Anggaran ini merupakan 

unsur anggaran rugi laba yang paling kritis dan paling besar derajat ketidak 

pastiannya. 

c. Anggaran rugi laba adalah rencana laba tahunan yang terdiri dari 

serangkaian angka-angka proyeksi keuangan untuk tahun yang 

bersangkutan disertai dengan jadwal pendukung. 

Dalam pembuatan anggaran, terdapat bagian-bagian yang terlibat. Menurut Anthony 

(2005) adalah sebagai berikut : 

1. Departemen Anggaran 

a. Menerbitkan prosedur dan formulir untuk penyusunan 

anggaran. 

b. Mengkordinasikan dan menerbitkan setiap tahunnya asumsi-asumsi dasar 

tingkat korporat yang akan menjadi dasar untuk anggaran. 
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c. Memastikan bahwa informasi disampaikan dengan semestinya antar unit 

organisasi yang saling terkait. 

d. Memberikan bantuan bagi pembuat anggaran dalam penyusunan 

anggaran. 

e. Menganalisis anggaran yang diajukan dan memberikan rekomendasi, 

pertama kepada pembuat anggaran dan kemudian kepada manajemen 

senior. 

f. Menangani proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. 

g. Mengoordinasikan pekerjaan dari departemen anggaran di eselon-eselon 

yang lebih rendah. 

h. Menganalisis kinerja yang dilaporkan terhadap anggaran, 

menginterpretasikan hasilnya, dan membuat laporan ringkasan untuk 

manajemen senior.  

2.  Komite Anggaran  

Komite anggaran terdiri dari anggota-anggota manajemen senior, seperti 

Chief Executive Officer (CEO), Chief Operating Officer (CFO), dan Chief 

Financial Officer (CFO). Di beberapa perusahaan, CEO membuat keputusan 

tanpa komite. Komite anggaran melaksanakan suatu peranan yang penting. 

Komite tersebut meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing 

anggaran. Dalam perusahaan besar yang terdiversivikasi, komite anggaran 

mungkin hanya bertemu dengan eksekuif operasi senior untuk meninjau anggaran 

dari suatu unit nisnis atau sekelompok  unit bisnis. 

Proses penyusunan anggaran di suatu organisasi menurut Anthony (2005) adalah sebagai 

berikut : 
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1. Penerbitan Pedoman 

Perencanaan strategis adalah permulaan dari proses penyusunan anggaran. Jika 

perusahaan tidak memiliki rencana strategis, maka manajer perlu memikirkan 

masa depan dengan cara yang disarankan sebagai dasar untuk penyusunan 

anggaran. Dengan demikian ada atau tidak adanya rencana strategis langkah 

pertama adalah membuat pedoman yang mengatur penyusunan anggaran, untuk 

disebarkan kepada semua manajer. Semua pusat tanggung jawab harus mengikuti 

sebagian dari pedoman ini, seperti asumsi inflasi secara umum dan inflasi untuk 

pos-pos tertentu seperti upah, kebijakan korporat mengenai berapa banyak 

karyawan yang dapat diromosikan, kompensasi di tiap tingkat upah dan gaji, 

termasuk tunjangan, dan kemungkinan untuk memekukan perekrutan.  

2. Usulan Awal Anggaran 

Menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat tanggung jawab, dibantu dengan 

stafnya, mengembangkan permintaan anggaran. Oleh karena sebagian besar pusat 

pertanggung jawab, akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, 

dan sumber daya lain yang sama seperti yang mereka miliki saat ini, maka 

anggaran ini didasarkan pada tingkatan yang ada, yang kemudian dimodifikasi 

sesuai dengan pedoman. 

 

 

3. Negosiasi 

Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini 

merupakan inti dari proses tersebut. Atasan cenderung untuk menilai validitas 

dari tiap penyesuaian. Biasanya, pertimbangan yang mempengaruhi adalah 
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bahawa kinerja di tahun anggaran sebaiknya merupakan perbaikan dari kinerja 

tahun berjalan. Atasannya tersebut menyadari bahwa ia akan menjadi pembuat 

anggaran di tingkat berikutnya. Dari proses anggaran dan, oleh karena itu harus 

siap untuk mempertahankan anggaran yang pada akhirnya disetujui. Perbedaan 

antar jumlah anggaran dan estimasi terbaik disebut slack. Biasanya para atasan 

berusaha untuk menemukan dan menghilangkan slack. 

4. Tinjauan dan Persetujuan 

Usulan anggaran diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam 

organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analis 

mengumpulkan ptongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa 

totalnya. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada 

CEO, CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada dewan 

direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember, tepat sebelum awal 

tahun anggaran.  

5. Revisi Anggaran 

Salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran adalah prosedur 

untuk merevisi anggaran setelah disetujui. Jelasnya, jika dapat direvisi sesuai 

dengan keinginan pembuat anggaran, maka tidak ada gunanya meninjau dan 

menyetujui anggaran di awal. Di lain pihak, jika asumsi anggaran ternyata 

menjadi tidak realistis sehingga perbandingan angka aktual terhadap anggaran 

adalah tidak berarti, maka revisi anggaran mungkin diinginkan. 

2.1.2.3  Pelaksanaan dan Pengukuran (operating and measurement) 
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Setelah menyusun anggaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan dan 

pengukuran. Dalam tahap ini anggaran oleh manajer pusat pertanggungjawaban, dan 

akuntansi bertanggung jawab mencatat masukan yang sesungguhnya dikonsumsi dan 

pendapatan yang sesungguhnya diperoleh oleh pusat pertanggung jawaban 

(Supriyono, 2000). Data yang dikelompokan menurut program digunakan sebagai 

dasar yang akan datang, sedangkan data yang dikelompokan menurut pusat 

pertanggungjwaban digunakan untuk mengukur prestasi kerja manajer pusat 

pertanggungjawaban. 

2.1.2.4 Pelaporan Data Analisis (reporting and analysis) 

Tahap terakhir dari proses pengendalian manajemen adalah pelaporan dan 

analisis. Dalam tahap ini data akuntansi yang sudah terkumpul menurut program dan 

menurut pusat pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam 

laporan keuangan tidak hanya disajikan informasi akuntansi saja, namun meliputi pula 

informasi non akuntansi (Supriyono, 2000).  

Menurut Young (1999) informasi yang terdapat di pelaporan memiliki beberapa 

tujuan, yaitu : 

1. Laporan adalah untuk mengkordinasikan dan mengkontrol aktivitas 

sekarang di suatu organisasi. 

2. Laporan digunakan untuk mengevaluasi kinerja operasi.  

3. Laporan digunakan untuk mengevaluasi program di suatu organisasi.  

2.2 Organisasi Nirlaba 

Menurut David Young (1999) menyatakan organisasi nirlaba adalah organisasi 

yang mempunyai tujuannya tidak untuk mendapatkan laba untuk pemiliknya. Biasanya 
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tujuannya adalah memberikan jasa. Menurut Anthony (2005), organisasi nirlaba adalah 

organisasi yang tidak dapat mendistribusikan aktiva atau labanya kepada anggotanya, 

pejabatnya, ataupun direkturnya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari 

sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan 

apapun dari organisasi tersebut (PSAK No 45, 2004:1). Organisasi nirlaba tidak 

mempunyai saham-saham kepemilikan yang dapat di perjualbelikan dan kelebihan 

pendapatan dengan pengeluaran tidak dihitung sebagai keuntungan, tetapi digunakan 

untuk memperbesar kapasitas jasa yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba tersebut 

(Syakhroza, 2003).  

  Berdasarkan pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa organisasi 

nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak mengutamakan laba dalam menjalankan 

usaha atau kegiatannya. Dalam organisasi nirlaba pada umumnya sumber daya atau dana 

yang digunakan dalam menjalankan segala kegiatan yang dilakukan berasal dari donatur 

atau sumbangan dari orang-orang yang ingin membantu sesamanya. Tujuan organisasi 

nirlaba yaitu untuk membantu masyarakat luas yang tidak mampu khususnya dalam hal 

ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Laba hanya diperuntukan sebagai sumber 

dana untuk membeli aset dan lain-lain (Hawaldi, 2008). Keputusan-keputusan yang 

dibuat oleh manajemen dimaksudkan untuk menghasilkan jasa sebaik mungkin dengan 

sumber daya yang tersedia 

2.2.1 Karateristik Organisasi Nirlaba 

Menurut Anthony (2005), organisasi nirlaba adalah organisasi yang memiliki 

karateristik khusus di dalamnya, yakni : 

1. Tidak adanya pengukuran laba 
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Tujuan dominan organisasi bisnis adalah untuk mencapai laba atau 

kembalian investasi yang memuaskan sehingga laba dan kembalian investasi 

merupakan ukuran-ukuran kinerja yang penting di organisasi bisnis. Namun, 

organisasi nirlaba tidak menggunakan laba maupun kembalian investasi sebagai 

ukuran-ukuran dominan untuk penilaian kinerja. Organisasi nirlaba mempunyai 

beberapa tujuan dominan, namun efektivitas organisasi dalam mencapai 

tujuannya mungkin tidak diukur secara kuantitatif dan jika diukur secara 

kuantitatif maka ukuran tersebut tidak dinyatakan dalam ukuran laba atau 

kembalian investasi. 

“Laba” atau selisih pendapatan dan beban juga bermanfaat jika digunakan 

sebagai pengukuran kinerja keuangan organisasi nirlaba. Namun, ada perbedaan 

pokok dengan organisasi berorientasi laba, dalam menggunakan laba sebagai 

pengukur. Semakin tinggi laba dalam organisasi bisnis berarti kinerjanya semakin 

baik, namun dalam organisasi nirlaba besarnya laba seharusnya relative kecil. 

Laba yang semakin besar akan menunjukan bahwa organisasi nirlaba tersebut 

kurang dapat memberikan pelayanan social pada masyarakat. Tetapi, Rugi yang 

terlalu besar yang tidak diikuti oleh donasi dari masyarakat juga dapat 

mengakibatkan kebangkrutan organisasi nirlaba. Jadi, meskipun kinerja keuangan 

bukan tujuan dominan organisasi nirlaba, namun tujuan keuangan tatap 

diperlukan.   

2. Modal Kontribusi 

Modal organisasi bisnis didominasi oleh ekuitas pemilik misalnya untuk 

perseroan terbatas disebut pemegang saham sehingga timbul transaksi dengan 

para pemiliknya. Dalam organisasi nirlaba modalnya terdiri dari dua, yaitu modal 
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pabrik dan sumbangan. Modal pabrik meliputi gedung, peralatan, atau kontribusi 

dana untuk memperoleh aktiva. Modal sumbangan (donasi) adalah modal 

sumbangan donatur. Dalam kedua organisasi ini, laba menambah modal. Dalam 

organisasi bisnis timbul transaksi distribusi laba misalnya pembagian dividen, 

namun dalam organisasi nirlaba tidak. Modal donasi dapat digolongkan menjadi 

dua yaitu plant dan endowment. Plant mencakup sumbangan dan ekuipment atau 

sumbangan dana untuk membeli bangunan dan equipment. Endowment adalah 

pemberian dana dari para donatur kepada organisasi nirlaba dengan ketentuan 

bahwa jumlah pokok dana tersebut harus diinvestasikan dan dipertahankan tetap, 

hanya laba atau penghasilan dari investasi yang boleh digunakan untuk operasi 

atau kegiatannya.  

3. Organisasi nirlaba menggunakan pencatatan sistem akuntansinya dengan cara 

akuntansi dana. 

Banyak organisasi nirlaba yang menggunakan akuntansi dana. Akuntansi 

dana adalah proses untuk menghasilkan informasi mengenai setiap tipe dan yang 

diterima dan pengguna setiap tipe dana tersebut. Dana dapat digolongkan menjadi 

empat, yaitu dana lancar bebas atau dana operasi atau dana umum, dana lancar 

terbatas (untuk tujuan tertentu), dana plant (aktiva tetap), dana endowment.   

 

 

4. Pengelolaan 

Badan penguasa dalam organisasi nirlaba disebut dewan trustees atau wali 

amanat. Biasanya, para anggota atau pengurus tidak dibayar. Wali amant 
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mempunyai tugas utama, yaitu mengarahkan dan mengawasipara eksekutif agar 

bekerja sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, mencari dana 

dari para donatur, memutuskan pengangkatan dan pemebrhentian eksekutif 

puncak, dan mewakili organisasi dalam hubungan penting dengan pihak-pihak 

luar.  

Selain karakteristik yang diatas, organisasi nirlaba memiliki keistimewaan 

tersendiri. SE Nomor S-34/PJ.4/1995 menurut UU Pajak, yang berisi bahwa selama 

organisasi nirlaba bergerak di bidang sosial meskipun tergolong subjek pajak organisasi 

tersebut tidak perlu membayar pajak penghasilan. 

2.2.2 Jenis Organisasi Nirlaba  

Organisasi nirlaba adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial. Jenisnya 

banyak ragamnya. Menurut Priyono, sebagaimana dikutip oleh Nainggolan (2005) 

lembaga nirlaba di Indonesia terbagi menjadi empat, yaitu : 

1. Lembaga keagamaan : termasuk di sini lembaga yang bergerak di bidang 

keagamaan seperti Nahdatul Ulama, Muhamadyah, dan lain sebagainya. 

2. Organisasi kesejahteraan sosial : termasuk di sini yang berskala nasional 

seperti BKKKN (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Nasional) hingga 

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). 

3. Organisasi Kemasyarakatan : termasuk dalam golongan ini adalah organisasi 

sosial berdasarkan profesi seperti LP3Es, organisasi kemasyarakatan biasa 

seperti Organisasi Keluarga Berencana Indonesia dan lain sebagainya. 

4. Lembaga swadaya masyarakat : bentuk ini mencakup yayasan-yayasan amal 

dan filantropis, asosiasi kepentingan khusus, koperasi, dan sebagainya.  
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David Young (1999) di dalam bukunya memberikan beberapa jenis dari organisasi 

nirlaba, seperti bagan di bawah ini : 

Gambar 2.2 

Jenis Organisasi Nirlaba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : David Young (1999) 
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2.2.3 Sistem Pengendalian Manajemen Organisasi Nirlaba 

Menurut sistem pengendalian manajemen organisasi nirlaba dan organisasi bisnis 

memiliki banyak perbedaan. Perbedaan yang timbul antara lain :  

a. Pada organisasi bisnis manajemen, keputusan dibuat manajemen untuk 

meningkatkan laba, sedangkan organisasi nirlaba keputusan dibuat oleh 

manajemen untuk meningkatkan layanan terbaik dengan menggunakan sumber 

daya yang ada. Sukses pada organisasi bisnis diukur dari peningkatan jumlah laba 

yang diperoleh, sedangkan pada organisasi nirlaba, sukses diukur berdasarkan 

seberapa banyak jasa yang dihasilkan dan bagaimana baiknya layanan itu 

dilakukan.  

b. Organisasi bisnis hanya menjalankan produksinya atau jasanya supaya memuaskan 

konsumen untuk memperoleh laba, sedangkan pada organisasi nirlaba, organisasi 

harus menerima dana dari pendapatan operasi jika ingin bertahan dalam 

menyediakan barang atau jasa. Perbedaan utama disini adalah mengenai alokasi 

dana.  

2.3 Yayasan 

Salah satu contoh dari organisasi nirlaba adalah yayasan. Pengertian yayasan 

menurut Departemen Hukum dan Ham adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan 

yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tertentu di bidang sosial, 

keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (UU Yayasan No 16 

Tahun 2001, pasal 1 ayat 1). 

Pengertian yayasan menurut Bregstein sebagaimana dikutip dalam Sularto (2009):  
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“Yayasan adalah suatu badan hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, 

yang tidak bertujuan untuk membagikan kekayaan dan penghasilan kepada pendiri 

dan penguasa di yayasan tersebut, kecuali sepanjang digunakan dengan adil”. 

2.3.1 Peraturan Yayasan  

Pendirian yayasan di Indonesia selama ini ternyata hanya dilakukan berdasarkan 

kebiasaan, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Padahal 

yayasan di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan yang sangat 

pesat.  

Memperhatikan hal tersebut di atas, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban 

hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip 

keterbukaan dan akuntanbilitas, maka lahir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 

tentang yayasan. Namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut dalam 

perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum 

dalam masyarakat serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai 

penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tersebut.  

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pada tanggal 6 Oktober 2004, Presiden 

Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan.  

Pemerintah juga menegluarkan suatu bentuk peraturan yang mengatur Yayasan. 

Yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008. Peraturan ini 

dibuat oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat untuk memahami atas 
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Undang-Undang yang telah dibuat, dan agar masyarakat juga bisa turut aktif mengawasi 

jalannya sebuah yayasan.    

2.3.2 Sistem Pengendalian Manajemen Yayasan 

Sistem pengendalian manajemen terdiri dari dua, yaitu struktur dan proses. Pada 

bagian ini penulis akan memaparkan sistem pengendalian manajemen yayasan dari 

keduanya. David Young (1999) di dalam bukunya, sebagai berikut : 

2.3.2.1 Struktur Sistem Pengendalian Manajemen di Yayasan. 

Menurut Young (1999), pengertian struktur di sistem pengendalian manajemen, 

yaitu struktur adalah sistem. Tahap pertama adalah planning dan control. Kedua adalah 

lingkungan pengendalian manajemen. Perencanaan yaitu memutuskan apa yang harus 

dilakukan dan bagaimana yang ini harus dilakukan, sedangkan kontrol, yaitu 

meyakinkan bahwa hasil diinginkan telah diperoleh. Aktivitas perencanaan dan kontrol 

terdiri dari tiga, yaitu strategic planning, management control, task control. Sedangkan 

untuk lingkungan pengendalian manajemen terdiri dari Struktur organisasi, informasi 

akuntansi, dan informasi biaya.  

1. Perencanaan Strategi (strategic planning) 

Suatu organisasi mempunyai lebih dari satu tujuan. Strategi organisasi dimana 

management senior di suatu organisasi memutuskan antara tujuan dan budaya umum dari 

aktivitas yang harus dilakukan di organisasi tersebut. Strategic planning adalah proses 

untuk memutuskan tujuan dari organisasi dan menentukan langkah apa untuk meraih 

tujuan tersebut (Young, 1999).  

Perencanaan strategi disajikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi dari 

yayasan tersebut. Visi adalah pernyataan dari tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi 
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adalah tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut (David, 2006). 

Visi dan misi dapat direpresentasikan dalam keunggulan kompetitif atau kekurangan 

yayasan.   

Yayasan adalah organisasi nirlaba. Artinya dalam aktivitas sehari-hari, yayasan 

tersebut tidak berfokus pada pencapaian laba, melainkan memberikan pelayanan sosial 

kepada masyarakat. Pernyataan dari visi misi dari yayasan juga akan berbeda dari 

organisasi profit lainnya. Contoh : Yayasan X, Visi : menjadi yayasan, untuk saling 

menolong, cinta sesama, sesuai syariat Islam. Misi : melakukan kegiatan-kegiatan 

sosial untuk membantu sesama. 

2. Pengendalian Tugas (task control) 

Kontrol  tugas adalah proses dari keyakinan, bahwa tugas yang dilaksanakan 

sudah efektif dan efisien (Young, 1999). Misalnya di Rumah sakit, Kontrol inventaris 

alat kedokteran, berbeda dengan sistem daftar pasien. Di Yayasan control tugas bisa 

dalam bentuk pengaturan inventaris yang ada. Jaman sekarang, karena teknologi sudah 

berkembang, control tugas tersebut telah otomatis. Sistem sekarang sudah menggunakan 

komputer.  

Pengendalian tugas juga terdiri dari kebijakan dan prosedur. Adapun syarat dari 

penetapan kebijakan menurut BPKP (1999) adalah sebagai berikut: 

1. Kebijakan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. 

2. Kebijakan harus jelas dan dibuat secara tertulis. 

3. Kebijakan dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi. 

4. Kebijakan harus konsisten dengan tujuan organisasi.  
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Selain itu ada beberapa syarat yeng terkait dalam pembuatan prosedur menurut 

BPKP (1999) adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur harus dapat diidentifikasikan secara jelas agar dapat membantu 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Prosedur harus dibuat secara tertulis dan jelas. 

3. Prosedur harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait. 

4. Pelaksanaan prosedur harus dikaji ulang secara berkala.  

3. Pengendalian manajemen (management control) 

Perpaduan antara perencanaan dan aktivitas control adalah fungsi pengendalian 

manajemen. Di pengendalian manajemen, gol dan strategi di putuskan pada saat proses 

perencanaan strategis diterima. Pengendalian manajemen harus melakukan dengan 

implementasi dari strategi dan pencapaian dari gol tersebut. Fungsi dari pengendalian 

manajemen yaitu mencoba untuk meyakinkan bahwa penerapan organisasi strategi ini 

telah efisien dan efektif.   

Pengendalian manajemen terdiri dari dua faktor yaitu, lingkungan dalam dan luar 

perusahaan. Faktor dari dalam terdiri dari struktur organisasi, program, informasi sistem, 

budaya organisasi, dan norma, sedangkan dari luar organisasi adalah hubungan dengan 

customer dan klien.  

4. Struktur organisasi 

Menentukan struktur pusat tanggung jawab adalah salah satu aktivitas yang 

dilakukan di tahap ini. Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan jenis-jenis pusat 

pertanggungjawaban di organisasi laba, yaitu pusat pendapatan, pusat beban, pusat laba, 

pusat investasi.  
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Yayasan memiliki perbedaan pusat pertanggung jawaban dari jenis organisasi 

laba lainnya. Menurut Young (1999) organisasi nirlaba, termasuk yayasan pusat 

pertanggung jawabannya disebut dengan mission center or service center. Keluaran dari 

service center adalah mencakup secara langsung dari objektif organisasi tersebut. 

keluaran dari satu pusat jasa (service center) merupakan sumbangkan ke pekerjaan 

dengan ke pusat tanggung jawab lain. keluaran ini adalah salah satu input dari pusat 

pertanggung jwaban itu sendiri.  

Tahap selanjutnya adalah hubungan organisasi. Terdiri dari gambaran umum 

organisasi, struktur organisasi, pengawasan, dan informasi akuntansi. Undang-Undang 

No 16 Tahun 2001 Pasal 9 dan 10 serta Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Pasal 11 dan 

12 berisi tentang syarat awal pendirian yayasan. Pendirian yayasan dilakukan dengan 

akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia (UU No 16 Tahun 2001 pasal 9 Ayat 2). 

Selanjutnya adalah yayasan dituntut untuk membuat Anggaran Dasar Rumah Tangga 

(ADRT) (UU No 16 Tahun 2001 Pasal 14). ADRT tersebut berisikan nama dan tempat 

kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, jangka 

waktu pendirian, jumlah kekayaan awal, dan lain sebagainya (Pasal 14 ayat 2). 

Penjelasan diatas, merupakan gambaran umum yang harus ada di yayasan.  

Struktur organisasi adalah pembagian jabatan serta wewenangnya disebuah 

yayasan. Suatu pendirian yayasan harus jelas siapa yang menjadi pembina, pengurus, dan 

pengawas (UU Yayasan no.28 Tahun 2004, Bab IV, Pasal 28-47).  

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta 

memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan (UU yayasan 

No 16 Tahun 2001, Pasal 40 Ayat 1). Pengawas di sebuah organisasi biasanya terdri dari 

dua yakni dari pihak dalam dan luar organisasi. Di sebuah yayasan memiliki pengawas 
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sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang berwenang, tugas dan tanggung 

jawabnya diatur dalam anggaran dasar (UU yayasan No 16 Tahun 2001, Pasal 40 Ayat 

2).  

5.  Informasi  

Young (1999) di dalam bukunya dijelaskan bahwa informasi yang dibutuhkan 

ada dua yaitu informasi yang sifatnya kualitatif dan kuantitatif. Biasanya keduanya 

terdapat laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan yayasan sama seperti dengan 

laporan keuangan organisasi lainnya, yaitu mencakup laporan posisi keuangan pada 

akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan (UU No 

16 Tahun 2001 Pasal 49 Ayat 1). Laporan tahunan ini selain berguna untuk pihak 

manajemen, juga berguna untuk pemerintah dan masyarakat sekitar. Sehingga diperlukan 

standar yang mengaturnya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 

Tahun 2004 mengatur secara keseluruhan pelaporan keuangan di organisasi nirlaba. 

Dengan adanya standar pelaporan, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat 

lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. 

6. Informasi biaya 

  Pusat biaya terdiri dari pusat biaya beban, pusat biaya pendapatan, pusat biaya 

laba, dan pusat biaya investasi. Berebeda untuk yayasan yang berjenis organisasi nirlaba. 

Banyak organisasi nirlaba menetapkan dasar penetapan harga layanan berdasarkan 

“biaya penuh” (full cost).  

Harga berdasarkan biaya penuh merupakan jumlah dari biaya langsung, biaya 

tidak langsung, dan mungkin penyisihan kecil untuk meningkatkan ekuitas organisasi 

(Anthony, 2005). Menurut Young (1999), biaya penuh adalah jumlah dari seluruh biaya 
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yang dikeluarkan dari sutu objek. Biasanya biaya penuh disebut juga sebagai biaya 

program. Biaya penuh terditi dari biaya langsung ditambah biaya tidak langsung.  

2.3.2.2 Proses Sistem Pengendalian Manajemen di Yayasan. 

Menurut Young (1999), pengertian proses di sistem pengendalian manajemen, yaitu 

proses adalah apa yang akan dilakukan. 

1. Pemrograman (programming) 

Pemrograman adalah proses memutuskan program-program utama yang akan 

dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir jumlah 

sumber daya yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap program jangka panjang beberapa 

tahun yang akan datang (Triyane, 2005). Program adalah satu tindakan terencana itu 

dimaksudkan untuk menolong organisasi mencapai tujuannya (Young, 1999). Dalam 

perusahaan yang berorientasi laba, setiap produk utama atau lini produk disebut sebagai 

program, yayasan sebagai organisasi nirlaba, bentuk utama jasa organisasi yang 

ditawarkan merupakan suatu program. 

Menurut Young (1999), proses memutuskan suatu program bisa secara formal 

dan informal. Pemutusan secara informal terdiri dari initiation, screening, technical 

analysis, political analysis, decision and selling, sedangkan secara formal sebagai 

berikut : 

1. preparation and dissemination of guidelines  

Proses dimulai dengan persiapan dan penghamburan petunjuk. Para staf 

mendiskusikan dengan manager untuk membuat suatu program dengan melihat 

peluang-peluang yang ada. 

2. preparation of of program memorandum 
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Setelah menerima petunjuk, selanjutnya para manajer mempersiapkan penjelasan 

tujuan dari program yang ingin dibuat. Dokumen ini disebut program 

memorandum. Memorandum program menjelaskan seperti penjelasan kegiatan 

yang relevan untuk suatu program, aktivitas yang spesifik dari suatu program, 

estimasi sumber daya yang dibutuhkan, dan antisipasi keluaran.  

3. staff analysis of program memorandum 

Tahap selanjutnya setelah program momerendum telah dibuat adalah staf 

analisis melakukan pengujian untuk memastikan program yang dibuat untuk 

tujuan utamanya.  

4. discussion of proposed program with line managers 

Program yang telah dibuat, sebelum diberikan kepada pihak berwenang 

yang paling tinggi di sebuah organisasi. Program tersebut di diskusikan oleh 

manajer lini bawah. Menganalisis baik buruk dari program-program tersebut. Di 

yayasan, manajer lini bawah adalah para pengurus, sedangkan posisi paling 

berwenang adalah pembina.  

5. discussion with higher authority and approval 

Tahap terakhir adalah mendiskusikan kepada pihak yang paling atas, yaitu 

Pembina. Apabila menurut Pembina menyetujui atas program yang dirancang, 

program diterima. 

 Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha yang dapat menunjang pencapaian 

maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu 

badan usaha (UU Yayasan No 16 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 1).   
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2. Anggaran (budget) 

Penyususnan anggaran adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk 

pengkuantifikasian, biasanya dalam unit moneter untuk kurun waktu tertentu. Program 

atau strategic plan yang telah disetujui pada tahap sebelumnya, merupakan titik awal 

dalam mempersiapkan anggaran (Triyane, 2005). Anggaran menunjukan jabaran dari 

program program yang ada. Anggaran juga menggambarkan semua biaya-biaya yang 

harus dikeluarkan terhadap suatu program (Young, 1999). Manfaat anggaran adalah 

menyelaraskan dengan rencana strategi, koordinasi, penugasan tanggung jawab, dan 

dasar untuk evaluasi kinerja (Anthony, 2005). 

 Organisasi nirlaba mempunyai kondisi dimana lebih stabil dan dapat diprediksi. 

Sedangkan di organisasi laba bersifat sementara. Kekayaan atau modal dari yayasan 

diperoleh dari wakaf, sumbangan, hibah, dan perolehan lain yang tidak bertentangan 

dengan anggaran dasar (UU No 16 Tahun 2001 Ayat 2). Alasan ini yang membuktikan 

bahwa anggaran di sebuah organisasi nirlaba bersifat stabil dan dapat diprediksi.  

 Menurut Young (1999), anggaran di organisasi nirlaba terdiri dari anggaran 

operasi (operating budget) dan anggaran modal (capital budget). Anggaran operasi 

berisikan segala aktivitas keuangan (pendapatan, beban, dan output). Sedangkan 

anggaran modal terdiri dari proyek modal yang bertujuan untuk pembiayaan. Jika 

anggaran operasi bersifat expenses basis, anggaran modal merupakan rencana jangka 

panjang. Proses untuk penyususnan anggaran operasi, yaitu penentuan pedoman 

anggaran, persiapan anggaran, penentuan anggaran, pelaksanaan anggaran.  

 Dalam melakukan penilaian terhadap aktivitas penegndalian manajemen, aspek 

efektifitas dan efisien merupakan aspek yang sangat penting. Dikatakan efektif apabila 

yayasan mampu mencapai tujuan dan misi organisasi sesuai dengan yang direncanakan. 
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Menurut Henke (1992) keefektifan organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya 

terutama untuk organisasi nirlaba seperti yayasan dapat dilihat pada alokasi dan pada 

anggaran pengeluaran. Semakin banyak alokasi pengeluaran pada departemen/ kegiatan 

maka semakin efektif. Dikatakan efisien apabila yaysan dalam usaha mencapai misi dan 

tujuan menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara tepat. Pengukuran efisiensi 

dapat diperoleh dengan cara membandingkan antara biaya aktual dan anggarannya 

(Anthony, 2005). Selain itu efisien rata-rata pada organisasi nirlaba dapat diukur dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut (Jones, 1996) : 

 Rasio Efisiensi    : INPUT/OUTPUT 

 Tingkat efisiensi rata-rata :  100% - Rasio Efiensi 

 Masalah efisiensi dan efektifitas pada organisai nirlaba, khususnya yayasan 

memang sulit karena tidak adanya unsur laba seperti organisasi bisnis. Akan tetapi bukan 

berarti pada organisasi nirlaba hal ini tidak dapat dilakukan. Adapun untuk menilai 

efisiensi maka alat yang terbaik adalah melalui anggarannya. Hal ini dapat dilakukan 

dengan melakukan perhitungan analisis selisih (variance). Ada beberapa standar yang 

dapat dilakukan untuk menilai efisiensi pada pos-pos anggaran (Purwatiningsih, 1996) : 

1. Realisasi pada anggaran penerimaan harus lebih besar daripada yang 

dianggarkan. Hal ini akan mengakibatkan kondisi yang menguntungkan 

(favorable). 

2. Realisasi pada anggaran pengeluaran harus lebih kecil daripada yang 

dianggarkan. Hal ini menyebabkan timbulnya keuntungan (favorable). Pada 

perkiraan penerimaan semakin besar selisih anatar aktual dengan yang 

direncanakan berarti terjadi perkembangan yang menguntungkan. 
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3. Proposi biaya dan pendapatan tidak boleh menunjukan proposi biaya yang lebih 

besar daripada pendapatan. Sebab apabila biaya lebih besar dari pendapatan 

akan menghasilkan kondisi yang tidak menguntungkan (unfavorable).  

Walaupun demikian pada organisasi nirlaba berlaku suatu hal yang berlawanan 

dengan prinsip pada organisasi bisnis terutama pada yayasan keagamaan. Seringkali 

organisasi tidak efisien tetapi efektif bahkan terkadang organisasi efektif tetapi tidak 

efisien. Penilaian mengenai hal ini tergantung dari bagaimana melihat pencapaian dari 

tujuan organisasi tersebut.  

4. Operasi dan pengukuran (Operating and measurement) 

 Selama satu periode, program dan anggaran dilaksanakan. Segala sesuatu yang 

telah dirancang di tahun sebelumnya harus dilaksanakan sebaik mungkin, maka di tahap 

ini juga perlu adanya pengendalian operasi. Young (1999) mengemukakan aktivitasnya 

terdiri dari dua yaitu akuntasi dan kinerja. Akuntasi berfokus pada sistem akuntansi, 

manajemen aset, dan audit. Sedangkan kinerja meliputi teknik keduanya dan kebiasaan.  

Berdasarkan definisi, tujuan yayasan sebagai organisasi nirlaba adalah tidak 

mencari laba. Jadi, walupun keluaran (output) pada organisasi ini dapat diukur dalam 

satuan moneter (seperti di organisasi berorientasi laba), selisih antara keluaran dengan 

masukan dalm bentuk uang tidak akan menjadi ukuran tentang seberapa baik organisasi 

telah mencapai tujuannya. Tujuannya lebih kepada bagaimana menyediakan jasa layanan 

sebanyak-banyaknya dengan sumber daya tertentu, atau menggunakan sumber daya 

sesedikit mungkin untuk menghasilkan jasa tertentu. Dalam kebanyakan situasi, prestasi 

keuangan yang diharapkan dari yayasan sebagai organisasi nirlaba adalah prestasi pulang 
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pokok (break even), artinya secara umum dan jangka panjang, pendapatan harus sama 

dengan pengeluaran.   

5. Pelaporan dan analisis (reporting and analysis) 

Informasi akuntansi di sebuah yayasan sangat diperlukan. Ketentuan ini telah 

diatur di Undang-Undang Yayasan No 16 tahun 2001 pasal 48 – 51. Ikhtisar laporan 

tahuanan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, diaudit oleh 

akuntan publik, serta hasilnya disampaikan kepada Pembina yayasan dan tembusannya 

kepada menteri dan instansi terkait (UU No 28 Tahun 2004 Pasal 52). Jenis laporan 

keuangan yang harus dipenuhi oleh Yayasan sama dengan jenis organisasi nirlaba lainya. 

PSAK 45 mengatur, bahwa laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari 

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk 

organisasi bisnis pada umumnya. Informasi akuntansi ini berisikan laporan tahunan yang 

dibuat oleh yayasan baik kepada masyarakat dan pemerintah. Sebagai akibat organisasi 

nirlaba memiliki karakteristik tersendiri, maka timbul transaksi tertentu misalnya 

penerimaan sumbangan.  

Evaluasi di suatu organisasi sangat diperlukan. Begitu juga di sebuah yayasan 

sebagai organisasi yang berorientasi masyarakat. Prinsip dari evaluasi menurut Young 

(2003) adalah  

1. Evaluasi dibuat tidak beraturan, interval inferquent, biasanya dari lima tahun 

dan dibandingkan pada bulanan atau basis triwulanan 

2. Evaluasi adalah jauh lebih memakan waktu yang lam dibandingkan jauh 

mengawasi secara rutin 

3. Evaluasi biasanya dikendalikan oleh salah satu individu atau tim.  
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4. Teknik yang dipergunakan berbeda.  

Kompensasi adalah salah satu jenis bentuk evaluasi bagi para bagian yang ada. 

Jika kinerja dianggap bagus, maka ketua akan memberikan kompensasi berupa Insentif. 

Sedangkan jika ditemukan adanya kesalahan dan penyelewengan ketua wajib 

memberikan sanksi sesuai. Menurut Anthony (2005) jenis insentif dapat bersifat 

keuangan, psikologis, dan social. Insentif keuangan mencakup kenaikan gaji, bonus, 

tunjangan, dan fasilitas. Insentif psikologis dan social meliputi kemungkinana promosi, 

tambahan tanggung jawab, dan pengakuan (piala, piagam, dan semacamnya). 

2.4 Penelitian Terdahulu  

Pemeriksaan Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen di organisasi Nirlaba 

(studi kasus Gereja di Surabaya) (Subagio Tjahjono, 2002). 

Penelitian ini bertujuan hanya untuk melihat keefektifan dan keefisienan 

pengendalian manajemen pada organisasi nirlaba keagamaan gereja di Surabaya. 

Efektifitas berhubungan dengan sehubungan dengan pencapaian misi dan tujuan 

organisasi. Efisiensi berhubungan dengan anggaran. peneliti menyimpulkan bahwa pada 

organisasi nirlaba keagamaan di Surabaya ternyata : 

1. Pengendalian manajemen untuk bidang organisasi, perencanaan dan kebijakan 

secara umum telah cukup efektif untuk mendukung organisasi dalm pencapaian 

misi dan tujuan organisasi. Dikatakan demikian karena baik pada organisasi BPD 

GBI Surabaya maupun pada BPMSV GKI Jatim yang dijadikan objek penelitian 

dalam pengambilan kebijakan, perencanaan dan penyusunan struktur organisasi, 

organisasi telah mengarahkannya untuk mencapai misi dan tujuannya.  

2. Pengendalian manajemen khususnya untuk bidang pencatatan kurang efektif 

untuk mendukung organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya. Dikatakan 
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demikian karena pada BPD GBI Surabay maupun pada BPMSW GKI Jatim, 

menunjukan kasamaan kelemahan sistem pencatatan yaitu tidak adanya 

pemisahan fungsi antara fungsi pencatatan, penyimpanan dan pengeluaran. 

Disamping itu tidak adanya pengendalian internal makin memperlemah sistem 

pencatatan yang ada. Kurangnya efektifnya pencatatan inilah yang menyebabkan 

timbulnya kesempatan berbuat kecurangan yang mengakibatkan organisasi tidak 

mampu melindungi aktiva dan informasi yang dimilikinya dengan baik.  

3. Pada organisasi nirlaba keagamaan gereja Surabaya, prosedur yang ada telah 

disusun untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Akan tetapi karena manfaat 

yang diperoleh tidak lebih besar atau sama dengan biaya yang dikeluarkan, hal ini 

menunjukan bahwa prosedur itu disusun dengan kurang memperhatikan unsur 

efisiensi. Sebagai akibatnya maka beban pengeluaran organisasi semakin 

bertambah sementara manfaat yang diperoleh boleh dibilang kecil.  

4. Penilaian terhadap efisiensi organisasi nirlaba tidak boleh dipisahkan begitu saja 

dari efektifitas organisasi dalam mencapai misi dan tujuannya. Oleh karena pada 

organisai nirlaba ada kaitan antara efisiensi dan efektifitas organisasi. Pada 

oragnisasi nirlaba keagamaan gereja di Indonesia khususnya di Surabaya ada 

indikasi bahwa semakin efektif organisasi menjalankan misi dan tujuannya maka 

organisasi cenderung kurang efisien dan sebaliknya. Penelitian ini misalnya, pada 

Gereja Bethel Indonesia, tingkat efisiensi hanya 3%. Akan tetapi karena 

pengeluaran sebagian besar digunakan oleh departemen utama yang dapat 

menunjang misi organisasi, maka dapat disimpulkan organisasi cukup efektif tapi 

kurang efisien.  
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2.5 Kerangka Pemikiran 

Setiap jenis organisasi yang ada membutuhkan suatu sistem pengendalian, yang 

disebut sistem pengendalian manajemen. Sistem ini terdiri dari dua aktivitas, yaitu 

struktur dan proses. Sistem pengendalian manajemen di jenis organisasi laba adalah 

untuk mendapatkan efektif dan efisiensi di organisasi tersebut. 

  Tidak berbeda dengan jenis organisasi lainnya, organisasi nirlaba juga 

memerlukan sistem pengendalian manajemen. Organisasi nirlaba memiliki beberapa 

karakteristik khusus di dalamnya, seperti tidak memprioritaskan laba. Sehingga sistem 

pengendalian manajemen di sebuah organisasi nirlaba, selain unuk mendapatkan efektif 

dan efisien, juga untuk melihat apakah organisasi tersebut berjalan sesuai dengan tujuan 

utamanya. Tujuan utama dari organisasi nirlaba adalah menyediakan layanan sosial. 

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh manajemen dimaksudkan untuk menghasilkan 

jasa sebaik mungkin dengan sumber daya yang tersedia. 

Yayasan adalah salah satu bentuk dari organisasi nirlaba. Pengertian yayasan 

menurut Bregstein sebagaimana dikutip dalam Sularto (2009) adalah suatu badan 

hukum, yang didirikan dengan suatu perbuatan hukum, yang tidak bertujuan untuk 

membagikan kekayaan dan penghasilan kepada pendiri dan penguasa di yayasan 

tersebut, kecuali sepanjang digunakan dengan adil.  

Yayasan juga memiliki sistem pengendalian manajemen yang sama dengan 

organisasi nirlaba lainnya. Terdiri dari dua aktivitas, yaitu struktur dan proses. Pertama 

planning dan control. Kedua adalah lingkungan pengendalian manajemen. Aktivitas 

perencanaan dan kontrol terdiri dari tiga, yaitu strategic planning, management control, 

task control. Untuk lingkungan pengendalian manajemen terdiri dari Struktur organisasi, 
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informasi, dan informasi biaya, sedangkan proses meliputi programming, budget, 

operating and measurement, reporting and analysis.  

Yayasan Forkis adalah yayasan yang bergerak di bidang keagamaan. Dimana 

modal utamanya diperoleh dari Infaq masyarakat sekitar. Infaq tersebut di dalam 

perkembangannya telah menghasilkan Fardhu Kifayah, Jasa Penyewaan Tenda, 2 buah 

Ambulans, dan menyantuni anak yatim piatu  dan Dhua‟fa setiap bulannya.   

Dari penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian, untuk melihat penerapan 

sistem pengendalian manajemen yang diterapkan di yayasan forkis. Sistem pengendalian 

manajemen yang diterapkan apakah telah sesuai untuk membantu agar kegiatan sehari-

hari bisa berjalan efektif dan efisien, intinya adalah harus sesuai dengan tujuan utama 

dari yayasan tersebut.  Gambar 2.3 dibawah ini adalah skema kerangka pemikiran dari 

penelitian ini.  
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Gambar 2.3 

Bagan Kerangka Pemikiran  
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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan sistem pengendalian manajemen yang diterapkan 

oleh sebuah organisasi nirlaba, yaitu yayasan. Penelitian dilakukan di Yayasan FORKIS, 

berlokasi Perumahan Harapan Baru I, JL. Jambu Air Ujung Kelurahan Kota Baru, 

Kecamatan Bekasi Barat 17133. Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada 

tanggal 1 Juli  2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010.  

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang berusaha menggambarkan keadaan 

yang terdapat pada suatu organisasi berdasarkan fakta nyata pada situasi yang diselidiki, 

disertai dengan analisis dan proses lebih lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah 

dipelajari. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu yayasan dan masalah yang diteliti 

bersifat khusus, sehingga penulis tidak membandingkannya dengan yayasan lain yang 

sejenis. 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus. Studi 

kasus merupakan penelitian untuk menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu 

waktu dan kegiatan (program, institusi atau kelompok) serta mengumpulkan informasi 

yang rinci dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama suatu 

periode tertentu (Hermawan, 2005). 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Data Yang Dihimpun 

Jenis data yang dihimpun adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan atau data yang penyajiannya tidak 

menggunakan angka, akan tetapi menggunakan kriteria (kata, kalimat, gambar dan 

skema) (Supranto, 2000). Data kualitatif ini berupa sejarah, kebijakan, prosedur, struktur 

organisasi, perkembangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan sistem pengendalian 

manajmen (SPM)  khususnya yang dilaksanakan oleh Yayasan FORKIS. Adapun data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan atau data yang penyajiannya 

menggunakan angka. Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Anggaran dari salah satu program di Yayasan FORKIS   

2. Laporan realisasi dari salah satu program di Yayasan FORKIS 

.  

3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu 

organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain 

(Supranto, 2000).  Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu pengumpulan data secara langsung ke yayasan akan diteliti untuk 

memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dengan permasalahan yang 
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akan diteliti. Data yang dibutuhkan bukan hanya data primer tetapi juga data 

sekunder. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu: 

a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dan pencatatan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian Pengumpulan data primer berupa keterangan-keterangan yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen intern Yayasan FORKIS yang terkait 

dengan SPM dengan cara mencatat data-data yang diperlukan. Serta dengan 

mengumpulkan data-data angka seperti anggaran dan laporan keuangan 

Yayasan. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya Jawab 

untuk mendapatkan informasi tentang permaslahaan yang diteliti dengan 

pihak-pihak yang berwenang. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan 

tanya jawab dengan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. 

c. Kuesioner, yaitu daftar pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan berupa 

formulir pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan berupa formulir yang 

diajukan secara tertulis. Kuesioner ini ditujukan untuk seluruh pengurus lini 

atas hingga lini bawah untuk melengkapi informasi yang diperlukan dalam 

penyusunan skripsi ini. Jumlah responden terdiri dari 13 orang.   

2) Penelitian Kepustakaan 

Dalam studi kepustakaan ini penulis mengumpulkan dan mempelajari berbagai 

teori dan konsep dasar yang berhubungan dengan maslah yang diteliti. Studi 

kepustakaan dilakukan untuk mencari sumber data sekunder yang akan 

mendukung penelitian dengan cara mengumpulkan semua data teoritis baik yang 

berasal dari bahan kuliah maupun literatur lainnya. Selain mencari sumber data 
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sekunder yang mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai 

kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang sehingga 

dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan pelaksanaan yang 

sebenarnya terjadi dalam perusahaan yang diteliti. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif adalah bagian dari statistik yang menitikberatkan pada pengumpulan, 

penyajian, pengolahan serta peringkasan data. Dengan statistik deskriptif ini penyajian 

data dilakukan dengan tujuan agar data yang tersusun menjadi lebih mudah dilihat atau 

dipahami secara visual. Untuk keperluan itu maka data dapat ditampilkan dalam wujud 

grafik, diagram atau tabel (Hamdani, 2007).  

Cara yang dilakukan dalam melakukan pengolahan data di penelitian ini, dimulai 

dari pemilihan tempat penelitian sampai kepada studi lapangan yang terdiri dari 

mengambil dan mengumpulkan data serta melakukan pengolahan data yang sesuai 

dengan teori. Maksud dan tujuan dilakukan metode penelitian ini adalah pencarian fakta 

dengan interpretasi yang tepat serta membuat gambaran secara sistematis, aktual dan 

akurat mengenai fakta dari objek yang diselidiki. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Yayasan FORKIS 

 Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah (FORKIS) adalah organisasi nirlaba yang 

bergerak di bidang sosial kemasyarakatan serta bernafaskan islam dan pancasila. 

FORKIS berlokasi di Perumahan Harapan Baru I, JL. Jambu Air Ujung Kelurahan Kota 

Baru, Kecamatan Bekasi Barat 17133. Yayasan FORKIS berdiri sendiri 

(Independent/Lembaga Swadaya Masyarakat).  

Dibentuk tanggal 26 November 1989, FORKIS adalah suatu wadah perkumpulan 

masyarakat muslim di wilayah Perumahan Harapan Baru yang terdiri dari berbagai 

macam suku dan budaya. Forum FORKIS didirikan untuk mempersatukan semua warga. 

Pengurus awalnya dijabat oleh para Ustad dan petinggi agama di wilayah tersebut. Oleh 

karena kebutuhan sosial masyarakat mengalami peningkatan, maka pengurus 

memutuskan untuk menjadikan FORKIS sebagai badan hukum menjadi Yayasan. 

Pengesahan dilakukan di Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bagijo SH, 

Bekasi tanggal 11 Juni 1991, Nomor 12 dengan nama “Yayasan FORKIS”. 

   Sesuai dengan UU Yayasan No 16 Tahun 2001 Pasal 14, Yayasan harus memiliki 

Anggaran Dasar Rumah Tangga. Yayasan FORKIS mempunyai Anggaran Dasar Rumah 

Tangga(ADRT). Anggaran Dasar Rumah Tangga FORKIS terdiri dari 13 Pasal. 

Anggaran Dasar FORKIS telah mengalami perubahan sekali dari awal berdirinya. 

Perubahan itu tercatat pada tanggal 21 November 2007. Perubahan tersebut meliputi 

perbaharuan kegiatan serta aturan.  
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Yayasan FORKIS, terhitung dari awal berdirinya tahun 1989, sudah berganti 

delapan kepengurusan. Syarat, periode, hak dan kewajiban pengurus diatur pada 

anggaran Dasar Rumah Tangga Yayasan FORKIS. Perganitian periode kepengurusan 

FORKIS selama 3 (tiga) tahun sekali. Adapun syarat untuk menjadi pengurus FORKIS 

adalah sebagai berikut : 

1. Telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun 

2. Berdomisili tetap di kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat 

3. Berdedikasi tinggi terhadap FORKIS 

4. Memiliki Integritas tinggi yang menjunjung syariat Islam 

5. Pengurus FORKIS dilarang merangkap jabatan structural dan jabatan di 

organisasi otonon dan amal usaha FORKIS. 

Pemilihan ketua dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Tahap awalnya, setiap Rukun 

Warga (RW) menunjuk wakilnya maksimal 3 orang untuk menjadi calon pengurus 

FORKIS. Setelah terkumpul perwakilan masing-masing RW, selanjutnya wakil tersebut 

diseleksi rapat besar FORKIS. Calon akan dipilih langsung oleh Forum, perwakilan 

masyarakat dari masing-masing RW yang ada di Kelurahan Kota Baru.  

Seiiring dengan peningkatan aktivitas amal usaha. Yayasan FORKIS mengalami 

perubahan keanggotaan. Pada awalnya, anggota yang terdaftar terdiri dari masyarakat 

yang bermukim di perumahan Harapan Baru. Tahun 1992,  anggota tersebar di seluruh 

domisili wilayah Kota Baru. Sampai dengan akhir Juni 2010 anggota FORKIS berjumlah 

5000 orang, sebelumnya di akhir tahun 2000 hanya berjumlah 2007 orang. Setiap 

bulannya, anggota yang telah terdaftar mempunyai kewajiban untuk memberikan Infaq. 

Infaq tersebut merupakan sumber utama pendanaan untuk Yayasan FORKIS selain 
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Shadaqah serta hasil penyewaan ambulan dan tenda kursi. Jumlah Infaqnya diberikan 

secara sukarela dan ditentukan sendiri oleh anggota. Rata-rata Infaq yang diberikan 

berjumlah Rp.5.000/anggota.  

 Seluruh kegiatan yang dirancang oleh Yayasan FORKIS seluruhnya berazazkan 

Islam. Pada awal berdirinya tahun 1991, kegiatan amal sosial FORKIS adalah pelayanan 

Fardhu Kifayah dan Santunan Anak Yatim. Fardhu Kifayah adalah bentuk pelayanan 

yang diberikan oleh FORKIS untuk membantu sesama yang sedang tertimpa musibah 

kematian, khususnya bagi para anggota. Pelayanan sosial tersebut berupa memandikan 

jenazah, mensholatkan, mengkafankan, serta mengantarkan ke peristirahatan terakhir 

(makam). Santunan tidak hanya dalam material, tetapi juga spiritual. Santunan meteri 

berupa uang sekolah dan pemberian uang bulanan, sedangkan untuk santunan spiritual 

berupa pendalaman agama islam untuk anak-anak.  

Tabel 4.1 

Perkembangan Anak Yatim Piatu & Dhua‟fa 

Periode 31/12/07 31/12/08 31/12/09 31/8/10 

Yatim Piatu 100 orang 100 orang 124 orang 130 orang 

Kaum Dhua‟fa 78 orang 75 orang 90 orang 100 orang 

Sumber : Divisi Yatim & Dhua‟fa 

Perkembangan kegiatan  FORKIS tidak hanya menyantuni anak Yatim Piatu, 

tetapi juga menyantuni kaum dhuafa. Santunan diberikan kepada yang sudah terdaftar di 

arsip sekretariatan FORKIS. Tiap tahunnya, jumlah anak Yatim dan Dhua‟fa yang 
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disantuni  terus berubah. Selain itu, di Tahun 1993 kegiatan usaha FORKIS mengalami 

penambahan, seperti penyewaan tenda kursi, penyewaan mobil ambulan, serta perayaan 

hari besar agama Islam, dakwah, dan kegiatan amal lainnya. Tabel 4.1 merupakan 

perkembangan jumlah anak yatim piatu & dhua‟fa Yayasan FORKIS . 

Kepemilikan asset Yayasan FORKIS tahun pertama berdirinya Yayasan pada 

tahun 1989, kendaraan operasional hanya berupa 1 (satu) mobil carry untuk kendaraan 

operasional ambulans. Pada kepengurusan selanjutnya tahun 2000 FORKIS menambah  

satu unit mobil kijang. Lalu di akhir kepengurusan periode 2008, pengurus memutuskan 

untuk menjual mobil carry yang sudah tidak layak pakai. Uang hasil penjualan carry 

ditambah dengan kas yayasan dibelikan 1 (satu) unit mobil izuzu APV sebagai mobil 

ambulan. Pembelian 1 unit mobil izuzu APV baru dapat direalisasikan di kepengurusan 

H. Bambang di awal kepengurusan.   

Pada saat FORKIS dipimpin oleh H. Bambang memutuskan untuk menambah 1 

(satu) unit mobil pick up yang digunakan untuk meningkatkan usaha penyewaan tenda 

dan kursi. Sebelumnya pengangkutan tenda kursi dilakukan menggunakan becak, setelah 

adanya 1 (satu) unit mobil pick up FORKIS dapat menghemat tenaga, biaya dan waktu. 

Masih di pertengahan tahun 2009 Yayasan FORKIS mendapatkan Hibah berupa 1 unit 

mobil mitsubisi dari H. Abdul Aziz yang ditujukan untuk membantu operasional 

kegiatan Yatim Piatu dan Dhua‟fa. Terakhir adalah penambahan satu unit sepeda motor 

untuk membantu kegiatan operasional sehari-hari di awal tahun 2010. 

 Yayasan FORKIS dari awal berdirinya tahun 1989 hingga tahun 2010 hanya 

mendapatkan 2 (dua) penghargaan. Yayasan FORKIS adalah yayasan yang tumbuh di 

wilayah perumahan, sehingga untuk menjadi terkenal di luar wilayah kelurahan Kota 

Baru agak sulit. Hal tersebut yang melatarbelakangi penghargaan yang didapat tidak 
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banyak. Berawal di tahun 2000, Yayasan FORKIS mendapatkan penghargaan sebagai 

yayasan yang sangat peduli terhadap kesejahteraan anak yatim piatu & dhua‟fa 

sekelurahan Kota Baru. Penghargaan yang diperoleh, merupakan apresiasi dari 

masyarakat sekitar. Tahun 2004, Yayasan FORKIS kembali memperoleh penghargaan 

sebagai yayasan yang aktif untuk membantu masjid di wilayah Kota Baru. Kedua 

penghargaan di atas, terbukti bahwa Yayasan FORKIS sangat diakui keberadaannya di 

tengah-tengah masyarakat.  

 Laporan Pertanggung Jawaban dilaksanakan oleh Yayasan FORKIS setiap akhir 

periode kepengurusan. Laporan pertanggungjawaban antara lain berisikan laporan hasil 

kegiatan, program, laporan keuangan, selama kepengurusan berlangsung. Ketua sebagai 

pemimpin operasional di Yayasan membuat hasil yang telah dicapai. Laporan 

pertanggung jawaban ini dilaksanakan di rapat besar. Forum yang hadir tediri dari 

pengurus, pembina, pengawas serta perwakilan dari masing-masing RW. Ketua akan 

menyampaikan pertanggung jawabannya ke depan Forum, dan pembina akan 

memberikan penilaian terakhir beruapa evaluasi kepada kepengurusan tersebut. Laporan 

pertanggung jawaban tersebut diterima jika, forum yang hadir minimal 2/3 menyetujui 

laporan pertanggung jawaban tersebut.  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Yayasan FORKIS 
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4.2  Struktur Organisasi FORKIS 

Struktur organisasi diatas menggambarkan kewenangan, tanggung jawab, dan 

pembagaian tugas di Yayasan FORKIS sudah jelas. Yayasan FORKIS dipimpin oleh 

beberapa Dewan Pembina, biasanya yang tergabung disini merupakan orang lama di 

yayasan, seperti Kiai dan tokoh agama dihormati. Badan Pemeriksa Keuangan 

meruapakan pengawas internal bagi yayasan. Terdiri dari beberapa orang yang bertugas 

untuk mengawasi dan mengadakan pemeriksaan khususnya laporan keuangan yayasan. 

Yayasan FORKIS dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh wakil. Ketua dan 

wakil tersebut sebagai pemimpin operasional yayasan. Ketua dan Wakil diabantu juga 

oleh Bendahara serta Sekertaris. Di struktur oragnisasi diatas juga digambarkan bahwa 

Yayasan FORKIS memiliki tujuh divisi. Masing-masing divisi memiliki 1 (satu) 

penanggung jawab. Penanggung jawab tersebut akan bertanggung jawab kepada ketua 

atas divisinya. Adapun rincian tugas, wewenag dan tanggung jawab masing-masingnya, 

adalah sebagai berikut :   

1) Dewan Pembina 

1. Mengangkat dan memberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas. 

2. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan FORKIS. 

3. Penetapan kebijakan umum FORKIS berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan 

4.  Memberikan saran yang dapat membantu dalam keputusan yang terbaik untuk 

FORKIS 

5. Membantu pengurus harian dalam memecahkan maslah FORKIS 

6. Menyelenggarakan musyawarah luar biasa, jika dianggap perlu. 
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2) Badan Pemeriksa Keuangan 

1. Memeriksa keabsahan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan FORKIS  setiap 

periode yang ditentukan. 

2. Memberikan nasehat, sebagai evaluasi hasil memeriksa laporan keuangan 

Yayasan. 

3) Ketua Umum 

1. Pengurus tertinggi dalam menentukan keputusan operasional Yayasan. 

2. Menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. 

3. Memimpin dan mengundang apabila ada rapat kepengurusan. 

4. Memiliki wewenang dalam menjalankan roda organisasi Forkis. 

4) Wakil Ketua 

1. Bekerjasama dengan ketua dalam melaksanakan tugas pengembangan Yayasan. 

2. Mewakili ketua bila ketua berhalangan. 

3. Selalu berkonsultasi dan bertanggung jawab kepada ketua. 

4. Dapat mengadakan rapat, dan hasilnya dilaporkan kepada ketua 

5) Sekretaris 

1. Sosialisasi hasil rapat kerja FORKIS. 

2. Melakukan kunjungan/silahturahmi pengurus inti kepada instansi dan lembaga 

terkait. 

3. Mengadakan hasil rapat kerja FORKIS. 

4. Mendampingi ketua apabila ada acara. 

5. Pengamanan dan Pengembangan kekayaan FORKIS. 

6. Melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penting. 

7. Mencatat hasil rapat. 
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6) Bendahara 

1. Melakukan penataan dan tertib administrasi keuangan. 

2. Melakukan penggalian sumber-sumber keuangan yang baru. 

3. Menjadikan Zakat, Infaq, Shadaqoh sebagai sumber keuangan. 

4. Menerima serta mengeluarkan dana atas dasar persetujuan dari ketua, sesuai 

dengan ketentuan.  

7) Bidang Generasi Muda 

1. Menjalin hubungan masyarakat luas dan sebagai sosialisasi kepada masyarakat 

luas. 

2. Mempunyai kewenangan untuk mengadakan acara berhubungan dengan 

peningkatan generasi muda.  

3. Melaksanakan kerjasama dengan remaja masjid. 

4. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan 

remaja.  

8) Bidang Pengembangan Usaha 

1. Membuat program yang dapat meningkatkan dunia usaha. 

2. Bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa penyewaan tenda dan kursi dan 

ambulan. 

3. Meningkatkan  pelayanan jasa penyewaan tenda kursi dan ambulan. 

9) Bidang Fardhu Kifayah 

1. Bertanggung jawab atas pelayanan Fardhu Kifayah kepada masyrakat. 

2. Mencatat pembukuan pemasukan dan pengeluaran jasa Fardhu Kifayah yang 

diberikan. 
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3. Meningkatkan pelayanan Fardhu Kifayah. 

10) Bidang Keagamaan 

1. Bertanggung jawab pendataan Masjid, Mushola, Langgar dan Majelis Ta‟lim. 

2. Bertanggung jawab Buku Direktori Masjid, Mushola. 

3. Memberikan bantuan kepada Masjid, Musholla, dan Majelis Ta‟lim jika dianggap 

perlu. 

4. Menjalin silahturahmi antar pengurus Masjid.  

5. Bekerjasama dengan pengurus Masjid yang ada untuk melaksanakan hari besar 

agama Islam. 

11) Bidang Yatim Piatu dan Dhua‟fa 

1. Mengupayakan terbentuknya Lembaga Amil Zakat. 

2. Melakukan kerja sama dengan Instansi terkait, lembaga/ormas Islam dalam 

pembinaan Anak Yatim dan Dhu‟afa. 

3. Meningkatkan pelayanan terhadap Yatim Piatu dan kaum Dhua‟fa.  

4. Meningkatkan pengetahuan terhadap anak yati dan Dhua‟fa yang dibina. 

5. Melakukan evaluasi secara rutin untuk memantau perkembangan anak yatim 

piatu dan kaum dhua‟fa yang dibina. 

12). Bidang Sarana dan Prasarana 

1. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan asset-asset yang dimiliki 

organisasi. 

2. Merencanakan jadwal pemeliharaan aset-aset. 

3. Memelihara kebersihan, keindahan, dan ketertiban halaman kantor sekretariat 

FORKIS. 
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13). Bidang Infaq dan Shadaqah 

1. Mengamankan serta bertanggung jawab sumber dana keuangan FORKIS kepada 

bendahara setiap bulannya. 

2. Mengamankan serta mempertanggung jawabkan asset FORKIS yang ada pada 

seksi dana kepada bendahara dalam periode tertentu. 

3. Mengawasi dan membantu operasional petugas pengutip kotak amal. 

4. Setiap bulannya membuat surat tugas pengutipan kotak amal, untuk ditanda 

tangani ketua. 

5. Memeriksa serta menerima laporan hasil penerimaan Infaq dan Shadaqah. 

6. Membuat rekapitulasi Laporan hasil Infaq berdasrkan wilayah pengutipan, untuk 

di tanda tangani oleh bendahara, kemudian dilaporkan/disetorkan kepada ketua 

FORKIS dengan bukti dan data lengkap. 

4.3 Visi dan Misi Yayasan FORKIS 

Visi  Yayasan FORKIS 

Meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal serta menegakan amar ma‟ruf nahi mungkar, 

sehingga terwujudnya masyarakat Islami yang diridhai oleh ALLAH Subhanahu wata‟ala. 

Misi Yayasan FORKIS 

Untuk mencapai visi tersebut, FORKIS merumuskan misi :  

1. Memperteguh iman, memperkuat ibadah, memperdalam ilmu, dan 

mempertinggi akhlak. 

2. meningkatkan tali silahturahim dikalangan umat. 
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3. Mempergiat dakwah islam dan amar ma‟ruf nahi mungkar termasuk pembinaan 

terhadap kegiatan ta‟lim di mesjid dan musholla, terutama di kelurahan 

Kotabaru. 

4. Mengkoordinasikan kegiatan perayaan hari-hari besar Islam. 

5. Melakukan bimbingan dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesadaran 

umat dalam mewujudkan keluarga sakinah. 

6. Melakukan bimbingan dan pembinaan serta menggerakan generasi muda 

menjadi manusia yang berguna bagi agama dan masyarakat.  

7. Mengembirakan dan membantu masyarakat dalam menghadapi musibah, 

menyantuni anak yatim dan kaum dhuafa. 

8. Menumbuhkan kembangankan ukuwah Islamiyah. 

9. Membuka amal usaha yang dapat menunjang kegiatan dan perjuangan FORKIS 

4.4 Kebijakan Yayasan FORKIS 

  Kebijakan adalah bagian dari perencanan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, 

organisasi selalu menyesuaikan kebujakan yang akan diambil tersebut dengan tugas 

pokok organisasi. Ketua yayasan memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk 

menyampaikan saran, pendapatnya dalam rangka perumusan kebijakan baik diminta 

maupun tidak diminta. Adapun kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut :  

1. Kebijakan Organisasi 

a. Menjadikan AD/ART Yayasan FORKIS sebagai landasan operasional dan 

program kerja pengurus. 

b. Musyawarah sebagai alat komunikasi utama dalam menyelesaikan masalah 

organisasi. 
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c. Dewan pembina Yayasan sebagai panutan organisasi tertinggi, dapat 

memberikan saran dan kritik yang membangun. 

d. Struktur organisasi yang telah ada, harus dipatuhi oleh seluruh bagian yang ada. 

e. Setiap informasi terbaru yang dibuat harus segera di sampaikan kepada 

pengurus lainnya.  

2. Kebijakan Keuangan 

a. Sumber keuangan dan kekayaan Yayasan FORKIS sesuai dengan yang 

tercantum di AD/ART. 

b. Kewenangan pengurus dalam mengelola dana dan kekayaan Yayasan FORKIS 

dilakukan dengan prinsip berhati-hati. 

c. Kewajiban pengurus untuk membuat laporan setiap program yang ada. 

d. Kewajiban pengurus untuk memberikan laporan keuangan kepada ketua.  

e. Setiap pengeluaran yang jumlahnya besar, ketua wajib berkonsultasi dengan 

pembina sebagai penasehat yayasan. 

f.  Badan pengawas keuangan berwenang untuk mengawasi keuangn 

yayasan. 

g. Menyelenggarakan sistem pelaporan yang sederhana, tepat waktu, dan tidak 

berbelit-belit.  

3. Kebijakan Kegiatan 

a. Setiap kegiatan semata-mata untuk mencapai tujuan utama Yayasan FORKIS. 

b. Kegiatan dan program yang dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat. 

c. Kegiatan dan program harus sesuai dengan syariat islam dan AD/ART. 
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d. Mengoptimalkan pelayanan jasa setiap harinya, agar masyarakat puas terhadap. 

kinerja yayasan. 

e. Setiap program harus disesuaikan dengan keadaan aktual yang terjadi di 

yayasan pada saat itu.  

4.5 Prosedur Yayasan FORKIS 

  Prosedur merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah diambil oleh 

organisasi. Prosedur dibuat oleh Yayasan FORKIS berisikan semua aturan-aturan. 

Arturan tersebut disusun secara sistematis dan bersifat memaksa untuk semua jajaran 

yang terlibat didalamnya. Prosedur  bertujuan, agar dalam pelaksanaan semua kegiatan, 

sesuai dengan tujuan utama Yayasan. Adapun kebijakan tersebut adalah : 

1. Prosedur Administrasi 

a. Surat : Surat ekternal ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris. Sedangakan 

untuk surat internal untuk anggota dapat ditandai tangani oleh pengurus bidang 

atau sekretaris dengan tembusan ketua.  

b. Log Book : Catatan pemakaian, kejadian, pengeluaran dan lain-lain asset (mobil 

dan motor). 

c. Keanggotaan : Data ulang keanggotaan FORKIS (database) dipimpin oleh 

sekretaris. Penggadaan formulir untuk pendataan ulang kepada anggota. 

d. Cap/Stempel : Disekretariat,bukti pembayaran yang keluar harus disertai dengan 

stempel, contoh seperti bukti pembayaran sewa tenda kursi. 

e. Keanggotaan : dengan melalui data anggota yang ada per wilayah yang telah 

dipersiapkan per RW (nama dan alamat) dimasukan dalam database, bila 

sewaktu-waktu untuk mengetahui status anggota dengan mudah. Fasilitas dari 
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FORKIS hanya diperuntukan untuk anggota, saudara dari anggota diberlakukan 

tariff non-anggota. 

f.  Surat keputusan tarif : Tarif sewa mobil ambulans untuk anggota sebesar Rp. 

5000. Sedangkan untuk tidak anggota dikenakan sebesar Rp. 6000. 

g. Peraturan Operasional Ambulans : Dibutuhkan Surat Perintah Jalan (SPJ) secara 

berurutan dari secretariat. Selanjutnya, sekretariat menginformasikan melalui 

papan informasi di sekretariat mobil yang keluar. 

2. Prosedur Keuangan 

a. Penanda tanganan kwitansi tanda terima oleh secretariat. 

b. Kas Kecil diperuntukan biaya :  

a) Rutin sekretariat Rp. 500.000/minggu.  

b) Operasional ambulan Rp. 500.000,- 

c) Fardhu Kifayah Rp. 1.100.000/minggu,- (untuk persiapan pembiayaan 2 

orang meninggal dunia). 

d) Disposisi pengeluaran rutin oleh kepala sekretariat. 

e) Di luar kas kecil harus seijin Ketua/Wakil Ketua. 

f) Cash opname setiap hari Sabtu. 

g) Hasil kutipan diserahkan kepada secretariat selambat-lambatnya tanggal 25 

setiap bulan. 

h) Jika saldo secretariat melebihi Rp. 2.100.000,- maka harus disetorkan ke 

bendahara (tidak menunggu cash opname hari Sabtu). 

i) Laporan keuangan dilaporkan ke RW (11 copy untuk 10 RT) dan Program 

Kerja (Pokja) agama/mesjid/mushola masing-masing setiap 3(tiga) bulan 

agar dapat disamakan di laporan per RW. 
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j) Laporan untuk anggota diketahui oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

k) Laporan individual dilaporkan kepada anggota setiap semester. Untuk 

pengguanaan dana melalui bank, harus ada minimal sekian juta/transaksi. 

3. Prosedur Fardhu Kifayah 

a.  Kendaraan Ambulan 

a) Keluar pulau Jawa = Biaya Tol berangkat + biaya Ferry penyebrangan (PP) 

ditanggung oleh penyewa. 

b) Penanggung jawab kunci semua mobil ambulan oleh Pak Sulaeman (seksi 

Fardhu Kifayah). 

c) Penggunaan ambulan harus memakai surat jalan yang ditanda tangani oleh 

ketua/sekretaris dan penanggung jawab kunci terkecuali bila kondisi darurat. 

Jika penggunaan tengah malam boleh hanya di tanda tangani oleh pemegang 

kunci untuk selanjutnya dilaporkan kepada ketua.  

d) Biaya pemakaian ambulans 

a) Anggota : Rp. 5000,-/Km. 

b) Tidak anggota : Rp. 6000,-/Km 

c) Memandikan jenazah anggota biaya Rp. 550.000,- terdiri : 

a) Kain Kafan    : Rp. 250.000,- lebar 120 cm 

b) Ongkos memandikan   : Rp. 100.000,- 

c) Biaya buka Pasang Tenda  : Rp. 100.000,- 

d) Supir/bensin ambulan  : Rp. 100.000,- (supir Rp. 

30.000 dan bensin Rp. 70.000) 

d) Memandikan Jenazah tidak anggota biaya Rp. 1.000.000,- terdiri 

dari : 
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a) Kain Kafan    : Rp. 350.000,- lebar 120 cm. 

b) Ongkos Memandikan  : Rp. 250.000,- 

c) Biaya Tenda   : Rp. 150.000,- 

d) Ambulan (Muslim)  : Rp. 250.000,- dalam kota 

e) Ambulan (non Muslim) : Rp. 300.000,- dalam kota 

e) Dipersiapkan (stok) kain kafan di secretariat 4 paket. 

f) Kaderisasi untuk memandikan jenazah 

a) Jika fasilitas tidak dipakai saat anggota meninggal dunia 

(misalnya dimandikan di Rumah Sakit dan langsung dibawa ke 

luar kota, maka haknya dalam bentuk Kas diberikan kepada ahli 

waris (keluarganya). 

b) Jika yang meninggal bukan anggota, tetapi keluarganya di 

wilayah Kota Baru sebagai anggota, maka dilayani tetapi biaya 

ditanggung penuh sesuai fasilitas yang dipakai.  

c) Penguburan bukan tanggung jawab FORKIS, karena hanya 

mengantarkan keluarganya untuk mengurus biaya pemakaman 

dan yang membayar langsung oleh pihak keluarga. 

g) Supir Ambulan : 

a) Keluar Kota  : H. Ragil, Sulaeman, Yono 

b) Dalam Kota : Yono, Sulaeman, Yudha 

c) Keluar kota lebih dari 400 KM harus 2 (dua) supir. 

d) Jasa supir keluar kota, disepakati dari hasil bersih (pendapatan 

baik dari anggota maupun tidak anggota) diambil untuk 
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bensin, Tol, dan lain-lain yang disepakati, kemudian baru 

diambil 30% dari kelipatan Rp. 5.000 

4. Prosedur Peningkatan Infaq 

a) Seorang petugas pengutip infaq akan beratnggung jawab terhadap 3 RW.  

b) Setiap bulannya jumlah penerimaan infaq akan dilaporkan kepada bendahara, 

selanjutnya akan disampaikan kepada ketua.  

c) Setiap anggota akan menerima nomor anggota.  

5. Prosedur Kegamaan 

a) Pelaksanaan PHBI dilaksanakan bersama masjid sekitar. 

b) Jika memerlukan pendanaan yang besar, diharuskan untuk membuat anggaran 

berupa proposal. 

c)  Setiap acara yang akan dilaksanakan harus berkonsultasi dengan pihak masjid 

lainnya, agar tidak terjadi acara yang ganda.  

6. Prosedur Yatim Piatu 

1) Pendidikan  

a) Baca Tulis oleh pengajar (seminggu 2 kali, selama 2 jam).  

b) Penanggung Jawab H. Ragil. 

c) Pelaporan keuangan, dilakukan setiap bulannya kepada ketua FORKIS. 

7. Prosedur Evaluasi 

  Evaluasi dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pelaksanaan dilakukan di kantor 

sekretariat FORKIS. Rapat Evaluasi dihadiri oleh seluruh pengurus, pembina, dan 

pengawas.  Rapat akan membahas perkembangan kinerja yayasan 3 bulan yang lalu. 

Jika ada kekurangan, maka harus ada perbaikan. 
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4.6 Proses Sistem Pengendalian Manajemen Yayasan FORKIS 

4.6.1 Pemrograman (programming) 

Pemrograman adalah proses untuk memutuskan kegiatan-kegiatan organisasi 

dalam rangka mencapai visi dan misi. Program-program ini merupakan hasil penelaahan 

pengurus untuk memeperlihatkan berapa banyak sumber daya yang akan digunakan 

untuk tiap-tiap program. Yayasan FORKIS memiliki Visi dan Misi seperti yang telah 

dijelaskan di atas, sehingga semua program yang dibuat harus sesuai dengan Visi dan 

Misi tersebut.  

Program dirumuskan oleh pengurus FORKIS berdasarkan metode bottom up. 

Artinya, setiap masukan dan aspirasi dari masing-masing divisi akan dipertimbangkan. 

Ketua secara penuh mempertimbangkan masukan untuk menyampaikan aspisrasi dari 

masing-masing divisi. Penyusunan rencana kegiatan di FORKIS dilakukan dalam rapat 

besar tahunan setiap perganitian kepengurusan. Seluruh pengurus terpilih akan 

membahas mengenai apa yang akan dilakukan dalam tiga tahun kedepan. Setelah 

rencana ini disetujui oleh seluruh pengurus, selanjutnya draft program tersebut diberikan 

ke pembina. Pembina sebagai penasehat akan mempertimbangkan program yang 

dirancang dengan situasi aktual dari pendanaan yang ada pada saat itu. Setiap program 

yang telah dibuat dan disetujui oleh pembina, akan langsung dikomunikasikan ke seluruh 

pengurus.     

Yayasan FORKIS memiliki program utama dan program khusus. Program 

utrama, yaitu fardhu kifayah, penyewaan tenda, santunan Anak Yatim Piatu dan Dhua‟fa, 

ambulans, dan pengutipan Infaq. Program utama ini adalah program berkelanjutan setiap 

periodenya dan jangka panjang. Selain itu FORKIS juga memiliki program khusus, yaitu 

jangka pendek dan menengah, dimana program tersebut berbeda setiap berganti 
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kepengurusan. Program yang dibuat merupakan kewenangan penuh dari kepengurusan 

yang sedang berlangsung. Pada periode sekarang (2009-2011) yang dipimpin oleh H. 

Bambang Suwondo, program tersebut terdiri dari : 

1. Program Utama (Jangka Panjang) 

1. Pengutipan Infaq 

Pengutipan Infaq adalah aktivitas utama yang ada di Yayasan FORKIS. Infaq 

yang dikumpulkan ini adalah sumber pendapatan utama. Pengutipan Infaq merupakan 

pusat pendapatan bagi Yayasan FORKIS. Penanggung jawab dipimpin oleh H. 

Nasruddin. Infaq dikumpulkan oleh satu petugas setiap bulannya. Wilayah pengutipan 

Infaq adalah seluruh wilayah Kota Baru. Dari data yang tercatat, jumlah anggota terdiri 

dari 5001 anggota (19 RW). Rata-rata jumlah Infaq yang mereka berikan adalah Rp. 

5000,- jumlah tersebut diberikan secara sukarela tidak ditentukan oleh yayasan. Petugas 

pengutip kotak amal terdiri dari 6 orang. Setelah Infaq terkumpul, selanjutnya dilaporkan 

ke bendahara, dan di setorkan ke Bank. Setiap penerimaan Infaq secara aktual telah 

dilakukan pencatatan secara baik dan dilaporkan rutin setiap bulannya.  

2. Fardhu Kifayah 

Pengertian Fardhu Kifayah adalah kewajiban yang bisa diwakili oleh satu orang. 

Yayasan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa musibah kematian. 

Jasa yang diberikan mulai dari memandikan, mensolatkan, mengkafankan, 

mengantarkan ke makam. Setiap orang yang sudah terdaftar sebagai anggota tidak 

dikenakan biaya. Fardhu Kifayah merupakan pusat beban (mission center) bagi Yayasan 

Forkis. Dikatakan pusat beban (mission center), karena jasa pelayanan yang diberikan 
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FORKIS kepada anggota gratis dan berasal dari Infaq, sedangkan untuk diluar anggota 

akan dikenakan biaya. Pada awalnya, jasa pemasangan tenda tidak termasuk dalam 

rangkaian, tetapi untuk kepengurusan sekarang pemasangan tenmda sudah diberlakukan.  

  Setiap anggota yang ingin meminta hak fardhu kifayahnya, ada beberapa syarat yang 

harus dipenuhinya. Adapun persyaratan tersebut terdiri dari : 

1. Menyerahkan KTP (almarhum,ahli waris). 

2. Menyerahkan Kartu Keluarga (KK). 

3. Menyerahkan surat pengantar RT/RW. 

4. Menyiapkan Surat Kuning. 

5. Mengurus surat kematian dari rumah sakit 

3. Ambulans 

Program selanjutnya adalah penyewaan Ambulans. Yayasan FORKIS telah 

memiliki 2 mobil ambulans. Pemakaian ambulans jika digunakan untuk mengantarkan 

jenazah dari salah satu anggota, tidak dikenakan biaya apapun. Lain halnya jika 

penyewaan dilakukan untuk wilayah di luar Jakarta, sehingga jasa ambulans bisa 

dikategorikan sebagai pusat pendapatan bagi Yayasan FORKIS. Dikatakan sebagai pusat 

pendapatan, karena Yayasan FORKIS memberikan tarif jika pemakaian jasa ambulans 

diluar wilayah Jakarta (untuk anggota), dan luar anggota. Yayasan menetapkan tarif, 

untuk Anggota sebesar Rp. 5000/Km, sedangkan untuk di luar anggota sebesar Rp. 

6000/Km. Dalam pelaksanan sehari-harinya yang bertanggung jawab untuk aktivitas ini 

dipegang oleh sekretariat.   
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4. Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhua‟fa 

Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhua‟fa dilakukan Yayasan FORKIS secara 

rutin. Santunan tersebut diperoleh dari para donatur. Bentuk dari santunan yang 

diperoleh tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga barang. Santunan anak yatim dan 

kaum dhua‟fa juga merupakan pusat beban bagi Yayasan FORKIS. Dikatakan pusat 

beban, karena FORKIS setiap bulannya mengeluarkan biaya berupa santunan kepada 

anak yatim piatu dan kaum dhua‟fa.  Jumlah anak Yatim Piatu dan Dhua‟fa dibina oleh 

Yayasan FORKIS per 31 Juli 2010 berjumlah 230 orang, 130 Anak Yatim Piatu dan100  

orang kaum Dhua‟fa. Dengan rincian sebagai berikut : 

 Anak Yatim Piatu  : Sekolah Dasar (SD) berjumlah 39 orang. 

      Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 34 orang. 

      Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 31 orang. 

      Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 8 orang. 

      Tidak sekolah/putus sekolah berjumlah 18 orang. 

Prosedur yang dibuat oleh Yayasan FORKIS sangat mudah. FORKIS 

memberikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin dibina serta tidak membatasi jumlah 

Yatim Piatu & Dhua‟fa setiap bulannya. Tahap awalnya, calon harus mengisi formulir 

data diri mereka secara lengkap. Setelah itu, pengurus akan meneliti kebenaran data yang 

diperoleh. Tanggung Jawab ini dipegang langsung oleh H. Ragil. Beliau mencatat 

pemasukan dari para donatur, dan pengeluaran yang dikeluarkan sehubungan dengan 

aktivitas santunan Anak Yatim Piatu dan kaum Dhua‟fa. Selanjutnya setiap bulannya H. 

Ragil melaporkan ke bagian sekretariat dan selanjutnya pelaporan diberikan ke 

bendahara dan Ketua. Selain santunan yang diberikan, Yayasan FORKIS juga 
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melakukan pembinaan. Pembinaan yang diberikan adalah pengajaran agama islam. 

Setiap harinya ada jadwal membaca Al-Quran dan pencerahan agama di tempat 

sekretariat FORKIS. Pengendalian yang dilakukan oleh Yayasan FORKIS yaitu dengan 

memantau secara langsung ke masing-masing sekolah dari anak yang dibina. Setiap 

bulannya mereka harus memberikan perkembangan pendidikannya kepada Yayasan, 

bukti pembayaran sekolah dilaporkan secara rutin. Pengurus dapat melihat apakah Anak 

Yatim Piatu yang dibina layak atau tidak. 

5. Penyewaan Tenda 

Penyewaan tenda sebenarnya baru dilakukan Yayasan FORKIS baru setahun 

belakangan ini. Sebelumnya, Yayasan hanya melakukan pemasangan tenda gratis 

untuk melengkapi pelayanan kepada para anggota. Seiiring dengan peningkatan 

permintaan jasa penyewaan tenda bertambah, sehingga pengurus mengambil inisiatif 

untuk melakukan penyewaan untuk masyarakat umum yang membutuhkan. Jasa 

penyewaan tenda merupakan pusat pendapatan bagi Yayasan FORKIS. Dikatakan 

pusat pendapatan, karena Yayasan FORKIS mendapatkan pendapatan dari hasil 

penyewaan tenda. Bisanya, Yayasan FORKIS memberikan jasa pemasangan tenda 

untuk hajatan, Takziyah, sunatan, dan acara lainnya dari masyarakat sekitarnya.  

Jumlah yang dimiliki sekarang sudah 5 tenda yang masing berukuran 4x6 

meter berjumlah 3 buah, dan 4x9 meter 2 buah. Tarif per meternya adalah Rp. 

10.000,-. Pekerja yang dimiliki oleh Yayasan untuk pemasangan tenda 4orang. 

Masing-masing dari mereka diberikan upah sebesar Rp.150.000/order. 

2.  Program Jangka Pendek 

1) Perbaikan Administrasi dan Pelaporan Yayasan 
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Program ini dilakukan karena pada kepengurusan sebelumnya, baik 

administrasi dan pelaporan tidak berjalan baik. Pelaporan masih tidak sesuai 

dengan tanggung jawab masing-masing pusat pertanggungjawaban.  

2) Sarana dan Prasarana  

a) Pembuatan bak air dan tower penampungan air 

Pembuatan bak air dan tower penampungan air merupakan peningkatan untuk 

kantor sekretariat. Peningkatan bertujuan agar pengurus dapat nyaman dalam 

bekerja. Program ini ditargetkan di awal kepengurusan periode 2008/20011 

terbentuk, yaitu di sekitar bulan Juni. Yayasan FORKIS dalam hal ini tidak 

menganggarkannya.  

b) Perbaikan kantor sekretariat Yayasan FORKIS 

Kondisi kantor Sekretariat FORKIS pada awalnya sangat memprihatinkan. 

Kondisi tersebut seperti banyaknya atap yang bolong dimana pada saat hujan 

akan menyebabkan kebocoran. Oleh karena itu di kepengurusan sekarang, 

perbaikan kantor sekretariat FORKIS dilakukan agar membuat nyaman 

bekerja bagi pengurus. Target penyelesaian perbaikan kantor sekretariat adalah 

akhir Juli. 

c) Penambahan aset operasional 

1. Pembelian Bak mandi dan keranda Jenazah. 

Bak mandi yang dimiliki oleh Yayasan FORKIS hanya satu. 

Kondisinya juga sudah tidak layak pakai, karena pemakaian sudah 

lama. Sehingga pada kepengurusan periode ini berinisiatif untuk 

merencanakan pembelian bak mandi dan keranda jenazah.  
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2. Pembelian Tenda Baru. 

Pembelian tenda baru dilakukan, karena terus meningkatnya jasa 

penyewaan dari masyarakat. Salah satu manfaat denga nadanya 

penambahan tenda ini, adalah agar yayasan dapat menambah pemasukan 

dana. Tidak ada anggaran yang dibuat untuk program pembelian tenda 

baru.  

3. Pembelian satu unit sepeda motor untuk operasional sekretariat. 

Pembelian satu unit motor bertujuan untuk mempermudah pengurus 

menjalankan tugasnya. Sebelumnya, pengurus mengalami kesulitan jika ada 

kebutuhan yang mendesak karena belum tersedianya kendaraan operasional 

untuk yayasan. Pembelian sepeda motor ditargetkan bulan Agustus 2009.  

3. Program Jangka Menengah 

a. Program Hari Besar Islam (PHBI) 

 Program dilakukan setiap ada hari besar Islam. Yayasan FORKIS melakukan 

perayaan hari besar Islam bekerjasama dengan masjid-masjid yang ada di 

kelurahan Kota Baru. Biasanya Yayasan FORKIS untuk mengadakan acara PHBI 

akan membuat proposal yang berisikan anggaran dari acara tersebut. Anggaran 

tersebut hanya sebatas untuk memperoleh tambahan dana dari masyarakat.    

b. Sunatan Massal  

 Program ini dijadualkan tanggl 26 Februari 2010. Acara yang dilaksanakan 

adalah kegiatan social yang diberikan oleh pengurus. Sunatan Massal ini 

ditargetkan berjumlah 75 anak. Syaratnya adalah anak kurang mampu yang 

tersebar di seluruh kelurahan Kota Baru (Rawa Bebek, Rawa Kuning, 
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Pengasingan, Pengairan), dan usia antara 5-15 tahun. Adapun panitianya adalah 

pengurus FORKIS, dan dipimpin langsung oleh ketua yayasan. Program acara ini 

selain sunatan massal, juga akan diadakan ceramah yang akan disampaikan oleh 

Ustad. Anggaran dari program ini terdapat di lampiran.   

c. Pengadaan 1 Unit Mobil Ambulan 

 Pengadaan 1 unit mobil ambulan dilakukan sebagai bukti Yayasan FORKIS 

berusaha untuk meningkatkan pelayanan Fardhu Kifayah kepada masyarakat. 

Target pembelian 1 unit mobil ini diharapkan di pertengahan tahun 2009. Tidak 

ada anggaran dari program ini.  

d. Mendirikan Ekonomi Syariah 

e. Mendirikan Poliklinik FORKIS 

4.6.2 Anggaran (budgeting) 

 Bagi setiap organisasi baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, anggaran 

merupakan hal terpenting sebagai salah satu alat pengendalian bagi manajemen. 

Anggaran adalah suatu rencana terinci yang disusun secara sistematis dan dalam ukuran 

kuantitatif, biasanya dalam satuan uang. Anggaran dibuat dalam 1 (satu) periode, 

biasanya untuk satu tahun. Anggaran sangat penting sebagai pedoman bagi manajemen 

untuk menjalankan program-program yang ada. Namun pada kenyataanya, FORKIS 

tidak menyusun anggaran tahunan secara periodik.  

Tebel 4.3 di bawah adalah siklus pembuatan anggaran suatu program di Yayasan 

FORKIS. Metode yang digunakan dalam proses pembuatan anggaran merupakan 

campuran antara metode top down dan bottom up. Ketua, sebagai pemimpin operasional 

di Yayasan mempunyai kewenangan penuh dalam hal ini. Ketua menyadari bahwa 
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sumber dana yang dimiliki yayasan terbatas, tetapi segala bentuk usulan akan dihargai. 

Alasan ini yang melatarbelakangi gabungan dari kedua metode tersebut. Anggaran 

disusun pada rapat besar Yayasan FORKIS. Ketua Yayasan dan pengurus terlibat untuk 

merumuskan anggaran. Pada tahap ini akan terjadi negosiasi. Hasil dari negosiasi 

menghasilkan suatu rancangan anggaran yang telah disepakati oleh seluruh pengurus. 

Selanjutnya, ketua akan mengajukan rancangan anggaran kepada dewan pembina 

yayasan. Jika dewan pembina setuju dan forum 2/3nya hadir, anggaran tersebut akan 

dikomunikasikan kepada jajaran pengurus lainnya. Tetapi jika pembina dan forum tidak 

mencukupi, akan dilakukan perbaikan kembali. Masa berlaku anggaran tersebut adalah 

sampai program sudah terlaksana.  

Gambar 4.2 

Proses Penyusunan Anggaran Yayasan FORKIS 

 

 

 

                                               Tidak Setuju 

                                                   Setuju 

Sumber: Sekretariat FORKIS. 
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Tabel 4.2 

                      Anggaran Sunatan Massal Yayasan FORKIS Tanggal 26 Februari 2010 

    

Pemasukan    

1. Kas/Infaq FORKIS  Rp. 15,000,000   

2. Donatur Masyarakat  RP. 8,000,000   

JUMLAH   Rp.23,000,000 

    

Pengeluaran   

Sekretaris   

1. Pembuatan Proposal Rp.         350,000 

JUMLAH   Rp.    (350,000) 

SIE ACARA   

1. Baju Koko @45000 (75 anak) Rp.     3,375,000  

2. Sarung @25000 (75 anak) Rp.     1,875,000  

3. Peci @ 10000 (75 anak) Rp.        750,000  

4. Uang santunan @50000 (75 anak) Rp.    3,750,000  

5. Dokter @300000 (10 orang) Rp.    3,000,000  

6. Penceramah Rp.         300,000 

JUMLAH   Rp.(13,050,000) 

SIE KONSUMSI    

1. Snack @7000 (300 orang) Rp.     2,100,000  

2. Makan siang panitia & Ustad @12500 

(40orang) Rp.         500,000 

3. Bingkisan Buah untuk dokter @ 50000 Rp.         500,000 

JUMLAH   Rp.  (3,100,000) 

SIE DOKUMENTASI  Rp.       (300,000) 

SIE TRANSPORTASI  Rp.       (200,000) 

SIE PERLENGKAPAN   

   1. Spanduk (3 buah) Rp.        500,000  

   2. Sound System Rp.        750,000  

   3. tempat tidur khitan (10buah) Rp.     1,500,000  

JUMLAH   Rp.   (2,750,000) 

SIE KEBERSIHAN & KEAMANAN   

1. 3 Petugas Kebersihan @150000 Rp.        450,000  

2. 2 Satpam @150000 Rp.        300,000  

JUMLAH   Rp.      (750,000) 

Dana Tak Terduga 10% dari Pengeluaran   Rp.   (2,050,000) 

JUMLAH   Rp. (22,550,000) 

Sisa Dana   Rp.         450,000 

Sumber : Divisi Keagamaan 
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Penyusunan anggaran dilakukan oleh Yayasan FORKIS, ditujukan hanya untuk 

beberapa program saja. Program tersebut biasanya memerlukan sumber pendanaan yang 

banyak di luar pendapatan FORKIS dari Infaq dan donatur. Tabel 4.2 merupakan 

anggaran yang dibuat pengurus untuk program sunatan Massal. Anggaran yang telah 

disetujui nantinya akan disebarluaskan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan oleh 

pengurus untuk memperoleh tambahan dana pada program tersebut.  

4.6.3 Pelaksanaan dan Pengukuran (operating and measurement) 

Rencana kerja yang telah disahkan oleh pembina, kemudian dikomunikasikan 

kepada seluruh pengurus lainnya untuk dilaksanakan dan dijadikan pedoman dalam 

menjalankan aktivitas. Dengan adanya pedoman kerja yang jelas, maka diharapkan 

setiap pengurus lainnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Setiap program 

yang dilaksanakan selalu dicatat. Untuk menjalankan pencatatan yang baik, Yayasan 

FORKIS telah mengembangkan prosedur pencatatan secara sederhana dan tidak 

berbelit-belit. Penjelasan sebelumnya, disampaikan bahwa FORKIS memiliki 

beberapa kegiatan dan program-program yang telah dibuat. Di bawah ini adalah hasil 

aktual dari program-program yang telah dibuat sebelumnya oleh pengurus.  

a. Program Jangka Pendek  

a. Perbaikan Administrasi dan Pelaporan Yayasan 

Perbaikan dilakukan secara merata oleh kepengurusan H. Bambang. Pada 

awalnya, Yayasan FORKIS baik dari sistem administrasi, informasi, dan pelaporan 

sangat tidak teratur, sehingga pada kepengurusan sekarang ini mempunyai program 

untuk merbaiki itu semua. Pelaksanaan aktualnya, kini Yayasan FORKIS sudah 

memiliki   
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a) Database para anggota secara lengkap yang tersistem di suatu program 

computer. Masing-masing anggota memiliki ID, sehingga ini akan 

memudahkan pengurus. 

b) Pelaporan yang dibuat sudah teratur dilaksanakan.  

c) Aliran dana baik Pemasukan dan Pengeluaran kini sudah jelas 

pencatatannya.   

b. Perbaikan Sarana dan Prasarana 

a) Pembuatan bak air dan tower penampungan air, ini dilakukan untuk 

memberikan kenyamanan kepada para pengurus yang sedang bekerja di 

sekretariat. Dalam pelaksanaanya, perbaikan baru dapat dilaksanakan di 

bulan Oktober 2009. Ketidaktepatan waktu pelaksanaan dari waktu yang 

ditentukan sebelumnya, karena keterbatasan dana. Di awal tahun 2009, 

pengurus fokus untuk pembelian 1 unit mobil ambulan. Proses pembuatan 

bak air dan tower penampungan, sampai dengan bulan November. Dimana 

pengurus menghabiskan dana kurang lebih sebesar Rp 5 juta.  

b) Perbaikan kantor sekretariat Yayasan FORKIS. 

Yayasan FORKIS melakukan perbaikan kantor sekretariat, aktualnya lebih 

cepat dari yang dijadualkan sebelumnya oleh pengurus. Program awalnya, 

pengurus menargetkan selesai di akhir Juli. Aktual pelaksanaannya, 

perbaikan dapat teralisasikan di akhir Juni. Alasannya, adalah karena 

kondisi kantor secretariat FORKIS yang sangat memprihatinkan, sehingga 

ketua mempercepat proses perbaikan. Dana yang dihabiskan untuk 

perbaikan ini sebesar Rp. 5 juta. 
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c) Penambahan aset operasional 

Penambahan dilakukan Yayasan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Yang telah dilakukan Yayasan dilakukan dengan : 

a) Pembelian Bak mandi dan keranda Jenazah. 

b) Pembelian Tenda Baru. 

c) Pembelian satu unit sepeda motor untuk operasional sekretariat. 

b. Program Jangka Menengah 

a) Program Hari Besar Islam (PHBI), program ini dilakukan jika ada perayaan hari 

besar Islam, seperti Maulid Nabi Besar Muhamad SAW, Idul Adha, Idul Fitri, 

Ramadhan dan lain sebaginya. Yayasan Forkis selain memberikan sumbangan 

untuk yang membutuhkan, juga memberikan pelayanan berupa Dakwah ke 

masjid-masjid wilayah Kota Baru, selain itu, Yayasan FORKIS juga sering 

mengadakan acara perayaan di tempat secretariat. Itu semua sebagai bukti bahwa 

Yayasan FORKIS ikut serta dalam menyambut perayaan Hari besar Islam.  

b) Sunatan Massal  

Acara sunatan massal dalam pelaksanaan aktualnya tepat pada waktunya, yaitu 

tanggal 26 Februari 2010. Pengurus memberikan pelayanan yang maksimal dari 

program ini, walupun masih harus ada perbaikan. Kesalahan teknis berupa 

keterlambatan waktu kegiatan. Kesalahan teknis yang terjadi dikarenakan masih 

kurang komunikasi di antara pengurus. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu 

diperbaiki di bagian pendataan peserta.  
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Tabel 4.3 

Laporan Realisasi Sunatan Massal Yayasan FORKIS Tanggal 26 Februari 2010 

    

 Pemasukan    

1. Kas/Infaq FORKIS  Rp.15,000,000   

2. Donatur Masyarakat RP. 7,820,000   

JUMLAH     Rp.24,120,000 

    

Pengeluaran   

Sekretaris   

1. Pembuatan Proposal Rp.         350,000 

JUMLAH    Rp.    (350,000) 

SIE ACARA   

1. Baju Koko @47500 (75 anak) Rp.  3,565,250  

2. Sarung @23000 (75 anak) Rp.  1,725,000  

3. Peci @ 11250 (75 anak) Rp.     843,750  

4. Uang santunan @50000 (75 anak) Rp.  3,750,000  

5. Dokter @300000 (10 orang) Rp.  3,000,000  

6. Penceramah Rp.     300,000 

JUMLAH   Rp.(13,184,000) 

SIE KONSUMSI    

1. Snack @7500 (300 orang) Rp.  2,250,000  

2. Makan siang panitia & Ustad @13000 (40 orang) Rp.      520,000 

3. Bingkisan Buah untuk dokter @ 50000 Rp.      500,000 

JUMLAH   Rp.  (3,270,000) 

SIE DOKUMENTASI  Rp.     (300,000) 

SIE TRANSPORTASI  Rp.     (200,000) 

SIE PERLENGKAPAN   

     1. Spanduk (3 buah) Rp.     500,000  

     2. Sound System Rp.  1,000,000  

     3. tempat tidur khitan (10buah) Rp.  1,500,000  

JUMLAH   Rp.  (3,000,000) 

SIE KEBERSIHAN & KEAMANAN   

1. 3 Petugas Kebersihan @150000 Rp.     450,000  

2. 2 Satpam @150000 Rp.     300,000  

JUMLAH   Rp.     (750,000) 

Dana Tak Terduga   Rp.  (1,500,000) 

JUMLAH   Rp.(22,554,000) 

Sisa Dana   Rp.        288,554 

 

 Sumber : Divisi Keagamaan 
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c) Pengadaan satu unit mobil ambulans 

Selanjutnya adalah program Pengadaan 1 unit mobil ambulan. Pelaksanaan 

aktualnya, pembelian dilakukan di pertengahan bulan Maret 2009. Kebutuhan 

yang sangat mendesak adalah salah satu alasan yang kuat yang melatarbelakangi 

percepatan pembelian 1 unit mobil ambulan.   

d) Mendirikan Ekonomi Syariah 

e) Mendirikan Poliklinik FORKIS 

Dalam pelaksanaan semua program di atas, ada beberapa yang belum bisa 

direalisasikan. Aktualnya terdapat dua program besar yang belum bisa direalisasikan 

di kepengurusan H. Bambang. Program tersebut adalah pendirian ekonomi syariah 

dan poliklinik FORKIS. Menurut hasil wawancara penulis, kepada ketua, ada 

beberapa faktor belum terealisasinya program ini, yaitu : 

1. Kedua program ini membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten 

di bidangnya, seperti ahli ekonomi islam, dokter, bidan, dan lain 

sebagainya. 

2. Kedua program ini membutuhkan sumber pendanaan yang besar. FORKIS 

sebagai Yayasan kecil, yang sumber dananya hanya berasal dari Infaq dan 

shadaqah warga sekitar belum mampu memenuhi.  

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa yayasan adalah 

organisasi nirlaba. Berdasarkan definisi tersebut, tujuan yayasan tidak mencari laba. 

Walaupun keluaran (output) pada organisasi ini dapat diukur dalam satuan moneter 

(seperti di organisasi berorientasi laba), selisih antara keluaran dengan masukan dalam 

bentuk uang tidak akan menjadi ukuran tentang seberapa baik organisasi telah 

mencapai tujuannya. Tujuannya lebih kepada bagaimana menyediakan jasa layanan 
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kepada masyarakat dengan sumber daya tertentu, atau menggunakan sumber daya 

sesedikit mungkin untuk menghasilkan jasa tertentu. Pengukuran kinerja di Yayasan 

FORKIS berdasrkan beberapa faktor penting untuk menilainya (key factor) yaitu : 

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

Kegiatan utama dari Yayasan FORKIS adalah memberikan pelayanan 

jasa kepada masyarakat. Setiap peningkatan jasa yang diberikan oleh Yayasan 

FORKIS menandakan kinerja semakin baik. Pertama, dalam pengutipan Infaq 

jika terjadi penurunan jumlahnya artinya ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki 

kinerjanya. Selanjutnya, FORKIS dituntut untuk setiap bulannya meningkatkan 

jasa kepada masyarakat. Semakin banyak jasa yang diberikan oleh Yayasan 

FORKIS kepada masyarakat sekitar, maka kinerja dari Yayasan semakin bagus. 

Tetapi jika ada penurunan dari bulan selanjutnya, maka perlu ada evaluasi. 

Kedua, jika jumlah anak yatim piatu dan dhua‟fa yang dibina oleh Yayasan 

FORKIS bertambah maka kinerja bisa dikatakan baik. Ketiga, setiap tiga bulan 

sekali Yayasan FORKIS akan memberikan laporan kepada masyarakat, jika 

tidak ada komplein dari masyarakat maka kinerja saat itu bisa dikatakan baik. 

Terakhir, adalah terlaksananya program-program yang telah dibuat. 

2. Peningkatan administrasi dan pelaporan 

Faktor ini juga dianggap perlu, karena jika dilihat di kepengurusan 

sebelumnya, masih sangat kurang. Peningkatan ini bisa dikatakan berhasil, 

karena kini Yayasan FORKIS telah memiliki sistem informasi yang sudah 

cukup memadai. Sistem informasi adanya program yang membantu pengurus 

menditeksi anggotanya yang berjumlah 5000 orang. Pelaporan juga 
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dilaksanakan secara rutin dan teratur. Masing-masing pusat pertanggung 

jawaban memiliki kewajiban untuk melaporkan semua kegiatan yang sudah 

dilakukan.  

3. Peningkatan sarana dan prasarana 

Peningkatan sarana dan prasarana dilakukan agar masyarakat puas atas 

layanan yang diberikan oleh Yayasan FORKIS. Peningkatan kebutuhan sarana 

dan prasarana secara bertahap. Kepengurusan H. Bambang peningkatanya berupa 

pembuatan Bak air mandi dan tower, perbaikan tempat sekretariat, pembelian 

satu buah mobil ambulans, pembelian keranda jenazah, pembelian mobil bak, dan 

pembelian sepeda motor untuk operasional. 

4.6.4 Pelaporan dan analisis (reporting and analysis) 

Setiap kegiatan dan program yang dilakukan oleh Yayasan FORKIS selalu 

dicatat secara rinci dan tepat waktu. Setiap pusat tanggung jawab yang ada dengan 

teratur membuat laporan secara periodik atas hasil pekerjaannya kepada ketua, dan 

diteruskan kepada Pembina. Dalam tahap ini, ketua membuat laporan realisasi dari 

rencana kerja. Evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sekali. Ketua, sebagai penanggung 

jawab harian mengadakan rapat beserta Pembina. Rapat tersebut selain untuk 

membicarakan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Yayasan serta evaluasi. 

Evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali tersebut dapat dikatakan sebagai 

dasar untuk pengendalian. Pengendalian ini berupa evaluasi terhadap penyimpangan dari 

pelaksanaan kegiatan dan program, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk 

mencapai tujuan Yayasan. Sistem pengendalian manajemen juga berfungsi sebagai alat 

komunikasi. Informasi ini membuat ketua mengetahui apa yang sedang terjadi guna 
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memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap pusat tanggung jawab yang 

terpisah-pisah terkoordinasi dengan baik. 

Tabel 4.4 

Laporan Anggaran, Pendapatan, dan Variance Program Sunatan Massal 

Sumber: Hasil Olahan 

1. Pos Dana Pemasukan 

Berdasarkan tabel 4.5, anggaran dana pemasukan dari acara sunatan masal ini 

adalah sebasar Rp. 23.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp. 24.120.000. Oleh 

karena itu, selisih antara anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 1.120.000 atau sebesar 

4,6%. Selisih ini memiliki kenaikan positif, karena pos ini merupakan pendapatan, 

sehingga selisih yang terjadi bisa dikatakan favorable (realisasi > anggaran). Situasi 

ini sangat membantu pengurus di pos sumber dana, sehingga pengurus memiliki dana 

tambahan untuk program sunatan masal ini. 

2. Pos Seksi Acara 

No Keterangan Anggaran Realisasi (aktual) Variance 

1 Dana Pemasukan Rp.    23,000,000 Rp.     24,120,000 4,6% 

2 Sekretaris Rp.         350,000 Rp.          350,000 0% 

3 Seksi Acara Rp.    13,050,000 Rp.     13,184,000 -1,01% 

4 Seksi Konsumsi Rp.      3,100,000 Rp.       3,270,000 -5,19% 

5 Seksi Dokumentasi Rp.         300,000 Rp.          300,000 0% 

6 Seksi Transportasi Rp.         200,000 Rp.          200,000 0% 

7 Seksi Perlengkapan Rp.      2,750,000 Rp.       3,000,000 -8,33% 

8 Seksi Kebersihan & Keamanan Rp.         750,000 Rp.          750,000 0% 

9 Dana Tak Terduga Rp.      2,050,000 Rp.       1,500,000 36,66% 

10 Sisa Dana Rp.         450,000 Rp.          288,554 -55,95% 

Penerapan Sistem..., Dita Safitrie, Ak.-Ibs, 2010



150 

 

 

 

Pada pos seksi acara, terjadi kenaikan jumlah di pelaksanaan. Awalnya, pengurus 

membuat anggaran untuk seksi acara sebesar Rp. 13.050.000, tetapi diasaat 

pelaksanaan terjadi kenaikan. Walupun kenaikan yang terjadi tidak terlalu sebasar 

yaitu hanya sebesar Rp. 134.000 atau 1,05%. Tabel di atas terdapat. Pos seksi acara 

merupakan pos biaya bagi pengurus, sehingga tanda minus di variance pos seksi acara 

menandakan bahwa kenaikan tersebut merupakan unfavorable (aktual > anggaran). 

Kenaikan hasil realisasi ini disebabkan karena terjadinya perbedaan harga untuk 

keperluan masing-masing peserta. Jika dilihat di tabel 4.4, jelas terlihat perbedaan 

harga untuk pembelian baju koko, peci, dan sarung, sedangkan untuk jumlah uang 

santunan, pembayaran dokter, dan biaya penceramah, tidak terjadi kenaikan.  

3. Pos Seksi Konsumsi 

Terjadi variance negatif di pos seksi konsumsi. Sama halnya dengan pos seksi 

acara, seksi konsumsi juga merupakan biaya bagi pengurus. Nilai Variance sebesar -

5,19% terjadi karena ada perbedaan anggaran sebesar Rp. 3.100.000 dengan 

realisasinya Rp. 3.270.000. Kenaikan ini tidak terlalu signifikan, karena perbedaan ini 

terjadi karena pada saat pembuatan anggaran pengurus lupa untuk memperhitungkan 

biaya pembelian air mineral.  

4. Pos Seksi Perlengkapan 

Anggaran pada pos seksi perlengkapan pada awalnya adalah sebesar 

Rp.2.750.000. aktualnya, terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.000.000 atau 8,33%. Faktor 

adanya kenaikan tersebut adalah penambahan biaya untuk petugas  jasa pemasangan 

sound sistem. 

5. Pos Dana Tak Terduga 
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Dana tak terduga dialokasikan sebesar 10% dari jumlah biaya. Alokasi ini dibuat 

bertujuan untuk dana tambahan di tengah acara diluar yang sudah dialokasikan. Dari 

tabel 4.4 diatas terlihat bahwa jumlah aktualnya terjadi penurunan dari anggaran 

sebelumnya. Artinya, Yayasan FORKIS dalam pelaksanaannya berusaha untuk 

menekan biaya-biaya agar lebih efisien.  

6. Pos Sisa Dana 

Secara keselurhan, program sunatan massal menghasilkan laba sebesar Rp. 

288.554. Walaupun terjadi variance negatif, namun karena FORKIS adalah organisasi 

nirlaba sehingga sebesar apapun laba yang diperoleh tidak akan menjadi prioritas 

utama. Penurunan sisa dana terjadi karena FORKIS pada intinya ingin memberikan 

pelayanan yang maksimal di program tersebut. 

4.7 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen di Yayasan FORKIS 

Analisis penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan FORKIS 

dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi sesungguhnya dengan teori yang 

ada. Informasi terkait dengan kondisi sesungguhnya diperoleh dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada 13 orang pengurus, wawancara, dan dokumen tertulis. Apabila terjadi 

perbedaan, maka akan di analisis lebih lanjut sebab atas kondisi tersebut, dan akibat yang 

akan ditimbulkan. 

1. Analisis Visi dan Misi Yayasan FORKIS  

  Visi adalah pernyataan dari tujuan yang ingin dicapai, sedangkan misi adalah 

tindakan yang harus dilakukan untuk mendapatkan tujuan tersebut (David, 2006). Visi 

dan misi dibuat agar semua pihak yang terlibat berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, 

sehingga pada akhirnya akan tercipta goal congruence (Anthony, 2005). Oleh karena visi 
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dan misi adalah sebagai dasar organisasi mencapai tujuan, maka visi misi yang baik 

harus dinyatakan dengan jelas dan tertulis. Ketua sebagai pimpinan tertinggi Yayasan 

FORKIS bertugas untuk mengkomunikasikan visi dan misi tersebut kepada seluruh 

bawahannya.  

Yayasan FORKIS merupakan organisasi nirlaba yang mempunyai tujuan 

utamanya untuk memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat. Pada subbab 

sebelumnya, penulis telah menjelaskan visi dan misi yang dimiliki oleh Yayasan 

FORKIS. Atas dasar hasil kuesioner, seperti yang terdapat pada tabel 4.5 dapat diketahui 

bahwa isi visi dan misi yang dirumuskan oleh Yayasan FORKIS telah sesuai untuk 

mencapai tujuan utamanya.  

Tabel 4.5 

Hasil Kuesioner Visi dan Misi Yayasan FORKIS 

Sumber: Hasil Olahan 

 

 

 

 

 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah terdapat Visi dan Misi yayasan secara tertulis? 
 

13 Orang - 100% 

 Menurut anda apakah Visi dan Misi tersebut sesuai dengan   

tujuan utama yang ingin dicapai oleh yayasan?  
 

13 Orang - 100% 

Apakah Visi dan Misi tersebut telah dikomunikasikan dengan 

baik dan jelas dari pihak atas (ketua dan pembina)? 
 

13 Orang - 100% 
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Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara, tiga belas responden memberikan 

jawaban “Ya” bahwa visi dan misi tersebut telah dibuat secara tertulis. Selain itu 

berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus, mereka dapat menjelaskan 

pernyataan dari visi dan misi Yayasan FORKIS dengan baik. Seluruh pengurus telah 

memahami makna dari visi dan misi Yayasan FORKIS. Oleh karena itu penulis dapat 

menyimpulkan bahwa visi dan misi telah dikomunikasikan oleh pejabat atas kepada 

bawahannya.  

 Dari penjelasan tersebut di atas, dapatdikatakan bahwa perumusan visi dan misi 

Yayasan FORKIS telah sesuai dengan teori. Visi dan misi yang telah dibuat dapat 

membantu pengurus, pembina, dan pengawas untuk menciptakan goal congruence di 

yayasan FORKIS. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan kegiatan yang dilakukan 

oleh masing-masing divisi, seperti yang terlihat pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 

Daftar Kegiatan Per Divisi Tahun 2009-2011 

No Divisi Kegiatan 

1 Divisi Infaq dan Shadaqah Setiap bulan dilakukan pengutipan Infaq ke anggota, 

yang tersebar di 19 RW Kelurahan Kota Baru. 

2. Divisi Yatim & Dhua‟fa Setiap bulan pengurus memberikan santunan kepada 

anak yatim, dan kaum dhua‟fa. Jumlah anak yatim dan 

kaum dhua‟fa per 31 Juli 2010 sebanyak 230 orang. 

3. Divisi Pengembangan 

Usaha 

1. Pengurus memberikan pelayanan jasa ambulan dan 

penyewaan jasa tenda dan kursi. 
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2. Mendirikan Poliklinik 

3. Mendirikan Ekonomi Syariah  

4. Divisi Sarana & Prasarana Pengurus memmiliki program untuk pembelian 1 unit 

mobil ambulan, 1 unit keranda jenazah baru, dan 1 unit 

sepeda motor. 

5. Divisi Generasi Muda 1. Melaksanakan kerjasama dengan remaja masjid 

2. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang bertujuan 

meningkatkan pengetahuan remaja. 

3. pengurus sebagai Humas Yayasan FORKIS 

6. Divisi Keagamaan 1. Pengurus ikut serta dalam pelaksanaan Perayaan 

Hari Besar Islam yang bekerja sama dengan masjid. 

2. Memiliki program sunatan massal 

3. pengurus memberikan sumbangan ke masjid yang 

membutuhkan dana.  

7.  Divisi Fardhu Kifayah Pengurus memberikan pelayanan jasa kepada 

masyarakat, khususnya anggota FORKIS. Jasa 

diberikan dalam bentuk mensholatkan, 

memandikan,mengkafankan, dan mengantarkan ke 

pemakaman. 

Sumber : Sekretariat FORKIS 
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2. Analisis Struktur Organisasi Yayasan FORKIS 

  Struktur organisasi dikatakan baik jika telah memenuhi kriteria di bawah ini 

(Anthony, 2005) : 

a. Struktur organisasi mengambarkan pusat pertanggungjawaban yang jelas.  

b. Terdapat perincian tertulis dari masing-masing tugas pusat pertanggungjawaban 

(job description). 

c. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab untuk masing-masing jabatan harus 

seimbang dengan tugas dan fungsinya. 

d. Tugas pokok dan misi organisasi telah didefinisikan dengan jelas. 

e. Struktur organisasi harus menunjukan adanya pemisahan fungsi. 

Tabel 4.7 

Hasil Kuesioner Struktur Organisasi Yayasan FORKIS 

Sumber: Hasil Olahan 

 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah terdapat pembagian pusat-pusat pertanggungjawaban 

yang jelas dalam struktur organisasi yayasan? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah terdapat job description secara tertulis yang 

dilengkapi dengan perincian tugas dan tanggung jawab? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah pengurus, Pembina, dan pengawas mempunyai tugas 

dan tanggung jawab yang saling berbeda antara satu dengan 

lainnya sesuai dengan fungsi, tugas, dan jabatannya? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah terdapat suatu sistem pendegelasian wewenang dari 

pejabat atas kepada pejabat di bawahnya? 

 

12 Orang 1 orang 92,3% 
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Struktur organisasi yang dimiliki Yayasan FORKIS memberikan kerangka kerja 

bagi terselenggaranya kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Gambar 4.1 menujukan 

bahwa Yayasan FORKIS menerapkan struktur organisasi fungsional. Keuntungan 

menerapkan struktur organisasi fungsional adalah masing-masing divisi akan mampu 

mengambil keputusan terbaik (Anthony, 2005). Struktur organisai FORKIS terdiri atas 7 

(tujuh) divisi. Divisi tersebut antara lain Divisi Pengutipan Infaq, Divisi Yatim dan 

Dhua‟fa, Divisi Keagamaan, Divisi Sarana dan Prasarana, Divisi Fardhu Kifayah, Divisi 

Pengembangan Usaha (membawahi tenda kursi dan ambulan), dan Divisi Generasi 

Muda.  

 Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dapat diklasifikasikan pusat-pusat 

pertanggungjawaban per divisi. Adapun pusat-pusat pertanggungjawaban adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.8 

Pusat Pertanggungjawaban Yayasan FORKIS 

No Divisi Jenis Pusat Pertanggungjawaban 

1. Divisi Infaq dan Shadaqah Pusat Pendapatan 

2. Divisi Pengembangan Usaha Pusat Pendapatan dan Pusat beban 

3.  Divisi Fardhu Kifayah Pusat Amal dan Pusat Beban 

4.  Divisi Keagamaan Pusat Amal dan Pusat Baban 

5. Divisi Yatim dan Dhua‟fa Pusat Amal dan Pusat Beban 

6.  Divisi Generasi Muda Pusat Amal dan Pusat Beban 

7.  Divisi Sarana dan Prasarana Pusat Beban 

Sumber: Hasil Olahan 

Penerapan Sistem..., Dita Safitrie, Ak.-Ibs, 2010



157 

 

 

 

Hasil kuesioner terhadap tiga belas responden mengenai perincian tugas (job 

description) dari masing-masing pusat pertanggungjawaban menunjukan bahwa seluruh 

responden telah mengetahui adanya perincian tugas (job description) secara tertulis dari 

masing-masing pusat pertanggungjawaban. Hal tersebut diperkuat dengan deskripsi tugas 

dan tanggung jawab pengurus yang diuraikan pada subbab struktur organisasi di halaman 

56-60. Bendahara bertugas membuat rekapitulasi laporan keuangan setiap bulannya, 

sedangkan BPK (badan pemeriksa keuangan) bertugas sebagai memeriksa kesesuaian 

laporan keuangan dengan program yang telah dijalankan. Ketua menjalankan tugas 

sebagai pimpinan operasional, sedangkan pembina hanya berfungsi penasehat bagi 

Yayasan FORKIS. Dengan demikian kemungkinan pengurus Yayasan FORKIS memiliki 

tugas ganda tidak akan terjadi.  

Sistem pendelegasian wewenang dan tanggung jawab di Yayasan FORKIS telah 

dilakukan oleh pejabat tingkat atas kepada setiap divisi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

kuesioner terhadap 13 responden dengan 12 responden di antaranya telah mengetahui 

pendelegasian wewenang tersebut. Responden yang mengetahui pendelegasian 

wewenang tersebut merupakan pejabat lini bawah dari Yayasan FORKIS. Responden 

yang memberikan jawaban “tidak” terkait pendelegasian wewenang berasal dari Divisi 

Sarana dan Prasarana. Divisi Sarana dan Prasarana akan sulit dalam melaksanakan 

kegiatan, karena pendelagasian wewenang dari pihak atas masih kurang baik. Dalam 

Praktiknya, Divisi Sarana dan Prasarana bekerja sesuai dengan kebutuhan program 

jangka pendek.  

Pimpinan yayasan sebaiknya mempertegas sistem pendelegasian kepada Divisi 

Sarana dan Prasarana. Dengan adanya  pendelegasian wewenang dan tanggung jawab 

maka akan terjalin suatu komunikasi yang baik dan jelas antara pejabat tingkat atas dan 
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pejabat tingkat bawah, sehingga aktivitas serta program-program Yayasan FORKIS 

dapat berjalan dengan baik.  

3. Analisis Kebijakan Yayasan FORKIS  

  Dalam suatu organisasi, kebijakan merupakan alat bantu untuk memilih tindakan 

terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Kebijakan merupakan penjabaran keinginan 

organisasi yang harus dicapai. Di bawah ini merupakan kriteria dari suatu kebijakan yang 

dirancang dalam mencapai tujuan organisasi (BPKP, 1999) : 

1. Kebijakan ditetapakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada. 

2. Kebijakan harus jelas dan dibuat secara tertulis. 

3. Kebijakan dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi. 

4. Kebijakan harus konsisten dengan tujuan organisasi.   

  Yayasan FORKIS telah menyusun kebijakan secara tertulis dan jelas. Hal ini 

ditujukan dari tabel 4.11. Seluruh responden telah mengetahui adanya penyusunan 

kebijakan secara tertulis. Kebijakan yang dimiliki di Yayasan FORKIS terdiri atas 

kebijakan organisasi, kebijakan keuangan, dan kebijakan kegiatan. Kebijakan tersebut 

disusun dalam bentuk aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pengurus.   

  Kebijakan yang dibuat oleh pengurus telah sesuai untuk mendukung pencapaian 

tujuan utama. Berdasarkan tabel 4.9, terbukti bahwa seluruh responden menyatakan 

bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan utama. Rincian kebijakan 

Yayasan FORKIS dapat dilihat di halaman 61-63. Aturan yang diterapkan pada 

kebijakan kegiatan, misalnya pengurus harus mengoptimalkan pelayanan jasa kepada 

masyarakat setiap harinya. Berdasarkan uraian tersebut terbukti bahwa kebijakan telah 

konsisten dengan tujuan utama yayasan.  
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Tabel 4.9 

Hasil Kuesioner Kebijakan Yayasan FORKIS 

Sumber: Hasil Olahan 

  Kebijakan yang disusun oleh yayasan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai 

yang ada. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan yang disusun sesuai dengan norma-

norma di masyarakat. Kebijakan di Yayasan FORKIS telah sesuai dengan norma-norma 

Islam. Salah satu kebijakannya adalah setiap program dilaksanakan berdasarkan syariat 

islam. Selain itu, pengurus dianjurkan untuk menyelesaikan permasalahan internal 

dengan cara musyawarah.  

   Seluruh divisi telah mengetahui kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Yayasan 

FORKIS. Berdasarkan hasil kuesioner, 13 responden memberikan jawaban “Ya” terkait 

kebijakan tersebut sudah dikomunikasikan dengan baik dari pejabat lini atas kepada staf 

lainnya. Sehingga kebijakan tersebut dapat sepenuhnya dijadikan pedoman oleh 

pengurus lain dalam melaksanakan kegiatan.  

4. Analisis Prosedur Yayasan FORKIS 

  Prosedur merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah diambil oleh 

organisasi. Prosedur bertujuan agar dalam pelaksanaan semua kegiatan telah sesuai 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah ada penyusunan kebijakan secara terulis dan jelas di 

yayasan? 

 

13 Orang - 100% 

Apakah kebijakan yang dibuat sudah mendukung untuk 

pencapaian tujuan utama? 

13 Orang - 100% 

Apakah kebijakan sudah dikomunikasikan ke seluruh divisi 

yang ada? 

 

13 Orang - 100% 
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dengan tujuan utama yayasan. Dibawah ini adalah kriteria yang harus dipenuhi dari suatu 

prosedur (BPKP, 1999) :   

1. Prosedur harus dapat diidentifikasikan secara jelas agar dapat membantu 

pelaksanaan kegiatan. 

2. Prosedur harus dibuat secara tertulis dan jelas 

3. Prosedur harus dikomunikasikan kepada semua pihak yang terkait. 

4. Pelaksanaan prosedur harus dikaji ulang secara berkala. 

  Berdasarkan tabel 4.10 di bawah, responden telah mengetahui adanya prosedur 

yang disusun oleh Yayasana FORKIS, sedangkan 3 responden belum mengetahuinya. 

Perbedaan tersebut terjadi karena prosedur belum dibuat secara tertulis untuk masing-

masing divisi. Rincian masing-masing prosedur dapat dilihat di halaman 63-67. Prosedur 

yang ada hanya pada Divisi Fardhu Kifayah, Divisi Pengutipan Infaq, Divisi Penyewaan 

Tenda Kursi, Bendahara, dan Sekretaris. Namun prosedur tertulis untuk Divisi Generasi 

Muda, Divisi Sarana dan Prasarana prosedur belum disusun oleh yayasan. Selain itu 

prosedur yang terdapat pada Divisi Keagamaan belum dijelaskan secara rinci. Akibat 

tidak adanya prosedur di kedua divisi tersebut, maka pada Divisi Generasi Muda serta 

Divisi Sarana dan Prasarana memiliki kesulitan dalam melaksanakan kegiatan. Misalnya, 

kedua divisi tersebut tidak mengetahui siapa, dimana, bagaimana pelaksanaan dari 

sebuah kegiatan. Selain itu dapat terjadi tugas ganda dari kedua divisi tersebut, 

dikarenakan tidak adanya prosedur. 
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Tabel 4.10 

Hasil Kuesioner Prosedur Yayasan FORKIS 

Sumber: Hasil Olahan 

  Di Yayasan FORKIS, tujuan yang harus dicapai dari penyusunan prosedur telah 

dapat diketahui dengan jelas, yakni membantu pengurus dalam melaksanakan kegiatan. 

Pedoman tersebut diuraikan dalam bentuk aturan-aturan yang ada di prosedur. Misalnya 

pada prosedur Divisi Fardhu Kifayah, prosedur menjelaskan aturan rinci berupa 

penanggung jawab, tarif yang ditetapkan, serta keharusan untuk pembuatan laporan 

kegiatan. Situasi tersebut berbeda pada Divisi Generasi muda serta Divisi Sarana dan 

Prasarana, karena penyusunan prosedur di kedua divisi ini belum disusun.   

  Jika terjadi perubahan program atau kegiatan yang dilakukan oleh Yayasan 

FORKIS, maka ketua akan segera membuat prosedurnya. Prosedur tersebut disusun 

bersama-sama dengan pengurus lain. Misalnya pada saat penambahan jasa penyewaan 

tenda dan kursi ketua akan membuat revisi prosedurnya. Revisi tersebut dilakukan dalam 

bentuk pentapan tarif penyewaan tenda dan kursi kepada masyarakat. sebanyak 11 

responden menjawab bahwa telah ada komunikasi dari ketua kepada bawahannya. 

Sedangkan 2 responden lain, yang berasal dari Divisi Generasi Muda serta Divisi Sarana 

dan Prasarana menyatakan tidak ada komunikasi dari ketua kepada divisi mereka. 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah prosedur yang telah dibuat dikomunikasikan kepada 

seluruh divisi? 

 

11 Orang 2 orang 84,61% 

Apakah prosedur yang telah ditetapkan sangat membantu 

bapak/ibu dalam melaksanakan tugas? 

 

11 Orang 2 orang 84,61% 

Apakah prosedur selalu dikaji ulang sesuai dengan 

perkembangan yayasan? 

 

10 Orang 3 orang 76,92% 
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Akibatnya kedua divisi tersebut memiliki hambatan miss communication dengan divisi 

lain, pada saat pelaksanaan kegiatan.  

  Berdasarkan uraian tersebut, maka tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh 

Yayasan FORKIS adalah ketua segera membuat prosedur untuk semua divisi yang baku 

dan jelas, khusunya pada Divisi Generasi Muda serta Divisi Sarana dan Prasarana. Selain 

itu, prosedur yang telah dibuat harus dikomunikasikan kepada seluruh divisi. Tujuannya  

agar tidak terjadi perbedaan informasi anatara divisi satu dengan divisi lain.  

5. Analisis Pemrograman (programming) Yayasan FORKIS 

Program adalah satu tindakan terencana untuk membantu organisasi mencapai 

tujuannya (Young, 1988). Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha yang dapat 

menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha atau 

ikut serta dalam suatu badan usaha (UU Yayasan No 16 Tahun 2001 Pasal 3 Ayat 1). 

Menurut Anthony (2005), kriteria yang harus dipenuhi dalam penyusunan program 

adalah sebagai berikut:  

1. Program yang disusun harus menjabarkan tujuan pokok yayasan. 

2. Pimpinan dan staf harus dilibatkan dalam proses penyusunan program. 

3. Program harus realistis dan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. 

4. Program yang telah dikomunikasikan sehingga dapat menjadi dasar 

pelaksanaan kegiatan.    

Yayasan Forkis memiliki tiga jenis program yaitu, program utama (jangka 

panjang), program jangka pendek, dan program jangka menengah. Berdasarkan jawaban 

kuesioner terdapat 13 responden, yang terlihat pada tabel 4.11 ketiga program di atas 

telah disusun dalam rangka pencapaian tujuan utama yayasan. Rincian untuk masing-
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masing program dapat dilihat di halaman 69-75. Divisi Sarana dan Prasaran memiliki 

program jangka menengah yaitu pembelian satu unit mobil ambulan. Pengadaan mobil 

ambulan ditujukan untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal kesehatan dan 

membantu program-program lain yang bersifat fardhu kifayah. Divisi Keagamaan 

memiliki program sunatan massal. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak yang 

kurang mampu. Program sunatan massal ini ditujukan kepada 75 anak kurang mampu 

yang tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Kota Baru. Sementara itu, Divisi Fardhu 

Kifayah memiliki program untuk pembelian bak mandi dan keranda baru. Seluruh 

program tersebut dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan 

demikian tujuan yayasan dapat tercapai.  

Penyusunan program di Yayasan FORKIS dilakukan dengan metode bottom up. 

Program dirumuskan pada rapat besar awal kepengurusan. Ketua dan seluruh staf 

membahas program yang akan dilaksanakan dalam satu periode. Setelah rencana ini 

disusun maka ketua akan meminta rekomendasi dan tanggapan dari pembina selaku 

penasehat yayasan. Uraian tersebut menunjukan bahwa penyusunan program di Yayasan  

FORKIS telah melibatkan seluruh pengurus dari lini atas hingga bawah. Hal ini 

didukung dengan hasil kuesioner terhadap 13 responden yang memberikan “Ya”. Tujuan  

dilibatkannya semua pihak yang terkait dalam yayasan adalah membantu ketua dalam 

memilih program sesuai dengan pencapaian tujuan utama. Keterlibatan tersebut 

dilakukan dengan memberikan masukan berupa saran maupun kritik kepada pejabat 

tingkat atas termasuk ketua Yayasan FORKIS.  
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Tabel 4.11 

Hasil Kuesioner Program Yayasan FORKIS 

Sumber: Hasil Olahan 

Program di Yayasan FORKIS disusun setelah melakukan evaluasi atas program 

yang telah terlaksana pada periode sebelumnya. Program yang dibuat harus ada 

pembaruan dari periode terdahulu. Terdapat 92,3% responden yang memberikan jawaban 

“Ya” terkait hal tersebut, hal ini dapat dilihat pada tabel di atas. Seorang responden 

berasal dari Divisi Generasi Muda menjawab belum dilakukan pembaruan dari program-

program sebelumnya. Program yang disusun Divisi Generasi Muda merupakan 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah penyusunan program yayasan yang sudah disusun 

dilakukan secara rutin dan berkala? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah program yayasan yang pernah dijalankan merupakan 

implementasi strategi yang dijabarkan dalam perencanaan 

strategi? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah program dibuat  sesuai untuk mendukung pencapaian 

tujuan dan sasaran yayasan? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah selalu dilakukan penelaahan kembali atas suatu 

program sesuai dengan tuntutan dan perkembangan yayasan? 
 

12 Orang 1 orang 92,3% 

Apakah penyususnan program yayasan selalu 

mempertimbangkan sumber daya yang ada? 
 

12 Orang 1 orang 92,3% 

Apakah program yang telah disusun selalu dibuat alokasi 

dana dan anggarannya?  
 

4 Orang 9 Orang 30,76% 

Apakah dalam penyususnan program tersebut perlu 

menggunakan konsultasi dengan pejabat atasan (Pembina)? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah program yang telah dibuat dikomunikasikan kepada 

semua personil dari pejabat paling atas sampai dengan pejabat 

paling bawah? 

12 Orang 1 Orang 92,3% 
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kelanjutan dari program terdahulu, sehingga dalam praktiknya Divisi Generasi Muda 

belum dapat memberikan kinerja yang maksimal bagi yayasan.  

Program yang disusun oleh pengurs, selanjutnya dilakukan penyusunan anggaran. 

Dari 13 orang responden, 9 orang di antaranya memberikan jawaban “tidak” terkait 

dengan ada penyusunan anggaran untuk setiap program. Hal ini dikarenakan penyusunan 

anggaran masih diprioritaskan untuk beberapa program yang tergolong besar. Misalnya 

Divisi Keagamaan telah memiliki anggaran tersendiri untuk merealisasikan program 

sunatan masal. Pengurus menyusun anggaran dengan tujuan untuk memperoleh 

tambahan dana yang ditujukan kepada donatur.  

Program di Yayasan FORKIS telah disusun secara tertulis dan dikomunikasikan 

kepada semua staf sehingga masing-masing kegiatan yang telah direncanakan dapat 

diketahui secara pasti mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas program 

tersebut. Namun berdasarkan hasil kuesioner yang ditujukan kepada Divisi Generasi 

Muda, komunikasi tersebut belum terjalin dengan baik. Divisi Generasi Muda masih 

belum memiliki program-program utama yang mampu memaksimalkan pencapaian 

kinerja Yayasan FORKIS. Program-program yang dimiliki Divisi Generasi Muda 

sifatnya masih tergolong insidental. Oleh karena itu Divisi Generasi Muda yang dimiliki 

Yayasan FORKIS belum dilibatkan secara maksimal dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Divisi Generasi Muda cenderung hanya dilibatkan untuk membantu program-

program utama yang diselenggarakan divisi lain, sehingga tidak ada penyusunan 

anggaran program yang bersifat terperinci dari divisi tersebut. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kriteria program harus dikomunikasikan kepada seluruh staf di 

Yayasan FORKIS belum dilakukan sepenuhnya dengan baik.  
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Salah satu kelemahan penyusuanan program di Yayasan FORKIS adalah tidak 

dilakukannya analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis yang menerangkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari sebuah organisasi (David, 2006). 

Analisis SWOT dapat membantu pengurus untuk mengembangkan empat tipe strategi, 

yaitu SO (kekutan-peluang), WO (kelemahan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WT 

(kelemahan-ancaman). Oleh karena itu Yayasan FORKIS disarankan untuk melakukan 

analisis SWOT seperti pada tabel 4.14.  

Tabel 4.12 

Analisis SWOT Yayasan FORKIS 

Kekuatan Internal Kelemahan Internal 

1) Yayasan sudah berdiri cukup lama, 

yaitu 21 tahun (1989-2010).  

Kekurangan sumber daya manusia, karena 

pengurus bekerja secara sukarela, tidak 

diberikan insentif berupa gaji.  

2) Memiliki Visi dan Misi yang 

mengedapankan untuk membantu 

masyarakat sekitar. 

Tidak adanya pembuatan anggaran 

tahunan, sebagai pedoman pengendalian, 

evaluasi yayasan untuk program-program 

yang dibuat. 

3) Memiliki jumlah anggota sebesar 5000 

orang anggota, yang tersebar di seluruh 

kelurahan kota baru. 

Kurang adanya pemberian penghargaan 

kepada pengurus, yang dapat membuat 

peningkatan kinerja.  

4) FORKIS memiliki program-program 

yang sangat membantu kebutuhan 

Kurang adanya publikasi ke pihak luar di 

wilayah Kelurahan Kota Baru.  
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masyarakat sekitar (ambulans, santunan 

anak yatim piatu & dhua‟fa, Fardhu 

Kifayah, penyewaan tenda & kursi). 

5) Tarif yang ditetapkan, lebih rendah 

dibandingkan dengan yang lain (tarif 

ambulan sebesar Rp. 6000/KM, 

sedangkan tariff dari rumah sakit 

sebesar Rp. 8000-9000/KM). 

Tidak adanya perolehan sumbangan dana 

dari pemerintah daerah maupun pusat. 

6) Memiliki sarana dan prasarana yang 

mencukupi. 

Tidak adanya program yang bergerak di 

bidang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA). 

7) Memiliki Sumber Daya Manusia yang 

berintegritas, dan menjujung tinggi 

syariat islam.  

Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang 

berbasis Teknologi Informasi (Komputer) 

belum optimal. 

8) Mempunyai sumber pendapatan yang 

berasal dari Infaq anggota, donatur dari 

masyarakat, dan hasil penyewaan 

ambulan, tenda dan kursi.  

 

Peluang Ancaman 

1) Kebutuhan pemenuhan jasa yang 

dibutuhkan masyarakat selalu 

meningkat.  

Semakin banyaknya yayasan yang berdiri 

di lingkungan sekitar.  

2) UU Yayasan No 16 Tahun 2001 Pasal 3 Semakin meningkatnya jenis kebutuhan 
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Ayat 1 memberikan kebebasan kepada 

yayasan untuk melakukan kegiatan 

usaha yang dapat menunjang 

pencapaian maksud dan tujuannya 

dengan cara mendirikan badan usaha 

atau ikut serta dalam suatu badan usaha. 

pokok, kenaikan harga BBM, kebutuhan 

bahan pokok makanan. Dimana kebutuhan 

dana yang dimiliki Yayasan FORKIS 

terbatas.  

3) Masjid dan Mushola yang ada di 

Kelurahan Kota Baru jumlahnya 

banyak.  

Kecepatan perubahan teknologi, terutama 

TI, menuntut untuk lebih adaptif 

4) Adanya tokoh agama, ustad yang ahli 

dibidangnya. 

 

5) Adanya peningkatan hunian di 

Kelurahan Kota Baru. 

 

6) Masih sedikitnya sekolah Islam di 

lingkungan Kelurahan Kota Baru.  

 

Sumber : Hasil Olahan 

6. Analisis Anggaran (budgeting) Yayasan FORKIS 

Rencana anggaran disajikan secara kuantitatif dalam satuan moneter dan 

mencakup periode waktu tertentu (Young, 1999). Biasanya mencakup satu tahun, 

berisikan  pendapatan dan beban yang direncanakan untuk satu tahun. Anggaran yang 

disusun oleh manajemen dan berisi informasi akuntansi merupakan dokumen formal 

yang menunjukan serangkaian kegiatan satu periode.  

Kriteria yang harus dipenuhi oleh Yayasan FORKIS dalam penyusunan anggaran 

berdasarkan Anthony (2005), yaitu :  
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1. Anggaran dilakukan dalam satu periode, yaitu 1 Tahun. 

2. Proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluruh bagian. 

3. Anggaran dibuat sebagai pedoman dan alat kendali pelaksanaan. 

4. Pembuatan anggaran harus mempertimbangkan kondisi sesungguhnya. 

5. Anggaran yang telah disetujui harus dikomunikasikan.  

 Berdasarkan jawaban dari 13 responden pada tabel 4.13, terbukti tidak adanya 

penyusunan anggaran tahunan di Yayasan FORKIS. Hal ini merupakan kekurangan yang 

dimiliki oleh Yayasan FORKIS. Anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian 

pengurus untuk menentukan evaluasi. Pengendaliannya berupa perbandingan anggaran 

yang disusun dengan hasil aktual. Selisih tersebut adalah variance. Perbedaan tersebut 

akan di evaluasi oleh pengurus. Evaluasi yang dilakukan dapat diketahui segala macam 

penyimpangan, sehingga bisa segera untuk diperbaiki. Namun dalam parktiknya, 

evaluasi tersebut belum dilakukan oleh Yayasan FORKIS. Hal ini membuktikan bahwa 

keharusan pembuatan anggaran dalam satu periode belum diterapkan oleh Yayasan 

FORKIS.  

Penyusunan anggaran di Yayasan FORKIS dilakukan ketika ada sebuah program 

yang dianggap besar dan membutuhkan tambahan dana dari pihak luar. Berdasarkan 

jawaban hasil kuesioner terdapat 30,76% responden memberikan jawaban telah adanya 

anggaran yang disusun untuk masing-masing program. Misalnya Divisi Keagamaan 

membuat anggaran untuk program sunatan massal. Anggaran sunatan massal tercantum 

pada tabel 4.2.  

Metode yang digunakan jika terdapat proses pembuatan anggaran di Yayasan 

FORKIS, menggunakan metode top down dan bottom up. Dari hasil kuesioner, terdapat 3 

responden memberikan jawaban “tidak” terkait syarat keterlibatan seluruh divisi dalam 
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penyusunan anggaran. Ketua hanya melibatkan seluruh divisi yang terkait dengan 

program yang dilaksanakan (dapat dilihat dari Gambar 4.2). Akibatnya adalah proses 

penyusunan anggaran tersebut mengalami kendala, karena ketua hanya memiliki sedikit 

saran yang dapat dipertimbangan dalam proses penyusunan. 

Tabel 4.13 

Hasil Kuesioner Anggaran Yayasan FORKIS 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah terdapat anggaran tahunan di yayasan? - 13 Orang 100% 

Apakah anggaran memuat alokasi dana yang dibutuhkan 

untuk masing-masing program? 

4 Orang 9 Orang 30,76% 

Apakah dalam proses penyusunan anggaran telah melibatkan 

seluruh divisi? 

10 Orang 3 Orang 76,92% 

Apakah anggaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi 

pada bagian Bapak/Ibu? 

11 Orang 2 Orang 84,61% 

Apakah pejabat yang berwenang selalu mengadakan 

penelaahan secara rinci atas rencana anggaran yang diajukan? 

12 Orang 1 Orang 92,31% 

Rencana anggaran yang telah disetujui merupakan salah satu 

alat kendali pelaksanaan kegiatan? 

- 13 Orang 100% 

Apakah rencana kerja dan anggaran selalu direvisi apabila 

terdapat kesalahan dalam penyusunan rencana kerja dan 

anggarannya? 

11 Orang 2 Orang 84,61% 

Apakah pejabat yang berwenang melakukan penelaahan atas 

revisi rencana kerja dan anggaran dan memberikan pendapat 

setuju atau tidak setuju? 

12 Orang 1 Orang 92,31% 

Apakah realisasi biaya atas pelaksanaan rencana kerja selalu 

ditelusuri dan dianalisa untuk mengetahui adanya 

penyimpangan? 

- 13 Orang 100% 

Apakah dari penyimpangan tersebut selalu ditelusuri dan 

dianalisa untuk mengetahui penyebab penyimpangannya? 

- 13 Orang 100% 

Sumber: Hasil Olahan 
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Anggaran yang telah disusun selanjutnya akan dikomunikasikan kepada seluruh 

staf. Berdasarkan hasil kuesioner, 6 orang responden menjawab „tidak”. Komunikasi 

hanya sebatas pada divisi yang terkait dari program tersebut. Kurangnya sistem 

pendelegasian anggaran kepada seluruh divisi mengakibatkan anggaran tidak dapat 

terlaksana dengan baik. 

Tujuan dari penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian di yayasan belum 

terlaksana. Pengurus menyusun anggaran tersebut bertujuan untuk memperoleh donatur 

dari pihak luar. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner, yaitu 13 reponden menjawab tidak 

terkait fungsi anggaran sebagai pengendalian di yayasan, sehingga dalam praktiknya 

pengurus mengalami kendala untuk mendapatkan tolak ukur atas pencapaian 

keberhasilan suatu program yang telah terlaksana. Selain itu pengurus akan sulit 

menganalisis kemungkinan penyimpangan yang terjadi dari program tersebut.   

Berdasarkan Tabel 4.4, jenis anggaran di Yayasan FORKIS termasuk jenis 

anggaran line item. Anggaran tersebut hanya terdiri pada perkiraan terjadinya 

penerimaan dan pengeluaran. Dari selisih antara anggaran dan realisasi terdapat 

variance, seprti pada tabel Tabel 4.6 merupakan laporan realisasi dari program sunatan 

massal. Tabel tersebut merupakan variance yang timbul dari selisih anggaran dan 

pelaksanaan acara. Kondisi yang terjadi jika terjadi unfavorable (realisasi < anggaran) 

tidak selamanya buruk. Misalnya pada pos sisa dana. Pos tersebut mengalami kondisi 

unfavorable yaitu laba yang diperoleh mengalami penurunan dari anggaran. Walaupun 

terjadi variance negative kondisi tersebut tidak bisa dikatakan bahwa kinerja pengurus 

buruk. Yayasan FORKIS sebagai organisasi nirlaba, yang tujuan utamanya merupakan 

memberikan jasa berupa pelayanan yang terbaik untuk masyarakat bukan memperoleh 

laba. Sehingga, penurunan pada pos sisa dana dari program sunatan massal tersebut 
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membuktikan bahwa pengurus sudah memberikan pelayanan yang maksimal di program 

tersebut. Selain itu, sisa dana yang diperoleh tersebut tidak diakui sebagai laba bagi 

yayasan. Sisa dana tersebut dijadikan sumber pemasukan kas bagi yayasan untuk 

memenuhi kebutuhan operasional, sedangkan untuk kondisi favorable (realisasi > 

anggaran), seperti yang terjadi pada pos pemasukan. Hal ini sangat membantu pengurus 

dalam pelaksanaan program.   

 Penyebab tidak adanya penyusunan anggaran tahunan di Yayasan FORKIS 

karena pengurus Yayasan FORKIS kurang memahami pentingnya sebuah anggaran di 

sebuah organisasi. Hal tersebut disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang 

berkompeten dan menguasai penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan 

FORKIS. 

 Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Yayasan FORKIS adalah dengan 

membuat anggaran tahunan. Anggaran tahunan yang disusun merupakan penjabaran 

alokasi dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan divisi. Anggaran yang telah 

disusun dapat sebagai alat pengendalian dan dianalisis untuk mengetahui jika terjadi 

penyimpangan. Tabel di bawah ini merupakan contoh anggaran tahunan yang dapat 

dibuat oleh pengurs Yayasan FORKIS. 
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Tabel 4.14 

Contoh Anggaran Tahunan  

Pemasukan: 

1. Infaq dan Shadaqah                                     xxx 

2. Penyewaan Ambulan                                    xxx 

3. Penyewaan Tenda dan Kursi                         xxx 

Jumlah Pemasukan                                                                      xxx 

Pengeluaran: 

Bendahara                                                                xxx 

Sekretaris                                                                  xxx 

Divisi Infaq dan Shadaqah: 

1. Biaya Petugas Pengutip Infaq                      xxx 

2. Program A                                                    xxx 

Divisi Pengembangan Usaha 

5. Program A                                                    xxx 

6. Program B                                                    xxx 

Divisi Sararna dan Prasarana 

1. Program A                                                    xxx 

2. Program B                                                    xxx 

Divisi Keagamaan 

1. Program A                                                    xxx 

2. Program B                                                    xxx 

Divisi Fardhu Kifayah 
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Sumber : Anthony (2005) 

7. Analisis Pelaksanaan dan Pengukuran (operasional and measurement) Yayasan  

FORKIS 

Segala sesuatu yang telah dirancang di tahun sebelumnya harus dilaksanakan 

sebaik mungkin, maka di tahap ini juga perlu adanya pengendalian operasi. Young 

(1999) mengemukakan aktivitas pengendalian operasi terdiri dari dua yaitu akuntasi dan 

kinerja. Pengendalian operasi ini berisikan prosedur-prosedur yang harus ditaati. 

Prosedur akan sangat membantu seluruh divisi yang ada di sebuah organisasi. Selain itu, 

pengawasan atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan juga sangat penting.  

 

 

 

 

 

1. Program A                                                    xxx 

2. Program B                                                    xxx 

Divisi Yatim & Dhuafa 

1. Santunan Yatim & Dhua‟fa                         xxx 

2. Program A                                                   xxx 

Divisi Generasi Muda 

1. Program A                                                     xxx 

2. Program B                                                      xxx 

Jumlah Pemasukan                                                                        (xxx) 

Sisa Dana                                                                                        xxx 
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Tabel 4.15 

Hasil Kuesioner Pelaksanaan dan Pengukuran Yayasan FORKIS 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah dalam pelaksanaan, pengurus telah mengikuti 

prosedur yang telah dibuat? 
 

10 Orang 3 Orang 76,92% 

Apakah prosedur kerja yang ada sangat membantu kelancaran 

pelaksanaan kegiatan yang berada pada bagian Bapak/Ibu? 
 

11 Orang 2 Orang 84,61% 

Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan program selalu 

dilakukan? 
 

11 Orang  2 Orang 84,61% 

Apakah terdapat pencatatan untuk setiap pelaksanaan 

program? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah badan pengawas melakukan pemeriksaan rutin 

setelah program terlaksana? 

13 Orang - 100% 

Apakah terdapat pengukuran keberhasilan dari suatu 

program? 
 

 6 Orang 7 Orang 46,15% 

Sumber: Hasil Olahan 

Tabel di atas menunjukan bahawa ada tiga responden dalam melaksanakan 

kegiatan tidak mengikuti prosedur. Hal ini terjadi pada Divisi Generasi muda, Divisi 

Sarana dan Prasarana, serta Divisi keagamaan. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya, untuk Divisi Generasi Muda dan Divisi Sarana dan Prasarana belum 

terdapat prosedur. Selain itu prosedur Divisi Keagamaan belum dijelaskan secara rinci. 

Kondisi tersebut mengakibatkan ketiga divisi tersebut tidak memiliki pedoman dalam 

menjalankan programnya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Yayasan 

FORKIS dalam pelaksanaanya telah mengikuti  prosedur yang telah dibuat, walaupun di 

beberapa divisi belum dijalankan dengan baik. 

Prosedur kerja membantu pengurus untuk melaksanaan program-program kerja 

yang telah dibuat. Hal ini ditujukan atas jawaban 11 responden yang memberikan 
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jawaban “Ya” terkait hal tersebut. Prosedur tersebut berisikan atauran-aturan yang harus 

dipatuhi oleh seluruh pengurus. Kemudahan yang dapat diperoleh dari prosedur tersebut 

seperti yang diatur pada prosedur Infaq dan shadaqah. Seorang petugas Infaq hanya 

bertanggung jawab atas pengutipan Infaq di 3 RW. Prosedur lainnya, setiap penerimaan 

maupun mengeluaran infaq harus dilaporkan kepada bendahara. tersebut juga mengatur 

setiap penerimaan infaq harus dilaporkan kepada bendahara. Prosedur keuangan 

merupakan aturan yang ditujukan untuk bendahara. Prosedur tersebut memberikan 

rincian dari pencatan dan pelaporan keuangan yayasan. Dengan demikian Prosedur 

tersebut sangat membantu pelaksanaan kegiatan dari masing-masing divisi tersebut.  

Pencatatan untuk setiap pelaksanaan program telah dilakukan oleh pengurus. Hal 

ini didukung dengan jawaban dari 13 responden memberikan jawaban ”Ya”. Yayasan 

FORKIS melakukan proses pencatatan yang sederhana dan tidak berbelit-belit. Bukti 

bahwa Yayasan FORKIS telah melakukan proses pencatatan di setiap pelaksanaan 

kegiatan adalah terdapat bukti tertulis pengeluaran dan pemasukan dari maing-masing 

divisi, dan setiap divisi memiliki formulir dari setiap transaksi. Pencatatan dilakukan 

untuk mempermudah sistem pelaporan. 

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat 2 responden memberikan jawaban “tidak”, 

terkait telah dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Pengawasan 

sudah dilakukan oleh Yayasan FORKIS, tetapi dalam beberapa hal pengawasan tersebut 

tidak dilaksanakan. Misalnya pada Divisi Generasi Muda. Hal ini terjadi karena 

program-program yang dimiliki pada divisi ini sedikit dan tidak krusial. Sehingga ketua 

tidak melaksanakan pengawasan secara rutin. Sedangkan untuk divisi lain, seperti Divisi 

Infaq shadaqah, Divisi Pengembangan Usaha, Divisi Keagamaan, Divisi Fardhu Kifayah, 

serta Divisi Yatim dan Dhua‟fa sudah dilakukan pengawasan secara rutin. Hal ini 
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ditujukan dengan adanya pengecekan dan klarifikasi laporan keuangan maupun hasil 

yang dicapai dari masing-masing program yang telah dilaksanakan. Dibawah ini adalah 

hasil pelaksanaan aktual dari masing-masing divisi: 

Tabel 4.16 

Hasil Realisasi Program di Yayasan FORKIS 

 

Divisi Program Pelaksanaan Keterangan 

Infaq dan Shadaqah Pengutipan Infaq dan 

penerimaan shadaqah 

dari masyarakat 

Telah terlaksana 

setiap bulannya. 

Pengutipan Infaq 

dilakukan di 19 RW 

Memiliki kendala, jika 

anggota tidak berada 

dirumah saat dilakukan 

pengutipan infaq 

Pengembangan 

Usaha 

Penyewaan Tenda 

Kursi, dan Ambulan, 

Mendirikan Ekonomi 

syariah, poliklinik 

Program penyewaan 

tenda dan kursi telah 

terlaksana. 

Sedangkan untuk 

program mendirikan 

ekonomi syariah dan 

poliklinik belum 

terlaksana 

Kendala belum 

terlaksana pendirian 

ekonomi syariah dan 

poliklini adalah dana 

yang dibutuhkan sangat 

besar, dan keterbatasan 

SDM 

Sarana dan 

Prasarana 

Pembelian 1 unit 

Mobil Ambulan, 

pembelian 1 keranda 

mayat, pembelian 1 

Semua Program 

terlaksana 
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unit sepeda motor, 

perbaikan kantor 

secretariat 

Keagamaan PHBI, Masjid, Sunatan 

Massal 

Semua program 

terlaksana 

 

Fardhu Kifayah Memberikan 

pelayanan jasa Fardhu 

Kifayah 

Terlaksana  

Yatim dan Dhua‟fa Menyantuni anak 

yatim dan kaum 

dhua‟fa 

Kegiatan ini 

terlaksana rutin 

setiap bulan 

 

Generasi Muda HUMAS, melakukan 

pelatihan untuk 

remaja, mengadakan 

majelis ta‟lim remaja 

Untuk program 

pelatihan untuk 

remaja belum 

terlaksana, majelis 

ta‟lim remaja 

dilakukan belum 

secara rutin 

 

Sumber: Sekretariat FORKIS 

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan Triyane 

(2005), yaitu dalam pengukuran kinerja berdasarkan data non keuangan. Pengukuran 

kinerja yang dilakukan oleh Yayasan FORKIS tidak berdasarkan perolehan laba 

melainkan diukur dari seberapa besar Yayasan FORKIS memberikan jasa kepada 

masyarakat dengan keterbatasan dana yang ada. Yayasan FORKIS memiliki 3 (tiga) 
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faktor kunci sebagai pedoman penilaian kinerja. Rincian dari masing-masing key factor 

tersebut dapat dilihat di halaman 83-84. Tetapi dalam praktiknya pengurus lini bawah 

masih belum mengetahui secara jelas pengukuran keberhasilan tersebut. Hal ini 

didukung dari jawaban responden hanya sebesar 46,15% yang sudah mengetahui 3(tiga) 

faktor kunci tersebut.   

Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh ketua sebagai pimpinan yayasan 

adalah memberikan penjelasan secara rinci terhadap pentingnya sebuah prosedur dalam 

pelaksanaan program. Prosedur yang disusun dapat mempermudah pengurus dalam 

pelaksanaan kegiatan. Selain itu ketua harus memberikan penjelasan rinci perihal 3 (tiga) 

key factor sebagai dasar pengukuran kinerja di yayasan. Tujuannya agar pengurus dapat 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja. 

8. Analisis Pelaporan dan Analisis (reporting and analysis) Yayasan FORKIS 

Informasi akuntansi di sebuah yayasan sangat diperlukan. Ketentuan ini telah 

diatur di Undang-Undang Yayasan No 16 tahun 2001 pasal 48 – 51. Jenis laporan 

keuangan yang harus dipenuhi oleh Yayasan sama dengan jenis organisasi nirlaba lainya. 

PSAK 45 mengatur, bahwa laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari 

laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk 

organisasi bisnis pada umumnya.  
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Tabel 4.17 

Hasil Kuesioner Pelaporan dan Analisis Yayasan FORKIS 

Pertanyaan Jawaban 
Ya 

Jawaban 
Tidak 

Presentase 

Apakah kegiatan dalam melayani masyarakat sekitar dicatat 

secara rinci dan tepat waktu sehingga dikelompokan secara 

semestinya untuk pelaporan administrasi dan keuangan? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah sistem pelaporan yang ada di bagian Bapak/Ibu 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pejabat yang 

bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan manajemen 

(perencanaan, pengendalian, dan evaluasi)? 
 

5 Orang 8 Orang 60% 

Apakah terdapat sistem pelaporan berjenjang dari pejabat 

yang paling bawah sampai kepada pejabat yang tertinggi 

menurut fungsi dan tanggung jawab? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah sistem pelaporan yang dibuat mengacu pada 

ketepatan waktu? 
 

11 Orang 2 Orang 80% 

Apakah pelaporan selalu membandingkan rencana dengan 

realisasi pada setiap periodenya? 

 
 

5 Orang 8 Orang 38,46% 

Apakah setiap pejabatnya perlu untuk menyusun laporan 

secara periodik atas hasil-hasil pekerjannya kepada pejabat 

atasannya? 
 

13 Orang - 100% 

Apakah pimpinan selalu melakukan pengecekan terhadap 

kinerja pegawai yang terlibat dalam kegiatan? 

 

13 Orang - 100% 

Apakah selalu dilakukan pemeriksaan pada semua bagian? 

 

13 Orang - 100% 

Apakah setiap temuan pemeriksaan selalu dilaporkan dan 

diadakan pembicaraan kepada pegawai yang menjadi objek 

pemeriksaan? 

 

7 Orang 6 Orang 53,84% 

Apakah manajemen memperhatikan prestasi pegawai dan 

memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi pegawai dan  

 

1 Orang 12 Orang 7,7% 

Apakah pihak manajemen memberikan sanksi kepada 

pegawai yang lalai menjalankan tugasnya? 

 

10 Orang 3 Orang 76,92% 

Sumber: Hasil Olahan 
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Dari hasil kuesioner di atas, dapat diketahui bahwa Yayasan FORKIS sudah 

memiliki sistem pelaporan yang baik. Hal ini ditujukan dari 13 responden memberikan 

jawaban “Ya”. Pelaporan tersebut merupakan kelanjutan dari tahapan pencatatan dari 

pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus. Yayasan Forkis sudah memiliki 

sistem pelaporan berjenjang. Tahap pertama masing-masing divisi melakukan pencatatan 

dari Laporan tersebut lalu diserahkan kepada bendahara untuk dilakukan rekapitulasi. 

Hasil dari rekapitulasi tersebut diserahkan kepada ketua yayasan sebagai tahap awal 

pengawasan. Badan Pengawas Keuangan/pengawas akan melakukan verifakasi untuk 

masing-masing transaksi dari laporan tersebut, sehingga dapat dilakukan pembuktian 

dari keaslian dan keabsahan transaksi. Dari uraian tersebut terbukti bahwa proses 

peloporan di Yayasan FORKIS sudah memiliki tahapan berjenjang dari pengurus lini 

bawah kepada pengurus lini atas. 

Secara rinci, Laporan yang disusun oleh Yayasan FORKIS terdiri dari tiga pos. 

Pos pertama adalah sumber dana (Infaq, donatur, hasil penyewaan ambul dan tenda 

kursi). Pos kedua adalah penggunaan dana, yaitu pengeluaran-pengeluaran dari aktivitas 

masing-masing program. Pos terakhir adalah saldo akhir bulan. PSAK 45 mengatur 

bahwa sebuah organisasi nirlaba harus menyusun laporan aktivitas, laporan perubahan 

aktiva, dan lapiran arus kas. Laporan aktivitas terdiri atas pos pendapatan (sumbangan, 

jasa layanan, penghasilan lain-lain), dan beban dari masing-masing program yang ada. 

Laporan perubahan aktiva terdiri atas perubahan dari masing-masing aktiva yang 

dimiliki oleh organisasi nirlaba. Untuk laporan arus kas, terdiri atas perubahan dari kas 

yang dimiliki oleh yayasan. Dalam praktiknya penyusunan laporan keuangan Yayasan 

FORKIS tidak sesuai dengan aturan PSAK 45, tetapi laporan ini telah mewakili dari 

keseluruhan aktivitas yayasan. Laporan keuangan dibuat sesederhana mungkin oleh 
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pengurus, agar masyarakat juga bisa mengerti dengan mudah. Laporan keuangan yang 

telah dibuat sudah secara rutin dipublikasikan kepada masyarakat setiap tiga bulan 

sekali. 

Berdasarkan hasil kuesioner, 8 responden memberikan jawaban bahwa pelaporan 

tidak membandingkan rencana dengan realisasi setiap periodenya. Hal ini terjadi karena 

yayasan belum membuat anggaran tahunan. Yayasan FORKIS merupakan organisasi 

nirlaba dimana tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba. Pada praktiknya evaluasi 

sebuah anggaran juga diperlukan untuk melakukan pengawasan, sedangkan hal ini tidak 

dilakukan Yayasan FORKIS karena tidak adanya penyusunan anggaran tahunan. 

Akibatnya adalah ketua yayasan akan sulit untuk menilai kinerja aktual karena anggaran 

tidak menjadi tolak ukurnya. Anggaran tersebut bersifat memaksa kepada setiap pusat 

tanggung jawab, sehingga masing-masing divisi memiliki komitmen yang tinggi untuk 

tidak membelanjakan uang di yayasan secara berlebihan. 

Divisi Yayasan FORKIS memiliki kewajiban untuk menyusun laporan secara 

periodik kepada pejabat atas hasil. Setiap divisi menyampaikan laporan tersebut kepada 

atasanya berupa laporan keuangan dari masing-masing kegiatan yang terlaksana. Ketua 

selanjutnya akan mengadakan pengecekan pemeriksaan secara rutin kepada masing-

masing divisi. Hal tersebut diatas didukung dari hasi kuesioner, dimana 13 responden 

memberikan jawaban “Ya” terkait hal tesebut. 

Sistem pelaporan yang dibuat oleh Yayasan FORKIS sudah mengacu pada 

ketepatan waktu. Tetapi untuk di beberapa divisi, belum dilakukan pelaporan yang 

mengacu pada ketepatan waktu. Hal ini ditujukan dari responden yang berasal dari Divisi 

Yatim dan Dhua‟fa serta Divisi Generasi Muda. Dari hasil wawancara penulis, hal 

tersebut karena terdapat kelalaian dari pengurus divisi tersebut. Sedangkan untuk Divisi 
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Generasi Muda karena program yang dimiliki tidak banyak, sehingga untuk pelaporan 

dibuat sesuai dengan program yang ada.   

 Pengurus yayasan belum memaksimalkan pelaporan yang telah disusun. Hal ini 

didukung atas jawaban responden sebesar 38,46% terkait sistem pelaporan di yayasan 

untuk kepentingan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sistem pelaporan di 

Yayasan FORKIS hanya terbatas sebagai dokumen tertulis pengurus dari program yang 

terlaksana. Sedangkan pengendalian dan evaluasi belum dilakukan oleh yayasan 

FORKIS berdasarkan laporan tersebut.  

 Kekurangan dari sistem evaluasi pada Yayasan FORKIS adalah dalam pemberian 

penghargaan dan pemberian sanksi. Jenis penghargaan dapat berupa insentif. Insesntif 

terdiri dari insentif keuangan, insentif psikologis, dan insentif sosial. Karena sumber 

dana yang diperoleh yayasan seluruhnya berasal dari masyarakat, insentif dalam bentuk 

keuangan tidak dilakukan kepada pengurus. Insentif diberikan oleh pengurus kepada 

beberapa pekerja di sebuah divisi tertentu. Hal ini didukung  jawaban atas 2 responden 

yang berasal dari Divisi Pengembangan Usaha serta Divisi Infaq dan Shadaqah. Insentif 

diberikan dalam bentuk upah kepada petugas pemasangan tenda kursi, petugas pengutip 

Infaq, dan supir ambulan. Untuk pemberian sanksi sudah diterapkan oleh Yayasan 

FORKIS. Berdasarkan jawaban 3 responden yang membrikan jawaban “tidak” terkait 

pemberian sanksi kepada pengurus. Perbedaan pendapat ini dikarenakan sangsi yang 

diberikan oleh pengurus tidak berat. Alasan yang melatarbelakangi karena  pengurus, 

pembina, dan pengawas di Yayasan FORKIS sebagaian besar sudah berusia di atas 40 

tahun,sehingga timbul rasa sungkan dari ketua untuk memberikan sanksi kepada mereka. 

Apabila terdapat kesalahan tindakan pertama kali adalah teguran. Selanjutnya jika masih 

tidak ada perubahan, ketua/pembina akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah.  
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 Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan oleh Yayasan FORKIS adalah 

memperbaiki sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang ada hanya sebatas evaluasi kinerja, 

Namun evaluasi kinerja berbasis keuangan di Yayasan FORKIS belum dilakukan. 

Laporan yang telah dibuat oleh masing-masing divisi bisa dijadikan bentuk evaluasi dari 

ketua kepada bawahannya. Evaluasi kinerja berbasis keuangan sangat diperlukan karena 

pada dasarnya sumber pendanaan di sebuah yayasan berasal dari masyarakat. Evaluasi 

yang berbasis keuangan juga dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab pengurus kepada 

masyarakat. Selain itu juga harus ada pembenahan di lingkungan internal Yayasan 

FORKIS dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pengurus. Salah satunya adalah 

dengan sistem pemberian penghargaan dan hukuman (reward and punishment). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep dan penerapan sistem 

pengendalian manajemen di Yayasan FORKIS, serta menganalisis apakah dalam 

penerapan tersebut telah sesuai dengan teori.  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis penulis yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Sistem pengendalian manajemen pada yayasan terdiri atas dua, yaitu struktur dan 

proses. Struktur meliputi perencanaan (visi dan misi) dan pengendalian (struktur 

organisasi, kebijakan, prosedur, dan informasi). Proses terdiri dari pemrograman, 

penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta pelaporan dan analisis. 

Perbedaan sistem pengendalian manajemen di yayasan terdapat pada pengukuran 

kinerja. Organisasi nirlaba kinerja diukur dari keberhasilan program-program yang 

telah disusun 

2. Secara umum, penerapan struktur sistem pengendalian manaejemen di Yayasan 

FORKIS sudah berlangsung baik dan sesuai dengan teori. Visi dan misi sudah 

dibuat secara tertulis sebagai dasar pengurus mencapai tujuan utama. Struktur 

organisasi di yayasan FORKIS sudah mencakup pembagian masing-masing pusat 

pertanggungjawaban. Kebijakan dan prosedur yang dibuat oleh Yayasan FORKIS 

sangat membantu pengurus untuk pencapaian visi dan misi.  

3. Yayasan FORKIS sudah melaksanakan proses sistem pengendalian manajemen 

yang menyangkut pemrograman, anggaran, pelaksanaan dan pengukuran, serta 
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pelaporan dan analisis. Walaupun dalam praktiknya masih memiliki beberapa 

kekurangan. 

a. Program yang disusun tidak dilengkapi dengan alokasi dana dan anggaran. 

Anggaran disusun jika terdapat program besar yang memerlukan tambahan 

dana. Hasil yang diperoleh dari analisis SWOT mengindikasikan perlunya 

Yayasan FORKIS melakukan pembaruan program, dan pembenahan di 

dalam sumber daya manusia.  

b. Dalam praktiknya, Yayasan FORKIS tidak menyusun anggaran tahunan 

setiap periodenya. Anggaran di Yayasan FORKIS tidak digunakan sebagai 

alat pengendalian. Pengurus menggunakan anggaran untuk memperoleh 

tambahan dana dari pihak luar, maka dapat dikatakan bahwa penyusunan 

anggaran di Yayasan FORKIS masih banyak kekurangan dan belum berjalan 

sesuai dengan teori.  

c. Pada proses pelaksanaan dan pengukuran terdapat dua divisi yang belum 

menggunakan prosedur untuk melaksanakan program-progrmanya. Hal ini 

mengakibatkan kedua divisi tersebut belum dapat memberikan kinerja 

maksimal kepada Yayasan FORKIS  

d. Penerapan PSAK 45 belum dilaksanakan oleh pengurus Yayasan FORKIS 

dalam menyusun laporan. Hal ini terbukti pada laporan keuangan Yayasan 

FORKIS hanya terdiri atas aktivitas pengeluaran dan pendapatan yang 

diperoleh dalam satu periode. Hal yang melatarbelakanginya adalah 

kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang ini.  

e. Tidak adanya sistem pemberian reward dan punishment adalah salah satu 

kekurangan sitem evaluasi di Yayasan FORKIS. 
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5.2 Saran 

 Setelah mengadakan penelitian dan pembahasan di Yayasan FORKIS, penulis mencoba 

memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dan 

masukan bagi pihak pengurus, yaitu :  

1. Yayasan FORKIS disarankan untuk menyusun anggaran tahunan setiap 

periodenya. Diharapkan dengan adanya anggaran tahunan tesebut, ada sebuah 

alat pengendalian di Yayasan FORKIS untuk setiap kegiatan dan program yang 

telah disusun. 

2. Yayasan FORKIS disarankan untuk pemilihan pengurus selanjutnya, dapat 

merekrut pengurus yang memiliki keahlian yang lebih dibandingkan pengurus 

sebelumnya. Selain itu, Yayasan FORKIS lebih meningkatkan aktivitas yang 

mengikutsertakan generasi muda, seperti melaksanakan pelatihan-pelatihan 

bermanfaat, dan menyusun proram yang dapat menampung kreativitas generasi 

muda.    

3. Yayasan FORKIS disarankan untuk melaksanakan sistem sistem pemberian 

penghargaan dan hukuman (reward and punishment) kepada pengurus secara 

adil. Tujuannya agar pengurus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas 

suatu pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja dari pengurus  

4. Yayasan FORKIS disarankan untuk mengupayakan menyusun laporan keuangan 

sesuai PSAK 45. Tujuannya agar laporan yang dibuat dapat dijadikan standar 

pengambilan keputusan bagi pengurus.  
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Lampiran 1 :  

KUESIONER 

Kuesioner ini diajukan ke Pembina, pengurus, dan pengawas di Yayasan Forum 

Komunikasi Islamiyah untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul : 

“Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen di Organisasi Nirlaba (studi kasus Yayasan 

Forum Komunikasi Islamiyah (FORKIS))”. 

Kuesioner ini diajukan oleh 

Nama : Dita Safitrie 

NPM : 200612022 

Jurusan : Akuntansi 

 

A. Petunjuk Pengisian  

1. Mohon mengisi identitas responden 

2. Mohon bacalah baik-baik setiap item/bitir pertanyaan dan seluruh alternative 

jawaban 

3. Mohon semua item/butir pertanyaan dapat diisi dan tidak ada yang 

terlewatkan 

4. Pilihlah salah satu alternative jawaban yang paling sesuai menurut 

Bapak/Ibu?Sdr/I dengan cara memeberi tanda silang (X) 

 

B. Identitas Responden 

Nama    :  

Umur    : 

 Jenis Kelamin  : 

Jabatan   :  
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KUESIONER 

Struktur Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) 

1. Apakah terdapat Visi dan Misi yayasan secara tertulis? 

a. Ya   b.Tidak 

  

2. Menurut anda apakah Visi dan Misi tersebut sesuai dengan tujuan utama yang ingin 

dicapai oleh yayasan?  

a. Ya   b.Tidak 

 

3. Apakah Visi dan Misi tersebut telah dikomunikasikan dengan baik dan jelas dari 

pihak atas (ketua dan pembina)? 

a. Ya   b.Tidak 

 

4. Apakah terdapat struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas? 

a. Ya   b.Tidak 

 

5. Apakah terdapat pembagian pusat-pusat pertanggungjawaban yang jelas dalam 

struktur organisasi yayasan? 

a. Ya   b.Tidak 

 

6. Apakah terdapat job description secara tertulis yang dilengkapi dengan perincian 

tugas dan tanggung jawab? 

a. Ya   b.Tidak 

 

7. Apakah pengurus, Pembina, dan pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab 

yang saling berbeda antara satu dengan lainnya sesuai dengan fungsi, tugas, dan 

jabatannya? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

8. Apakah terdapat suatu sistem pendegelasian wewenang dari pejabat atas kepada 

pejabat di bawahnya? 

a. Ya   b.Tidak 

 

9. Apakah ada penyusunan kebijakan secara terulis dan jelas di yayasan? 

a. Ya   b.Tidak 
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10. Apakah kebijakan yang dibuat sudah mendukung untuk pencapaian tujuan utama? 

a. Ya   b.Tidak 

 

11. Apakah kebijakan sudah dikomunikasikan ke seluruh divis yang ada? 

a. Ya   b.Tidak 

 

12. Apakah terdapat penyusunan prosedur secara tertulis dan jelas? 

a. Ya   b.Tidak 

 

13. Apakah prosedur yang telah dibuat dikomunikasikan kepada seluruh divisi? 

a. Ya   b.Tidak 

 

14.  Apakah prosedur yang telah ditetapkan sangat membantu bapak/ibu dalam 

melaksanakan tugas? 

a. Ya   b.Tidak 

 

15. Apakah prosedur selalu dikaji ulang sesuai dengan perkembangan yayasan? 

a. Ya   b.Tidak 

 

Proses Sistem Pengendalian manajemen (SPM) 

Pemrograman 

16. Apakah penyusunan program yayasan yang sudah disusun dilakukan secara rutin 

dan berkala? 

a. Ya   b.Tidak 

 

17. Apakah program yayasan yang pernah dijalankan merupakan implementasi strategi 

yang dijabarkan dalam perencanaan strategi? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

18. Apakah program dibuat  sesuai untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

yayasan? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

19. Apakah selalu dilakukan penelaahan kembali atas suatu program sesuai dengan 

tuntutan dan perkembangan yayasan? 
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a.  Ya   b.Tidak 

 

20. Apakah penyususnan program yayasan selalu mempertimbangkan sumber daya 

yang ada? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

21. Apakah program yang telah disusun selalu dibuat alokasi dana dan anggarannya?  

a. Ya   b.Tidak 

 

22. Apakah dalam penyususnan program tersebut perlu menggunakan konsultasi 

dengan pejabat atasan (Pembina)? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

23. Apakah program yang telah dibuat dikomunikasikan kepada semua personil dari 

pejabat paling atas sampai dengan pejabat paling bawah? 

a.  Ya   b.Tidak 

Penyusunan Anggaran 

24. Apakah terdapat anggaran tahunan di yayasan? 

a. Ya   b.Tidak 

 

25. Apakah anggaran memuat alokasi dana yang dibutuhkan untuk masing-masing 

program? 

a. Ya   b.Tidak 

 

26. Apakah dalam proses penyusunan anggaran telah melibatkan seluruh divisi? 

a. Ya   b.Tidak 

 

27. Apakah anggaran dibuat dengan mempertimbangkan kondisi pada bagian 

Bapak/Ibu? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

28. Apakah pejabat yang berwenang selalu mengadakan penelaahan secara rinci atas 

rencana anggaran yang diajukan? 

a.  Ya   b.Tidak 
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29. Rencana anggaran yang telah disetujui merupakan salah satu alat kendali 

pelaksanaan kegiatan? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

30. Apakah rencana kerja dan anggaran selalu direvisi apabila terdapat kesalahan dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggarannya? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

31. Apakah pejabat yang berwenang melakukan penelaahan atas revisi rencana kerja 

dan anggaran dan memberikan pendapat setuju atau tidak setuju? 

a. Ya   b.Tidak 

 

32. Apakah realisasi biaya atas pelaksanaan rencana kerja selalu ditelusuri dan dianalisa 

untuk mengetahui adanya penyimpangan? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

33. Apakah dari penyimpangan tersebut selalu ditelusuri dan dianalisa untuk 

mengetahui penyebab penyimpangannya? 

a.  Ya   b.Tidak 

Pelaksanaan dan Pengukuran 

34. Apakah dalam pelaksanaan, pengurus telah mengikuti prosedur yang telah dibuat? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

35. Apakah prosedur kerja yang ada sangat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan 

yang berada pada bagian Bapak/Ibu? 

a. Ya   b.Tidak 

 

36. Apakah pengawasan terhadap pelaksanaan program selalu dilakukan? 

a. Ya   b.Tidak 

 

37. Apakah terdapat pencatatan untuk setiap pelaksanaan program? 

a. Ya   b.Tidak 

 

38. Apakah badan pengawas melakukan pemeriksaan rutin setelah program terlaksana? 

a. Ya   b.Tidak 
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39. Apakah terdapat pengukuran keberhasilan dari suatu program? 

a. Ya   b.Tidak 

 

Pelaporan dan Analisis 

40. Apakah kegiatan dalam melayani masyarakat sekitar dicatat secara rinci dan tepat 

waktu sehingga dikelompokan secara semestinya untuk pelaporan administrasi dan 

keuangan? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

41. Apakah sistem pelaporan yang ada di bagian Bapak/Ibu memberikan informasi 

yang dibutuhkan oleh pejabat yang bertanggung jawab untuk kepentingan tindakan 

manajemen (perencanaan, pengendalian, dan evaluasi)? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

42. Apakah terdapat sistem pelaporan berjenjang dari pejabat yang paling bawah 

sampai kepada pejabat yang tertinggi menurut fungsi dan tanggung jawab? 

a. Ya   b.Tidak 

 

43. Apakah sistem pelaporan yang dibuat mengacu pada ketepatan waktu? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

44. Apakah pelaporan selalu membandingkan rencana dengan realisasi pada setiap 

periodenya? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

45. Apakah setiap pejabatnya perlu untuk menyusun laporan secara periodik atas hasil-

hasil pekerjannya kepada pejabat atasannya? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

46. Apakah pimpinan selalu melakukan pengecekan terhadap kinerja pegawai yang 

terlibat dalam kegiatan? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

47. Apakah selalu dilakukan pemeriksaan pada semua bagian? 

a.  Ya   b.Tidak 
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48. Apakah setiap temuan pemeriksaan selalu dilaporkan dan diadakan pembicaraan 

kepada pegawai yang menjadi objek pemeriksaan? 

a.  Ya   b.Tidak 

 

49. Apakah manajemen memperhatikan prestasi pegawai dan memberikan penghargaan 

sesuai dengan prestasi pegawai dan memberikan penghargaan sesuai dengan 

prestasi yang dicapai? 

a. Ya   b.Tidak 

 

50. Apakah pihak manajemen memberikan sangsi kepada pegawai yang lalai 

menjalankan tugasnya? 

a. Ya   b.Tidak 
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Lampiran 2 : 

Formulir Bon Fardhu Kifayah 
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Lampiran 3 : 

Formulir Pendaftaran Anggota 
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Lampiran 5 : 

Laporan Keuangan April-Juni 2010 
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