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ABSTRACT 

Accountability and transparency are two elements to realize the good corporate 

governance. Accountability and transparency not only needed for profit organization, 

non profit organization also requires accountability and transparency, due to the 

organization's income is donations from donors. The aims of this study are to 

describing the accountability and transparency in the orphanage. The orphanage 

which became the object of study is the Orphanage Darul Hadlanah Salatiga. The 

descriptive research method to be used for this study. Descriptive research it self is 

the process of planning the issues and to be investigated by describing the state of the 

subject and object of research at the present time based on the facts that appear. 

Furthermore, to be analyzed with logic analytic. Studies have shown that inadequate 

accountability and transparency at the Orphanage Darul Hadlanah Salatiga 

 

Keywords: Accountability, Transparency, Good Corporate Governance, non profit 

organization, Logic Analityc. 
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SARIPATI 

Akuntabilitas dan Transparansi merupakan dua unsure untuk terwujudnya good 

corporate governance. Akuntabilitas dan Transparansi tidak hanya diperlukan untuk 

organisasi yang mencari laba saya tetapi organisasi nirlaba juga memerlukan 

akuntabilitas dan transparansi. Dikarenakan pendapatan organisasi tersebut 

merupakan sumbangan dari para donatur. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan akuntabilitas dan transparansi di Panti Asuhan. Panti Asuhan yang 

menjadi objek penelitian adalah Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga. Metode 

penelitian menggunakan penelitian diskriptif. Penelitian diskriptif adalah proses 

perencanaan masalah yang di selidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dengan teknik 

analisi Logic Analytic. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas 

dan transparansi belum memadai di Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga 

Kata kunci :Akuntabilitas, Transparansi, Good Corporate Governance, Organisasi 

nirlaba,  Logic Analityc. 
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1. Pendahuluan 

 Latar Belakang 

Desakan  dari para stakeholders  akan pentingnya akuntabilitas dan transparansi  

agar menjalankan dan terwujudnya prinsip-prinsip good corporate governance. 

Adapun prinsip-prinsip good corporate governance di jelaskan dalam  kaihatu (2006) 

yang meliputi Transparency (keterbukaan informasi), Accountability (akuntabilitas), 

Responsibility (pertanggungjawaban), Independency (kemandirian), Fairness 

(kesetaraan dan kewajaran)  

Demokratisasi seperti sekarang ini juga menuntut adanya transparansi dan 

akuntabilitas bagi pelayanan publik. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi agar 

mengurangi tindakan  korupsi, nepotisme, dan kolusi terhadap dana-dana publik, baik 

di level  negara,  swasta,  tak  terkecuali  dikalangan organisasi nirlaba (Fahrudin, 

2003) Transparansi dan Akuntantabilitas merupakan  keniscahyaan. Semua aktivitas 

lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel 

(Simanjuntak dan Januarsi, 2011) 

Transparansi seperti yang di jelaskan di undang-undang Nomor 14 tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi public dimana setiap badan publik wajib memberikan 

keterbukaan informasi pablik, badan publik yang di maksud menurut undang-undang 

nomor 14 tahun 2008 yaitu   

“Badan Publik disini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan 

lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang 

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi 

nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

sumbangan masyarakat , dan/ atau luar negeri.” 
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Pertanggung jawaban sering di artikan responsibility dan Accountability. 

Perbedaan dari keduanya dijelaskan dalam Silvia dan Ansar(2011) bahwa 

responsibility merupakan otoritas yang diberikan oleh atasan kepada bawahannya 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, pertanggungjawaban ini digunakan dalam 

instansi pemerintah, Sedangkan Accountability adalah perwujudan kewajiban-

kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 

kegagalan dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh sesuai dengan misi 

organisasi. 

Praktik akuntansi di lembaga nirlaba maupun lembaga keagamaan jarang 

dilakukan oleh penelitian, walaupun jarang dilakukan tetapi ada beberapa yang sudah 

melakukan penelitian seperti Randa (2011) hasil penelitian ini dapat dibedakan dalam 

tiga dimensi utama yaitu akuntabilitas spiritual, kepemimpinan dan keuangan. Ketiga 

kategori ini muncul dalam setiap jenjang organisasi baik pada stasi, paroki maupun 

keuskupan dan belum ada keterbukaan maupun pertangung jawaban di setiap jentang 

organisasi sebut. Tidak hanya di Organisasi gereja saja tetapi organisasi masjid juda 

sudah Kemudian simanjuntak dan januarsi (2011) praktik akuntabilitas dalam 

mengelola keuangan di masjid dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat diterima 

dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk 

perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban, dan laporan keuangan yang 

dilakukan sangat sederhana karena hanya 4 kolom yaitu uraian, penerimaan 

pengeluaran dan saldo.  

Penelitian tentang akuntabilitas pada entitas keagamaan  maupun organisasi 

nirlaba seperti gereja maupun masjid sudah di teliti. Oleh sebab itu, peneliti tertarik 

untuk mengisi kekosongan penelitian akuntabilitas dan transparansi di organisasi 

nirlaba yaitu panti asuhan, dimana panti asuhan merupakan organisasi yang tidak 

bergerak di bidang mencari keuntungan dan dari berbagai donatur menjelaskan 

bahwa Panti Asuhan Darul Hadlanah belum transparan dikarenakan menurut donatur 

belum adanya kejelasan dana dari Panti Asuhan Darul Hadlanah 
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Secara khusus penelitian ini bermaksud ingin mengetahui Bagaimana praktik 

akuntabilitas dan transparansi yang di lakukan para pengurus panti asuhan. Dengan 

tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan akuntabilitas dan transparansi di Panti 

Asuhan . 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep akuntabilitas dan 

transparansi pada organisasi nirlaba pada umumnya dan Panti asuhan pada 

khususnya. Selain itu diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi 

praktik dalam hal pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi organisasi panti asuhan 

yang sejalan dengan tujuan utama organisasi panti asuhan 

 

2. Kerangka Teoritis 

2.1 Akuntabilitas 

Accountability adalah perwujudan kewajiban-kewajiban yang diamanahkan 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan 

realisasi otoritas yang diperoleh sesuai dengan misi organisasi (Silvia dan Anzar, 

2011) 

Akuntabilitas memiliki berbagai dimensi dalam organisasi antara lain; 

akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, 

akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas financial. Menurut Silvia dan Anzar (2011) 

Dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Akuntabilitas kejujuran dan hukum 

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran penyalagunaan 

jabatan(abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability)  

menjamin adanya peraturan yang terkait dengan supermasi hukum dan peraturan lain 

dalam organisasi. (Silvia dan Anzwar, 2011) 
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2. Akuntabilitas proses 

Akuntabilitas proses menjelaskan bagaimana proses yang digunakan dalam 

melaksanakan tugas, hal ini ditekankan lebih kepada pemberian pelayanan yang cepat 

dan responsif. (Sivia dan Anzar, 2011) 

Proses berkaitan dengan penyelenggaraan atau pengelolaan organisasi setiap hari. 

hal kecukupan  sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas 

proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif.  

Berdasarkan teori tentang sistem manajemen informasi yaitu dengan kemudahan 

mengakses informasi yang dimiliki baik data internal dan data keuangan yaitu apabila 

organisasi sudah mendiseminasikan informasi yang dimiliki kepada pemangku 

kepentingannya (stakeholders) baik data internal maupun data keuangan organisasi 

(irwan, 2005) 

Berdasarkan teori Prosedur administrative menurut menteri pendayagunaan 

aparatur negara nomor: 26 tahun 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah rangkaian proses  

sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang 

harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. 

Badan alur prosedur administrasi disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam 

huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh 

penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Badan Alur diletakkan 

pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan.  

Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat sebaiknya 

mempublikasikan mengenai prosedur, sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi 

melali media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet)  
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3. Akuntabilitas program 

Akuntabilitas program merupakan jabaran dari misi yang nantinya akan 

diterjemahkan dalam kegiatan organisasi. Hal ini mencakup elemen  perencanaan 

program, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi (Irwan, 2005) 

Berdasarkan teori tentang perencanaan program yaitu organisasi sudah 

dokumentasi perencanaan program yang tersusun sistematis, dan perencanaan 

program tersebut  mudah diakses publik. Berdasarkan teori tentang pelaksanaan 

program yaitu  kesesuaian perencanaan dengan proses pelaksanaan program dangan 

hasil tercapai secara signifikan yaitu dengan proses pelaksanaan program sudah 

sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil (output) yang direncanakan 

Monitoring dan evaluasi dibagi menjadi tiga unsur yaitu Mekanisme Monitoring 

dan evaluasi secara berkala, Tindak Lanjut Hasil Monitoring, Hasil Evaluasi  

Berdasarkan teori tentang mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala yaitu 

dengan organisasi sudah memiliki mekanisme monev yang baku yang sudah 

terintegrasi sejak perencanaan program dan sudah diimplementasikan dalam setiap 

program organisasi. Berdasarkan teori tentang tindak lanjut hasil monitoring yaitu 

dengan organisasi sudah melaksanakan hasil monitoring disusun sistematis yaitu 

terdokuentasi dan selalu dipakai untuk memperbaiki jalannya program. Berdasarkan 

teori tentang hasil evaluasi yaitu dengan organisasi sudah melaksanakan hasil 

evaluasi disusun secara sistematis yaitu terdokumentasi dan menunjukkan serta 

kelemahan dan kelebihan program  

4. Akuntabilitas kebijakan 

Akuntabitas kebijakan, maksud dari penjelasan ini yaitu terkait dengan 

pertanggungjawaban yang dilakukan pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan 

yang diambil, sehingga dibutuhkan sebuah pertimbangan dalam membuat suatu 

kebijakan. (Silvia dan Anzar , 2011) 
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Pengambilan keputusan, Kepemimpinan, dan Struktur Organisasi merupakan elemen 

kunci dalam penyelenggaraan suatu organisasi (irwan : 2005) Dalam aspek 

pengambilan keputusan terdapat dua unsur didalamnya yaitu mekanisme 

pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan. Dalam aspek 

kepemimpinan yaitu periode untuk masa jabatan. Dalam aspek struktur organisasi 

terdapat dua unsur yaitu pemisahan organ-organ organisasi dan keberadaan dewan 

pengawas  

Berdasarkan teori tentang mekanisme pengamblan keputusan yaitu dengan 

organisasi sudah ada ketentuan tertulis tentang pengambilan keputusan di semua 

jenjang dalam organisasi dan dilakukan konsisten. Berdasarkan teori tentang proses 

pengambilan keputusan yaitu dengan organisasi melaksanakan sebagian proses 

pengambilan keputusan organisasi dengan melibatkan seluruh staf  

Berdasarkan teori tentang periodisasi untuk masa jabatan yaitu dengan organisasi 

sudah melaksanakan periodisasi yang disepakati untuk masa jabatan ketua dan para 

stafnya 

Berdasarkan teori tentang pemisahan organ-organ yang terdiri dari dewan pendiri, 

dewan pengawas, dan dewan pelaksana dengan organisari sudah memisahkan antara 

anggota dewan pendir, dewan pengawas  dengan tidak ada yang merangkap sebagai 

anggota pelaksana. Berdasarkan teori tentang keberadaan dewan pengawas yaitu 

organisasi sudah melaksanakan keberadaan dewan pengawas didalam organisasi, 

dewan pengawas sudah bekerja didalam organisasi  dan dewan pengawas berfungsi 

sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta sewan pengawas  berkontribusi 

terhadap jalannya organisasi 

5. Akuntabilitas financial  

Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan nomor 45 di jelaskan 

bahwa laporan keuangan yang disajikan di Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan 

nomor 45 adalah  laporan keuangan organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik 

sebagai berikut:  
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a. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan 

pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah 

sumber daya yang diberikan. 

 b Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba,dan kalau suatu 

entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para 

pendiri atau pemilik entitas tersebut.  

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

kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkah, atau ditebus 

kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian 

sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.  

Dari pernyataan di atas menjelaskan bahwa Panti Asuhan termasuk di dalam 

karakteristik berdasarkan Prtnyataan Standart Akuntansi Keuangan Nomor 45. 

Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Nomor 45 Laporan keuangan 

organisasi nirlaba meliputi  

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan,  

Laporan posisi keuangan berisikan  pengklasifikasian aktiva dan kewajiban 

b. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan 

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan 

perubahan jumlah asset bersih selamasuatu periode. Perubahan asset bersih 

dalam laporan aktivitas tercermin pada asset bersih atau ekuitas dalam laporan 

posisi keuangan 

c. Serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode 

d. Catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan-catatan yang tidak di jelaskan 

di laporan keuangan kemudian di jelaskan di catatan laporan keuangan 
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2.2 Transparansi 

Transparansi  adalah kegiatan pembangunan yang harus dikelola dengan 

setransparan mungkin bagi masyarakat, donatur, pemerintah dan organisasi yang 

bersangkutan, yang harus diberi wewenang berupa kebijakan serta kegiatan 

membangun yang bersangkutan, termasuk rincian anggaran yang telah mampu yang 

belum digunakan (Sadely, 2002)  

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari 

proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan  

mudah oleh para stakeholders yang membutuhkan. Dengan demikian, jika segala 

aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga 

mudah diakses, maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki tranparansi 

yang tinggi (Mita,2009) 

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa transparansi adalah suatu 

keadaan dimana segala aspek  informasi yang terdapat di organisasi dapat di ketahui 

dan dapat mudah di akses oleh semua penggunanya. Informasi yang dimaksud di 

dalamnya yaitu visi dan tujuan organisasi,  profil organisasi, nomor rekening bank, 

alamat Panti Asuhan, email panti asuhan, jumlah anak asuh, struktur organisasi, 

daftar kegiatan, laporan keuangan secara berkala. 

3. Metode Penelitian 

Disain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan studi kasus.  Penelitian 

diskriptif adalah proses perencanaan masalah yang di selidiki dengan melukiskan 

keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang 

tampak. Penelitian ini melibatkan data kualitatif, serta menggunakan Logic Analytic. 

selain itu juga dilakukan wawancara secara terstruktur yaitu dengan menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi Dipanti 

asuhan. . 
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Pendekatan studi kasus tidak familiar pada penelitian-penelitian ilmu akuntansi 

atau ilmu ekonomi lainnya, keunggulan pendekatan studi kasus adalah peneliti 

mampu memenuhi semangat keingintahuan dalam memahami fenomena sosial yang 

terjadi dalam masyarakat (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) 

Lokasi Studi Kasus 

 Lokasi penelitian yang dipilih sebagai studi kasus adalah Panti Asuhan Darul 

Hadlanah Nahdlatul Ulama Salatiga yang beralamat di jalan Fatmawati km. 2 

Blotongan, Salatiga.   

Teknik analisis data dan langkah analisis  

Teknik analisa yang digunakan yakni Logic Analytic yakni menyesuaikan berbagai 

hasil pengamatan dan wawancara dengan teori yang digunakankan dalam penelitian 

ini (Simanjuntak dan Januarsi, 2011) dan menyesuaikan dokumen dalam teori yang di 

gunakan (Abidin dan Parlan, 2011).Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

akuntabilitas dan transparansLangkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Membaca hasil wawancara dan pengamatan 

2. Hasil wawancara dan pengamatan kemudian di analisis dengan teknik analisis 

logic analysis yaitu dengan menyesuaikan berbagai pengamatan dengan teori 

yang di gunakan dalam penelitian 

3. Mendiskrisikan data hasil wawancara  dan pengamatan dalam sebuah narasi 

4. Langkah terakhir adalah membuat simpulan dari data yang telah dianalisis. 

Melalui kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian 
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4. Hasil Analisis dan Pembahasan 

Gambaran Umum Objek Penelitian 

Panti asuhan Darul Hadlanah yang menjadi  objek penelitian ini merupakan panti 

asuhan yang berdomisili di Jalan Fatmawati, kilometer  2 Blotongan Salatiga. Panti 

asuhan Darul Hadlanah berdiri sejak tanggal 10 januari 2008.  Panti asuhan ini 

terletak tepat di perbatasan blotongan dengan tapen. Dengan jumlah anak asuh yang 

mulanya berjumlah 14 sekarang menjadi 30 anak.  Panti Asuhan ini merupakan salah 

satu kegiatan bidang mabarat (Sosial) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ 

(PCNU) Kota Salatiga. Kegiatan ini adalah sebagai implementasi tanggung jawab 

sosial NU terhadap masyarakat dhuafa’. Format pola asuhan anak dipanti asuhan NU 

di rancang dengan model integrasi pesantren dan panti asuhan.  

Tidak hanya memberikan pendidikan secara formal tetapi anak asuh dipanti di 

bekali dengan agama yang kuat. Dan di harapkan anak asuh dapat tumbuh menjadi 

pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual maupun sosial yang tinggi. 

Panti Asuhan Darul Hadlanah merupakan Panti Asuhan laki-laki sehingga mayoritas 

anak asuh di Panti Asuhan Darul Hadlanah merupakan kaum laki-laki akan tetapi ada 

beberapa anak asuh perempuan dikarenakan  Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama’ 

(PCNU) Kota Salatiga belum mempunyai Panti Asuhan perempuan.  

Panti Asuhan Darul Hadlanah mempunyai visi dan tujuan untuk para anak asuh yaitu: 

Visi Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu Menjadikan pusat pengembangan pribadi 

bagi para anak yatim, piatu dan dhuafa’ yang berakhlakul karimah, agamis dan cerdas 

serta intelektual 

Tujuan Panti Asuhan Darul Hadlanah 

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan santri asuh kepada Allah Swt. 
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2. Mengajarkan santri asuh agar tetap berpegang pada nilai-nilai islam ahlu sunnah 

waljama’ah 

3. Mendidik santri asuh agar menjadi santri yang beraklakul karimah cerdas dan 

mandiri 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya santri 

5. Membangun kesadaran santri asuh untuk berprestasi sesuai dengan 

kompetensinya masing-masing 

Keadaan anak asuh di Panti Asuhan umumnya berasal dari Jawa Tengah antara lain 

Salatiga, Semarang, klaten, Boyolali dan ada beberapa anak asuh dari luar jawa 

tengah antara lain brebes Data anak asuh Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga 

Tabel .1 

Daftar anak asuh di Panti Asuhan Darul Hadlanah 

No Nama  L/P Asal Tanggal 

Lahir 

Pendidikan Status 

1 Zachi Dwi Riyadi L Semarang 02-01-2003 SD Yatim-Piatu 

2 Angga Susila D L Klaten 29-08-1995 SLTA Miskin 

3 Kurniawan Pendi P L Semarang 15-01-1998 SLTA Miskin 

4 Ahmad Saknil M L Salatiga 07-09-1997 SLTP Miskin 

5 Nanda Nova A L Salatiga 06-11-1996 SLTP MIskin 

6 Apri Atmoko L Salatiga 10-04-1995 SLTA miskin 

7 Oky Setiawan L Semarang 26-10-1994 SLTA miskin 

8 Feby Rahmatdany L Sumatra 14-121994 SLTP Yatim 

9 Mulyono Agus P L Rembang 14-12-1994 SLTA yatim 

10 Zakiyatul Fitri P Brebes 20-10-1992 PT Yatim 

11 Tomy Kurniawan L Semarang 22-03-1996 SLTA Yatim 

12 Isnandi Sanoso L Salatiga 09-09-1997 SLTP Yatim 
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13 Angges Tio P. A L Semarang 17-08-2000 SD Yatim 

14 Zetni Ihsanudin L Solo 20-10-1994 SLTA Miskin 

15 M. Abdul Aziz L Semarang 23-04-1995 SLTA Miskin 

16 M. Nur Aziz L Salatiga 21-04-2001 SD Yatim 

17 Andi Triyono L Salatiga 22-04-1999 SLTP Terlantar 

18 Dicky Candra P L Purwodadi 13-05-2005 SD Terlantar 

19 Luqmanul Hakim L Semarang 11-10-1994 SLTA Miskin 

20 Reza Aulia Y L Salatiga 14-04-2001 SD Miskin 

21 Nunung Suciati P Brebes 16-08-1993 PT Miskin 

22 Bambang S L Salatiga 03-07-1994 SLTA Yatim-Piatu 

23 Aldi Widodo L Salatiga 14-05-1996 SLTA Miskin 

24 Adi Sutrisno L Salatiga 12-07-1995 SLTA Miskin 

25 Yusuf Nawawi L Semarang 28-05-1994 SLTA Yatim-Piatu 

26 Adam Fikriawan L Salatiga 09-10-2002 SD Miskin 

27 Wawan B L Boyolali 08-05-1995 SLTP Yatim-Piatu 

28 Nur Syafi’i L Pati 09-06-1992 PT Miskin 

29 Abdul Majid L Semarang 26-07-1993 PT Miskin 

30 M Zaki L Selatiga 03-05-2006 SD Miskin 

Sumber: Data Primer, 2013 

Hasil Analisis 

Akuntabilitas 

Akuntabilitas kejujuran dan hukum, Akuntabilitas proses, Akuntabilitas Program, 

Akuntabilitas Kebijakan dan Akuntabilitas Financial, lima dimensi tersebut 

merupakan lima unsur yang terdapat di dalam akuntabilitas organisasi sehingga lima 

dimensi tersebut merupakan satu kesatuan dalam akuntabilitas organisasi. Apabila 

salah satu unsur belum terdapat didalam organisasi maka organisasi tersebut belum 

dapat dikatakan akuntabel 
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1) Akuntabilitas kejujuran dan hukum 

Akuntabilitas kejujuran 

Panti Asuhan Darul Hadlanah mempunyai surat izin dari dinas sosial Jawa Tengah 

yang berisikan Surat izin berlaku sebagai ijin operasional kegiatan sosial/ lembaga 

swadaya Masyarakat yang menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Ssial dan tidak 

berlaku sebagai ijin pengumpulan Sumbangan, Apabila disalahgunakan maka surat 

ijin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Cara pengumpulan sumbangan 

yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu memberikan 

proposal penggalangan dana untuk para donatur tetap, apabila untuk para donatur 

tidak tetap mereka mengisi buku tamu dan memberikan sumbangan kemudian 

pengurus panti asuhan memberikan kwitansi guna sebagai bukti. Berdasarkan Surat 

izin Dinas Sosial maka Para pengurus Panti Asuhan sudah menjalankan dan sudah 

sesuai dengan surat izin Dinas sosial dikarenakan para pengurus Panti Asuhan tidak 

menggunakan Surat Izin Dinas Sosial untuk pengumpulan sumbangan. 

Berdasarkan teori Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran 

penyalagunaan jabatan(abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal 

accountability)  menjamin adanya peraturan yang terkait dengan supermasi hukum 

dan peraturan lain dalam organisasi. Sehingga Panti Asuhan Darul Hadlanah dalam 

akuntabilitas kejujuran sudah memadai 

Akuntabilitas hukum 

Panti Asuhan Darul Hadlanah sudah mempunyai surat izin nomor 

879/ORSOS/VI/2010 tentang izin operasional organisasi sosial, menyatakan bahwa 

mengizinkan Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga menjalankan kegiatan organisasi 

sosial. 

Berdasarkan Paraturan kementrian republik Indonesia Nomor 39 tahun 2012 

tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Setiap lembaga yang 

menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial wajib mendaftar kepada kementerian yang 



14 
 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau instansi di bidang sosial 

sesuai dengan wilayah kewenangannya. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tidak 

melakukan pendaftaran, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis atau penghentian 

sementara dari kegiatan 

Berdasarkan teori Akuntabilitas kejujuran terkait dengan adanya penghindaran 

penyalagunaan jabatan(abuse of power), sedangkan akuntabilitas hukum (legal 

accountability)  menjamin adanya peraturan yang terkait dengan supermasi hukum 

dan peraturan lain dalam organisasi. Sehingga Panti Asuhan Darul Hadlanah dalam 

akuntabilitas hukum sudah memadai. 

2) Akuntabilitas Proses 

Akuntabilitas proses terdiri dari sistem manajemen informasi dan Prosedur 

administrasi yang di publikasikan. Sistem informasi mencakup dan kemudahan 

mengakses informasi yang dimiliki organisasi. Prosedur administrasi berisi daftar alur 

prosedur administrasi dan prosedur administrasi yang di publikasikan. 

Sistem Manajemen Informasi 

Kemudahan dalam mengakses informasi yang sudah di laksanakan para pengurus 

panti asuhan yaitu dengan membuat blog, adapun alamat blognya adalah 

darulhadlanah.blogspot.com dimana blog tersebut berisikan visi dan tujuan, struktur 

organisai, nama anak asuh, kegiatan dipanti asuhan. Aspek-aspek tersebut merupakan 

data internal yang dimiliki Panti Asuhan akan tetapi data keuangan belum dimasukan 

dalam blog Panti Asuhan. Blog tersebut sebagai sarana untuk mempermudah 

pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mepermudah dalam mengakses 

informasi. Berdasarkan teori tentang kemudahan mengakses informasi yang dimiliki 

yaitu apabila organisasi sudah mendiseminasikan informasi yang dimiliki kepada 

pemangku kepentingannya (stakeholders) baik data internal maupun data keuangan 

organisasi. maka dari itu, ada aspek yang belum dilaksanakan yaitu data keuangan 

belum dipublikasikan secara menyeluruh hingga masyarakat dapat mudah 

mengaksesnya. 
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Prosedur Administrasi 

Prosedur administrasi yang di lakukan para pengurus panti asuhan darul hadlanah 

yaitu para donatur tetap di berikan proposal penggalangan dana yang isinya tentang 

permohonan untuk menjadi donatur tetap kemudian mengisi kesanggupan donasi 

perbulannya apabila para donatur tidak tetap apabila akan memberikan sumbangan 

maka mereka datang ke Panti asuhan kemudian pengurus panti memberikan buku 

tamu yang kemudian di isi oleh donatur tersebut dan disuruh mengisi buku tamu 

tersebut buku tamu tersebut berisikan keperluan tamu tersebut, kemudian setelah 

mengisi donatur memberikan sumbangan kemudian di doakan oleh pengurus. Tetapi 

publikasi prosedur administrasi baru internal, belum publikasi secara keseluruhan 

sehingga para stakeholders belum bisa diakses secara luas. 

Seperti yang di sampaikan Pengasuh Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu bapak 

Gufron: 

“  Untuk donatur tetap, kami melihat yang kiranya mampu memberikan 

sumbangan kami mendatangi rumahnya yang kami anggap mampu, kemudian 

memberikan proposal yang isinya permohonan menjadi orang tua asuh atau 

donatur tetap kemudian mengisi biodata donatur itu sendiri dan mengisi 

kesanggupan untuk memberikan donatur tiap bulannya. Apabila untuk donatur 

tidak tetap mereka datang kesini dan mengisi buku tamu kemudian setelah itu 

kami memberikan kwitansi untuk tanda bukti dan memberikan doa” 

Berdasarkan teori prosedur administrative menurut menteri pendayagunaan 

aparatur negara nomor 26 tahun 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah rangkaian proses  

sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang 

harus ditempuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. 

Badan alur prosedur administrasi disesuaikan dengan luas ruangan, ditulis dalam 

huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 (tiga) meter oleh 

penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Badan Alur diletakkan 

pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan.  
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Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit 

pelayanan instansi pemerintah,  wajib mempublikasikan mengenai prosedur, 

sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi melali media elektronik (Website, 

Home-Page, Situs Internet), maka dari itu ada beberapa hal yang belum dilaksanakan 

antara lain membuat badan alur prosedur administrasi disesuaikan dengan luas 

ruangan, ditulis dalam huruf cetak dan mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 

(tiga) meter oleh penerima pelayanan atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 

Badan Alur diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh penerima pelayanan dan 

Publikasi melali media elektronik (Website, Home-Page, Situs Internet)  

3) Akuntabilitas Program 

Program merupakan jabaran dari misi yang nantinya akan diterjemahkan dalam 

kegiatan organisasi. Hal ini mencakup elemen  perencanaan program, pelaksanaan 

program, monitoring dan evaluasi 

Akuntabilitas program  mencakup aspek  perencanaan program, pelaksanaan 

program, monitoring dan evaluasi. Aspek perencanaan program terdiri dari 

dokumentasi perencanaan program. Aspek pelaksanaan program terdiri dari 

kesesuaian perencanaan dengan proses pelaksanaan program dan hasil (output) 

tercapai secara signifikan. Aspek monitoring dan evaluasi terdiri dari mekanisme 

Monitoring dan evaluasi secara berkala, tindak lanjut hasil monitoring dan hasil 

evaluas. 

Perencanaan Program 

Para pengurus panti asuhan sudah mendokumentasikan perencanaan program 

secara sistematis dijelaskan dalam Anggaran Dasar dan perencanaan program sudah 

di publikasikan secara luas didalam blog Panti Asuhan darulhadlanah.blog.com 

dalam bentuk kegiatan anak asuh sehari-hari. Berdasarkan teori tentang perencanaan 

program yaitu organisasi sudah dokumentasi perencanaan program yang tersusun 

sistematis, dan perencanaan program tersebut  mudah diakses publik. Sehingga 
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akuntabilitas program dalam aspek perencanaan program didalam Panti Asuhan Darul 

Hadlanah sudah memadai 

Pelaksanaan program 

Pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan Panti Asuhan Darul Hadlanah 

belum tercapai dengan kesesuainan perencanaan program yang di harapkan 

perencanaan. Dalam proses pembelajaran para anak asuh di panti asuhan untuk 

menuju visi dan misi dari panti asuhan tersebut para pengurus mengalami kendala 

dalam proses mendidik dikarenakan rasa malas untuk belajar kemudian factor-faktor 

dari dalam diri para anak asuh itu sendiri yaitu rasa malas dan masalah keuangan.  

Hal yang sama di utarakan oleh sekertaris Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu bapak 

Miftah: 

“ Perencanaan Program belum sesuai dengan hasilnya di karenakan dari faktor 

anak asuh itu sendiri,kadang-kadang sikap anak yang malas-malasan dalam 

belajar. Dan banyak kendala dalam pelaksanaan program yaitu kendala 

keuangan” 

Berdasarkan teori tentang pelaksanaan program yaitu  kesesuaian perencanaan 

dengan proses pelaksanaan program dangan hasil tercapai secara signifikan yaitu 

dengan proses pelaksanaan program sudah sesuai dengan perencanaan dan mencapai 

hasil (output) yang direncanakan. Maka dari itu, ada yang belum terlaksana yaitu 

kesesuaian perencanaan program degan pencapaian hasil (output) yang direncanakan. 

Monitoring dan Evaluasi 

Para staf  Panti Asuhan Darul Hadlanah melakukan Monitoring dan Evaluasi  

setiap 1 tahun sekali dimana rapat tersebut dihadiri oleh Pembina, pengawas, semua 

staf yaitu ketua, sekertaris, bendahara, pengurus Panti Asuhan dan melibatkan 

sebagian besar anggota Nahdatul Ulama yang sebagian besar merupakan stakeholders 

tetap di Panti Asuhan  Darul Hadlanah. Rapat tersebut sudah di laksanakan sejak 

perencanaan program dan hingga sekarang (pelaksanaan program) mekanisme 

tersebut masih di laksanakan. Hal ini terekam dari pernyataan pengawas Panti 

Asuhan Darul Hadlanah yaitu Bapak Hariyono: 
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“ Rapat tahunan sudah diadakan setiap tahunnya, kami semua berkumpul untuk 

rapat. Mulai dari Pembina, pengawas, dan semua staf dan sebagian semua 

anggota Nahdatul Ulama, di rapat tersebut membahas banyak hal, mulai dari 

keuangan, fasilitas, dan lain sebagainya” 

Berdasarkan teori tentang mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala yaitu 

dengan organisasi sudah memiliki mekanisme monev yang baku yang sudah 

terintegrasi sejak perencanaan program dan sudah diimplementasikan dalam setiap 

program organisasi. Sehingga akuntabilitas program dalam aspek mekanisme 

monitoring dan evaluasi secara berkala yang sudah dilaksanakan para pengurus Panti 

Asuhan Darul Hadlanah sudah memadai 

Hasil monitoring yang sudah dilaksanakan tetapi belum disusun sistematis  yaitu 

belum terdokumentasikan, tetapi sudah berkontribusi dan memperbaiki jalannya 

program. Hal ini terekam melalui pernyataan Bapak Haryono sebagai pengawas: 

“ Monitoring dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, dimana saya sebagai pengawas 

bertugas memberikan saran dan pengawasan kepada para staf, saya memberikan 

nasehat dalam semua hal mulai dari buku tamu, buku kas, kegiatan dipanti 

asuhan, kemudian masalah fasilitas yang ada di Panti Asuhan dan masih banyak 

lagi, kadang-kadang apabila saya mempunyai waktu kosong, saya berkunjung di 

sana, kemudian melihat apakah hal-hal yang saya sarankan sudah dilaksanakan 

atau belum. Tetapi monitoring  belum kami dokumentasi” 

Berdasarkan teori tentang tindak lanjut hasil monitoring yaitu dengan organisasi 

sudah melaksanakan hasil monitoring disusun sistematis yaitu terdokuentasi dan 

selalu dipakai untuk memperbaiki jalannya program. Maka dari itu, ada  yang belum 

terlaksana yaitu hasil dari monitoring tersebut belum disusun secara sistematis yaitu 

dengan pedokumentasian hasil mnitoring 

Aspek hasil evaluasi belum disusun secara sistematis atau belum di 

dokumentasikan. Berdasarkan teori tentang hasil evaluasi yaitu dengan organisasi 

sudah melaksanakan hasil evaluasi disusun secara sistematis yaitu terdokumentasi 

dan menunjukkan serta kelemahan dan kelebihan program. Maka dari itu ada yang 

belum terlaksana yaitu melaksanakan evaluasi yang disusun secara tertulis dan 

menunjukan  serta kelemahan dan kelebihan program 
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4) Akuntabilitas kebijakan 

Akuntabilitas kebijakan terdiri dari Aspek pengambilan keputusan, aspek 

Leadership ,aspek struktur organisasi. Aspek  pengambilan keputusan terdiri dari 

mekanisme pengambilan keputusan,  proses pengambilan keputusan. Aspek  

Leadership terdiri dari periodisasi untuk masa jabatan. Aspek struktur organisasi 

terdiri dari Pemisahan organ-organ organisasi (dewan pendiri, dewan pengawas, 

dewan pelaksana), Keberadaan Dewan pengawas. 

Pengambilan keputusan 

Mekanisme pengambilan dilakukan secara lisan dan kesepakatan bersama yaitu 

dengan cara musyawarah untuk mufakat  pengambilan keputusan dilakukan bersama 

sama di semua jenjang pada saat rapat terjadi. Hal ini terekam melalui pernyataan 

ketua Panti Asuhan Harul Hadlanah yaitu Bapak Zainuri: 

“ Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mufakat, itu sudah 

merupakan kesepakatan kita sejak dulu, sejak panti asuhan mulai berdiri tetapi 

mekanisme nya memang belum di dokumentasi” 

Berdasarkan teori tentang mekanisme pengamblan keputusan yaitu dengan 

organisasi sudah ada ketentuan tertulis tentang pengambilan keputusan di semua 

jenjang dalam organisasi dan dilakukan konsisten . Maka dari itu ada yang belum di 

terlaksana yaitu dengan adanya ketentuan tertulis tentang pengambilan keputusan 

yang dilakukan. 

Proses pengambilan keputusan melibatkan pimpinan Panti Asuhan Darul Hadlanah 

dan seluruh staf Panti Asuhan Darul Hadlanah dan para anggota nahdatul ulama yang 

sebagian besar merupakan donatur tetap. Hal ini terekam melalui pernyataan ketua 

Panti Asuhan Harul Hadlanah yaitu Bapak Zainuri: 

“ Setiap rapat mingguan, yang dilaksanakan setiap hari jum’ad dimana seluruh 

staf dan pengurus kumpul dan sebagian besar anggota Nahdatul Ulama yang 

mengikutu rapat tersebut dan dalam pembahasannya mengunakan  cara 

musyawarah” 
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Hal yang sama disampaikan oleh Pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah Bapak 

Guffron: 

“Pengamblan keputus yang kami laksanakan musyawarah untuk mufakat” 

Berdasarkan teori tentang proses pengambilan keputusan yaitu dengan organisasi 

melaksanakan sebagian proses pengambilan keputusan organisasi dengan melibatkan 

seluruh staf . Sehingga akuntabilitas kebijakan dalam aspek proses pengambilan 

keputusan yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah sudah 

memadai 

Leadership  

Periodisasi untuk jabatan pimpinan  para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah 

sudah mempunyai kesepakatan secara lisan untuk periodisasi masa jabatan para 

pengurus panti yaitu 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. 

Hal tersebut terekam melalui pernyataan ketua Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu 

Bapak Zainuri 

“ Periode untuk masa jabatan yaitu 5 tahun kemudian bisa diangkat kembali 

dalam 1 kali masa jabatan, itu sedah kesepakatan kita semua” 

Hal yang sama disampaikan, bendahara Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu  Bapak 

Supriyadi    

“ Kami sudah menyepakati dalam periodisasi untuk masa jabatan yaitu 5 tahun 

dan bisa diangkat kembali menjadi ketua untuk 1 kali masa jabatan”.  

Berdasarkan teori tentang periodesasi untuk masa jabatan yaitu dengan organisasi 

sudah melaksanakan periodisasi yang disepakati untuk masa jabatan ketua dan para 

stafnya. Sehingga akuntabilitas kebijakan dalam aspek periodisasi untuk jabatan 

pimpinan yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah sudah 

memadai 
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Struktur organisasi  

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Primer, 2013 

Berdasarkan bagan Panti Asuhan Darul Hadlanah bahwa para pengurus Panti 

Asuhan sudah memperhatikan pemisahan tugas dimana dewan pendiri atau dewan 

Pembina yaitu Bapak KH. Sonwasi Ridwan,  BA tidak merangkap sebagai anggota 

Pembina 

KH. Sonwasi Ridwan,  BA 

Pengawas 

H. Haryono, SH 

Ketua 

H. Zaenuri, M.Pd 

Pengasuh 

M. Gufron, M.Ag 

Muizzatul Azizah, S.Th I 

 

Sekertaris 

Drs. H. Miftahudin, M.Ag 

Bendahara 

Drs. H. Supriyadi 

 



22 
 

pelaksana, dewan pengawas Bapak H. Haryono, SH juga tidak merangkap sebagai 

anggota pelaksana. Anggota pelaksana Di Panti Asuhan Darul Hadlanah antara lain 

Bapak H. Zaenuri, M.Pd sebagai ketua, Bapak Drs. Miftahudin, M.Ag sebagai 

Sekertaris, Bapak Drs. H. Supriyadi sebagai Bendahara dan Bapak M. Gufron M.Ag 

dan Ibu Muizzatul Azizah, S.Th I sebagai pengasuh. 

Berdasarkan teori tentang pemisahan organ-organ yang terdiri dari dewan pendiri, 

dewan pengawas, dan dewan pelaksana yaitu dengan organsari sudah memisahkan 

antara anggota dewan pendir, dewan pengawas  dengan tidak ada yang merangkap 

sebagai anggota pelaksana. Sehingga akuntabilitas kebijakan dalam struktur 

organisasi yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah sudah 

memadai 

Dalam struktur organisasi Panti Asuhan Darul Hadlanah terdapat dewan pengawas 

yaitu Bapak H. Haryono, SH dimana tugas bapak H. Haryono, SH  yaitu memberikan 

nasehat dan melakukan pengawasan kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan 

Panti Asuhan seperti yang di tetapkan di anggaran dasar dan memberikan saran 

kepada para pengurus Panti Asuhan. Hal tersebut terekam melalui pernyataan ketua 

Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu Bapak Zainuri 

“ Kami  mempunyai dewan pengawas yaitu bapak Haryono, pak Haryono 

merupakan orang dari dinas sosial setiap satu tahun sekali kami ngadakan rapat 

dan Bapak Haryono akan member saran dan nasehat” 

Peneliti melakukan konfirmasi dengan pengawas Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu 

Bapak Haryono: 

“ Rapat diadakan 1 tahun sekali, dimana pada saat rapat tersebut diadakan 

semua datang dan mengikuti rapat tersebut mulai dari Pembina, Pengawas  dan 

semua staf dan sebagian besar anggota Nahdatul Ulama, pada saat rapat tersebut 

saya menyampakan beberapa saran  dan nasehat tentang kemajuan Panti Asuhan 

Darul Hadlanah antara lain saran agenda rapat, buku tamu, dan lain sebagainya 

dan pada saat saya punya waktu saya akan datang ke Panti Asuhan dan 

melihatapakah saran saya sudah di laksanakan atau belum” 
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Berdasarkan teori tentang keberadaan dewan pengawas yaitu organisasi sudah 

melaksanakan keberadaan dewan pengawas didalam organisasi, dewan pengawas 

sudah bekerja didalam organisasi  dan dewan pengawas berfungsi sebagaimana 

ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta sewan pengawas  berkontribusi terhadap 

jalannya organisasi Sehingga akuntabilitas kebijakan dalam keberadaan dewan 

pengawas yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah sudah 

memadai 

5) Akuntantabilitas financial 

Laporan keuangan yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan terdapat catatan 

uang masuk dan uang keluar laporan keuangan tersebut dibuat 2 bulan 1 kali. Hal ini 

terekam dari pernyataan bendahara Panti Asuhan Darul Hadlanah, yaitu bapak 

Supriyadi 

“ Laporan keuangan yang kami buat seperti ini, yaitu jumlah uang masuk 

selama 2 bulan dari mana saja, dan jumlah uang keluar untuk keperluan Panti 

Asuhan, apabila dalam satu tahun atau 1 periode ya membuat laporan keuangan 

ini (laporan keuangan dua bulanan) yaitu dengan 6 kali” 

Berdasarkan Teori Berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan Nomor 

45 Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi  

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan,  

Laporan posisi keuangan berisikan  pengklasifikasian aktiva dan kewajiban 

b. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan 

Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan 

perubahan jumlah asset bersih selamasuatu periode. Perubahan asset bersih 

dalam laporan aktivitas tercermin pada asset bersih atau ekuitas dalam laporan 

posisi keuangan 

c. Serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, 

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode 
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d. Catatan atas laporan keuangan. 

Catatan atas laporan keuangan merupakan catatan-catatan yang tidak di jelaskan 

di laporan keuangan kemudian di jelaskan di catatan laporan keuangan 

Maka dari itu, ada hal yang belum dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan 

yaitu membuat laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi 

Keuangan Nomor 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba yang berisikan 

laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas untuk suatu periode 

laporan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

. 

Transparansi 

Visi dan tujuan organisasi,  profil organisasi, nomor rekening bank, alamat Panti 

Asuhan, email panti asuhan, jumlah anak asuh, struktur organisasi, daftar kegiatan, 

laporan keuangan secara berkala, merupakan sembilan unsur yang wajib 

dipublikasikan secara luas dan untuk mempermudah penggunanya dalam 

mengaksesnya  informasi yang dimiliki organisasi. Sembilan unsur tersebut 

merupakan Sembilan unsur yang terdapat didalam transparansi organisasi. Sembilan 

unsure tersebut merupakan satu kesatuan, apabila ada salah satu unsur tidak 

dipublikasikan dan belum memudahkan para pengguna dalam mengaksesnya  maka 

belum dapat dikatakan transparan 

Proses transparansi yang sudah dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul 

Hadlanah yaitu dengan membuat blog panti asuhan blog tersebut di harapkan 

mempermudah para masyarakat untuk mengetahui tentang Panti Asuhan Darul 

Hadlanah, adapun blog dari Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu 

darulhadlanah.blogspot.com. isi dari blog tersebut yaitu visi dan tujuan dari 

organisasi, profil organisasi, nomor rekening bank, alamat Panti Asuhan, email Panti 

Asuhan, jumlah anak asuh, struktur organsasi dan kegiatan anak asuh. 



25 
 

Visi dan tujuan yang tertera di blog Panti Asuhan  adalah Visi Panti Asuhan Darul 

Hadlanah Menjadikan pusat pengembangan pribadi bagi para anak yatim, piatu dan 

dhuafa’ yang berakhlakul karimah, agamis dan cerdas serta intelektual Tujuan Panti 

Asuhan Darul Hadlanah pertama meningkatkan keimanan dan ketaqwaan santri asuh 

kepada Allah Swt.Kedua mengajarkan santri asuh agar tetap berpegang pada nilai-

nilai islam ahlu sunnah waljama’ah Ketiga mendidik santri asuh agar menjadi santri 

yang beraklakul karimah cerdas dan mandiri Keempat meningkatkan kualitas sumber 

daya santri Kelima Membangun kesadaran santri asuh untuk berprestasi sesuai 

dengan kompetensinya masing-masing,  

Profil organisasi yang tercamtum di blog Panti Asuhan berisikan Panti Asuhan ini 

merupakan salah satu kegiatan bidang mabarat (Sosial) dari Pengurus Cabang 

Nahdlatul Ulama’ (PCNU) Kota Salatiga. Kegiatan ini adalah sebagai implementasi 

tanggung jawab sosial NU terhadap masyarakat dhuafa’. Format pola asuhan anak 

dipanti asuhan NU di rancang dengan model integrasi pesantren dan panti asuhan. 

Tidak hanya memberikan pendidikan secara formal tetapi anak asuh dipanti di bekali 

dengan agama yang kuat. Dan di harapkan anak asuh dapat tumbuh menjadi pribadi 

yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual maupun sosial yang tinggi,  

Nomor rekening berdasarkan blog Panti Asuhan Darul Hadlanah yaitu rekening 

giro yaitu 5070001052. Aspek Alamat organisasi berdasarkan blog di jalan fatmawati 

km 5 blotongan Salatiga. Email Panti Asuhan berdasarkan blog adalah 

darulhadlanah@gmail.com. Jumlah anak asuh dimana berdasaarkan blog Panti 

Asuhan Darul Hadlanah menerangkan 14 anak asuh yang menjadi anak asuh di Panti 

Asuhan Darul Hadlanah akan tetapi yang sebenarnya sampai tahun 2013 30 anak 

asuh.  

Struktur organisasi berdasatkan blog adalah Pembina KH. Sonwasi Ridwan, BA, 

Pengawas H. Haryono, SH, Ketua Drs. H. Zaenuri M.pd. Sekertaris Drs. H. 

Miftahudin. M.Ag. Bendahara Drs. H. Supriyadi pengasuh M. gufroon, M.Ag, dan 

mailto:darulhadlanah@gmail.com
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Muizzatul Azizah, S. Th.I. Untuk aspek kegiatan anak asuh berdasarkan blog adalah 

Shalat berjama’ah, Pengajian al-Qur’an Binnadhar, Kajian Kitab Kuning, Khitabah, 

Mujahadah, Berjanji, Qiraah, kegiatan ini bertujuan untuk mencapai visi misi 

organisasi 

Berdasarkan teori, transparansi adalah suatu keadaan dimana segala aspek  

informasi yang terdapat di organisasi dapat di ketahui dan dapat mudah di akses oleh 

semua penggunanya. Informasi yang dimaksud di dalamnya yaitu visi dan tujuan 

organisasi,  profil organisasi, nomor rekening bank, alamat Panti Asuhan, email panti 

asuhan, jumlah anak asuh, struktur organisasi, daftar kegiatan, laporan keuangan 

secara berkala.  

Maka dari itu ada aspek yang belum dilaksanakan yaitu Aspek keuangan  sebagai 

cara publikasi yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan yaitu dengan 

memberikan laporan keuangan panti asuhan 2 bulan sekali kepada donatur tetap 

dengan mengirimkan laporan keuangan tersebut ke masing-masing alamat rumah 

masing-masing donatur tetap. laporan keuangan tidak diberikan kepada para donatur 

tidak tetap dikarenakan para pengurus panti asuhan belum mempunyai alamat yang 

jelas dikarenakan para donatur tidak tetap apabila memberikan sumbangan tidak 

mencantumkan alamat yang jelas. Akan tetapi didalam blog Panti Asuhan belum 

terdapat laporan keuangan 

5. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat bahwa praktik akuntabilitas dan 

transparansi yang dilaksanakan para pengurus Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga 

akuntabilitas dan transparansi belum memadai. Hal ini di cerminkan dalam 

akuntabilitas proses, akuntabilitas program, Akuntabilitas  kebijakan, akuntabilitas 

keuangan  dan transparansi. 
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Akuntabilitas  

1) Akuntablitas proses dari aspek kemudahan mengakses informasi yang dimiliki 

organisasi (data internal, data keuangan) data internal yang dimiliki para pengurus 

panti asuhan sudah di publikasikan melalui blog Panti Asuhan akan tetapi data 

keuangan belum di publikasikan dalam blog Panti Asuhan. kemudahan dalam 

aspek prosedur administrasi dikarenakan bagan alur prosedur administrasi belum 

ada di ruangan dan belum di publikasikan secara luas melalui blog Panti Asuhan.  

2) Akuntabilitas program dari aspek  Kesesuaian perencanaan dengan proses 

pelaksanaan program dan hasil (output) tercapai secara signifikan, karena 

pelaksanaan program belum sesuai dengan hasil (output) yang di harapkan pada 

saat perencanaan program. Kemudian alam aspek tindak lanjut hasil monitoring 

evaluasi belum didokumentaskan secara sistematis. 

3) Akuntabilitas kebijakan dari aspek mekanisme pengambilan keputusan 

dilaksanakan secara lisan belum secara tertulis atau sistematis. 

4) Akuntabilitas financial dalam laporan keuangan yang sedang dilaksanakan para 

pengurus panti asuhan belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 45. 

Transparansi 

Transparansi pada Panti Asuhan Darul Hadlanah belum memadai dikarenakan aspek 

keuangan belum dipublikasikan secara luas dengan memasukan laporan keuangan 

kedalam blog Panti Asuhan yaitu darulhadlanah.blogspot.com   

 

Saran 

Akuntabilitas 

1) Supaya mewujudkan akuntabilitas proses dalam aspek kemudahan dalam 

mendapatkan informasi sebaiknya para pengurus Panti Asuhan menambahkan data 

keuangan dalam blog Panti Asuhan agar para stakeholders dapat mengakses 
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laporan keuangan dengan mudah kemudian aspek prosedur administrasi para 

pengurus Panti Asuhan sebaiknya membuat bagan alur tentang prosedur 

administrasi kemudian di letakkan di depan panti asuhan di sesuaikan dengan 

ruang yang ada di Panti Asuhan badan alur tersebut sebaiknya dibuat dengan jarak 

pandang 3 meter agar para stakeholders bisa paham dengan prosedur administrasi 

dan sebaiknya prosedur administrasi juga di masukan ke dalam blog Panti Asuhan 

supaya para Stakeholders mudah mengaksesnya 

2) Supaya mewujudkan akuntabilitas program dalam aspek pelaksanaan program 

sebaiknya sebaiknya para pengurus agar lebih sabar  dan lebih dalam membimbing 

anak agar tidak malas untuk belajar. Dalam aspek hasil monitoring sebaiknya 

disusun secara sistematis agar lebih jelas dan hasil monitoring tersebut untuk 

memperbaiki jalannya program. Kemudian dalam konteks evaluasi sebainya hasil 

evaluasi disusun secara sistematis mengenai kelemahan maupun kelebihan 

program 

3) Supaya mewujudkan akuntabilitas kebijakan dalam aspek sebaiknya mekanisme 

pengambilan keputusan dilaksanakan secara dokumentasi 

4) Supaya mewujudkan akuntabilitas financial para pengurus panti asuhan membuat 

laporan keuangan sesuai dengan pernytaan standar akuntansi keuangan nomor 45 

tentang laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada 

akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode 

pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan 

Transparansi 

Supaya mewujudkan sebuah praktik yang  transparani berdasarkan teori sebaiknya 

para pengurus panti asuhan Darul Hadlanah menambahkan aspek keuangan 

dimasukan didalam blog Panti Asuhan Darul Hadlanah agar mempermudah para 

stakeholders dalam mengaksesnya. Kemudian sebaiknya memperbaharui informasi 

tentang jumlah anak asuh di Panti Asuhan yang semula 14 anak sekarang menjadi 30 

anak. 
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Keterbatasan Penelitian 

Peneliti mengakui sekalipun sudah berupaya semaksimal dan sebaik mungkin 

dalam melakukan penelitian ini sehingga belum sempurna, namun masih ditemui 

adanya keterbatasan- keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaan penelitian  di 

lapangan antara lain : 

Objek penelitian hanya berada di satu lokasi pengamatan, yaitu Panti Asuhan Darul 

Hadlanah Salatiga, sehingga apa yang terdeskripsikan dalam penelitian ini hanyalah 

yang terjadi di Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR PERTANYAAN 

Latar belakang 

1. Sejak kapan Panti Asuhan ini berdiri 

2. Visi dan misi Panti Asuhan seperti apa 

3. Bagaimana latar belakang berdirinya Panti Asuhan 

4. Siapa pendiri Panti Asuhan  

Akuntabilitas Hukum 

1. Apakah selama ini oganisasi mempunyai supermasi hukum secara resmi 

2. Bagaimana cara yang dilaksanakan organisasi untuk menjalankan sebuah praktik 

yang sehat dalam menjalankan segala aktifitas organisasi 

3. Sarana Dan Prasarana yang ada di Panti Asuhan 

Akuntabilitas Proses 

4. Bagaimana cara pendokumentasian data organisasi baik data internal maupun data 

keuangan 

5. Bagaimana cara pengaksesan yang selama ini dijalankan atau diterapkan 

organisasi dalam data internal  dan data keuangan yang dimiliki organisasi 

6. Siapa pihak-pihak yang  berkepentingan dalam mengakses informasi 

7. Bagaimana cara publikasi prosedur administrasi yang dilaksanakan organisasi 

Akuntabilitas Program 
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8. Apakah ada pendokumentasian perencanaan program  

9. Bagaimana cara publikasi perencanaan program yang dilaksanakan organisasi 

10. Apakah perencanaan dalam proses pelaksanaan program dan hasil (output) 

tercapai sesuai dengan yang diharapkan diawal 

11. Apakah ada mekanisme monitoring secara berkala yang dilaksanakan organisasi 

organisasi  

12. Apakah Monitoring sudah terdokumentasi secara sistematis 

13. Apakah hasil evaluasi sudah terdokumentasi secara sistematis 

Akuntabilitas Kebijakan 

14. Apakah ada dokumentasi mekanisme penganbilan keputusan  dalam pengambilan 

keputusan yang dijalankan 

15. Apakah  proses pengambilan keputusan sudah melibatkan  pimpinan organisasi 

dan seluruh staf organisasi 

16. Apakah ada periode khusus dalam kepemimpinan di organisasi 

17. Bagaimana struktur organisasi yang sedang berjalan di organisasi 

18. Apakah ada pemisahan organ-organ yang didalam organisasi dimana dewan 

pendiri dan dewan pengawas tidak ada rangkap sebagai anggota pelaksana 

19. Apakah ada dewan pengawas dalam organisasi 

Akuntabilitas Keuangan 

20. Bagaimana organisasi mengungkapkan kenyatan kejadian ekonomi yang terjadi di 

organisasi 
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21. Apakah laporan keuangan di buat secara periodik 

Transparansi 

22. Bagaimana cara organisasi mempublikasikan segala informasi yang dimiliki 

organisasi  

23. Bagaimana cara pengaku kepentingan dalam mengakses informasi yang dimiliki 

organisasi 

24. Informasi apa saja yang di publikasikan 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR CEK KAJIAN DOKUMEN 

No Dokumen Ketersediaan Catatan 

 Organisasi   

1 Supermasi Hukum   

2 Visi misi dan tujuan   

 Manejemen   

3 Struktur Organisasi   

4 Prosedur Administrasi   

5 Mekanisme pengambilan keputusan   

6 Website   

7 Jadwal Kegiatan   

9 Data internal anak di LKSA   

 Keuangan   

10 Laporan Keuangan   

 Laporan keuangan PSAK 45   

 Program   

11 Perencanaan program   

12 Pelaksanaan Program   

13 monitoring   

14 Evaluasi   
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LAMPIRAN 3 

Surat Izin Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 
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LAMPIRAN 4 

Laporan Keuangan Panti Asuhan Darul Hadlanah 
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LAMPIRAN  5 

Prosedur Administrasi Donatur Tetap 
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Prosedur Administrasi untuk Donatur Tidak Tetep 
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LAMPIRAN 6 

Pengurus LKSA Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga 
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LAMPIRAN 7 

Jadwal Kegiatan Panti Asuhan Darul Hadlanan Salatiga 

 



44 
 

 

 



45 
 

LAMPIRAN 8 

Profil, Visi dan Tujuan Panti Asuhan Darul Hadlanah Salatiga 
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LAMPIRAN 9 

Anggaran Dasar 
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