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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Sebagai akhir dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba 

untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Kesimpulan tersebut 

perlu dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang dapat dijadikan bahan 

pengetahuan dari masalah yang dibahas dan saran-saran diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai masukan yang dapat membantu memecahkan masalah-

masalah yang berhubungan dengan penerapan pedoman akuntansi PKBL serta 

pengelolaan dana PKBL. 

 

5.1 Simpulan 

1. Pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan PKBL mengacu 

pada Pedoman Akuntansi PKBL yang telah direvisi tahun 2012. Laporan 

Keuangan PKBL disusun  sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di 

Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (Revisi 

2011) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Tanpa Akuntanbilitas Publik (SAK ETAP). Basis 

akuntansi yang digunakan untuk Biro PKBL adalah basis akrual (accrual 

basis), kecuali untuk pendapatan jasa administrasi pinjaman menggunakan 

basis kas (cash basis). 

Pelaksanaan PKBL PT Pindad (Persero) telah sesuai dengan pedoman 

akuntansi PKBL yang dikeluarkan oleh Kementrian Negara Badan Usaha 

Milik Negara Indonesia. 

2. Sumber dana program kemitraan PT Pindad (Persero) berasal dari 2% laba 

bersih perusahaan, jasa administrasi pinjaman, bunga deposito atau jasa 

giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, 

pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN Lain jika ada. 

Penyaluran dana Program Kemitraan dapat disalurkan dalam bentuk 

pinjaman terhadap mitra binaan ataupun dalam bentuk dana pembinaan 

kemitraan. Besarnya dana penyaluran sesuai dengan peraturan yang 
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berlaku yang dibuat oleh Kementrian BUMN dan penyaluran berupa 

pinjaman melalui beberapa tahap yang harus dilakukan oleh calon mitra 

binaan.  

Sumber dana program bina lingkungan hampir sama dengan sumber dana 

program kemitraan, hanya saja tidak ada penyaluran dana dari BUMN 

Lain. Namun Program Bina Lingkungan PT Pindad (Persero) belum sesuai 

dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Banyak dana disalurkan 

melalui program bina lingkungan ini hanya berupa sumbangan ataupun 

hibah tanpa memperhatikan berbagai pertimbangan kedepan. 

Program kemitraan yang telah dilaksanakan diukur kinerjanya berdasarkan 

efektivitas penyaluran dan tingkat kolektabilitasnya, sedangkan untuk 

program bina lingkungan kinerjanya tidak akan dinilai. Hal ini 

dikarenakan Program Kemitraan dananya perlu pengembalian sedangkan 

Program Bina Lingkungan tidak.  

 

5.2 Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas penerapan 

pedoman akuntansi Program Kemitaan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT 

Pindad (Persero), maka penulis mencoba memberi saran-saran atas berbagai hal 

yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu : 

1. Agar tidak terjadinya penyaluran dana pada calon mitra binaan yang 

kurang tepat, perlu dilakukan peningkatan mutu para pembina PKBL agar 

dapat menganalisa proposal dari calon mitra binaan secara baik dari aspek 

keuangan maupun prospek usaha masa panjang. 

2. Pihak perusahaan harus memberikan perhatian khusus terhadap jalur 

birokrasi dalam pelaksanaan PKBL sehingga tidak terjadi kesalahan dalam 

penyaluran dana. 

3. Sebaiknya perusahaan membuat kegiatan program bina lingkungan yang 

mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga kegiatan 

yang dilaksanakan tidak hanya berupa hibah ataupun sumbangan semata, 

namun dapat bermanfaat bagi generasi berikutnya. 


