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BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan utamaa perusahaan tidak hanya menghasilkan laba sebesar-

sebesarnya tetapi kegiatan utama perusahaan juga menjaga lingkungan sosial

disekitar perusahaan. perusahaan dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada

profit namun juga masalah usahanya melalui menjaga hubungan dengan

stakeholder. Suatu perusahaan pada umumnya sudah melakukan prinsip Good

Corporate Governance (GCG) dan sudah menjadi kepentingan global. Kesadaran

tentang Good Corporate Governance juga karena persepsi yang berubah tentang

hubungan antara suatu perusahaan dengan stakeholders-nya. Pada saat ini,

semakin penting mempertimbangkan seberapa baik Good Corporate Governance

diterapkan yang terdiri dari empat prinsip yaitu kejujuran, transparan,

akuntabilitas, dan responsible telah mendorong tanggung jawab sosial menjadi

semakin dibutuhkan dalam dunia bisnis (Iman Sjahputra 2002:10).

Tanggung jawab sosial perusahaan menjadi sebuah kewajiban sejak

dikeluarkannya UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-

undang ini menegaskan perlunya perusahaan untuk menyusun laporan keuangan

mengenai kegitan sosial yang telah dilakukan. Kegiatan sosial yang dilakukan

oleh perusahaan BUMN adalah dengan adanya Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (PKBL). Laporan keuangan yang dihasilkan oleh kegiatan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) harus memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Standar yang harus

dipenuhi yaitu dapat dipahami, relevan, netral tepat waktu, dan dapat

dibandingkan.

Stuktur laporan PKBL terdiri dari pendahuluan yang berisi kondisi umum

PKBL, kegiatan PKBL yang telah dilaksanakan, kerjasama penyaluran program

kemitraan dan bina lingkungan, dan kegiatan pembinaan usaha kecil menengah

(UKM). Laporan keuangan yang dilaporkan adalah laporan posisi keuangan,
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laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Laporan dikirimkan triwulan dan tahunan

dan disajikan terpisah dari laporan tahunan perusahaan.

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

relevan untuk memenuhi kepentingan kepentingan BUMN Pembina, Kementrian

BUMN, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi unit PKBL. Isi

daripada laporan keuangan berkaitan dengan standar akuntansi yang berlaku

umum tidak terkecuali unit PKBL. Peraturan yang mengatur standar akuntansi

pada unit PKBL untuk saat ini ditetapkan oleh SE Menteri BUMN No. SE-

02/MBU/Wk/2012 dan penyusunan laporan keuangan PKBL ditetapkan oleh

PER-07 MBU 2015 yang merupakan penetapan penyusunan laporan keuangan

untuk unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan .

PT TASPEN wajib melakukan pembukuan atas pelaksanaan PKBL. Dan

memberikan panduan agar pelaksanaan PKBL tepat sasaran pada masyarakat yang

membutuhkan. Oleh karena itu, PT TASPEN harus melaksanakan prinsip-prinsip

Good Corporate Governance (GCG) sehingga pelaksanaan PKBL sesuai dengan

ketentuan yang berlaku dan tepat sasaran maka diperlukan suatu proses

penyusunan laporan keuangan PKBL.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun laporan

tugas akhir dengan judul “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan

Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Pada PT

TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka penulis

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan Program Kemitraan dan

Bina Lingkungan (PKBL) pada PT TASPEN (Persero) KCU Bandung?
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2. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan laporan

keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT

TASPEN (Persero) KCU Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses

penyusunan laporan keuangan PKBL PT TASPEN (Persero) KCU Bandung dan

memperoleh data yang dapat membantu penulis dalam penyusunan Laporan

Tugas Akhir yang salah satu syarat pada Pendidikan Program Diploma III

Program Studi Akuntansi pada Universitas Widyatama Bandung.

Adapun tujuan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penyusunan Laporan Keuangan Program

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada PT TASPEN (Persero)

KCU Bandung.

2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam penyusunan laporan

keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan pada PT TASPEN

(Persero) KCU Bandung.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan,

menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis mengenai

penyusunan laporan keuangan PT TASPEN (PERSERO) KCU

BANDUNG.
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b. Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta memberikan

masukan yang positif dan informasi sebagai bahan acuan peninjauan ulang

terutama terhadap penyusunan laporan keuangan PT TASPEN

(PERSERO) KCU BANDUNG.

c. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menjadi referensi

apabila akan melakukan observasi atau tugas akhir selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis

mengadakan kerja praktek pada PT TASPEN (PERSERO) KCU BANDUNG

jalan PH.H Mustofa No. 78 Bandung. Adapun kerja praktek dilaksanakan pada

tanggal 11 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2016.


