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Abstrak: Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat saat ini adalah untuk 
memberikan edukasi kepada Taman Baca Masyarakat (TBM) terkait teknik 
pelaporan keuangan, dan non-keuangan yang mudah dan menarik. TBM 
merupakan salah satu lembaga nirlaba yang membutuhkan pendampingan 
pembuatan laporan-laporan tersebut, sehingga mampu menjaga kepercayaan dari 
stakeholdernya. Kegiatan diawali dengan melakukan analisis situasi, memetakan 
materi lokakarya, dan selanjutnya melakukan lokakarya dan evaluasi. Hasilnya 
menunjukkan bahwa kegiatan semacam ini dibutuhkan oleh TBM untuk menjaga 
kepercayaan donatur. Materi yang disampaikan tekait dengan pelaporan 
keuangan yang mudah dan sederhana, dan juga teknik publikasi laporan 
keuangan dan non-keuangan yang menarik dan kreatif. Lokakarya disampaikan 
dalam bentuk ceramah, tanya jawab, dan praktik untuk membantu peserta dalam 
memahami materi. Studi kasus diberikan sebagai bahan latihan untuk 
meningkatkaan pemahaman peserta. Antusiasme peserta juga tampak tinggi dari 
hasil angket terbuka dan tertutup yang dibagikan, dan juga hasil penyampaian 
kesan setelah mengikuti kegiatan. Peserta menyadari pentingnya ketekunan 
merekam apapun kegiatan keuangan dan non-keuangan di organisasinya, dan 
akan menerapkan hasil lokakarya di TBM masing-masing. 
Kata kunci: Pelaporan Organisasi Nirlaba, Taman Baca Masyarakat 
 
Abstract: The aim of community service activities at present is to provide 
education to the Community Reading Park (TBM) related to easy and attractive 
financial and non-financial reporting techniques. TBM is a non-profit organization 
that needs assistance in preparing these reports, so that it can maintain the trust of 
its stakeholders. The activity begins with conducting a situation analysis, mapping 
out workshop materials, and then conducting workshops and evaluations. The 
results show that this kind of activity is needed by TBM to maintain donor trust. 
The material presented is related to easy and simple financial reporting, as well as 
attractive and creative financial and non-financial publication publication 
techniques. The workshop was delivered in the form of lectures, questions and 
answers, and practice to assist participants in understanding the material. Case 
studies are given as training material to increase participants' understanding. The 
enthusiasm of the participants was also evident from the results of the open and 
closed questionnaires distributed, and also the results of delivering impressions 
after participating in the activity. Participants recognize the importance of 
recording any financial and non-financial activities in their organizations, and will 
apply the results of the workshops in their respective TBM. 
Keywords: Nonprofit Reporting, Community Reading Park 
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PENDAHULUAN 
Salah satu alasan berdirinya perpustakaan pada komunitas masyarakat adalah adanya 
keinginan dari lembaga atau organisasi untuk membangun (Sutarno, 2008). Taman 
Baca Masyarakat (TBM) sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran dalam bidang 
pendidikan dan sosial pada dasarnya memiliki lini aktivitas utama, yaitu 
penyediaan/peminjaman buku-buku yang diperuntukkan bagi pada masyarakat 
umum—seperti perpustakaan—secara gratis. Secara keseluruhan, pelayanan tersebut 
juga diiringi dengan pemberian kegiatan edukatif-edukatif lainnya, seperti 
pendampingan belajar, pendampingan asah keterampilan, dan lain sebagainya.  

Selayaknya organisasi nirlaba pada umumnya, TBM juga dipelopori dan 
dikelola oleh individu maupun suatu kelompok secara privat. Kegiatan-kegiatan TBM 
dilaksanakan oleh pengelola secara pribadi maupun kelompok kecil. Hal ini tentu 
senada dengan karakteristik organisasi nirlaba menurut Salamon & Anheier (1992), 
yaitu berkonsep terorganisir, privat, mampu mengelola dirinya sendiri, tidak 
mendistribusikan pendapatan pada anggota-anggotanya, dan bersifat sukarela. 

Kegiatan pengabdian ini didasarkan pada analisis situasi melalui pertemuan 
Leaderless Group Discussion (LGD) bersama beberapa TBM serta lembaga Ruang Belajar 
Aqil (RBA) sebagai mitra sekaligus fasilitator. Pada kegiatan tersebut berhasil 
terpetakan beberapa masalah dan kebutuhan yang dimiliki oleh TBM di Kota Malang, 
salah satunya adalah kebutuhan pendampingan pembuatan laporan keuangan dan 
non-keuangan untuk kegiatan operasional lembaga tersebut. Lembaga TBM yang 
berpartisipasi pada kegiatan tersebut merasakan bahwa kebutuhan sosialisasi dan 
pendampingan untuk aktivitas pencatatan serta penyusunan laporan-laporan tersebut 
sangat urgen bagi mereka. Kebutuhan tersebut juga diiringi dengan permasalahan 
sumber daya manusia yang terbatas pada lembaga masing-masing. TBM yang 
seringkali dikelola oleh pendirinya (bahkan terkadang tanpa mengandalkan donator), 
seringkali juga terhambat perkembangannya karena terbatasnya modal yang dimiliki  
(Allison & Kaye, 2004). 

Demi menyikapi hal-hal tersebut, kegiatan pengabdian ini diadakan dengan 
tujuan untuk memberikan edukasi kepada lembaga-lembaga TBM terkait teknik 
pelaporan keuangan dan non-keuangan yang mudah dan menarik. Hal ini juga dapat 
memberikan keuntungan bagi TBM, yaitu mereka dapat meningkatkan kredibilitas 
dan akuntabilitasnya sebagai lembaga nirlaba, sehingga mampu menjaga kepercayaan 
dari stakeholdernya. Kegiatan pengabdian ini dirasa memiliki orisinilitas tersendiri 
dengan membidik TBM sebagai sasaran utama serta edukasi pelaporan keuangan dan 
non-keuangan sebagai temanya. 

Secara keseluruhan, setelah mengadakan analisis situasi untuk 
mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan mitra pengabdian, kegiatan 
dilanjutkan dengan membuat pemetaan materi serta pelaksanaan lokakarya, hingga 
pelaksanaan evaluasi seluruh kegiatan tersebut. Tim pelaksana pengabdian telah 
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berupaya untuk melakukan dedikasi semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan 
utama tersebut, sehingga kebutuhan TBM sebagai masyarakat penerima edukasi dapat 
terpenuhi. 

METODE 
Pemberian edukasi penyusunan laporan keuangan dan non-keuangan pada 
pengabdian ini disampaikan melalui kegiatan lokakarya. Kegiatan ini diikuti oleh 15 
organisasi TBM (total 30 orang) di Kota Malang sebagai pesertanya, dan dilaksanakan 
di Aula Gedung E3 Universitas Negeri Malang. Edukasi disampaikan oleh lembaga 
RBA sebagai fasilitator sekaligus praktisi pengelola laporan keuangan dan non-
keuangan. Secara keseluruhan, kegiatan lokakarya dilakukan dalam bentuk ceramah, 
tanya jawab, serta praktik untuk membantu peserta dalam memahami materi. Gambar 
1 menunjukkan proses pemberian materi. 

 

 

Gambar 1. Salah Satu Pemateri Lokakarya Menjelaskan Alur Pelaporan Kegiatan TBM 
Sumber: diolah peneliti 

 
Lokakarya diawali dengan pemberian tiga materi pokok, yaitu materi 

pertama dengan topik “pentingnya pembuatan laporan keuangan dan non-keuangan 
TBM secara terorganisir dan menarik”, yang diberikan oleh Bapak Willy sebagai 
Pembina lembaga Ruang Belajar Aqil. Pada materi tersebut, diutarakan mengenai 
urgensi pengorganisiran (baik penerimaan, pencatatan, dan pelaporan) aktivitas 
keuangan maupun non-keuangan. Hal tersebut digunakan sebagai pendahuluan agar 
para peserta semakin tertarik mengikuti keseluruhan kegiatan ini. Materi kemudian 
dilanjutkan dengan topik “edukasi pelaporan non-keuangan dengan metode yang 
mudah”, yaitu membahas tentang cara pencatatan dan pelaporan kegiatan operasional 
TBM. Hal yang dilaporkan adalah perekapan kegiatan dari program kerja TBM 
tersebut. Materi terakhir adalah mengenai “edukasi pelaporan keuangan sederhana 
dengan penyajian yang interaktif”. Penyajian materi ini diiringi dengan pemberian 
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studi kasus sebagai bahan latihan untuk meningkatkan pemahaman peserta. 
Pengerjaan studi kasus tersebut dilakukan dengan unik, menggunakan media krayon, 
kertas gambar dan kertas lipat. Dari kegiatan tersebut, peserta diajarkan untuk 
menerapkan penyajian pelaporan keuangan yang lebih mudah sekaligus menarik. 

Pada akhir kegiatan lokakarya, angket dengan pertanyaan terbuka dan 
tertutup dibagikan kepada peserta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman 
peserta secara keseluruhan, kesesuaian materi dengan kebutuhan, kemampuan 
fasilitator untuk menyampaikan materi, dan juga efaktivitas teknik penyampaian 
materi (melalui praktik studi kasus). Beberapa peserta, secara acak juga diminta untuk 
menungkapkan pemahaman mereka pasca mengikuti lokakarya ini yang ditangkapf 
melalui media recorder.  

HASIL & PEMBAHASAN 
Literasi atau pendidikan mengenai masalah finansial menjadi masalah utama yang 
dibidik pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, mengingat pengaruhnys terhadap 
inklusi dan perilaku keuangan  (Yushita, 2017). Sesuai dengan penjelasan pada bagian 
Metode, kegiatan pengabdian ini diawali dengan tahapan LGD. Tujuan dari LGD 
adalah menggali permasalahan dan kebutuhan TBM sebagai peserta kegiatan ini. 
Tahapan LGD ini dirasa perlu, mengingat pada pendidikan andragogi (orang dewasa), 
mereka perlu dilibatkan secara langsung dalam proses belajar dengan porsi yang jauh 
lebih besar jika dibandingkan dengan usia dini. Oleh karenanya, perlu diadakan 
beberapa diagnosa kebutuhan, perumusan tujuan serta evaluasi hasil belajar sekaligus 
secara simultan, sehingga materi yang disampaikan dapat sesuai dengan kebutuhan 
perserta (Sunhaji, 2013; Asmin; Tamat, 1985).  

 
Gambar 2. Praktik Membuat Laporan Keuangan  
Sumber: diolah peneliti 
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Tahapan selanjutnya adalah kegiatan lokakarya. Pada kegiatan 
tersebut, peserta diberikan media berupa kertas gambar, krayon, hingga kertas 
lipat untuk mengerjakan praktik studi kasus dari pemateri. Pemanfaatan 
media-media pembelajaran tersebut dirasa dapat memicu penggunaan indra 
yang lebih banyak, sehingga membantu peserta untuk lebih memahami materi 
dan mendapatkan hasil belajar yang baik (Yusri & Husaini, 2017). Metode 
praktik simulasi juga dipilih karena menjadi dapat meningkatkan pengalaman 
dari peserta didik  (Tamat, 1985). Metode tersebut juga selaras dengan 
pendidikan orang dewasa melalui bentuk praktik pencatatan sesuai dengan 
kondisi di lapangan, yaitu: (1) adanya suatu aktivitas (2) adanya proses diskusi, 
(3) adanya proses perenungan, serta (4) adanya proses rancangan tindak lanjut 
atau penerapan (Dewi, 2015). Proses praktik peserta dapat dilihat pada gambar 
2.  

Secara lebih detail materi pertama yang disampaikan terkait dengan 
urgensi pengelolaan keuangan demi memotivasi peserta dan menarik perhatian 
peserta di awal sesi (primacy). Pemberian stimulus seperti demikian selaras 
dengan prinsip pengajaran kepada orang dewasa  (Sunhaji, 2013). Materi 
tersebut disampaikan oleh pendiri lembaga RBA, yang selama ini berkomitmen 
untuk melaporkan segala pemasukan dan pengeluaran organisasi dengan 
tekad untuk melaporkan aktivitas sekecil apapun.  

Materi kedua mengenai pelaporan non-keuangan organisasi TBM 
disampaian oleh salah seorang aktivis koordinator dari RBA. Pemberian materi 
ini juga disampaikan dengan interaktif dan implementatif dengan memberikan 
penyediaan format laporan rekap secara sederhana sebagai contoh bagi para 
peserta. Hal tersebut diharapkan menggugah mereka untuk tekun mencatat 
atau merekam hal sekecil apapun terkait aktivitas organisasi—baik keuangan 
maupun non keuangan—karena dapat berdampak terhadap pelaporan dan 
kinerja organisasi. Hal ini secara tidak langsung dapat meningkatkan 
kepercayaan organisasi. 

Selain itu, materi ketiga mengenai pengelolaan dan pelaporan 
keuangan dibuka dengan mengenalkan siapa saja sumber daya organisasi, serta 
bagaimana sifat keuangan. Para peserta dari lembaga TBM juga diperkenalkan 
dengan istilah “hulu” dan “hilir” harusnya diupayakan untuk seimbang. 
Konsep “hulu” terkait dengan praktik pemasukan, penerimaan, serta 
pendapatan dari TBM, sedangkan konsep “hilir” terkait dengan pengeluaran, 
belanja, serta biaya yang dikeluarkan oleh TBM. Materi ini disampaikan oleh 
dua orang pengurus bagian keuangan di RBA.  

Untuk pengelolaan pengeluaran dana pada TBM, para pemateri 
kemudian memberikan pengajaran melalui simulasi berupa pembagian 
pengeluaran ke dalam dua jenis; pengeluaran operasional dan pengeluaran 
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rumah tangga. Secara lebih detil, pengeluaran operasional berhubungan 
dengan pengadaan kegiatan mengenai kesejahteraan pengguna organisasi, 
sedangkan pengeluaran rumah tangga terkait dengan pengeluaran rutin 
organisasi seperti sewa tempat untuk aktivitas organsiasi. Pembagian 
pengeluaran tersebut serupa dengan apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul 
Aziz, yaitu pembagian Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat umum dan 
untuk kepentingan negara (Kuliman, 2016).  

Setelah pemberian materi serta praktik/simulasi dilakukan, beberapa 
perwakilan peserta juga diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Hal ini juga 
disertai dengan sesi tanya jawab kepada pemateri. Kesemuanya diikuti peserta dengan 
antusias. Gambar 3 menjukkan proses presentasi karya dari peserta. 

 
Gambar 3. Perwakilan Peserta Mempresentasikan Hasil Praktik 

Pembuatan Laporan 
Sumber: diolah peneliti 
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Grafik 4. Evaluasi Lokakarya Berdasarkan Angket 

Sumber: diolah Peneliti 
 

Tingginya minat peserta pada kegiatan lokakarya ini juga terlihat melalui sesi 
penghimpunan kesan dan pesan. Salah seorang peserta dari TBM Enggal Permata 
menyatakan bahwa materi yang telah didapatkan bisa diaplikasikan untuk 
pengelolaan anggaran rumah tangga di lembaga yang bersangkutan. Peserta tersebut 
juga mengungkapkan bahwa selama ini terdapat banyak kesulitan untuk menertibkan 
pencatatan keuangan pada organisasinya. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan 
bahwa kegiatan ini memiliki banyak output yang bermanfaat, serta mengharapkan 
agar segera dipraktikkan di TBM yang dikelola. Hasil angket juga menunjukkan 
banyaknya peserta yang memberikan nilai tinggi dari skala 1-10 sebagaimana dapat 
dilihat pada grafik 1. 

SIMPULAN 
Sebagai lembaga nirlaba yang dikelola oleh perorangan atau kelompok, TBM 
harus berhadapan dengan permasalahan utama yang berkaitan dengan 
keterbatasan kemampuan atau jumlah sumber daya manusia untuk 
mengorganisir aktivitas keuangan maupun non-keuangan di dalamnya.  
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjawab permasalahan tersebut 
dengan menyediakan edukasi mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan 
dan non-keuangan secara sederhana dan mudah, serta menarik. Permasalahan 
dan kebutuhan tersebut terpetakan melalui kegiatan LGD yang dilakukan oleh 
tim pengabdian bersama beberapa lembaga TBM (sebagai peserta), serta pihak 
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lembaga RBA (sebagai fasilitator sekaligus pemateri). Sebagai tindak lanjut, 
diadakanlah lokakarya dengan tiga materi utama; (1) pentingnya pembuatan 
laporan keuangan dan non-keuangan TBM secara terorganisir dan menarik, (2) 
edukasi pelaporan non-keuangan dengan metode yang mudah, dan (3) edukasi 
pelaporan keuangan sederhana dengan penyajian yang interaktif. Setelah 
pemberian materi serta praktik/simulasi dilakukan, beberapa perwakilan 
peserta juga diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya, sekaligus 
bersamaan dengan sesi tanya jawab kepada pemateri. Kesemuanya diikuti 
peserta dengan respon positif dan antusias. Kedepannya, kegiatan dapat 
diharapkan untuk dilanjutkan dengan adanya pendampingan kepada pihak 
TBM, sehingga permasalahan selama praktik pengelolaan keuangan maupun 
non-keuangan  dapat terpantau dan terlaksana dengan lebih maksimal.  
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