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Lampiran 2 Format Laporan Operasional Kas Komunitas Kongregasi SFS
SFS dan Pendapatan dan Biaya Gabungan Komunitas-komunitas SFS
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Lampiran 3 Rekomendasi Format laporan Keuangan Kongregasi SFS

118

119

120

121

Lampiran 4 Buku Pedoman Keuangan SFD

BAB I
PENDAHULUAN

A.

Prinsip Akuntansi Kongregasi Suster-suster Fransiskus Dina
Kongregasi Suster-suster Fransiskus Dina (SFD) adalah sebuah lembaga
keagamaan, yang melaksanakan karya pelayanan masyarakat dalam persaudaraan
yang dilindungi oleh Tuhan dengan berkat rohani dan jasmani. Maka semua harta
benda Kongregasi merupakan milik Tuhan yang harus dikelola dengan baik, dan
dipertanggungjawabkan dengan arif – bijaksana. Kongregasi ini hidup dan bergerak
dari aneka sumbangan yang diterima setiap suster yang melaksanakan karya
pelayanan di setiap unit karya masing-masing.
Standar yang digunakan dalam penyusunan standar prosedur keuangan
Kongregasi SFD didasarkan pada acuan yang relevan. Adapun acuan tersebut
adalah:
1. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, Pernyataan
Standard Akuntasi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Pernyataan Standard
Akuntasi Keuangan (ISAK)
2. Peraturan Perudangan-undangan lain yang relevan yang terkait dengan
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan norma umum yang berlaku.
3. Praktik-praktik akuntansi lainnya yang berlaku umum.
4. Peraturan perpajakan yang paling “ up todate”.
Sistem Akuntansi Kongregasi Suster-Suster Fransiskus Dina (SFD), dari setiap
komunitas dan karya menggunakan sistem sentralisasi yang dipadu dengan
anggaran komunitas untuk mempermudah kontrol

(pengendalian), dan untuk

Pimpinan Umum dan Dewan Pimpinan Umum digunakan desentralisasi yang dipadu
dengan sistem anggaran operasional untuk memperlancar tugas pelayanan.
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Kebijakan Kongregasi Suster-suster Fransiskus Dina (SFD) menetapkan
bahwa pembuatan laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas
dan Laporan Arus Kas) dilakukan setiap tiga bulan, dengan demikian siklus
akuntansi ditutup tiap triwulan. Untuk kebutuhan laporan tahunan dilakukan
penggabungan data dari empat periode akuntansi dalam tahun yang bersangkutan.
Dengan sistem akuntansi sentralisasi, maka di komunitas-komunitas, dan
unit karya tidak melakukan proses akuntansi secara lengkap. Dewan Pimpinan
Umum (DPU) akan menyediakan format laporan yang akan digunakan setiap
petugas keuangan komunitas dan karya. Komunitas-komunitas dan unit karya
hanya merupakan pemasok data, yang selanjutnya komunitas-komunitas
mengirimkannya kAepada petugas keuangan pulau masing-masing untuk direkap
menjadi laporan pulau. Petugas

keuangan pulau mengirimkan rekap laporan

tersebut kepada Ekonom Kongregasi untuk dipadukan menjadi satu laporan
Kongregasi. Sedangkan Petugas Keuangan unit karya mengirimkannya ke Yayasan
dimana unit karya tersebut bernaung.
Untuk memperlancar proses pembuatan laporan dibutuhkan:
a. Tertib

administrasi dalam pengelolaan harta benda Kongregasi SFD yang

terarah, seragam, konsisten dan berkesinambungan.
b. Pengelolaan Harta Kongregasi secara teliti dan setia dalam nama Kongregasi,
bukan sebagai milik pribadi atau menurut kehendak mereka yang ditugaskan
untuk mengelolanya, tetapi dengan cara yang dikehendaki Kongregasi.
c. Pengelolaan harta benda itu harus dijiwai oleh semangat pelayanan religius dan
semangat solidaritas yang efektif, sesuai dengan kondisi keuangan Kongregasi.
d. Pengelolaan harta benda harus dijalankan sesuai dengan tuntutan cinta kasih
yang bijaksana, maka perlu memadukan kejujuran dan sikap tegas dengan
keramahan dan kebaikan, yang selalu dilingkupi dengan transparansi dan saling
percaya.
e. Pengelolaan harta benda yang dilengkapi dengan tanggung jawab yang baik,
dengan adanya laporan sesuai dengan system akuntansi yang berlaku.
f. Pengelolaan harta benda juga harus dilakukan dengan rajin dan teratur
membuat laporan yang baik dan benar, untuk ditindaklanjuti oleh ekonom yang
membuat laporan secara umum.
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g. Kedisiplinan dan rela dikoreksi serta diaudit.
h. Kesadaran pribadi untuk melaporkan segala pemberian sebagai asset
Kongregasi
i. Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum selain Bendahara, sebaiknya
mempunyai

kas kecil setiap bulan dan melaporkannya setiap akhir bulan

kepada Bendahara untuk dilanjutkan kepada Ekonom. Jika dibutuhkan uang
tambahan sebaiknya ekonom yang berurusan secara langsung.
Dalam pengelolaan harta benda ada beberapa hal yang ditekankan yaitu:
1. Harta benda dibutuhkan untuk pengelolaan dan

perkembangan karya

pelayanan Kongregasi
2. Harta benda itu bukan milik kita, melainkan milik Tuhan yang dititipkan kepada
kita untuk dikelola, dikembangkan dan dipelihara dengan baik.
B.

Konsep Dasar
Beberapa assumsi yang dipergunakan dalam penyusunan Pedoman
Keuangan ini sebagai berikut:
Peraturan mengenai kemiskinan menyangkut pribadi, maupun Komunitas dan
Kongregasi secara keseluruhan sangat jelas dalam Konstitusi Kongregasi Sustersuster Fransiskus Dina (SFD) yaitu:
1. Dengan sadar

atau tidak sadar menjadi tertarik oleh kekayaan Tuhan,

merupakan gerak pertama dengan mana manusia ditempatkan pada jalan
kemiskinan yang merupakan suatu jalan pelepasan. (Kost. No. 18)
2. Dalam mengikuti jalan kemiskinan, St. Fransiskus menjadi sadar bahwa manusia
cenderung mengambil sebagai miliknya sendiri apa yang bukan kepunyaannya,
dan bahwa segala yang baik untuk melayani orang lain dipercayakan kepadanya.
(Konst. No 19)
3. Kongregasi sebagai keseluruhan yang menjadi bagian dari Kongregasi, dapat
memperoleh, memiliki, mengelola dan mengalih-milikkan harta duniawi, sesuai
dengan Konstitusi Kongregasi dan ketetapan-ketetapan Hukum Gereja. Dalam
segala tindakan ini Kongregasi hendaknya menginsafi, bahwa harta benda
duniawi telah dipercayakan kepadanya sebagai pemberian Allah demi
kesejahteraan bersama dan keadilan sosial (Kont 129)
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4. Pimpinan Umum dengan Dewannya bertanggung jawab atas pengelolaan semua
harta milik Kongregasi. Pengelolaan harta milik itu dilaksanakan sesuai dengan
Konstitusi, Hukum Gereja dan tata hukum sipil dari Negara yang bersangkutan
(Kons 130)
5. Dengan memilih hidup dalam kemiskinan, kita mengakui, bahwa seluruh milik
dan keberadaan kita merupakan anugerah dari Tuhan dan hendaknya
dikembalikan kepada Tuhan. (bdk. Kis 4 : 32)
6. Sebagai tanda kemiskinan, apa saja yang diterima oleh Suster sebagai upah atas
kerjanya, sebagai jaminan sosial atau pendapatan lain yang sah dan halal,
(termasuk hadiah) menjadi milik Kongregasi. Suster tidak diperkenankan
berhutang atau menghutangkan, tanpa seijin tertulis dari Dewan Pimpinan
Umum (Konst. 25)

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KEUANGAN SFD

A.

Bagan Struktur Organisasi
DEWAN PIMPINAN

AUDITOR
DPU

EKONOM

DEWAN

TIM KEUANGAN PULAU

KANTIN

YAYASAN

KOMUNITAS
KEBUN

K. JAHIT
KLINIK
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B.

Tugas dan Tanggungjawab
1. Tugas dan tanggungjawab Pemimpin Umum dan dewan Pimpinan Umum
a. Penanggungjawab penuh atas keadaan keuangan Kongregasi SFD
b. Mengkoordinir pelaksanaan wewenang dari setiap bagian tim keuangan
c. Menyetujui atau membatalkan semua transaksi keuangan sebelum
dilaksanakan oleh bendahara
2. Tugas dan tanggungjawab Auditor
a. Perencanaan, pencatatan dan pengendalian
b. Sistem Akuntansi, Auditor harus mengetahui dengan pasti sistem pencatatan
dan pemrosesan transaksi dan menilai kecukupannya sebagai dasar
penyusunan laporan keuangan.
c. Bukti Audit. Auditor akan memperoleh bukti audit yang relevan dan nyata
untuk memberikan kesimpulan rasional.
d. Pengendalian Intern. Bila auditor berharap untuk menempatkan kepercayaan
pada pengendalian internal, hendaknya memastikan dan mengevaluasi
e. Meninjau Ulang laporan Keuangan yang Relevan. Auditor melaksanakan
tinjauan ulang laporan keuangan yang relevan seperlunya, dalam
hubungannya dengan kesimpulan yang diambil berdasarkan bukti audit lain
yang didapat, dan untuk memberi dasar rasional atas pendapat mengenai
laporan keuangan.
3. Tugas dan Tanggung Jawab Bendahara (DPU)
a. Penanggung jawab penuh atas keadaan keuangan seluruh Kongregasi SFD
b. Menyetujui semua transaksi keuangan sebelum dilaksanakan oleh ekonom
c. Mencairkan dana melalui Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin Umum dan
Sekretarisnya.
d. Menetapkan kebijakan investasi dan pencarian dana dengan persetujuan
Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum serta meminta nasehat
Dewan Keuangan
e. Menetapkan dan menyetujui Anggaran Belanja Tahunan rumah pusat,
komunitas-komunitas dan badan-badan pelayanan sosial secara global
setelah meminta nasehat dari Dewan Keuangan.
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f. Menerima dan mencermati laporan keuangan yayasan-yayasan milik
Kongregasi setiap bulan yang sudah diterima oleh pimpinan.
g. Mengontrol pengembangan pendapatan melalui unit karya yang dimiliki
Kongregasi
h. Memonitor dan menganalisa pengelolaan keuangan Kongregasi dibantu oleh
auditor internal.
i. Menegur setiap Ikom dan semua Petugas keuangan, apabila kurang tertib
dalam pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya.
4. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Keuangan
a. Memberi usul/saran kepada DPU dalam hal kebijakan berinvestasi
b. Memberi usul/saran kepada DPU untuk memperhatikan komunitas yang
laporan keuangannya defisit.
c. Mengingatkan tim keuangan (Ikom, Dewan Ikom, Petugas Keuangan
komunitas) untuk membuat RAPBK
d. Menerima RAPBK tahunan dari komunitas-komunitas dan membahasnya lalu
mengusulkan jawaban kepada DPU untuk disetujui atau tidak.
e. Kerjasama dengan tim keuangan untuk membantu saudari-saudari dalam hal
pengelolaan keuangan.
f. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
5. Tugas dan Tanggung Jawab Ekonom
a.

Tugas dan Tanggung jawab Ekonom
1) Menjalankan semangat kemiskinan dan ketaatan
2) Bersama Bendahara mengatur keuangan Kongregasi seturut wewenang
Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum.
3) Mengkoordinir

petugas

pembukuan

(jika

diperlukan)

dalam

menyelesaikan tugas di kantornya.
4) Melakukan urusan rutin keuangan Kongregasi, sesuai dengan alokasi
yang telah ditentukan Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum
5) Mencairkan dana melalui Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat
Perintah Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani oleh Pemimpin
Umum dan Sekretarisnya.
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6) Menyusun Anggaran Kongregasi untuk tahun berikutnya, setelah
mendengar pengkajian dari Dewan Keuangan mengenai anggaran
komunitas-komunitas dan karya, yang sudah diterima paling lambat
awal bulan September, sehingga awal Oktober sudah siap dikirim ke
DPU setiap tahunnya
7) Membuat laporan perbulan.
8) Membuat laporan keuangan tahunan dan harus selesai per 31 Maret
pada tahun berjalan dan Laporan Keuangan dikirimkan ke KAS.
9) Membuat laporan keuangan secara benar, jelas, akurat, lengkap, rinci
dan tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan.
10) Membuat laporan keuangan dengan bahasa Indonesia yang baik dan
benar, pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila
terjadi transaksi dalam mata uang, selain rupiah yang menyangkut
laporan aktivitas, maka transaksi tersebut harus dijabarkan dalam mata
uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadi.
11) Dengan persetujuan Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum,
Ekonom dapat:
a) Melakukan urusan keuangan Kongregasi
b) Memberi sumbangan suka duka dan hadiah
c) Melakukan konsultasi
12) Mengkomunikasikan tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan baik
secara lisan maupun tulisan kepada Dewan Keuangan, PU dan DPU.
13) Dengan

izin

Pemimpin

Umum

dan

Dewan

Pimpinan

Umum

menginvestasikan uang titipan dari Yayasan/lembaga lain sesuai dengan
permintaan Yayasan/lembaga lain.
14) Mengarsipkan semua dokumen keuangan dan menjaga keamanannya,
sehingga siap bila sewaktu-waktu diperlukan.
15) Setiap tahun memeriksa dokumen-dokumen penting yang berkenaan
dengan kepemilikan Kongregasi dan Yayasan.
16) Bersama Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum melindungi dan
menyelamatkan asset Kongregasi
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17) Memahami Peraturan Gereja dan Peraturan yang berlaku terutama
bagian yang berkenaan dengan pemisahan hak milik, pelepasan,
pemberian kontrak hutang/kewajiban.
18) Tidak melibatkan dirinya dengan bisnis pribadi
b.

Wewenang Ekonom dan Dewan Keuangan
1) Menganalisa RAPBK komunitas dan unit sosial, asrama, kantin dan
klinik
2) Memberi saran atau laporan kepada Pemimpin Umum dan Dewan
Pimpinan Umum, atas hasil koreksi yang diperoleh dari setiap laporan
komunitas.
3) Bersama Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum mengundang
rapat Tim keuangan.

6. Tugas dan Tanggungjawab Petugas Keuangan Pulau.
a. Koordinator Petugas Keuangan Komunitas dan Karya di Pulau
b. Mencairkan dana melalui Surat Permintaan Uang (SPU) dan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang sudah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pulau,
dengan persetujuan Pemimpin Umum.
c. Menerima laporan dari komunitas dan karya
d. Merekap laporan komunitas dan karya
e. Menerima saldo dari komunitas dan karya melalui rekening
f. Melakukan segala transaksi dengan persetujuan DPU
g. Mengirimkan rekap laporan pulau kepada ekonom Kongregasi setiap bulan
sekaligus dengan tembusan laporan dari komunitas dan karya.
h. Mengklasifikasikan dana sesuai dengan pos masing-masing
i. Mengklarifikasikan laporan keuangan kepada Ikom bila ada kekeliruan dalam
pencatatan data laporan keuangan.
7. Tugas dan Tanggung jawab Petugas Keuangan Komunitas dan karya
a. Mencatat transaksi harian yang terjadi di Komunitas secara tertib
b. Memberi laporan kepada Petugas Keuangan pulau paling lambat tanggal 10
tiap bulan
c. Mentransfer saldo komunitas dan karya ke rekening yang sudah ditentukan.
C.

Mekanisme Kerja
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1. Ekonom diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin Umum dan Dewan
Pimpinan Umum dan bertanggung jawab kepada Pemimpin Umum dan Dewan
Pimpinan Umum.
2. Pemimpin Umum dengan persetujuan dewannya mengangkat anggota dewan
keuangan dan harta benda

Kongregasi yang terdiri dari lima anggota yang

berkompeten (Konst no 133)
3. Ekonom

membantu Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum dalam

pengelolaan harta benda Kongregasi, menyusun ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan perekonomian Kongregasi untuk diusulkan dan disetujui oleh
Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum
4. Ekonom mendengarkan saran dan pertimbangan dari Dewan Keuangan dengan
cermat.
5. Ekonom harus minta izin dan dengan persetujuan Pemimpin Umum dan Dewan
Pimpinan Umum:
a.

Melakukan hal yang penting di luar perencanaan dan anggaran rutin

b.

Melakukan konsultasi dengan instansi lain

c.

Ekonom harus menjaga rahasia jabatannya.

6. Laporan setiap bulan dari masing-masing komunitas dan karya diberikan kepada
petugas keuangan pulau masing-masing.
7. Bendahara Umum dibantu oleh Ekonom membuat laporan setiap bulan dan
tahunan, dengan merangkum semua laporan dari unit karya dan komunitas di
pulau masing-masing, kemudian dijadikan satu laporan umum Kongregasi SFD
Indonesia yang ditandatangani oleh Bendahara Umum dan Ekonom yang
disetujui oleh Pemimpin Umum.
8. Yayasan merupakan perpanjangan tangan ongregasi, yang diberi tanggung
jawab penuh untuk mengelola unit-unit pendidikan dan sosial.
9. Semua karya, bangunan dan tanah adalah milik Kongregasi, maka Yayasan/ Unitunit karya tidak diperkenankan mengubah bentuk bangunan, menambah
bangunan, tanpa seizin Pemimpin Kongregasi.
10. Yayasan wajib memberikan kontribusi kepada Kongregasi sesuai dengan
kesempatan bersama (MOU)
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11. Yayasan wajib memberikan dana hari tua untuk setiap suster sesuai dengan
MUO.
12. Pada saat kapitel Bendahara Umum dan Ekonom wajib melaporkan seluruh
kekayaan Kongregasi secara transfaran.
13. Keuangan Kongregasi dan Yayasan diadit oleh Auditor yang ditunjuk oleh
Kongregasi sekurang-kurangnya satu periode kepemimpinan.
14. Tidak dibenarkan ada rekening pribadi dan titipan uang ataupun harta dari pihak
luar Kongregasi, kecuali pemerintah menghendaki demikian, itupun harus seijin
Pemimpin Kongregasi.
15. Rekenging bank, tidak atas nama pribadi, melainkan atas nama lembaga dan
ditandatangani oleh tiga orang suster yang dianggap layak untuk itu (DPU atau
IKOM)
16. Transaksi uang harus ada bukti serah terima uang.

BAB III
PENGELOLAAN HARTA BENDA KONGREGASI

A.

Patokan-Patokan Dasar Pengelolaan harta benda yang baik
1.

Pengelolaan harta benda sekurang-kurangnya oleh tiga orang.

2.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap petugas keuangan

3.

Anggaran disesuaikan dengan pendapatan dan belanja (RAPBK)

4.

Perlu kesatuan kriteria, tujuan dan sarana

5. Proses pengelolaan meliputi langkah-langkah: perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan, pengkoordinasian, dan kontrol
6. Piko, Dewan Piko dan Pimpinan Unit Karya non Yayasan harus minta ijin secara
tertulis kepada Pimpinan Umum dan Dewan Pimpinan Umum jika belanja
inventaris dengan nilai nominal mulai Rp 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu
rupiah)
7. Kas tunai yag ada ditangan Bendahara setiap bulan maksimal sebesar Rp
5.000.000; (lima juta rupiah)
8. Laporan dari setiap komunitas dan unit harus disertai dengan
pendukung (Nota dan kuitansi)
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dokumen

9.
B.

Laporan tidak diperkenankan untuk dicoret atau ditipex.

Pedoman Tata kelola Harta Benda SFD
1.

Harta benda Kongregasi dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
demi perkembangan karya dan anggota Kongregasi

2.

Aktiva lancar berupa uang, bentuk rupiah/valas yang dapat dikelola secara produktif,
hasilnya dimanfaatkan untuk pengembangan kongregasi.

3.

Pembelian atau penjualan tanah dan bangunan diupayakan sebelum transaksi terjadi
dibuat surat perikatan didepan notaris yang dihunjuk pimpinan dan dewanya oleh kedua
pihak.

4.

Surat tanah dan bangunan diupayakan hak milik dan sertifikat atas nama Kongregasi
Suster-suster Fransiskus Dina (SFD).

5.

Bukti kepemilikan kenderaan hendaknya atas nama Kongregasi Suster-suster Fransiskus
Dina (SFD) dan BPKB di Biara Pusat beserta faktur pembelian.

6.

Dana sosial dikelola secara saksama untuk pemberdayaan masyarakat pada umumnya
dan demi kesejahteraan anggota persaudaraan pada khususnya.

7.

Penyaluran manfaat dana social sebagaimana dimaksud pada poin (6) adalah program
Kongregasi dalam pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga
pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan professional
yang berdampak untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong kemandirian
masyarakat.

8.

Investasi ditujukan untuk pengelolaan harta dan kesejahteraan Kongregasi untuk
proyek-proyek produktif bagi kesejahteraan melalui investasi secara langsung dan tidak
langsung dan atas persetujuan Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum

9.

Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud adalah investasi melalui
lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.

10. Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Pedoman ini akan dibicarakan dan
diputuskan Pimpinan Umum dan Dewan Pimpinan Umum.
C.

Pemasukan Kongregasi
1.

Hasil karya yang dikelola Kongregasi SFD secara keseluruhan

2.

Bunga tabungan dan bunga deposito

3.

Pensiun, diskonto atau bunga obligasi, kontribusi

4.

Sumbangan

5.

Kebun dan Ternak

6.

Pendapatan lain-lain (kebun dan ternak).

7.

Sumbangan dari Dongen
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Para Suster kita yang di Dongen merasa bertanggung jawab atas kelangsungan hidup
SFD Indonesia, maka mereka dengan giat melakukan kerja tangan, supaya SFD Indonesia
mendapat bantuan demi perkembangan pelayanan setiap hari. Modalnya dikelola di
Dongen oleh lembaga MARIA RAAYMARKERS, yang diketuai oleh Sr. Rafael Kops. Maka
bunga dari modal sebesar 150.000 Euro dicairkan setiap tahun pada awal bulan Januari
yang besarnya tergantung nilai tukar rupiah dan uang tersebut dikelola di Biara Pusat
oleh Ekonom. Adapun penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Satu (1) Millyar rupiah digunakan untuk pengembangan komunitas, tidak
digunakan untuk pengembangan karya, karena pengembangan karya digunakan
dari hasil karya.

Selebihnya digunakan untuk kepentingan pembinaan, yaitu;

Postulat, Novisiat, Student dan kursus panjang.
b.

Dana sehat dari Dongen sejak Juli 2007 sampai September 2010 dikirim sejumlah
200.000 Euro. Yang digunakan hanya dari bunga modal tersebut.

D.

Pengeluran Kongregasi
1. Semua

penerimaan yang diterima setiap bulan oleh masing-masing komunitas,

diserahkan kepada petugas keuangan pulau masing-masing.
2. Biaya hidup setiap suster perbulan (sesuai dengan anggaran)
3. Dana komunitas pusat
4. Dana hari tua sebesar 5 % perbulan dari SHU
5. Dana sehat sebesar 20 % perbulan dari SHU
6. Dana ziarah 2 % perbulan dari SHU
7. Dana Sosial
a. Dana gereja/paroki atau umum
b. Biaya sekolah untuk keluarga (persaudaraan)
c. Bencana alam
d. Pijaman karyawan

BAB IV

RENCANA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BIAYA KONGREGASI/KOMUNITAS

Mengingat pentingnya pengelolaan harta benda Kongregasi, maka pengelolaan ini perlu
direncanakan dengan baik. Menyusun perhitungan seluruh pengeluaran untuk tahun yang akan
datang serta seluruh penerimaan merupakan alat amat penting untuk berhasilnya Visi – Misi
Kongregasi SFD. RAPBK berusaha memadukan apa yang kita inginkan dengan apa yang kita miliki.
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Menyusun RAPBK mengacu pada laporan tahun sebelumnya. Ada tiga cara untuk menentukan
dan menyusun RAPBK yaitu:
1.

Memproyeksikan laporan keuangan tahun sebelumnya ….% (persen dana saving …. % )
sebagai suatu target.

2.

Memperhitungkan besarnya belanja berupa aktiva tetap dan aktiva lancar yang masih
dibutuhkan.

3.

Menentukan pengeluaran yang tak terduga dalam tahun tersebut.

Dengan RAPBK yang baik, memungkinkan:
1.

Memilih sarana yang terbaik

2.

Merencanakan pengembangan karya dan komunitas yang lebih baik

3.

Memprediksi, merumuskan tanggung jawab, menguji hasilnya dan mengambil tindakan
perbaikan pada waktu yang tepat

4.

Menghindari kegagalan proyek.
RAPBK disusun dengan mengikutsertakan anggota-anggota komunitas/ karya dan

diserahkan kepada Dewan Keuangan tiga bulan sebelum tahun berjalan selesai. Pemimpin Umum
dan Dewan Pimpinan Umum harus menyampaikan persetujuannya sebelum akhir Desember
tahun yang bersangkutan.
Realisasi dan Pemantauan pelaksanaan RAPBK, secara berkala perlu dibandingkan
dengan perencanaannya. Hal ini penting untuk mengetahui apakah perlu diadakan koreksi dan
mencari jalan keluar. Jika realisasi lebih dari perencanaan awal perlu mendapat izin yang baru
dari Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum Kongregasi.
Sebagai wujud dari realisasi RAPBK dan untuk memudahkan pemantauannya,
dibutuhkan laporan keuangan secara berkala, baik dari karya maupun dari komunitas. Laporan
berkala kepada Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum sangat penting sebagai informasi
yang membantu Dewan Pimpinan Umum untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan
pembinaan baik dalam bidang karya maupun dalam komunitas. Dengan laporan yang berkala,
Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum dapat mengetahui dengan jelas kondisi/keadaan
masing-masing karya dan komunitas, dapat pula membandingkan satu dengan yang lain, dapat
memberikan pengarahan yang tepat. Maka komunitas dan karya mempunyai format perkiraan
(kode) pelaporan yang sama meskipun program yang berbeda.
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BAB V
LAPORAN KEUANGAN
A.

Kerangka Laporan Keuangan
1.

Laporan Keuangan
Laporan keuangan merupakan suatu proses pencatatan, dari transaksi-transaksi
keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Tujuan laporan
keuangan adalah untuk menyediakan dan memberikan informasi yang relevan
tentang posisi keuangan, sisa hasil usaha tahunan, arus kas, perubahan aktiva
bersih, kewajiban dan

informasi lainnya yang bermanfaat bagi anggota

Kongregasi dan bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan.
2.

Penanggung Jawab atas Laporan Keuangan
a.

Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum Kongregasi bertanggung
jawab atas laporan keuangan

b.

Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum Kongregasi menunjuk
Ekonom untuk melaksanakan tanggung jawab atas penyusunan dan
penyajian laporan keuangan tersebut

c.

Laporan keuangan ditandatangani oleh Ekonom, Dewan Pimpinan Umum
yang bertugas sebagai Bendahara dan disetujui oleh Pemimpin Umum

3. Komponen Laporan Keuangan
a.

Laporan Posisi Keuangan

b.

Laporan aktivitas

c.

Laporan arus kas

d.

Catatan atas laporan keuangan

4. Penyajian Laporan Keuangan
Laporan keuangan harus disajikan secara wajar yang mencerminkan posisi
keuangan, kinerja keuangan atau sisa hasil usaha tahunan, arus kas, perubahan
aktiva bersih dan disertai pengungkapan informasi yang dilakukan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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a. Laporan Posisi Keuangan adalah laporan keuangan yang menggambarkan
posisi keuangan Kongregasi pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini berisi
aktiva, kewajiban dan aktiva bersih atau modal Kongregasi.
1) Aktiva

disajikan

berdasarkan

urutan

likuiditas

dan

pengelompokan/klasifikasinya adalah sebagai berikut:
a)

Aktiva lancar yaitu Kas dan setara kas, serta aktiva lainnya yang
diharapkan untuk direalisasikan dalam waktu 12 bulan, atau dimiliki
untuk dijual atau dipakai dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal pelaporan

b)

Aktiva tetap yaitu barang berwujud yang diperoleh dengan cara
dibeli, dibangun sendiri atau dengan cara lain, tidak dimaksudkan
untuk dijual dan digunakan untuk operasional serta mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan harga minimal Rp
1.500.000 ( satu juta lima tarus ribu rupiah )

c)

Aktiva lain-lain yaitu aktiva yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai
aktiva lancar dan aktiva tetap,misalnya ; hak paten/hak cipta.

2) Kewajiban merupakan utang Kongregasi/ persaudaraaan saat ini yang
timbul dari peristiwa masa lalu yang mengandung manfaat ekonomi,
disajikan

menurut jatuh tempo pembayarannya. Pengelompokan

kewajiban untuk pelaporan dilakukan dengan mengklasifikasikan
kewajiban menjadi:
a)

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban Kongregasi yang
diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan

b)

Kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang harus diselesaikan
atau jatuh tempo pembayarannya lebih dari 12 (dua belas) bulan
setelah tanggal pelaporan.

3) Modal, merupakan modal Kongregasi sesuai dengan akte pendirian.
4) Aktiva Bersih adalah kekayaan bersih Kongregasi yang merupakan selisih
antara Aktiva dan Kewajiban. Aktiva bersih dalam Laporan Posisi
Keuangan disajikan berdasarkan ada tidaknya pembatasan penggunaan,
yaitu terdiri dari:
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a)

Aktiva Bersih Tidak Terbatas (ABTT) yaitu kekayaan bersih yang
penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

b)

Aktiva

Bersih

Terbatas

(ABT)

yaitu

kekayaan

bersih

yang

penggunaannya dibatasi sampai dengan terpenuhinya keadaan atau
tujuan tertentu atau sampai periode tertentu. Misalnya untuk
pengembangan komunitas, pembinaan, dana sehat, dana hari tua
dll.
b. Laporan Aktivitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan sisa hasil
tahunan atau aktivitas Kongregasi dalam 1 (satu) periode pembukuan.
Laporan tersebut berisi penerimaan dan biaya/beban/ pengeluaran baik yang
berasal dari operasional maupun non operasional.
c. Laporan Arus kas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas
atau perubahan perkiraan yang menyangkut atau terkait dengan kas dalam 1
(satu) periode tertentu.
d. Catatan atas Laporan Keuangan berisi semua informasi yang berhubungan
dengan laporan keuangan dan harus disajikan secara sistematis dan
konsisten

dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi
dalam catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan rekening/pos dalam
Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas yang
sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun
kuantitatif, termasuk komitmen yang ada.
5) Perubahan Kebijakan akuntansi, dapat terjadi karena adanya perubahan
standard akuntansi, perpajakan ataupun kebijakan internal Kongregasi
yaitu:
a)

Adanya perubahan standard akuntansi yang menyebabkan terjadinya
perubahan sistem atau cara pencatatan dari transaksi yang terjadi.

b)

Situasi ekonomi atau kebijakan pemerintah secara umum atau
perpajakan secara khusus yang dapat menyebabkan perubahan
dalam sistem pencatatan atau penilaian pembukuan.
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c)

Kebijakan internal Kongregasi yang dapat mengubah kebijakan dalam
hal pembukuan/keuangan atau pun penyajian laporan keuangan
terutama untuk kepentingan eksternal.

B.

Sanksi atas kehilangan uang Kongregasi
1. Dinonaktifkan dari tugas yang sedang diembannya sesuai dengan Hukum
Kanonik (KAn.1336)
2. Di tempatkan di biara pusat untuk memurnikan motivasi panggilannya, kurang
lebih tiga bulan.
3. Pemberitahuan kepada keluarga.
4. Mengganti rugi kerugian Kongregasi atas kelalaian sendiri.
5. Laporan yang tidak disertai dengan dokumen pendukung, maka tidak sebagai
laporan.

Catatan:
Kebijakan tetap pada Pemimpin Umum dan Dewan Pimpinan Umum.

BAB VI
LAMPIRAN

A.

Kerangka Kode Rekening Laporan Keuangan

PEDOMAN PENGISIAN LAPORAN KEUANGAN KOMUNITAS-KOMUNITAS
KONGREGASI SFD
Kode

1.0000

Account

Keterangan

Aktiva
1-1000

AKTIVA LANCAR
1-1100

Kas
Uang tunai yang dipegang oleh masing-masing
Pemegang kas.

1-1400

Bank
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Uang yang disimpan di bank bentuk tabungan harian
Kongregasi/ Rekening koran.
1-1500

Deposito
Uang yang disimpan di bank dalam deposito, sebagai
penanaman uang sifatnya sementara.

1.1600

Inventasi Jangka Pendek

Investasi Kongregasi dalam waktu satu tahun, baik berupa surat-surat
berharga ataupun kepemilikan dari Kongregasi.
1-1650

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Kongregasi dalam jangka panjang, waktu lebih dari satu
tahun, baik berupa surat-surat berharga maupun kepemilikan
Kongregasi lainnya.

1-1700

PIUTANG
Perkiraan ini merupakan pinjaman yang diberikan kepada siapa saja
termasuk karyawan. Perkiraan ini di Debet pada saat diberi pinjaman
dan akan di kredit pada waktu penerimaan kembali. Untuk kebutuhan
laporan daftar piutang disiapkan tersendiri, yang mencakup nama
peminjam, besar angsuran dan saldo pinjaman (pinjaman-pinjaman
orang kepada Kongregasi)

1-2100

1-1800

PAJAK DIBAYAR DI MUKA

1-1900

UANG MUKA/ PANJAR

AKTIVA TETAP
1-2200

INVENTARIS PERALATAN
Kursi, lemari, tv, kulkas, meja, laptop, komputer, ac

2.0000

1-2300

INVENTARIS BANGUNAN

1-2400

INVENTARIS KENDERAAN

1-2500

INVENTARIS TANAH

HUTANG: KEWAJIBAN Kongregasi kepada pihak lain
2-1000

KEWAJIBAN LANCAR

2-1100

TITIPAN

2-1200

HUTANG JANGKA PENDEK

2-1300

HUTANG JANGKA PANJANG
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3.0000

4.0000

MODAL: kekayaan Kongregasi yang telah dinominalkan dalam bentuk laporan.
3-3000

MODAL UMUM

3-5000

Terikat temporer

3-6000

Terikat permanen

PENERIMAAN OPERASIONAL
4-1100

PENERIMAAN UMUM
-

Gaji

-

Hasil kamar jahit

-

Penghasilan kebun/ternak

-

Sumbangan umum

-

Sumbangan pemerintah

-

Uang pendaftaran

-

Uang pembangunan

-

Uang pengganti air dan listrik

-

Uang kegiatan

-

Penerimaan koperasi

-

Penerimaan rawat inap

-

Fee

4-1200

PENERIMAAN ASRAMA

4-1300

PENERIMAAN POLY KLINIK

4-1400

PENERIMAAN BUS SEKOLAH

4-1500

PENERIMAAN KANTIN

4-1700

PENERIMAAN LAINNYA

6.0000 PENGLUARAN OPERASIONAL
6-1000

KONSUMSI

6-1150

SANDANG UMUM

6-1200

PEMBINAAN ROHANI

6-1300

RETRIBUSI UMUM

6-1350

IURAN

6-1400

PENGEMBANGAN SDM

6-1500

PERPUSTAKAAN

6-1600

SUMBANGAN

6-1700 KESEJAHTERAAN KARYAWAN
Gaji/honor/tunjungan bulanan
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-

THR

-

Lembur

-

Upah harian

-

Pesangon

-

Kesejahteraan karyawan

6-1800 PEMELIHARAAN
Gedung

: cat, renovasi, perbaikan-perbaikan

Kenderaan

: service, doorsmeer, oli, ban, isi angin, assesoris mobil

Peralatan

: service

Pekarangan : peralatan kebun, pupuk/ kompos, bungan, potong rumut, selang,
pakan ternak
6-1900 PERJALANAN
-

Transport dalam pulau

-

Transport luar pulau

-

Transport luar negeri

-

Pasport/ Visa

-

Bensin/solar

6-2200 UTILITAS
-

Listrik

-

Air

-

Telepon

-

Pulsa

6-2300 KESEHATAN
-

Obat-obatan

-

Pengadaan obat

-

Kaca mata

6-2400 PERLENGKAPAN
-

Rumah tangga umum

-

Perlengkapan dapur

-

Alat pembersih

-

Perlengkapan medis

-

Pengadaan bahan kamar jahit

-

Perlengkapan kantin

6-2500 JASA KEAHLIAN
-

Tenaga konsultan
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Jasa umum

6-2600 ADMINISTRASI
-

Adm umum

-

Adm khusus

6-2700 SEWA
-

Tanah

-

Gedung

-

Kenderaan

-

Peralatan

6-3300 BIAYA UMUM LAINNYA
-

Biaya penyusutan

-

Premi assuransi

8-0000 PENDAPATAN DAN BIAYA NON OPERASIONAL
8-1000 Bunga bank
8-3000 Voucer
8-4000 Bunga devosito
8-6000 Antar kas/Subsidi
8-7000 Selisih kas/Kurs
9-0000 PENGELUARAN NON OPERASIONAL
9-1100

Adm bank

9-3000

Pajak Bunga bank

9-4000

Pajak bunga devosito

9-6000

Antar kas/Subsidi

9-7000

Selisih kas/Kurs

9-8000

Pengeluaran lain-lain.
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Contoh RAPB

KONGREGASI SFD
Jl.Bunga Terompet VII No.40
Psr VIII P.Bulan Medan.
SUMUT 20131

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KOMUNITAS
(BUDGET)
TAHUN 2011

Jumlah Satuan
(udget/Tahun
A

B

C

D=BXC

K01 Kom Palang Merah
Income(Pendapatan)
Jasa Pelayanan

12

13

1,500,000

234,000,000

THR

13
800,000

8,800,000

Pendapatan lainnya

13
350,000

3,850,000

Total Income
246,650,000

Expense(Biaya)
Pangan

12

13

600,000

93,600,000

Pakaian & Sepatu

12

13

175,000

2,275,000

Uang libur

12

143

13

300,000

3,900,000

Keperluan Lainnya

12

13

1,300,000

202,800,000

Retret/kursus

12

13

1,080,000

14,040,000

Keperluan Liturgi

12
3,000,000

36,000,000

Pembinaan Rohani Lainnya

12
200,000

2,400,000

Buku - Buku

12
50,000

600,000

Majalah & Koran

12
200,000

2,400,000

Sumbangan Suka Duka
Sumbangan Umum Lainnya

12
50,000

600,000

Gaji/Honor Pegawai

12

2

1,000,000

24,000,000

Lembur Karyawan

12

2

50,000

500,000

Upah Harian

12

2

20,000

720,000

Pemeliharaan Gedung/Rumah

12
1,200,000

14,400,000

Pemeliharaan Peralatan

12
150,000

1,800,000

Transport Dalam Pulau

12
350,000

4,200,000

Rek.Telp/Fax/Internet

12
75,000

900,000

Obat-obatan

12

13

500,000

6,000,000

Kaca Mata

12
400,000

13
5,200,000

Perlengkapan Dapur

12
60,000

720,000
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Alat Pembersih

12
300,000

3,600,000

Elpiji/Minyak Tanah

12
350,000

Perlengkapan

4,200,000

R.Tangga

Lainnya

12
150,000

1,800,000

AlatTulis Kantor

12
50,000

600,000

Percetakan/Fotocopy

12
35,000

420,000

Adm Lainnya

12
35,000

420,000

Pemeliharaan Pekarangan

12
150,000

1,800,000

23,285,000

235,995,000

Total Expense

KONGREGASI SUSTER- SUSTER FRANSISKUS DINA ( SFD )
JL. GANESHA II/ 8 YOGYAKARTA 55165
Telp. & Fax: 0274 583890 E-mail: sfd.saudaridina@gmail.com
Telp: 061

No. Kwnsi

Tgl

Uraian
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Debet

Kredit

Debet

Lampiran 5 Wawancara dengan Pelayan Umum Persaudaraan
Sr. M. Zita SFS

Wawancara dengan Sr.M. Zita SFS, Pelayan umum
persaudaraan Kongregasi SFS
1.

Apakah setia komisi dalam kongregasi memiliki visi dan misi dalam setiap
kegiatan yang dilakukan ?
Semua komisi yang telah dibentuk memiliki visi dan misi masing-masing, baik
komisi formation, persaudaraan, harta benda dll, namun semua visi dan misi itu
bermuara pada 1 Spiritualitas sebagai SFS, yaitu Suster Fransiskan Sukabumi
Menghayati Kasih Yesus Kristus Injili dalam Hidup Persaudaraan yang Ditopang oleh
Semangat Tobat, Doa Pelayanan dan Kesederhanaan.
Visi dan misi komisi harta benda sendiri adalah Pada awal Kongregasi didirikan
telah memiliki semangat dan visi Pengurusan harta benda sebagai berikut “Upaya yang
dilakukan dengan sadar akan kewajiban untuk memberikan kesaksian cinta kasih dan
kemiskinan , serta misi pengurusan harta benda adalah Mempertahankan dan
menyatakan bahwa harta benda merupakan anugerah Tuhan yang harus dipergunakan
untuk pelayanan dan kebaikan bersama, berlandaskan cinta kasih Kristiani dalam hidup
panggilan dan karya.Sehingga sebagai pentobat yang sudah mulai ditanamkan pada
masa formatio semua anggota diharapkan memberi kesaksian dengan integritas dengan
pelayanan yang berdayaguna bagi sesama dengan sarana memanage semua harta benda
yang ada dalam Kongregasi untuk pelayanan.
2. Bagaimana setiap suster yang mendapat tugas peritusan mendapatkan Job Desk
untuk setiap fungsi yang akan dijalankan ?
Setelah sidang tertinggi Kongregasi pada September 2016, begitu banyak
pembenahan yang dilakukan, dan dijabarkan juga dalam Rencana Strategis Kongregasi
4 tahun ke depan, dengan menyipakan pedoman-pedoman pada masing-masing komisi.
Mengapa sebelumnya tidak dilakukan mungkin ini adalah pertanyaannya, dalam masa
kepemimpinan sebelumnya rekan kerja senior cendrung pada kerja dan meneruskan apa
yang sudah dikerjakan pendahulunya, sehingga dengan proses penataan dalam program
yang sudah disiapkan saat ini dimulai dengan penjabaran job desk pada lembar surat
tugas masing-masing para suster.Pada awalnya sebelum memberikan tugas yang baru
pada anggota, para pemimpin mengadakan pertemuan secara pribadi mengenai tugas
yang kan dilaksakan namun belum ada secara tertulis atau aturan yang sudah baku.
3. Bagaimana Kongregasi menanggapi surat edaran dari Vatikan mengenai
pedoman administrasi ?
Untuk menejemen harta benda/aset Kongregsi dalam masa kepemimpinan saya
pada periode sebelumnya, sudah mendata semua sertifikat tanah yang berhubungan
dengan Kongregasi, yang semula masih atas nama pribadi atau Keuskupan Bogor,
dilakukan proses balik nama atas nama Kongregasi, dan kepemilikannnya adalah hak
milik, dan ada beberapa tanah adalah hak pakai yang telah dimulai dari tahun 2000 sd
2005
Untuk proses tranparansi dan supervisi akan mulai ditata dan memberi tugas
untuk suster yang memahami hal terbut, mulai dari laporan keuangan dan pengendalian
internal, sesuai dengan rekomendasi kapitel 2016 dan juga mempersiapkan pedoman.
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Untuk neraca sudah ada namun perlu penjelasan dari ekonom yang dilakukan
pelaporannya setiap per triwulan
Untuk pendidikan para suster di bagian administrasi, sudah berjalan dan memang
untuk kedepannnya masih harus ditambah, karena belum mencukupi, para suster yang
telah selesai studi secara administrasi/akuntansi banyak yang bertugas di Yayasan dan
melaksanakan tugas rangkap,namun diharapkan dengan keterampilan untuk
merealisasikan ilmu di Kongregasi baik sertifikasi maupun profesi, tenaga yang ada saat
ini adalah para suster yang mempunyai hati untuk mengurus keuangan selain yang
sudah mengambil pendidikan informal tentang akuntansi, selebihnya para suster
mengikuti Kursus keuangan di Purbadanarta Semarang selama beberapa waktu lalu di
ASMI Yogyakarta, sehingga lulusan Akuntansi saat ini dapat menganalisis kekuatan
keuangan kongregasi kedepannnya.
Untuk Konsultan bagi kongregasi selama ini setiap daerah seperti Jawa Barat
sekalian Yayasan memiliki Konsultan tersendiri dan Di Jawa Tengah memiliki
Konsultan sendiri, dengan begitu ada banyak informasi dan membuka lebih banyak
wawasan dengan segala masukan.
4. Bagaimana selama ini evaluasi/Monitoring keuangan dilakukan dalam
Kongregasi SFS ?
Setiap tahun Kongregasi mengadakan pertemuan setiap tahun untuk membahas
program maupun anggaran setiap Komunitas selama setahun, lalu ekonom
mempresentasikan laporan keuangan kepada para bendahara komunitas dan Ibu
Komunitas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan selanjutnya di
evaluasi seluruh Program dan keadaan keuangan kongregasi dan Komunitas, untuk
monitoring maupun audit laporan keuangan belum dilaksanakan karena keterbatasan
tenaga, saat ini sudah ada beberapa anggota yang mampu memonitoring baik dari segi
pendidikan dan terbentuknya komisi, maka komisi memiliki tim audit Kongregasi yang
ditugaskan untuk memeriksa dan melaporkan semua hasil audit pada Pelayan Umum
Kongregasi.
Karena belum memiliki aturan yang baku mengenai proses audit atau monitoring
maka sangsi bagi para anggota yang melakukan kelalaian dalam tanggungjawab dalam
hal keuangan belum dapat terselaisakn, hanya dilakukan pertemuan secara pribadi.
5. Terobosan apa yang dilakukan Kongregasi dalam hal keuangan ?
Setiap tahunnya Kongregsi melakukan Visitasi Kanonik pada setiap komunitas,
namun tahun ini ekonom akan ikut serta dalam visitasi untuk sekalian mengevaluasi
keuangan dan juga memberi penjelasan mengenai sistem yang terbaru digunakan dalam
kongregasi, mengevaluasi dan mendampingi setiap bendahara komunitas yang
mengelola keuangan komunitas dan memberi saran untuk pengerjaannya, agar semua
kendala-kendala dalam hal keuangan dapat diatasi.

Sukabumi 04 Januari 2017
Pelayan Umum Persaudaraan Kongregasi SFS

Sr. M. Zita SFS
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Lampiran 7 Program Kerja Kelompok Harta Benda Kongregasi SFS

RENCANA PROGRAM KOMISI PENGELOLAAN HARTA BENDA
KONGREGASI SFS
PERIODE 2016 – 2020

NO

1

PROGRAM
STRATEGIS
Menyiapkan
Tenaga
Perpajakan
dan Audit
Internal

RINCIAN
PROGRAM
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1.

2.
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antara lain;
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dikomunitas
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2.

3.
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pada
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A dan
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karya non
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dan
komunitas.
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yang baru
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Pelaksanaa
n
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1.
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PENA
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NG
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B
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I
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4

Menyelesai
kan
pembuatan
master plan
Bangunan
Biara Pusat
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B
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h
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SASARAN
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Sukabumi, 10 November 2016

( Sr. M. Elisa, SFS. )
Sekretaris
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Lampiran 8 Pembukuan pertama Kongregasi saat menjadi region dimulai
tahun 1981
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Lampiran 9 Rekomendasi Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi
Kongregasi SFS
Latar Belakang
Petunjuk teknis keuangan Kongregasi SFS yang disusun untuk memberi acuan bagi setiap
komunitas dalam menginput setiap transaksi dan alur(flow chart) sistem akuntansi
kongregasi berbasis sistem informasi yang menggunakan software untuk pelaporan yang
efisien.
A.Karakteristik Kongregasi SFS
Menghidupi spiritualitas Suster Fransiskan Sukabumi menghayati kasih Yesus Kristus
Injili dalam hidup persaudaraan yang ditopang oleh semangat tobat doa pelayanan dan
kesederhanaan.
Setiap Komunitas menginput laporan dan mengirimkankannya ke bendahara Kongregasi
SFS.
1.Kepemilikan
1. Pertanahan
a. Peraturan Pemerintah tanggal 19 Juni 1963 no. 38/1963 tentang Penunjukan
Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.
• Badan-badan hukum yang disebut di bawah ini dapat mempunyai hak milik atas
tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebut pada pasal 2, 3 dan 4
Peraturan ini:
- Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah
mendengar Menteri Agama (Ps. 1 (c));
- Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah
mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial (Ps. 1 (d));
Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang
dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha
keagamaan dan sosial (Ps. 4).
Kongregasi SFS memiliki 11 komunitas yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa barat
dengan bangunan tempat tingggal dan karya yang terdiri dari kesehatan, pendidikan,
sosial dan pastoral.
b. Keputusan Direktur Jendral Agraria dan Transmigrasi tanggal 13 Pebruari 1967
no. 1/Dd.AT/Agr/67 tentang Penunjukan Badan2 Gereja Roma Katolik Sebagai
Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.
• Menunjuk Badan2 Gereja Roma Katolik yang dimaksud dalam Stbl. 1927 no.
155, 156, dan 532 jo. Surat Keputusan Menteri Agama RI no. 89/1965, sebagai
badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik (Ps. 1 (a));
• Nama-nama dan Bagian-bagian hirarkhi badan-badan Gereja yang dimaksud
dalam huruf (a) ialah:
- Keuskupan Agung (semula Vikariat Apostolik);
- Keuskupan (semula Vikariat Apostolik/Prefektur Apostolik);
- Prefektur;
- Paroki;
- Stasi;
- Seminari;
- Badan atau Yayasan (yang merupakan terjemahan dari: “Kerk en Arm Bestuur”)
dan
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- Ordo/Kongregasi Biarawan Biarawati.
2. Tujuan:
Kebutuhan sistem yang cepat, akurat dan terkendali:
Membangun sistem akuntansi kongregasi SFS yang tersentralisasi.
Pengendalian internal dalam menginput dokumen transaksi dengan sistem
password.
Pelatihan untuk para suster yang berperan mengoperasikan Laporan Keuangan
dengan menggunakan sistem teknologi Informasi (TI).
3. Cara memperoleh dan menggunakan Sumber Daya
Sumber daya diperoleh dari karya pelayanan dalam Kongregasi SFS
sumbangan dari umat dan pendapatan dari non karya lainnya.

dan

B. Maksud dan Tujuan
Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Kongregasi (PTKAK) dimaksudkan agar
setiap Komunitas da[at melakukan pengelolaan keuangan mulai dari identifikasi,
pencatatan dan peringkasan sesuai degan pedoman yang telah ditetapkan dan disetujui
dalm Persaudaraan dengan beberapa cakupan tujuan:
i.
Membantu Kongregasi dalam menyusun Laporan keuangan dari aktivitas
transaksi di komunitas dan karya.
ii.
Pengambilan keputusan oleh Pelayan Umum Persaaudaraan dengan analisis
laporan keuangan oleh Bendahara Kongregasi.
iii.
Memberi informasi sumber daya ekonomi dan pengaruhnya apabil ada
penerimaan dan pengeluaran pada keuangan Kongregasi.
iv.
Menciptakan Keseragaman pelaporan dan pemahaman pada seluruh komunitas.
v.
Menjadi acuan bagi para Bendahara Komunitas dalam menginput transaksi.
C. Acuan penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Kongregasi.
1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)no 45. Paragraph 09 meliputi :
a. Laporan Keuangan pada akhir periode laporan.
b. Laporan aktivitas
c. laporan arus kas untuk periode pelaporan
d. catatan atas laporan keuangan
serta dapat ditambahkan
e. Rancangan anggaran penerimaan dan biaya serta realisasinya setia akhir periode
pelaporan.
Terkait dengan bentuk praktis dan teknik pengelolaan harta benda Kongregasi,
yang mencerminkan akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas, maka perlu
digunakan sumbangan ilmu-ilmu sipil dan duniawi (ilmu sekuler), misalnya ilmu
manajemen, akuntansi, budgeting dan lain-lain yang sampai dengan saat ini telah diakui
sebagai puncak praktek-praktek terbaik dalam model pengelolaan harta benda. Praktek
terbaik dalam pengelolaan harta benda atau tata kelola harta benda dalam akuntansi biasa
disebut good governance. Tata kelola (governance) adalah proses supervisi dan
pengendalian tindakan pengelola organisasi agar selaras dengan kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders) terkait. Menurut Organization For Economic
Cooperation and Development (OECD) (1998), terdapat empat prinsip tata kelola, yaitu:
a. Responsibilitas (Responsibility)
b. Akuntabilitas (Accountability)
c. Kewajaran (Fairness)
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d. Transparansi (Transparency)
Untuk Kongregasi SFS dapat ditambahkan, kita tambahkan satu prinsip lagi yaitu:
e. Kemandirian dalam solidaritas.
Ad. a. Responsibilitas (Responsibility)
Responsibilitas adalah kesesuaian dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip
organisasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.Untuk itu setiap lembaga
harus patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Maka para pengelola harta
benda Kongregasi harus:
• Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan
dipatuhinya nilai-nilai sosial.
• Menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap anggaran
dasar dan peraturan (by-laws)
Ad. b. Akuntabilitas (Accountability)
Akuntabilitas / accountability secara harafiah diartikan sebagai “yang dapat
dipertanggungjawabkan”.Akuntabilitas merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan
manusia yaitu akuntabilitas internal dalam pertanggungjawaban orang tersebut kepada
Tuhan dan akuntabilitas eksternal dalam kaitannya dengan lingkungannya baik
lingkungan formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.
Praktek akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) standard
pelaksanaan kegiatan, yaitu apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan
kondisi yang dihadapi; Dan juga terkait dengan tanggung jawab untuk
mengimlementasikan standard-standard tersebut.Dengan demikian akuntabilitas juga
merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada
pelayanan publik.Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang
baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain
pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan
mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya.
Selanjutnya untuk mewujudkan akuntabilitas yang memadai dapat dipakai
media/sarana yang berbentuk laporan untuk dapat mengekspresikan pencapaian tujuan
melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan
salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Laporan yang efektif untuk
menunjukan akuntabilitas antara lainlaporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan
fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana
dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain. Dan salah satu bagian dari
laporan tahunan yang sangat penting adalah laporan keuangan.Laporan keuangan berisi
informasi akuntansi.Informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara obyektif
agar bermanfaat bagi pemakainya.Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan
pada pedoman tertentu. Bagi Kongregasi, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.
45 merupakan pedoman yang dapat digunakan, agar laporan akuntansi yang dihasilkan
dapat diterima oleh umum. Karena PSAK No 45 mengatur secara umum organisasi nir
laba, maka diperlukan pedoman yang lebih mengakomodasi kekhasan kongregasi.Untuk
itu Kongregasi SFS perlu menerbitkan Petunjuk Keuangan dan Akuntansi Kongregasi
(PKAK).
Selanjutnya agar pertanggungjawaban atau akuntabilitas bisa terwujud dalam
organisasi/lembaga diperlukan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban
setiap bagian dalam organisasi, sehingga pengelolaan organisasi dapat terlaksana secara
efektif dan efisien. Maka yang harus dilakukan oleh para pengelola harta benda adalah
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mengupayakan kejelasan fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing
bagian dalam organisasi dalam anggaran dasar organisasi misalnya membakukan ,
menyusun dan mempraktekan jobdes, membuat SPI(Sistem Pengendalian Internal) dan
mempraktek internal audit yang efektif .
Ad. c. Kewajaran (Fairness)
Hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan
perundangan yang berlaku harus diperlakukan secarayang adil dan setara. Maka informasi
informasi yang diperlukan oleh mereka wajib disediakan secara wajar termasuk informasi
yang berupa laporan keuangan.Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi
keuangan, kinerja keuangan, arus kas, perubahan aktiva bersih dan disertai pengungkapan
yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu para pengelola
harta benda wajib memastikan :
• Pengelolaan harta benda telah dilakukan Komuitas.
• Telah dilakukan perlindungan maksimal terhadap praktek yang tidak sehat, misal
kecurangan
• Sistem organisasi yang sungguh telah bebas KKN
Ad. d. Transparansi (Transparency)
Transparansi adalah pengambilan keputusan yang mengikuti tahap-tahap/mekanisme
yang telah ditentukan dan terbuka terhadap informasi yang akurat dan relevan, sehingga
jelas dan dapat diperbandingkan untuk hal-hal yang menyangkut keadaan keuangan,
pengelolaan, dan kepemilikan.Tujuan transparansi adalah untuk menjaga obyektivitas
dalam menjalankan organisasi. Cara yang bisa ditempuh dalam upaya menegakkan
transparansi adalah dengan penyediaan informasi yang material dan relevan, dan dengan
cara yang mudah diakses/dipahami, serta adanya inisiatif untuk mengungkapkan masalah
yang penting dalam pengambilan keputusan.
Khusus dalam hal keuangan, informasi yang standard dan lazim adalah menggunakan
prinsip-prinsip akuntansi sesuai PSAK No 45.
Ad. e. Kemandirian dalam Solidaritas
Setiap komunitas dituntut untuk berusaha mandiri dalam pengelolaan harta bendanya
dengan prinsip solidaritas untuk subsidiaritas. Maksudnya lembaga tersebut harus peduli
terhadap lembaga lain yang berkekurangan dengan memberikan solidaritas dari
kekurangan/keterbatasanya dan wajib menyuarakan/ menerima subsidiaritas dari lembaga
lain yang dihimpun oleh lembaga ditingkat koordinasi di atasnya.
Organisasi yang ingin membangun tata kelola yang baik (good governance) harus:
• Menetapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan serta sistem operasional untuk
mencapai tujuan sejelas mungkin
• Mengembangkan stuktur organisasi yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi
masing-masing bagian (checks and balances)
• Membangun sistem informasi untuk proses pengambilan keputusan
• Membangun sistem audit
• Membangun sistem pengembangan sumber daya manusia.

KERANGKA DASAR LAPORAN KEUANGAN
Tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juni 2012 adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi
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keuangnan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam
mengambil keputusan ekonomi
Identifikasi akun dan penjurnalan dengan menyiapkan petunjuk teknis dan ilustrasinya
menginput kedalam jurnal meliput :
1. Akuntansi aktiva ( kas, Bank, Piutang, deposito,persediaan, investasi, bangunan
dll).
Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki kongregasi
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan sosial di
masa depan diharapkan dapat diperoleh baik dari karya dan non karya maupun
donatur. Aktiva diukur dalam satuan uang.
2. Akuntansi Kewajiban (hutang bank, hutang pada pihak lain, dll).
Kewajiban merupakan hutang/kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kongregasi
masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu atau akibat dari ketentuan
Kongregasi yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya
Kongregasi yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Akuntansi Aktiva Bersih ( pembangunan).
Penerimaan dana meliputi aktiva yang dikhususkan untuk dana pembangunan.
4. Akuntansi penerimaan
Penerimaan dalam hal ini diartikan sebagai arus masuk dari manfaat ekonomi
yang timbul dari aktivitas normal Kongregasi selama satu periode, bila arus
masuk itu mengakibatkan penambahan pad akas (bdk.PSAK 23 paragraf 06).
5. Akuntansi Biaya.
Biaya atau pengelauaran diartikan sebagai arus kas keluar dari manfaat ekonomi
yang timbul dari aktivitas normal Kongregasi.Dalam akuntansi biaya juga dapat
dihitung tarif yang ditetapkan pada pelayanan dalam karya kongregasi misalnya
tarif rumah retret yang dihitung dengan sistem ABC (Activity Based Costing)
yaitu suatu sistem informasi akuntansi yang mengidentifikasi berbagai aktivitas
yang dikerjakan mulai dari tenaga kerja, biaya overhead (listrik,air,cairan
pembersih dll) dan biaya bahan baku (bahan utama misalnya biaya konsumsi),
dengan sistem ini dapat mengalokasikan harga pokok dan kesepakatan tariff.
Sehingga dalam penjabaran pada masing-masing akuntansi aktiva sampai dengan
akuntansi biaya perlu penjabaran dan penetapan dengan menggunakan Kode Angka
Desimal.Desimalberarti perpuluhan.Kode angka decimal berarti klasifikasi yang
membagi kelompok menjadi maksimum 10 subkelompok dan membagi subkelompok
menjadi maksimum 10 golongan yang lebih kecildari subkelompok tersebut berikut kode
angka desimal yang kami canangkan:
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DAFTAR KODE DAN REKENING AKUNTANSI KONGREGASI SFS
1 AKTIVA LANCAR
1.0 Kas dan Bank
1.01 Kas

1.01.01
1.01.02
1.01.03

Kas Kongregasi SFS
Kas Komunitas SFS
…

Digunakan untuk mencatat transaksi semua penerimaan dan pengeluaran uang kongregasi
Digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang di komunitas

1.02 Bank/Koperasi

1.02.01

Tabungan Bank ….No.Rek…..

1.02.02

Giro Bank ….No.Rek. ….

1.02.03

Koperasi/ CU/Arisan

Jenis rekening bank untuk mencatat segala transaksi penerimaan dan pengeluaran uang
melalui rekening bank. Sebutkan nama bank dan nomor rekeningnya.
Jenis rekening bank lainnya yang digunakan untuk mencatat segala transaksi penerimaan
dan pengeluaran uang melalui rekening bank. Sebutkan nama bank dan nomor
Jenis rekening di Koperasi, arisan mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran
melalui CU dll

1.1 Deposito

1.10.01
1.10.02
1.20.02

Deposito Bank …..No……
….
….

Jenis simpanan di bank dalam jangka waktu tertentu yang berupa sertifikat. Sebutkan nama
bank dan nomor depositonya.

1.3 Piutang
1.3 Piutang Karyawan

1.30.01
1.30.02
1.30.03

Piutang Karyawan a.n……..
Piutang Karyawan a.n……..
…..

Rekening ini untuk mencatat uang komisi yang dipinjam oleh karyawan dan ketika
karyawan mengembalikan juga dicatat penerimaannya.
Rekening ini untuk mencatat uang komisi yang dipinjam oleh karyawan dan ketika
karyawan mengembalikan juga dicatat penerimaannya. Sebutkan nama karyawan yang
diberi pinjaman.
(sama dengan di atas)

1.31 Piutang Lainnya

1.31.01
1.31.02

Piutang lain:…
….

Rekening untuk mencatat uang komunitas yang dipinjam oleh pihak lain. Sebutkan pihak
lain yang diberi pinjaman.

Biaya Dibayar di Muka dan Uang
1.4 Muka
1.4 Biaya dibayar di Muka

1.40.01
1.40.02

Biaya dibayar di Muka: ….
..

Bila Komisi telah membayar terlebih dahulu suatu pembiayaan dalam jangka waktu
tertentu, misalnya biaya sewa peralatan kegiatan, sewa tempat untuk kegiatan. Sebutkan
jenis biayanya.

1.41 Uang Muka

1.41.02
1.41.03

Uang muka: …
…

Rekening untuk mencatat uang muka/indent pembelian inventaris, misalnya pembelian
komputer atau peralatan yang lain. Sebutkan uang muka untuk apa.

1.5 Pajak Dibayar di Muka
1.5 Pajak Penghasilan

1.50.1

Pajak Penghasilan ps.25

Bila punya NPWP akan mencatat pajak penghasilan yang telah disetor ke kantor pelayanan
pajak.

1.6 Persediaan
1.6 Persediaan

1.60.01
1.60.02
1.7 Dana pensiu/Asuransi
1.70.01 DaPenKes
1.70.02 Asuransi

Transaksi ini mencatat persediaan barang-barang untuk transaksi jual beli, contoh
persediaan buku, aksesoris di koperasi rumah retret dll

Transaksi dana pensiun para suster untuk setiap bulan
Transaksi dana asuransi
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3 KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH
3.1 Kewajiban

3.01 Hutang Bank….
3.02 Hutang Lain-lain: …
3.03 Biaya dan Pajak ymh Dibayar
3.03.01
3.03.02

Biaya … ymh dibayar
….

3.03.03
3.03.04

Pajak PPh ps 21 ymh dibayar
Pajak PPh ps 25 ymh dibayar

Bila memiliki pinjaman di bank dicatat di rekening ini.
Rekening ini mencatat pinjaman dari lembaga lain.
Rekening ini untuk mencatat bila ada biaya yang belum dibayarkan dan telah lewat batas
pembayarannya diakhir periode pembukuan bulanan atau tahunan.
Pajak PPh ps 21 yang telah dipotong dari gaji karyawan dan belum disetor ke perpajakan
maka dicatat di rekening ini.
Pajak PPh ps 25 yang belum disetor ke perpajakan maka dicatat di rekening ini.

3.2 Aktiva Bersih

3.20.01
3.20.02

Aktiva Bersih s.d.Periode lalu
Kenaikan/Penurunan Aktiva Bersih

Akumulasi bersih dari seluruh aktiva yang dimiliki oleh Komisi.
Pertambahan atau pengurangan aktiva bersih dalam periode tertentu.

AKTIVA TETAP DAN AKTIVA LAIN2 LAIN
2.1 AKTIVA TETAP

Yang termasuk alat kantor, misalnya: komputer, laptop, mesin foto copy, alat telephon,
2.10.01 Alat Kantor
mesin fax dan sejenisnya.
Termasuk di rekening ini misalnya almari, meja, kursi, kipas angin, AC, brankas, filling
2.10.02 Meubelair dan Sejenisnya
cabinet, dan sejenisnya.
Rekening untuk mencatat alat-alat yang digunakan dalam melaksanakan program kerja,
2.10.03 Peralatan Sarana-Prasarana Kegiatan misalnya alat memotret, alat shouting, LCD, dan sejenisnya.
2.10.04 Tanah
Tanah yang menjadi hak milik Kongregasi (Biara dan Karya).
2.10.05 Bagunan
Bangunan yang menjadi hak milik Kongregasi (Biara dan Karya).
Akumulasi penyusutan adalah harga barang pembelian dibagi umur ekonomis misalnya 5
2.02 AKUMULASI PENYUSUTAN
tahun. Tiap tahun dicatat di biaya penyusutan dan di rekening Akumulasi Penyusutan.
2.02.01 Akumlasi Penyusutan Alat Kantor Rekening untuk mencatat akumulasi penyusutan Alat Kantor.
Akumulasi Penyusutan Meubleair dan
2.02.02 sejenisnya
Rekening untuk mencatat akumulasi penyusutan Meubleair dan sejenisnya.
Akumulasi Penyusutan Peralatan
2.02.03 Sarana-Prasarana Kegiatan
Rekening untuk mencatat akumulasi penyusutan Peralatan Sarana dan Prasarana Kegiatan.
2.02.04 Akumulasi Tanah
Rekening untuk mencatat akumulasi penyusutan tanah.
2.02.05 Akumulasi Bangunan
Rekening untuk mencatat akumulasi penyusutan bangunan
2.2 AKTIVA LAIN-LAIN

2.20.01
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4 PENERIMAAN
4.1 Penerimaan untuk Running/Rutin

4.10.01 Gaji dan Honor Suster
4.10.02 Intensif dan akomodasi
4.10.03 Pendapatan lain-lain
4.10.04 Bunga bank
4.10.05
4.10.06
4.10.07
4.10.08

Bunga deposito dan Investasi
Bunga CU/ Koperasi
Subsidi kongregasi
Sumbangan

Rekening ini untuk mencatat penerimaan gaji serta Tunjangan hari Raya (THR) pada karya
dan di luar karya Kongregasi.
Rekening ini mencatat pendapatan diluar gaji seperti insentif dari seminar,honor, uang
koreksi ,intensi doa,mendampingi retret atau rekoleksi dll
Rekening untuk mencatat penerimaan dari sawah,kebun,kantin,uang asrama,pendapatan
kamar jahit dll.
Rekening untuk mencatat penerimaan bunga bank, jasa giro, dan bunga depostio setelah
dikurangi pajak bunga.
Rekening untuk mencatat penerimaan bunga bank, jasa giro, dan bunga depostio dan
Investasi.
Rekening untuk mencatat penerimaan bunga CU.
Rekening ini untuk mencatat subsidi yang diberikan Kongregasi pada Komunitas.

Bila ada donatur memberikan sumbangan untuk program di catat di sini. Sumbangan yang
4.10.08.01 Sumbangan dari Yayasan MW
bersifat barang atau natura dihitung rupiahnya dari Yayasan MW
Bila ada donatur memberikan sumbangan untuk program di catat di sini. Sumbangan yang
4.10.08.02 Sumbangan dari yayasan ML
bersifat barang atau natura dihitung rupiahnya dari Yayasan ML.
Bila ada donatur memberikan sumbangan untuk program di catat di sini. Sumbangan yang
4.10.08.03 Sumabangan dari Yayasan Katarian L bersifat barang atau natura dihitung rupiahnya dari Yayasan katarina Lestari.
Bila ada donatur memberikan sumbangan untuk program di catat di sini. Sumbangan yang
4.10.08.04 Sumbangan dari Yayasan Yatna Yuana bersifat barang atau natura dihitung rupiahnya dari Yayasan Yatna Yuana.
Bila ada donatur memberikan sumbangan untuk program di catat di sini. Sumbangan yang
4.10.08.05 Sumbangan dari Yayasan lainnya bersifat barang atau natura dihitung rupiahnya dari organisasi lainnya.
Bila ada donatur memberikan sumbangan untuk program di catat di sini. Sumbangan yang
4.10.08.06 Sumbangan dari umat dll.
bersifat barang atau natura dihitung rupiahnya dari umat dll.
4.10.09 Arisan
Rekening ini mencatat pendapatan hasil arisan di lingkungan dll.
4.10.10 Retur (transportasi dll)
Rekening ini mencatat return transportasi cuti dll
4.10.11 lain-lain
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5 PENGELUARAN
5.0 BIAYA RUNNING/ RUTIN
5.01 Biaya Spiritualitas

5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06

Pustaka rohani
Stipendium
Rekoleksi atau retret
Kolekte
Keperluan kapel

Buku renungan,Puji syukur, Alkitab, Buku Rohani dan keperluan perpustakaan.
Intensi, misa syukur .
Rekening ini mencatat biaya retret tahunan, pembicara/pendamping retret,rekoleksi.
Untuk kolekte misa
Rekening ini mencatat biaya bunga, lilin, pembelian patung,salib dll.

5.02 Biaya Persaudaraan

5.02.01
5.02.02
5.02.03
5.02.04
5.02.05

Makan Minum
Sandang dan Pakaian
Kesehatan
Rekreasi dan Ziarah
Bahan Bakar Rumah tangga

5.02.06
5.02.07

Pesta atau hadiah
Cuti

5.02.08

Ulang Tahun

5.02.09
5.02.10
5.02.11
5.02.12
5.02.13
5.02.14

Transportasi umum
Tranportasi cuti
Transportasi Kanonik
Majalah atau Koran
Kontribusi Kongregasi
Pemakaman

Rekening ini mencatat keperluan belanja dapur,mimuman /makanan ringan,makan di
restauran
Biaya mencatat keperluan habet dan jahit, sepatu,pakaian dalam,pakaian dll.
Biaya mencatat keperluan obat ,rawat inap dan rawat jalan para suster.
Rekening ini mencatat biaya transportasi rekreasi, makan, tiket,pemandu, toilet dll
Rekening ini mencatat keperluan LPG, minyak tanah.
Rekening ini mencatat biaya kado untuk pesta kaul pertama, kekal,25 dan 50 tahun hidup
membiara.
Rekening ini mencatat biaya cuti para suster sesuai kesepakanatan kongregasi
Rekening ini untuk mencatat biaya yyang dikeluarkan untuk snack, hadiah ulang tahun
sesuai kesepakatan Kongregasi
Rekening ini mencatat biaya bensin, pertamax, ongkos angkutan umum,bus,tiket kereta api,
pesawat dll.
Biaya perjalanan , bus, pesawat, kereta dan konsumsi, toilet selama perjalanan
Biaya perjalanan Pelayan umum beserta dewan dalam kunjungan ke komunitas.
Biaya langganan Majalah Rohani, Hidup, Utusan,dll
Biaya yang disetor komunitas ke Kongregasi
Biaya tenaga kerja menggali tanah, peti dan keperluannya,bunga dll.

5.03 Karya Kerasulan
5.03.01
5.03.02

Promosi panggilan
Sosial kemasyarakatan

5.03.03
5.03.04
5.03.05

Iuran

Biaya yang berkaitan dengan kegiatan aksi panggilan, transportasi, makan-minum,brosur,
ucapan terimakasih pada keluarga live in, pernak-pernik stand dll.
Sumbangan untuk pernikahan,uang duka,kantung peduli,Parcel dan sumbangan lainnya.
Rekening yang mencatat segala iuran kegiatan di Wilayah, Gereja dll, seperti. Iuran IKRAR,
Dekenat, Kefas dll

5.04 Pembinaan

5.04.01 Kursus/diklat/ seminar
5.04.02 Studi
5.04.03
5.04.04

Biaya kursus, Pendiddikan non formal,Workshop, transportasi dan makan minum kegiatan
kursus,seminar dll
Biaya kost, asrama suster yang sedang studi,Biaya SKS, Biaya UKP(uang kuliah Pokok), Buku
dan keperluan sehar-hari.
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5.05 Sarana Prasarana

5.05.01
5.05.02
5.05.03
5.05.04
5.05.05
5.05.07
5.05.08
5.05.09

5.06
5.06.01
5.06.02
5.06.03
5.06.04
5.06.05

Alat Rumah Tangga
Telepon/Internet
Internet
Listrik
Air
ATK
Fotocopy/ Dokumentasi
Benda Pos/Koresponden

Rekening ini mencatat Kerluan alat rumah tangga di Biara seperti ember,piring, sendok
,lukisan dll
Biaya telpon di biara
Biaya internet, modem dll
Biaya listrik di Biara
Biaya Air (PDAM)
Biaya alat tulis, kertas,tinta,penghapus, hekter, mouse dll.
Biaya fotocopy, jilid, cetak foto, laminating dll
Biaya pengiriman paket, prangko, kilat dll

PEMELIHARAAN
cairan/sanitasi kebersihan tubuh, seperti sabun mandi, odol, sikat gigi dll, cairan pembersih
Sanitasi /bahan pembersih
lantai, kaca dll
Pemeliharaan inventaris
Reparasi inventaris
Pemeliharaan Kebun/taman dan ternakbiaya perawatan kebun, cairan,pupuk, pot, tanaman,pemeliharaan pemakaman.
Pemeliharaan bangunan
Pengecatan, pagar, bangunan,kloset,lantai,plitur kursi, pintu dll.
Pemeliharaan Kendaraan
ganti oli, suku cadang,cuci motor,atau mobil dll

5.07
KEPEGAWAIAN
5.07.01 Gaji dan Lembur Karyawan
5.07.02 Pembinaan Karyawan

Gaji, insentif,lembur,tunjangan dan parcel untuk karyawan
Tranportasi, makan-minum untuk pembinaan karyawan,rekreasi dll

5.08
KERJASAMA
5.08.01 Lintas Lembaga gerejawi, dll

Tranportasi dan biaya-biaya dalama kegiatan IBSI,KOPTARI,Keluarga Fransiskan

5.09
Administrasi
5.09.01 Kendaraan
5.09.02 PBB
5.09.03 Pajak dan Adm bank
5.09.04 Biaya kantor lainnya

Transaksi mencatat biaya mengurus STNK, SIM dan pajak lainnya
Transaksi mencatat pajak atas bumi dan bangunan
Transaksi mencatat biaya administrasi Bank
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Sistem Informasi Akuntansi Kongregasi SFS
Sistem berbasis teknologi dengan software yang dirancang mengidentifikasi
kebutuhan dalam pelporannya yaitu:
1.Kebutuhan proses yaitu bagaiman perbaikan proses (prosedur, sistem
pengendalian internal,struktur organisasi, job description,dll).
2. Kebutuhan input, yaitu data-data input yang diperlukan untuk menghasilkan
informasi yang dibutuhkan.
3. Kebutuhan output yaitu laporan keuangan yang mudah dipahami yang
dianalisa lewat perubahan-perubahan dalam masing-masing siklus akuntansi
untuk mengambil keputusan.
Ilustrasi

Langkah-langkah:
1. Kebutuhan Proses
a. Prosedur sistem akuntansi Kongregasi SFS meliputi pilihan 5 item yang
dapat dengan mudah mengatur transaksi dengan meng-klik pilihan sesuai
kebutuhan :
 Tombol transaksi asset
Yaitu semua transaksi yang berhubungan dengan account
pembelian aset tetap, penyusutannya,persediaan,dll.
 Tombol transaksi Kewajiban
Yaitu semua transaksi yang berhubunguan dengan account utang
 Tombol Transaksi Pendapatan
Yaitu transaksi yang berhubungan pendapatan yang menambah
kas Kongregasi
 Tombol transaksi biaya
Yaitu semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran
dan manajemen biaya untuk menghitung tarif pada karya.
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Pada tombol transaksi biaya juga memiliki pilihan untuk
pemesanan tiket dan pulsa yang langsung dapat dipesan secara
online dari software dan langsung dapat diinput dengan
pembayaran dan perjanjian kerjasama dengan vendor tertentu
agar proses pemesanan dapat dilakukan dengan efisien.
b. Sistem Pengendalian Internal
Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukurajn yang dikoordinasikan untuk menjaga aset kongregasi,
mengecek ketelitian dan kendala-kendala data akuntansi,mendorong
efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan dalam Kongregasi SFS.
Sistem Pengendalian Intern Kongregasi meliputi:
1. Pembagian Tugas  otorisasi, pencatatan, penyimpanan kas, pengelolaan aktiva
tetap.
Proses/langkah-langkah :

Ekonom kongregasi mengelola proses pelaporan dari setiap Komunitas.

Dalam Komunitas ditentukan para suster yang bertugas mencatat dan
mengoperaksikan sistem yang berbasis IT.

Pelatihan pada Bendahara Komunitas untuk menggunakan password
untuk mengelola dan menginput transaksi.

Fisik kas yang disimpan,setiap bulan dihitung untuk mencocokkan
pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh 2 suster.

Pengelolaan aktiva seperti tanah, gedung dan mencatat secara periodik
penyusutan dan harga pasar dan meninjau kembali aset serta manajemen
peluang yang terkandung dalam aset.
2. Prosedur transaksi dirancang untuk mengendalikan kebocoran
Pencatatan dengan penjurnalan serta buku besar dapat dilacak dan dikendalikan.
3. Nomor urut tercetak pada setiap dokumen.
Nomor urut yang rapi dapat melacak proses transaksi.
4. Dokumentasi yang baik  penyimpanan rapi dan aman
Nota-nota di tempel atau disusun dalam map sesuai bulan dan tahun untuk
memudahkan pengecekan/proses audit.
5. Monitoring berkala dan berjenjang
Dilakukan oleh tim untuk mengecek proses pelaporan di masing-masing serta
mendampingi para bendahara dalam proses pelaporan dan memecahkan
masalah/kesulitan-kesulitan yang ditemui di Komunitas dalam penggunaan
software maupun dalam memahami buku petunjuk teknis keuangan dan akuntansi
Kongregasi SFS.
6. RAPB
Sistem anggaran dan realisasinya mempermudah tim akuntansi Kongregasi untuk
menganalisis dan memberi catatan dalam setiap perubahan dalam pelaporan.
7. Laporan Keuangan  akuntabel dan tepat waktu
Sebelum tanggal 10 dalam bulan semua laporan telah selesai dolah dan
dikirimkan ke Ekonom untuk dianalisis.

2. Kebutuhan Input:
Meliputi pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan akutansi yaitu :
 Pencatatan semua transaskis yang terjadi.
 Transaksi yang dicatta adalah benar-benar terjadi.
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Transaksi yang dicatat dalam jumlah yang benar.
Transaksi yang dicatat dalam periode akuntansi yang sebenarnya.
Transaksi yang dicatat dengan penggolongan yang seharusnya.
Transaksi dicatat dan diringkas dengan teliti.
Proses transaksi dan pencatatannya dengan menggunakan prosedur
sebagai berikut:
a. Bukti
Bukti transaksi adalah dokumen atau surat yang menandai bahwa transaksi yang
sah telah terjadi. Bukti transaksi sering disebut dengan dokumen sumber (source
documents) dokumen yang mendukung bukti transaksi digunakan oleh bendahara
sebagai bahan acuan untuk menginput setiap transaksi yang terjadi dan harus ada
penomoran yang ditentukan sesuai dengan urutan
Contoh :
Surat Perjanjian
Nota
Faktur
Formulir : untuk bukti kas yang dikeluarkan dan kas yang masuk
apabila tidak ada kwitansi, formulir dirancang menggntiakn nota
atau faktur yang tidak didapatkan dari toko saat pembelian dan
sumbangan-sumbangan yang langsung diberikan.Formulir
berperan untuk merekam semua transaksi dan diotorisasi oleh ibu
rumah atau bendahara komunitas dan memudahkan bendahara
dalam mengkontrol siklus akuntansi.
b. Buku kas /buku Pembantu
Berisi rincian transaksi dengan mencatat sesuai transaksi
c. Input ke sistem berbasis TI (teknologi informasi)
Input meliputi Jurnal merupakan catatan akuntansi yang
dirancang sesuai dengan tombol transaksi dan secara otomatis
akan tercatat di buku besar.
Dengan menggunakan persamaan akuntansi:
Persamaan akan dijelaskan dalam ilustrasi transaksi
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d. Laporan Posisi keuangan yang langsung dengan otomatis
tercatat
e. Laporan kinerja keuangan
f. Laporan modal kerja
g. Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang
menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas
(Bank), selama periode tertentu selama yang
diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan
pendanaan
h. Catatan atas laporan keuangan adalah keterangan yang
diberikan ekonom berdasarkan analisis.
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Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Kongregasi SFS
1. Akuntansi aktiva
A. KAS
a.Defenisi:
Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata uang
asing yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
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b.Dasar pengaturan
 Kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun mata
uang asing yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah(PSAK
31 paragraf 11).
 Kas dan setara kas terdiri dari :
b.1 Kas
b.2 Rekening tabungan dan giro bank (PSAK 2 paragraf 05 dan
06).
c. Penjelasan
Semua transaksi yang menambah da mengurangi kas Kongregasi dan
komunitas ,kas merupakan salah satu komponen alat likuid yang tidak
megnhasilkan penerimaan, sehingga jumlah kas perlu dikendaliakan.
d. Perlakuan Akuntansi
Pengakuan dan pengukuraan
Transaksi diakui sesuai sebesar nilai nominal
Penyajian
Kas merupakan pos neraca paling likuid(lancar) dan disajikan pada
urutan pertama aktiva lancar
e. Ilustrasi jurnal
Penerimaan kas yang menyebabkan kas bertambah disisi debet dari Pendapatan
no account (4.1)
1.01.02Kas Komunitas
Debet Rp. …….
4.02.01. Gaji para suster
Kredit Rp…..

Pengeluaran kas yang meyebabkan kas berkurang disisi kredit dari semua account
biaya (5.0)
5.01.01 Pustaka rohani
Debet Rp……
1.01.02 Kas Komunitas
Kredit Rp. …….

B. Bank
a. Defenisi
Bank adalah uang milik Kongregasi pada masing-masing komunitas
dalam bentuk tabungan untuk tujuan kelancaran transaksi dan
keamanan.
b. Dasar pengaturan
Kas dan Setara kas
 Kas
 Rekening tabungan atau giro Bank (PSAK 2 Paragraf 05 dan
06)
c. Penjelasan
Rekening tabungan, giro, Koperasi maupun arisan sebagai tempat
penyimpanan dan transaksi harus di klasifikasikan lebih lanjut
berdasarkan penggunaannya (PSAK 45)
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d. Perlakuan akuntansi
Pengakuan dan pengukuran
Transaksi bank diakui sebesar nilai nominal
Penyajian
Bank diperlakuan setara kas (lancar), dan lajim diurutkan setelah kas
dalam kelompok aktiva lancar.
e. Ilustrasi
Bank bertambah pada sisi debet pada saat dilakukan penyetoran oleh
Kongregasi atau Komunitas yang mengakibatkan kas berkurang
1.02 Bank/Koperasi
1.01.02 Kas Komunitas

Debet Rp. ….
Kredit Rp.

…….
Bank berkurang pada sisi Kredit saat terjadinya penarikan dari pihak
kongregasi yang menambah Kas pada sisi debet
1.01.02 Kas Komunitas
Debet Rp. …….
1.02 Bank/Koperasi
Kredit Rp.
….
2. Akuntansi Kewajiban
Hutang Bank
a. Defenisi
Hutang Bank atau pinjaman dari pihak lainnya yaitu pinjamamn dari
bank (kewajiban kepada bank), yang harus dibayar dalam jangka
waktu maksimal 12 bulan atau sesuai kesepakatan antara kongregsi
dan pihak lainnya.
b. Dasar pengaturan
Jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal
neraca.(bdk. PSAK 1 paragraf 44).
c. Penjelasan
Hutang bank atau pada pihak lainnya merupakan pinjaman dari bank
atau pihak lain untuk membiayai kebutuhan karya, biara dan
pendanaan lainnya sesuai kesepakatan dan persetujuan pelayan umum
dan dewan Kongregasi SFS.
d. Perlakuan Akuntansi
Pengungkapan dan pengukuran
Hutang dicatat pada saat transaksi sebesar nilai nominalnya.
Penyajian
Hutang bank disajiakan pada Laporan posisi keuangan/neraca pada
urutan pertama dalam urutan kewajiban.

e. Ilustrasi jurnal
Pinjaman dari Bank atau pihak lain, bertambah dicatat pada sisi kredit
dank as bertambah pada sisi debet.
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3.1 Hutang Bank/pihak lain
1.01.02 Kas Komunitas

Kredit Rp. …
Debet

Rp.

…….
3. Akuntansi Pendapatan
a. Defenisi
Penerimaan adalah kenaikan kas yang terjadi karena manfaat ekonomi
yang didapatkan dari pelayanan pada karya kongregasi maupun karya
di luar kongregasi atau bekerja sama dengan pihak lain.
b. Dasar pengaturan
Penerimaan yang dalam hal ini mencakup pendapatan, sumbangan atau
keuntungan yang penggunaannya tidak dibatasi diklasifikasikan
sebagai penerimaan aktiva bersih tidak terikat. (PSAK 45 paragraf 05)
c. Penjelasan
Pendapatan didapatkan dari karya kongregasi meliputi gaji,
honor,insentif, subsidi kongregasi, pendapatan lain-lain, sumbangan
dan bunga bank maupun penerimaan dari koperasi dll.
d. Perlakuan akuntansi
Pengakuan dan pengukuran
Penerimaan diakui saat transaksi terjadi dan dicatat pada nilai
nominal.
Penyajian
Penerimaan disajikan pada laporan kinerja keuangan.
e. Penyajian
Pendapatan bertambah pada sisi kredit yang juga mengakibatkan
kas kongregasi maupun komunitas bertambah.
2.01.02 Kas Komunitas
Debet Rp. …….
4.02.01. Gaji para suster
Kredit Rp…..

4. Akuntansi Biaya
a. Defenisi
Biaya adalah pengurangan kas untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari
suatu aktivitas maupun penggunaan/ konsumsi oleh para suster.
b. Dasar Pengaturan
Ditentukan dari Spiritualitas ,hidup persaudaraan, karya kerasulan,pembinaan,
sarana prasarana,pemeliharaan,kepegawaian dan kerjasama sesuai kesepakatan
bersama
c. Penjelasan
Dari masing-masing pos-pos seperti
 Spiritualitas diuraikan menjadi beberapa sub pos seperti pustaka
rohani, Stipendium,Keperluan kapel .
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Hidup Persaudaraan diuraikan menjadi sub pos seperti makan
minum, sandang,pakaian, kesehatan, rekreasi,bahan bakar rumah
tangga,pesta/hadiuh suster,cuti,transportasi,majalah dan kontribusi
kepada kongregasi.\
 Karya kerasulan menjadi beberapa sub pos seperti Promosi
panggilan, sosial kemasyarakatan.
 Pembinaan menjadi beberapa sub pos seperti sanitasi,pemeliharaan
inventaris,pemeliharaan kebun, pemeliharaan bangunan.
 Kepegawaian mennjadi beberapa sub pos seperti gaji dan lembur
karyawan,pembinaan karyawan.
 Kerjasama meliputi lintas lembaga gerejawi, kongregasi dll.
 Administrasi meliputi Kendaraan, PBB, Pajak dan Adm bank,
Biaya kantor lainnya.
d. Perlakuan Akuntansi
Pengungkapan dan pengukuran
Biaya diakui pada saat terjadinya transaksi dan dicatat sebesar nilai
nominal (historis).
Penyajian
Biaya disajikan pada laporan kinerja keungan sesui dengan urutan pos dan
sub pos.
e. Ilustrasi Jurnal
Dibayar biaya konsumsi untuk keperluan makan-minum para suster, biaya
bertambah pada debet dan mengurangi kas komunitas pada kredit.
5.02.01
Makan Minum
Debet Rp. ….
1.01.02
Kas Komunitas SFS
Kredit Rp….
Biaya jahit jubah komuntas namun belum dibayar kepadaKomunitas
Sukabumi pusat, biaya bertambah pada debet dan utang bertambah di
kredit.
5.02.02
Sandang dan Pakaian
Debet Rp. ….
3.02 Hutang Lain-lain
Kredit Rp. …
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Lampiran 10 Rekomendasi perubahan mindset dan sosilisasi budaya organisasi

4

Mempekerjakan dan
mensosialisasikan anggota
yag sesuai dengan budaya

Penyingkiran
anggota yang
menyimpang
dari budaya

Budaya

3

1

Komunikasi budaya
organisasi

Perilaku

Justifikasi dari perilaku

Menejemen yang berusaha menciptakan perubahan Budaya harus melakukan
intervensi melalui titik-titik ini

Keterangan :
1. Salah satu cara yang paing efektif dalam mengubah mindset para anggota
kongregasi adalah mengubah prilaku para anggota.
2. Akan tetapi perubahan mindset tidak selal menghasilkan perubahan budaya
karena proses justifikasi. Manajemen harus membuat anggota organisasi melihat
nilai yang melekat pada prilaku dengan cara yang baru melalui upaya untuk
menunjukkan kerugian dan manfaat dari sebuah program atau sistem pada
umumnya.
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5

3. Komunikasi budaya organisasi yang dilakukan secara terus-menerus untk
enjadi sebuah kebiasaan.
4. Anggota organisasi yang baru perlu disosialisasikan tentang budaya organisasi.
5. Pemberian saknsi pada anggota yang menyimpang dari budaya organisasi yang
bisa mendatangkan efek jera dan bahan refleksi bagi anggota lainnya.

7. Panutan
yang konsisten

1. Seleksi kandidat
tingkat awal
Berusaha untuk menyesuaikan orang
dengan Budaya

Memberikan reward dan mengakui individu
yang telah melakukan pekerjaan dengan baik

2.Pengalaman
yang
menimbulkan rasa
malu
meningkatkan
keterbukaan
dalam menerima
norma dan nilai
organisasi
Mengajarkan bahwa karyawan
tidak mengetahui segala hal
mengenai pekerjaaan

6. Memperkuat
cerita tentang
budaya organisasi
yang ada di
Kongregasi

3. Pelatihan, pengarahan,
disiplin para anggota
Pengalaman kerja nyata
yang ekstensif

Mempertahankan cerita yang
membenarkan budaya organisasi
5. Kelekatan nilai dan
pengorbanan pribadi

4.Reward dan Punishment

Proses sosialisasi Budaya Organisasi
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Lampiran 11 Rekomendasi Aturan Pelaksanaan Pengurusan Harta Benda Kongregasi SFS
ATURAN PELAKSANAAN
PENGURUSAN HARTA BENDA

PENGANTAR (oleh Pelayanan Umum Persaudaraan) Kan. 1254
DAFTAR ISI
SPIRITUALITAS KONGREGASI SFS
Suster Fransiskan Sukabumi, menghayati kasih Yesus Kristus Injili dalam hidup
persaudaraan yang dijiwaioleh semangat tobat, doa,pelayanan dan kesederhanaan (bdk
Kons Pasal 3).
Visi Pengurusan Harta Benda:
Upayayang dilakukan dengan sadar akan kewajiban untuk memberikan kesaksian cinta
kasih dan kemiskinan (bdk Kan. 640)
Misi Pengurusan Harta Benda:
Mempertahankan dan menyatakan bahwa hartabenda merupakan anugerah Tuhan yang
harus dipergunakan untuk pelayanan dan kebaikan bersama berlandaskankeadilan dan
cinta kasih kristiani.
BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1
Pengurusan harta
beberapa istilah:

benda Kongregasi Suster Fransiskan

Sukabumi menggunakan

a. Kongregasi: Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi.
b. Yayasan: Yayasan-yayasan yang langsung dibawahotoritas Kongregasi Suster
Fransiskan Sukabumi.
c. Karya non Yayasan: Karya-karya yang tidak dibawah yayasan tetapi langsung
bertanggung-jawab kepada Kongregasi.
d. Gaji: Penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.
e. Honorarium : Uang atau barang yang diterima sebagai
imbalan atas
pelayanan pada waktu tertentu, misalnya: memberi rekoleksi, retret, ceramah,
dan sejenisnya.
f. Akomodasi: Uang yang diterima sewaktu menghadiri rapat, seminar,dan
sejenisnya.
g. Sumbangan: Pemberian sukarela dari donatur berupa uang atau barang.
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h. Uang Ulangtahun: Uang yang diberikan sebagai hadiah kepadaSuster yang
berulangtahun.
i. Uang Cuti: Uang yang diberikan kepada suster setahun sekali untuk berlibur,
dan diluar transportasi.
j. Ekonom adalah Suster yang ditunjuk secara legitim untuk mengurus harta benda
Kongregasi (bdk Kan.636 § 1; Kons Psl 150).
k. Staf Ekonomat adalah suster yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas
Ekonom.
l. Komunitas adalah tempat tinggal anggota Kongregasi
yang sekurangkurangnya terdiri dari tiga Suster (bdk. Kons Pasal 160).
m. Komisi adalah sekelompok
suster
yang ditunjuksecara legitim untuk
mengkoordinasikan karyakerasulan Kongregasi (pastoral, pendidikan, kesehatan,
dan sosial).
n. Tim Formasi adalah beberapa suster Kongregasi yang ditunjuk secara legitim
untuk melaksanakan pembinaan sesuai dengan tahapan dalam Kongregasi.
BAB II
PRINSIP UMUM DAN SIKAP DASAR
Pasal 2
Harta benda yang dimaksud dalam Aturan Pelaksanaan ini adalah harta benda
Kongregasi yang berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak termasuk
uang yang diperuntukkan bagi kelangsungan serta perkembangan kehidupan
anggotanyadan pelayanan terhadap sesama terutama mereka yang kecil,
lemah, miskin,dan terluka (bdk. Kons pasal 170 dan 180).
Pasal 3
Agar sesuai dengan tujuannya, pengurusan harta benda dilaksanakan atas
nama Kongregasiatau Yayasan dibawahnya denganmemerhatikan citra dan
nama baik.

Pasal 4
Sedapat
mungkin
kepemilikan
harta
benda
dan surat-surat
berhargadiatasnamakanKongergasi, sedangkan kelengkapan dan penggunaannya
diurus dan dilaksanakan oleh suster yang ditunjuk secara legitim. Penggunaan
bank yang diperuntukkan komunitas-komunitas hendaknya atas nama dua suster
yang sebaiknya Ibu Komunitas beserta Bendaharanya. erkenaan dengan
penggunaan bank tidak diperbolehkan menggunakan Anjungan Tunai Mandiri
(ATM).
Pasal 5
Sedapat mungkin
harta benda dan
surat-surat berhargamilik
Yayasandiatasnamakan Yayasan, sedangkan kelengkapan dan penggunaannya
diurus dan dilaksanakan olehKetua Pengurus dan Bendahara. Pengurusan harta
benda oleh Perwakilan hanya sejauh disetujui oleh Pengurus Pusat. Berkenaan
dengan penggunaan bank tidak diperbolehkan menggunakan Anjungan Tunai
Mandiri (ATM).
Pasal 6
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Karena Kongregasi merupakan persekutuan (communio),antara Komunitas,
Yayasan, dan Karya non Yayasan hendaknya sungguh-sungguh menyadari
bahwa masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan saling
memerhatikan, memupuk kepekaan,dan saling menolong (bdk Kan. 675 §
1,2).Untuk menampilkan wajah Kongregasi yangbaik kepada masyarakat,
antara Kongregasi dan karyawannya hendaknya berusaha saling mengerti dan
bekerjasama berlandaskan keprihatinan bersama terhadap keadaan dan kebutuhan
masyarakat pada umumnya serta saudara-saudara yang kecil, lemah, miskin dan
terluka pada khususnya.
Pasal 7
Dengan bijaksana setiap anggota Kongregasidan karyawan yang terlibat dalam
karya diajak untuk mengetahui dan menyadari keadaan dan kemampuan
finansial yang sebenarnya. Untuk tujuan itu, Kongregasi,Komunitas,Yayasan,
dan Karya non Yayasan dibiasakan untuk menyusun dan membahas Rencana
Anggaran dan Biaya (RAPB) secara periodik dan dengan cara tertentu.Sebaiknya
diusahakan adanya transparansi, akuntabilitas,dan kredibilititas.
Pasal 8
Selain beberapa hal yang sudah disebut diatas berikut ini prinsip-prinsip
yangharus juga diperhatikan:
a. Mandiri
Dalam batas kewenangandan tanggungjawabnya setiap Komunitas,
Yayasan dan Karya non Yayasanhendaknya berusaha sedapat mungkin
memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan haknya terutama untuk
memperolehhal finansial (bdk Kan. 1254§1). Namun setiap usaha yang
akan dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan Pelayan Umum.
b. Subsidiaritas
Apabila menurut penilaian Pelayan Umum dan Dewannya, Komunitas,
Yayasan ,dan Karya non Yayasan belum dapat memenuhi kebutuhan
untuk kehidupan dan karyanya, Kongregasi
berusahamemberikan
bantuan.
Bantuan yang diberikan tidak dimaksudkan untuk
melemahkan ataumenghentikanusaha, tetapi mendukungnya.
c. Solidaritas
Demi kepentingan Kongregasi yang lebih luas, Komunitas, Yayasan,
dan Karya non Yayasan wajib memberikan dengan sukarela hal
finansial yang ada dalam kewenangannya sesuai dengan keputusan dan
ketentuan Pelayan Umum bersama Dewannya.
d. Kepemilikan
Hal finansial seperti gaji, honor, sumbangan, serta warisan yang diterima
dan diperoleh setiap suster menjadi milik Kongregasi.
e. Prioritas pelayanan.
Sasaran utama pelayanan adalah orang yang tidak diperhitungkan dalam
masyarakat, tidak mempunyai kekuatan cukup untuk mempertahankan
diri dan haknya, tidak mempunyai kebutuhan dasar
untuk
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mempertahankan hidupanya,
membutuhkan bantuan.

serta

menjadi

kurban

dan

segera

BAB III
SUMBANGAN
Pasal 9
Dalam memperoleh hal finansial melalui sumbangan,harus diperhatikan ketentuan
berikut:
a. Upaya pengumpulan sumbangan oleh Komunitas menjadi tanggungjawab dan
wewenang Ibu Komunitas,dan sebelumnya dibutuhkan persetujuan Pelayan
Umum secara tertulis. Demikian pula upaya yang dilakukan oleh karya non
Yayasan.
b. Upaya Pengumpulan sumbangan oleh Yayasan menjadi tanggungjawab dan
wewenangPengurusyang sebelumnya dibutuhkan persetujuan Pembina secara
tertulis.
c. Upaya tersebut harus dituangkan dalam bentuk proposal atau bentuk lain yang
sejenis.

Pasal 10
Sumbangan-sumbangan harus jelas dari pemberinyauntuk: Komunitas, Kongregasi,
Yayasan
atau Karya non Yayasan. Ketidakjelasan mengenainyamengandaikan
sumbangan itu untuk Kongregasi (bdk 1267 § 1). Dalam hal ini penerima sumbangan
wajib menanyakan kepada pemberinya.
Pasal 11
Penerimaan sumbangan bagi Komunitas yang nilainya Rp1.000.000,. sampai dengan
Rp5.000.000,- diputuskan oleh Ibu Komunitas. Demikian juga Penerimaan sumbangan
bagi Karya non Yayasan oleh Penanggungjawab Karya non Yayasan. Penerimaan
sumbangan lebih dari itu harus ada persetujuan dari Pelayan Umum.
Penerimaan sumbangan yang bagi Yayasan yang nilainya hingga dengan Rp50.000.000,
menjadi tanggung jawab Pengurus. Penerimaaan yang nilainya lebih dari itu dibutuhkan
itu persetujuan dari Pembina.

BAB

IV

USAHA UNTUK MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN DANA
Pasal 12
a. Atas persetujuan otoritas yang berwenang setiap anggota baik secara pribadi
maupun tergabung dalam Komunitas, Yayasan, atau Karya non Yayasan berhak
mengupayakan perolehan berupa harta benda dengan cara yang baik diluar gaji,
honor, insentif, dan sumbangan. Dapat juga dilakukan pembentukan badan usaha
formal atau non formal. Berkaitan dengan usaha non formal cukup diputuskan
oleh penanggungjawab setempat dengan mengkonsultasikannyakepada Pelayan
Umum. Berkenaan dengan badan usaha resmi atau formal keputusanada pada
Pelayan Umum dengan persetujuan Dewannya.
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b. Pengembangan uang lewat bank dengan modal sampai dengan Rp 10.000.000,oleh Komunitas dan Karya non Yayasandiputuskan oleh Ibu Komunitas atau
penanggungjawab Karya non Yayasan. Apabila modalnya lebih dari itu
keputusan ada pada Pelayan Umum. Apabila modalnya lebih dari Pengembangan
uang lewat Bank dengan modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- oleh Ketua
Yayasan, lebih diatas itu dengan persetujan Pembina.
c. Pengembangan uang lewat investasi oleh Kongregasi diputuskan oleh Pelayan
Umum dengan persetujuan Dewannya.
d. Pengembangan uang lewat Investasi oleh Yayasan diputuskan oleh Pengurus
dengan persetujuan Pembina.

BAB V
BENTUK DAN CARA PENGURUSAN
Pasal 13
Keberpihakan kepada prioritassasaran dinyatakan dengan penyisihan dana sekurangkurangnya 1% dari anggaran tahunan Komunitas, Yayasan atau Karya non Yayasan
Pasal 14
Setiap penanggungjawab Komunitas, Yayasan
dan Karya non Yayasan terikat
kewajiban membuat dan menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan
dan dengan cara tertentu yang legitim.
a. Ibu komunitas membuat laporan keuangan setiap bulan dan menyampaikannya
kepada Pelayan Umum lewat Ekonom selambat-lambatnya tanggal 10 bulan
berikutnya. Demikian pula setiap tahun mengenai harta benda secara
keseluruhan.
b. Penanggungjawab Unit Karya non Yayasan bertanggungjawab atas harta
benda dan keuangan di unit karyanya dan setiap bulan melaporkanya
kepada Ekonom Kongregasi.
c. Penanggungjawab Perwakilan membuat laporan tiap bulan kepada Pengurus
Yayasan lewat bendahara. Demikian pula setiap tahun mengenai harta benda
secara keseluruhan.
d. Pengurus Yayasan membuat laporan keuangan tiap 3 bulan kepada Pembina.
Demikian pula tiap 6 bulan mengenai harta benda secara keseluruhan beserta
analisinya kepada Pembina.
Pasal 15
a. Harta benda Komunitas dan Karya non Yayasan diperoleh lewat pembelian,
sumbangan, penghasilan anggota (gaji) dan usaha-usaha lain yang baik.
b. Harta benda Yayasan diperoleh dari pembelian, sumbangan, penghasilan dari
Unit-unit Karya yang menjadi tanggungjawabnya dan usaha-usaha lain
yang baik.
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Pasal 16
Dalam pengurusan harta benda berlaku ketentuan berikut:
a. Ibu Komunitas atau Penanggungjawab Karya non Yayasan tidak langsung
melaksanakan administrasi harta benda tetapi mempercayakannya kepada
Bendahara.
b. Administrasi harta benda Komunitas dilakukan oleh Bendahara Komunitas
dibawah pengawasan Ibu Komunitas.
c. Administrasi harta benda Karya non Yayasan dilakukan oleh Bendahara
Karya non Yayasan di bawah pengawasan Penanggungjawab Karya non
Yayasan.
d. Uang komunitas termasuk yang ada di bank tidak boleh melebihi 2 kali lipat
kebutuhan operasional. Dengan demikian, selebihnya harus disetor ke Ekonom
Kongregasi bersama dengan laporan bulan itu.
e. Untuk Komunitas dan Karya non Yayasan, diperlukan persetujuan Pelayan
Umum dalam hal:
1. Pemberian pinjaman melebihi Rp 10.000.000,- kepada orang yang sama
selama sebulan.
2. Pengeluaran uang yang melampaui jumlah Anggaran tahun itu.
3. Penggunaan barang-barang sebagai agunan.
4. Penjualan harta bergerak
maupun
tak bergerak yang nilainya
melebihi Rp 10.000.000,f.

Untuk Yayasan harus ada persetujuan Pembina dalam hal:
a) Peminjamandan pemberian pinjaman uang melebihi Rp 50.000.000,- .
b) Pengeluaran uang melampaui jumlah Anggaran tahun itu.
c) Penggunaan barang-barang sebagai agunan.
d) Penjualanharta bergerak maupun tidak bergerak yang nilainya melebihi
Rp 50.000.000,-.
Pasal 17

Bagi Kongregasi, Komunitas, Yayasan, dan Karya non Yayasan persetujuan Pelayan
Umum dibutuhkan dalam hal:
a. Pembangunan gedung baru.
b. Perombakan gedung.
c. Pengubahan bentuk dan fungsi bangunan.
d. Penerimaan, pembelian, dan penjualan gedung atau tanah.
e. Penerimaan hibah atau penghibahan tanah.
f. Penerimaan atau penghibahan kendaraan yang nilainya melebihi Rp.
50.000.000,-

Pasal 18
Yang perlu diperhatikan dalam melakukan setiap tindakan berkaitan dengan harta benda
adalah:
a. Tidak adanya kerugian yang menyangkut nama baik Kongregasi.
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b.
c.
d.
e.

Kesesuaian dengan situasi dan kondisi setempat.
Kelayakan, kewajaran, efektifitas dan efisiensi.
Kesesuaian dengan hukum gerejawi universal dan partikular.
Tidak bertentangan dengan hukum sipil.

BAB

VI

TINDAKAN EKONOMIS DAN HUBUNGAN KONGREGASI DENGAN
KARYANYA
Pasal 18
Yang dimaksud hubungan kerja antara Kongregasi dan karya kerasulan
Kongregasi ditinjau dari hubungan Ekonom dengan Komunitas, Yayasan, Karya
non Yayasan serta komisi dan Formasio.

Pasal 19
1 Komunitas, melalui bendaharanya melakukan:
a. Penyusunan rencana kegiatan sertaanggaran pendapatan dan pembiayaan
Komunitas berdasarkan realisasi dari anggaran tahun sebelumnya.
b. Pengalokasian
dana
untuk kontribusi kepada Kongregasi sesuai
kemampuan.
c. Bersama Ibu Komunitas dan anggota yang lain mengalokasikan dana untuk
orang kecil, lemah, miskin, dan yang terluka.
2. Pelayan umum bersama Tim SupervisiKeuangan Kongregasi melakukan:
a. Pemastian bahwa komunitas dan para anggota terpenuhi kebutuhan hidupnya.
b. Pemeriksaan atas pembukuan keuangan komunitas.
c. Pembicaraan dengan ibu komunitas mengenai bantuan sosial kepada Orang tua,
saudara kandung dan keponakan suster yang sifatnya insidental.

1.

2.

Pasal20
Keuangan Komunitas (tanpa judul)
Keuangan Komunitas diperoleh dari anggotanya yang berupa:
a. Gaji
b. Honorarium, insentif, dan akomodasi.
c. Sumbangan-sumbangan.
d. Hasil usaha lain yang baik.
Pengeluaran komunitas berupa:
a. Biaya untuk pemenuhan kebutuhan spiritual
b. Biaya untuk sehari-hari anggota.
c. Biayauntuk kesehatan anggota.
d. Biaya untuk pustaka dan media komunikasi.
d. Uang ulangtahun dan cuti.
e. Dana sosial kemasyarakatan. (dijabarkan)
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f.

Dana amal kasih (untuk yang kecil, lemah, miskin, dan yang
terluka).
g. Gaji (upah) karyawan
h. Biaya pemeliharaan
i. Biaya-biaya administratif
j. Biaya-biaya lain yang ditentukan oleh Kongregasi.
3.

4.

Besarnya jumlah uang ulang tahun dan uang cuti ditetapkan dalam Rapat
Tahunan yang dihadiri oleh Pelayan Umum berserta staf dan dewannya, Ibu dan
bendahara komunitas, Ketua dan bendahara pengurus yayasan, penanggungjawab
dan bendahara karya non yayasan, serta ketua-ketua dan tim.
Bantuan sosial komunitas kepada orang tua, saudara kandung atau keponakan
suster yang umumnya bersifat insidental dibicarakan dan ditentukan secara kasusperkasus oleh ibu komunitas dan pelayan umum. (kuning dihapus)
Pasal 21
Hubungan Ekonom dengan Yayasan dan Karya non Yayasankuning hilang

1 Yayasan melalui bendaharanya melakukan:
a. Selain pembuatan dan pelaporan keuangan sesuai dengan norma yayasan pada
umumnya, pembuatan dan pelaporan keuangan secara periodic di bawah
tanggung jawab pengurus yang merupakan pelayan umum.
b. Pelaporan pemenuhan kewajiban sesuai dengan akta notaris berekenaan
berkenaan pengunaan dengan asset kongregasi oleh yayasan.
c. Memberikan kontribusi kepada kong sesuai dengan kemampuan berdasarkan
keputusan keputusan rapat Organ Yayasan.
2. Pembina yang sekaligus pelayan umum dibantu oleh tim supervisi keuangan
melakukan:
a. Penegasan mengenai asset kongregasi yang digunakan yayasan dengan status
pinjam pakai sesuai dengan akta notaris.
b. Menganalisis pelaporan mengenai asset dan keuangan yayasan serta memberi
tanggapan yang berguna bagi kelangsungan dan perkembangannya.
d. bersifat langsung dan tak langsung.
a) Hubungan langsung.
Penanggungjawab unit karya non Yayasan bertanggungjawab secara
langsung kepada Pelayan Umum Persaudaraan, melalui ekonom
mengenaipengelolaan harta benda dan keuangan. Oleh karena itu secara
rutin
penanggungjawab nit arya non
Yayasan melaporkan
perkembangan asset-asset yang ada di unit karyanya sebulan
sekali.
b) Hubungan tidak langsung.
Pelayan Umum Persaudaraan, dibantu oleh Ekonom; mempelajari,
membuat analisa dan memberikan saran-saran atas laporan keuangan.
a. Semua keuangan yang berasal dari Kongregasi merupakan subsidi/
bantuan bagi unit karya (Yayasan maupun non Yayasan) yangbelum
mampu berdikari. Kuning hilang
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Pasal 22
1 Karya non yayasan melalui bendaharanya melakukan:
a.
Pembuatan dan pelaporan tiap 6 bulan mengenai keadaan dan perubahan
asset langsung kepada pelayan umum.
b.
Pembuatan dan pelaporan keuangan tiap bulan langsung kepada pelayan
umum.
2) Pelayan umum bersama dengan tim supervisi keuangan kongegasi melakukan:
a. Pemastian bahwa kebutuhan operasional karya non yayasan itu tercukupi
sehingga dapat berjalan lancar.
b. Pemeriksaan dan analisis atas laporan keuangan yang disampaiakan serta
memberikan tanggapan demi kelangusngan dan kemanjuan karya tersebut.
Pasal 23
1. Komisi atau Formasi, memalui ketuanya melakukan:
a. Pembuatan atau penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan
untuk setahun, dan mengajukannya kepada pelayan umum.
b. Permitaan ijin kepada pelayan umum untuk mencari dana bagi pelaksanaan
kegiatannya.
c. Pembuatan laporan mengenai penggunaan dana yang diterima kepada
pelayan umum.
2. Pelayan umum bersama dewanya melakukan:
a. Pencermatan atas Rencana dan Anggaran yang diajukan oleh komisi
atau formasi serta menyetujui atau menolaknya dengan menyertakan
alasannya.
b. Pemberian kewenangan kepada ekonom untuk mencairkan dan
memberikan dana sesuai dengan Rencana Anggaran yang disetujui.
c. Penilaian atas ijin pecarian dana sebagai alasan untuk menyetujui atau
menolaknya.
d. Evaluasi atas penggunaan dana yang telah diterima dan digunakan oleh
komisi atau formasi.
Hubungan Ekonom dengan Komisi dan Formasio
a. Komisi Spiritualitas dan Formasio Kongregasi wajib membuat RAPB tahunan
sesuai dengan program kegiatan tahunannya dandisahkan oleh Pelayan Umum
Persaudaraan.
b. Ekonom mengalokasikan dana untuk Komisi dan Formasio, sesuai dengan
RAPBK yang telah disetujui.
c. Keuangan Komisi dan Formasio berasal dari pencairan dana yang disediakan
Ekonom serta dari hasil usaha Komisi dan Formasio yang disetujui Pelayan
Umum Persaudaraan.
d. Jika diperlukan, penggalian dana/sumbangan dilakukan oleh Suster yang
ditunjuk Pelayan Umum Persaudaraan. dihapus

BAB VII
PEMBIAYAAN CALON
DAN ANGGOTA YANG KELUAR
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Pasal 24
1. Berkaitan dengan aspiran SFS yang datang tinggal di Komunitas:
a. Biaya transportasi kedatangannya menjadi tanggungjawab pribadi.
b. Biaya makan dan minum serta kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh
komunitas.
c. Jika sakit biaya perawatan serta pengobatannya tidak lebih dari Rp
2.000.000,. ditanggung oleh komunitas.
d. Jika karena alasan tertentu harus keluar dan kembali ke rumah orangtua
atau keluarganya biaya transportasi ditanggung oleh komunitas.
a) Jika Aspiran ternyata karena sesuatu hal harus kembali ke Rumah orang
tua menjadi tanggungjawab komunitas setempat.

Pasal 25
Bagi Paostulan dan novis yang keluar:
a. Jika keluarnya secara legitim biaya transportasi menuju tempat orang tua atau
keluarga ditanggung kongregasi.
b. Jika keluarnya tidak secara legitim biaya tersebut bukan tanggung jawab
kongregasi.
Pasa 26
1. Bagi suster yang sudah berkaul dan keluar:
a. Jika keluarnya secara legitim biaya transportasi menuju tempat orang tua atau
keluarga ditanggung kongregasi. Demikian juga biaya penghidupan selama 1
hingga 3 bulan kemudian, dengan mempertimbangan keadaan dan lamanya
kaul.
b. Jika keluarnya tidak legitim biaya tersebut bukan tanggung jawab kongregasi.
c. Jika telah mendapatkan pendidikan khusus dalam kongregasi , wajib
mengembalikan biaya pendidikan sejumlah yang disetujui oleh pelayan
umum setelah mendengarkan dewan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN UNTUK KESEHATAN SUSTER

1

2

Pasal 27
Pembiayaan kesehatan suster menjadi tanggung jawab unit karya masingmasing. Pembiayaan kesehatan suster yang karena alasan tertentu tidak
terlibat langsung dalam unit karya menjadi tanggung jawab kongregasi.
Pelayan umum karena fungsinya sebagai ketua Pembina yayasan maka
pembiayaan kesehatannya ditanggung oleh yayasan, demikian juga suster
lain yang dipercaya sebagai pengurus atau pengawas.

Pasal 28
Perawatan bagi suster yang sakit
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1.

Agar pembiayaan bagi suster yang sakit dan memerlukan perawatan tidak
membengkak: :
a. Selama masih mungkin mengikuti prosedur yang ada yakni
memberitahukan bahwa dirinya sakit kepada ibu komunitas, ibu komunitas
berkoordinasi dengan penanggung jawab unit kesehatan. Penanggung
jawab unit kesehatan berkonsultasi dengan ketua komisi kesehatan,
akhirnya ketua komisi kesehatan membahasnya dengan Pelayan umum.
b. Kecuali yang telah nyata menderita penyakit yang mengharuskan
penanganan dokter specialis, sedapat mungkin menjalani pengobatan
kepada dokter umum
c. Menggunakan fasilitas perawatan kelas III.
d. Mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter.
e. Menghindari berbagai tawaran pengobatan atau perawatan yang secara
obyektif tidak rasional.
f. Dengan jujur menunjukkan daftar obat dan biaya pembeliaannya, begitu
juga pemeriksaan laboratorium beserta hasilnya.

2.

Dengan Dengan jujur menujukkan daftar obat dan biaya pembeliannya, begitu
pemeriksaan laboratorium beserta hasilnya.Apabila karena alasan medis Suster
yang sakit menjalani perawatan di Rumah sakit (yang telah ditunjuk) maka suster
diperkenankan untuk opname di klas III (tiga).
Para suster hanya meminum obat yang diresepkan dokter. Dalam arti tidak
mengobati sendiri.Kuning tidak dipakai

3.

BAB IX
PEMBIYAAN HARI TUA DAN PENSIUN

1

2

Pasal 29
Untuk pembiayaan hari tua suster, dilakukan penghimpunan dana dari para anggota
lewat komunitas. Dana itu dikumpulkan pada ekonom dan olehnya dikelola sesuai
dengan peruntukannya.
BesarBesarnya jumlah iuran anggota ditentukan dalam rapat tahunan seprti
terncantum pada pasal 20 n. 3.

Pasal 30
Untuk memberikan aman para suster yang sudah berprofesi kekal dan berusia dibawah
45 tahun didaftarkan menjadi peserta dana pensiun KWI.
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BAB X
KEUANGAN ANGGOTA
Pasal 31
Segala sesuatu yang diterima oleh anggota: sepertigaji, upah, honorarium, insentif,
akomodasi dan hadiah, kecuali uang Ulang Tahun dan uang cuti, diserahkan
kepada Ibu Komunitas sebagai milik bersama. Dengan tetap mengindahkan profesi
religiusnya ia dapat memintanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 32
Tanah, pekarangan , sawah, rumah, dan barang berharga lainnya milik anggota
diserahkan kepada kongregasi melalui hibah. Dengan demikian semua itu menjadi
milik kongregasi, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama
termasuk penambahan keuangan anggota.
Pasal 33
Uang Cuti dan Ulangtahun
1.
2.

1.
2.

Uang cuti dan ulangtahun untuk anggota
diambil dan dibukukan dari kas
komunitas tempat ia tinggal.
Uang cuti diserahkan
kepada keluarga tempat suster tinggal selama suter
berlibur. Sedangkan uang ulang tahun dapat dipergunakanya secara bebas.
Pasal 34
Besarnya uang cuti ditentukan berdasarkan padalamanya waktu cuti.
Biaya cuti termasuk transportasi diluar waktu yang telah ditentukan misalnya:
(kunjungan kepada orang tua atau saudara kandung yang sakit keras atau
meninggal, dan peristiwa khusus tertentu) ditanggung oleh komunitas tempat ia
tinggal.
Pasal 35
Pemberian hadiah kepada suster dalam kesempatan pesta profesi religius : perak,
emas, atau intanmenjadi tanggung jawab Kongregasi.Mengenai hadiah itu suster
bersangkutan dapat menggunakannya secara bebas.

Pasal 36
Gaji dan Kesejahteraan Karyawan
Gaji dan kesejahteraan Karyawan baik yang berstatus tetap maupun tidak tetap
diatur sesuai
Peraturan Yayasan. Besarnya gaji/honor sedapat
mungkin
disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota dimana
karyawan
berada.Dihilangkan
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BAB XI
PENYIMPANAN UANG
Pasal 36
Prinsip Penyimpanan Uang
Dalam penyimpanan uang harus diperhatikan prinsip-prinsip berikut:
a. Likuiditas yang artinya kelancaran pembayaran dan penggunaan uang.
b. Keamanan
dan
Administratif
yang artinya tidak mudah hilang atau
diselewengkan serta dapat dipertanggungjawabkan.
c. Prinsip produktifitas dan efisiensi yang artinya dapat menghasilkan uang dan
penggunaannya sesuai kebutuhan.
Pasal 37
Tata Cara Penyimpanan Uang
a. Pada prinsipnya kas (uang tunai dan saldo di bank) Komunitas, Yayasan
dan Karya non Yayasan tidak melebihi tiga kali biaya operasional
setiap bulan.
b. Kelebihan atas jumlah tersebut hendaknya dikirim ke Ekonom Kongregasi
atau Bendahara Yayasan.dihilangkan

Pasal 37
Rekening Bank dan Deposito
Rekening Bank dan deposito :
a. Mmilik komunitas diatasnamakan ibu komunitas dan Bendahara Komunitas.
b. Milik Karya non Yayasan diatasnamakan penanggungjawab karya dan
Bendahara Karya tersebut.
c. Milik yayasan diatasnamakan ketua dan bendahara pengurus.
d. Dengan
tanpa
mengurangi
kelancaran
pengurusan
keuangan,
pengambilan uang pada rekening Bank atau Deposito sebaiknya
ditunjuk penandatanganannya melalui dua orang.dibuang

BAB XII
ADMINISTRASI
Pasal 38
1. Komunitas, Yayasan dan karya non yayasan berkewajiban untuk menyerahkan
rekapitulasi laporan keuangan masing-masing beserta catatanya tiap 3 bulan sekali
pada bulan: April, Juli, Oktober, Januari, kepada ekonom kongregasi.
2. Ekonom kongregasi wajib mengingatkankewajiban itu, sekurang-kurangnya sebulan
sebelumnya lewat surat resmi atau media komunikasi lain.

189

Pasal 39

1. Komunitas wajib:
a. Melaksanakan administrasi keuangan secara tertinb dan menyerahkan laporan
keuangan setiap kepada ekonom kongregasi paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
b. Menggunakan format laporan yang telah ditentukan oleh kongregasi, dan
ditandatangani oleh Ibu dan Bendahara komunitas.
c. Membuat laporan keuangan komunitas minimal yang meliputi sekurangkurangnya:
1) Laporan pendapatan dan pengeluaran.
2) Fotokopi buku bank dan suart berharga lainnya.
2. Karya non Yayasan wajib:
a. Melaksanakan administrasi keuangan secara tertinb dan menyerahkan laporan
keuangan setiap kepada ekonom kongregasi paling lambat tgl 10 bulan
berikutnya.
b. Menggunakan format laporan yang telah ditentukan oleh kongregasi, dan
ditandatangani oleh penanggungjawab dan Bendahara Karya itu..
c. Membuat laporan keuangan karya non yayasan yang meliputi sekurangkurangnya:
1) Laporan perubahan posisi keuangan
2) Laporan aktivitas
3) Laporan arus kas
4) Fotokopi buku bank dan surat berharga lainya

3. Yayasan wajib:
a. Melaksanakan administrasi keuangan secara tertib dan menyerahkan laporan
keuangan setiap kepada ekonom kongregasi setiap 3 bulan sekali paling lambat
tgl 10 bulan berikutnya.
b. Menggunakan format laporan yang telah ditentukan oleh yayasan, dan
ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara pengurus yayasan.
c. Membuat laporan keuangan yayasan yang meliputi sekurang-kurangnya:
a. Laporan perubahan posisi keuangan
b. Laporan aktivitas
c. Laporan arus kas
d. Fotokopi buku bank dan surat berharga lainnya.

Laporan aktivitas
5) Laporan arus kas
6) Fotokopi buku bank dan surat berharga lainya

a.

Komunitas dan Karya non Yayasan wajib melaksanakan administrasi
keuangan secara tertib dan mengirimkan laporan keuangan untuk
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b.

c.

d.
e.

f.

g.

tiap bulan kepada Ekonom paling lambat tanggal 10 pada bulan
berikutnya.
Laporan-laporan keuangan yang dikirim ke Ekonom Kongregasi
akan menjadi dasar penentuan pemberian subsidi/bantuan atau pencairan
anggaran bulan berikutnya.
Laporan keuangan Komunitas minimal terdiri dari:
1). Laporan Pendapatan dan Pengeluaran
2). Foto copy buku Bank/Deposito
Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dan ditanda
tangani oleh Ibu Komunitas dan Bendahara Komunitas.
Laporan Yayasan dan Karya non Yayasan minimal terdiri dari;
1) Laporan Aktivitas
2) Laporan Arus Kas
3) Laporan Neraca
4) Foto copy buku Bank/Deposito
Laporan menggunakan format yang telah ditentukan dan ditandatangani
oleh Penanggung jawab Karya non Yayasan dan Bendahara Karya, untuk
Yayasan ditandatangani oleh Ketua Pengurus dan Bendahara Yayasan.
Komunitas dan Unit Karya non Yayasan yang dalam tiga bulan
berturut-turut tidak mengirim laporan keuangannya, akan disupervisi dan
diperiksa pengelolaan harta benda dan keuangannya
oleh Ekonom.

BAB XIII
URAIAN TUGAS EKONOM DAN BENDAHARA
Pasal 39
Tugas dan kewajiban Ekonom Kongregasi
a.

b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.

Bersama Pelayan Umum Persaudaraan dan Anggota DPK menyusun Rencana
Kerja/Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan Biaya Kongregasi.( KHK Kan.
1284 §3 )
Bersama Pelayan Umum Persaudaraan dan Anggota DPK; mengevaluasi
laporan keuangan setiap tiga bulan: April, Juli, Oktober, Januari.
Melakukan pengendalian atas pemanfaatan dana Kongregasi SFS.
Menerima dan memeriksa laporan keuangan bulanan dari setiap Komunitas,
Yayasan dan Karya non Yayasan.
Menghimpun laporan arus kas dan perubahan modal
secara periodik
(bulanan/tahunan) serta
memberi catatan-catatan tentangnya untuk
disampaikan kepada Pelayan Umum Persaudaraan.
Menghimpun
dan
mengkoordinir
penyusunan
laporan
keuangan
Komunitas, Yayasan dan Karya non Yayasan untuk disampaikan kepada
Pelayan Umum Persaudaraan.
Mengevaluasi kegiatan operasional data transaksi keuangan.
Mengevaluasi dan mengembangkan sistem akuntansi sesuai kebutuhan
Kongregasi.
Mengolah semua laporan, menganalisa, memberikan saran tertulis kepada
Pelayan Umum Persaudaraan.
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j.

Memberikan laporan secara cepat dan benar setiap bulan paling lambat
tanggal 15pada bulan berikutnya.
k. Menyampaikan informasi timbal balik antara Pelayan Umum Persaudaraan
dan Komunitas-komunitas, Yayasan dan Karya non Yayasan.
l. Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan pengelolaan
Anggaran Komunitas-komunitas, Yayasan dan Karya non Yayasan.
m. Membina dan membimbing Bendahara Pusat, Bendahara Komunitas,
Bendahara Yayasan dan Karya non Yayasan melalui berbagai pertemuan.
Pasal 40
Wewenang dan tanggungjawab Ekonom
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Atas nama Pelayan UmumPersaudaraan
menetapkan/mengambil kebijakan
keuangan yang diperlukan sejauh tidak bertentangan dengan:
a) Program Kerja/Kegiatan R A P B K.
b) Kebijakan Umum Pelayan Umum Persaudaraan.
Bersama Pelayan Umum Persaudaraan
menandatangani
pembukaan
Rekening di Bank (Buku Bank, Deposito).
Menarik/mengambil uang di Bank setelah mendapat persetujuan
dan tanda tangan dari Pelayan Umum Persaudaraan.
Bertanggungjawab atas pengelolaan harta benda dan keuangan
Kongregasi.
Menyetujui pengeluaran uang dalam jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Mengusulkan Rencana Kerja/Kegiatan dan Anggaran Pendapatan dan
Biaya kepada Pelayan Umum Persaudaraan.
Melakukan koordinasi dengan Bendahara Komunitas, Yayasan dan
Karya non Yayasan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan
anggaran.
Pasal 41
Tugas dan kewajiban Bendahara

a.

Menyiapkan format yang berkaitan dengan masuk dan keluarnya uang
sesuai dengan sistem yang berlaku.
b. Mencatat penerimaan dan pengeluaran yang mencerminkan
perubahan arus kas dalam buku harian.
c. Memberikan saran baik diminta maupun tidak kepada Ekonom
tentang pengelolaan harta benda dan keuangan.
Pasal 42
Wewenang dan Tanggungjawab Bendahara
a.
b.
c.

Bertanggungjawab atas penerimaam setoran dari Komunitas- komunitas,
Yayasan dan Karya non Yayasan.
Mengeluarkan uang atas kas bon yang telah disetujui oleh Ekonom.
Menyimpan dan menyetorkan uang ke Bank, setelah memperhitungkan
kebutuhan kas harian.
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d.
e.
f.
g.

Dengan persetujuan Ekonom melakukan pembayaran yang berkaitan
biaya operasional, gaji dan lain-lain.
Melakukan penagihan laporan keuangan ke Komunitas-komunitas, Yayasan
dan Karya non Yayasan.
Membuat laporan-laporan lain yang diperlukan dan atau ditentukan.
Melaksanakan tugas lain yang terikat dengan tugas yang diberikan oleh
Ekonom.
BAB XIV
TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG
PELAYAN UMUM PERSAUDARAAN

Pasal 43
Wewenang penafsiran dan penerapan ketentuan-ketentuan dalam
ada pada Pelayan Umum Persaudaraan Kongregasi.

Pedoman ini

Pasal 44
Apa bila dianggap perlu, Pelayan Umum Persaudaraan Kongregasi dapat
mengadakan supervisi untuk memeriksa pengelolaan harta benda dan keuangan
Komunitas, Yayasan maupun Unit Karya non Yayasan.
Pasal 45
Selain
peraturan pengelolaan harta benda/uang yang ada, Pelayan Umum
Persaudaraan Kongregasi dapat mengeluarkan instruksi khusus mengenai
pengelolaan harta benda dan keuangan bila dianggap perlu.

XV
PENUTUP
Pasal 46
Ketentuan Penutup
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Buku Pedoman Pengelolaan
Harta Benda ini akan dibicarakan dan diputuskan Pelayan Persaudaraan
Kongregasi beserta Dewan dan Ekonom.
Pasal 47
Pedoman Pengelolaan Harta Benda ini mula berlaku tanggal bulan tahun
untuk jangka waktu empat tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dalam jangka
waktu empat tahun, kecuali bila diadakan peninjauan kembali.
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Lampiran 12 Wawancara dengan ekonom Kongregasi SFD

Hasil Wawancara dengan Ekonom Kongregasi SFD
Tentang Laporan Keuangan Kongregasi
1. Bagaimana format laporan keuangan SFD?
Format pelaporan dimulai dari buku kas, laporan manuas dengan 3rangkap
dokumen untuk dokumen ke ekonom, komunitas dan petugas,pelaporan sesudah itu
menginput seluruh data pada program myob dengan isi laporan aktivitas, neraca, cash
flow dan juga beberapa catatan penting.
2. Bagaimana proses pembagian tugas dalam keuangan Kongregasi SFD?
Tugas-tugas sudah dijabarkan dan dijelaskan pada buku pedoman keuangan SFD,
dan dalam tugas akan diberikan surat dan wawancara dengan provincial untuk tugas-tugas
yang akan dilaksanakan.
3. Bagaimana proses sosialisasi sistem dan keputusan-keputusan berkaitan
dengan keuangan?
Untuk perubahan dari manual ke sistem kami mulai dengan pelatihan secara
khusus tentang myob di Keuskupan Agung Medan, semua para bendahara Kongregasi
dilatih untuk memahami sistem, dan untuk menyiapkan sistem ke kongregasi diberikan
master kosong untuk menyesuaikan akun-akun yang dibutuhkan yang dimulai tahun 2008
dan pemberlakuan sistem budget untuk masing-masing komunitas dengan proses
sosialisasi ke masing-masing pulau, ibu komunitas dan bendahara komunitas
dikumpulkan untuk setiap pelatihan sistem dan kebijakan-kebijakan terbaru untuk
penggunaan keuangan, uang cuti, dana kesehatan dan progress pendapatan masingmasing unit, himbauan-himbauan berkaitan dengan ekonomi kreatif dan adminsistrasi
yang rapi baik pada suster yang sedang studi maupun petugas administrasi di
Yayasan.Program sosialisasi harus disiapkan mulai dari jadwal dan tempat agar masingmasing peserta dapat menjangkaunya.
4. Bagaimana sistem sentralisasi dapat direalisasikan dalam Kongregasi
SFS?
Berawal dari komunitas-komunitas yang tersebar di berbagai wilayah kalimatan,
sumatera dan jawa, sehingga ada komunitas yang berada di lahan basah da nada yang di
lahan kering, artinya ada komunitas yang mendapat banyak hadiah, donatur dengan
segala kelimpahan makan dan minuman, namun ada komunitas yang terletak di plosok,
yang kesulitan pembiayaan, melihat ketimpangan tersebut, dewan kongregasi sepakat
mengumpulkan setiap pendapatan dan menggunakan sistem budget pada setiap kebutuhan
dan berbagai pengeluaran dianggarkan, pembelian inventaris dan transportasi cuti
dianggarkan dan dibuatkan pelaporan.
Semua anggota diberikan uang saku setiap bulan untuk keperluan sehari-hari
seperti sabun, pulsa dll, bagi yang sudah berkaul kekal uang saku tidak dilaporakan ke
pimpinan komunitas, namun bag para suster yunior harus melapor pada pimpinan
komunitas, sehingga apabila komunitas ingin menambah kas komunitas untuk kegiatan-
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kegiatan sosial telah melakukan mengumpulkan dana berdasarkan kreatifitas masingmasing sehingga ada rasa memiliki sebagai SFD dan merealisasikan spritualitas sebagai
Fransiskan.
5. Bagaimana dengan sistem myob dan sistem sentralisasi apakah memiliki
kelemahan tersendiri ?
Untuk myob karena menggunakan sistem dan terkomputerisasi hal yang kerap
terjadi adalah kerusakan pada perangkat yang digunakan, terkena virus, untuk sistem
sentralisasi tidak mengalami kesulitan karena ekonom tidak bekerja sendiri karena
memiliki bendahara-bendahara baik pulau, komunitas dan dewan keuangan, sehingga job
desk dapat dilaksanakan dan aturan dapat direalisasikan karena adanya sosialisasi.
6. Bagaimana kerjasama antara Kongregasi yang juga memiliki Yayasan ?
Kongregasi sudah menyiapkan Mou dengan Yayasan menyangkut tunjangan
spiritulitas, pembiayaan yang berkaitan dengan spritualitas, traportasi, pengadaan jubah
para suster, BPJS dan perjanjian sewa menyewa tanah dan dilakukan pembayaran
kongregasi,Pengembangan SDM, biaya renovasi biara, pengecatan dll, sehingga biaya
pada masing-masing komunitas dapat berkurang.
7. Apakah ada punishment/sanksi apabila terdapat kelalaian maupun kecurangan
dalam hal keuangan di Kongregasi SFD ?
Sesuai kesepakatan dan keputusan dari Provinsial maka para anggota yang
menyalahgunakan tanggungjawab akan dikenai sangsi, dan sudah tertulis juga di buku
pedoman keuangan anatara lain mutasi dan mendapatkan tugas perutusan rumah tangga
atau tugas lainnya sesuai tingkat kefatalan ada juga pemberitahuan kepada keluarga.
8. Bagaimana Kongregasi menanggapi surat edaran dari Vatikan?
Dalam hal manajemen aset, kongregasi telah mendata setiap aset berupa tanah
maupun inventaris yang ada di setiap komunitas, untuk tranparansi dan supervisi
dilakukan berdasarkan kebijakan dewan dengan mengadakan sosialisasi keadaaan
keuangan kongregasi, progress pendapatan, pengeluaran setiap komunitas, para suster
studi untuk supervisi diadakan setiap akhir tahun, maupun saat-saat ada kasus keuangan,
untuk neraca sudah diterapkan di kongregasi, untuk konsultan kongregasi sudah memiliki
satu konsultan tetap jadi tidak banyak persepsi, untuk pendidikan para suster sudah lama
diperispakan baik studi bagian kesekretariatan, administrasi.

Yogyakarta, 15 Desember 2016
Ekonom Kongregasi SFD

Sr. M. Filomena SFD
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Lampiran 13 Bahan sosialisasi dewan keuangan SFD

HAL-HAL PRAKTIS
UANG SAKU
Uang saku para suster kk sebesar Rp 175.000,00/bulan
Uang saku suster Yunior sebesar Rp 130.000,00/bulan
UANG SUKACITA (PERNIKAHAN, TAHBISAN IMAMAT, KAUL KEKAL)
Uang untuk suka (pernikahan dan imamat) sebesar Rp 300.000,00
Ketentuan: untuk orang tua (jika menikah lagi) dan untuk saudara/i kandung.
Keuangan diambil dari komunitas dimana suster tinggal
UANG DUKACITA (KEMATIAN)
Uang duka untuk orang tua sebesar Rp 2.000.000,00 dari Pulau
Uang duka untuk saudara/i kandung (suami/istri) sebesar Rp 1.000.000,00 dari Pulau
Uang bunga dari Komunitas dimana para suster tinggal sebesar Rp 200.000,00.
Uang dukacita dari komunitas-komunitas sesuai kemampuan komunitas.
Mulai Januari 2015
UANG ULANG TAHUN
Uang ulang tahun para suster kaul kekal sebesar Rp 300.000,00,
Uang ulang tahun para suster yunior sebesar Rp 200.000,00,
HARI KONGREGASI
26 Maret, hari berdirinya kongregasi SFD, hadiah berupa buku rohani/dokumen Gereja.
17 April, HUT kemandirian SFD sebesar uang saku.
4 Oktober, Pesta Fransiskus: Uang pesta 1/2 (setengah) uang saku.
UANG SUKACITA NATAL
Uang sukacita Natal para suster kaul kekal sebesar Rp 750.000,00
Uang sukacita Natal para suster yunior mulai tahun kedua sebesar Rp 500.000,00
Uang sukacita Natal para suster pos novis sebesar Rp 250.000,00
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Lampiran 14 Rekomendasi Petunjuk Teknis Audit Internal Kongregasi SFS
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Prosedur analitik merupakan bagian penting dalam proses audit yang terdiri dari
evaluasi terhadap informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang
masuk akal antara data keuangan yang satu dengan data keuangan lainnya. Atau antara data
keuangan dengan data non keuangan. Prosedur analitik mencakup perbandingan yang paling
sederhana hingga model yang rumit yang mengaitkan berbagai hubungan dan unsur data.
Asumsi dasar penerapan prosedur analitik adalah hubungan yang masuk akal di antara data
dapat diharapkan tetap ada dan berlanjut, kecuali jika timbul kondisi yang sebaliknya. Kondisi
tertentu yang dapat menimbulkan penyimpangan dalam hubungan ini mencakup antara lain,
peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, atau salah saji.
Pemahaman

hubungan

keuangan

adalah

penting dalam

merencanakan

dan

mengevaluasi hasil prosedur analitik, dan secara umum juga menuntut dimilikinya
pengetahuan tentang kondisi keuangan yang ada. Pemahaman atas tujuan prosedur analitik
dan keterbatasannya. Oleh karena itu, identifikasi yang diambil apabila membandingkan
jumlah yang tercatat dengan yang diharapkan.
Petunjuk teknis keuangan Kongregasi SFS yang disusun untuk memberi acuan bagi setiap
komunitas dalam menginput setiap transaksi dan alur (flow chart) sistem akuntansi
kongregasi berbasis sistem informasi yang menggunakan software untuk pelaporan yang
efisien.

B. Fungsi dan Tujuan
1. Fungsi
a. Fungsi Auditor Internal.
Fungsi audit internal lebih berfungsi sebagai mata dan telinga manajemen, karena
manajemen membutuhkan kepastian bahwa semua kebijakan yang telah ditetapkan tidak
akan dilaksanakan secara menyimpang.
b. Fungsi audit internal Kongregasi SFS.
- Sebagai upaya untuk membangun sistem yang cepat, akurat dan terkendali.
- Membangun sistem akuntansi kongregasi SFS yang tersentralisasi.
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- Pengendalian internal dalam menginput dokumen transaksi dengan sistem password.
- Pelatihan untuk para suster yang berperan mengoperasikan Laporan Keuangan dengan
menggunakan sistem teknologi Informasi (TI).
2. Tujuan Auditor Internal.
a. Tujuan auditor internal.
Tujuan pelaksanaan audit internal adalah membantu para pihal-pihak yang berhubungan
manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk hal
tersebut, auditor internal akan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi,
petunjuk dan informasi berkaitan dengan kegiatan yang diperiksa. Tujuan pemeriksaan
mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang
wajar.
Tujuan utama pengendalian internal adalah menyakinkan keandalan (reliabilitas dan
integritas) informasi; kesesuaian dengan berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur dan
ketentuan peraturan; perlindungan terhadap harta entitas; penggunaan sumber daya
yang ekonomis dan efisien, serta tercapainya berbagai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
b. Tujuan audit internal Kongregasi SFS.
Petunjuk Teknis Keuangan dan Akuntansi Kongregasi (PTKAK) dimaksudkan agar
setiap komunitas dapat melakukan pengelolaan keuangan mulai dari identifikasi,
pencatatan dan peringkasan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dan disetujui
dalam persaudaraan dengan beberapa cakupan tujuan:
i.

Membantu Kongregasi dalam menyusun Laporan keuangan dari aktivitas
transaksi di komunitas dan karya.

ii.

Pengambilan keputusan oleh Pelayan Umum Persaudaraan dengan analisis
laporan keuangan oleh Bendahara Kongregasi.

iii.

Memberi informasi sumber daya ekonomi dan pengaruhnya apabil ada
penerimaan dan pengeluaran pada keuangan Kongregasi.

iv.

Menciptakan keseragaman pelaporan dan pemahaman pada seluruh
komunitas.

v.

Menjadi acuan bagi para Bendahara Komunitas dalam menginput transaksi.

C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup audit intern yaitu menilai keefektifan sistem pengendalian internal,
mengevaluasi terhadap kelengkapan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang
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dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan. Dalam
melaksanakan kegiatan pemantauannya, satuan pengawas intern akan melakukan kegiatankegiatan utama pemeriksaan yang terbagi dalam enam kegiatan, yaitu:
1. Complience test, yaitu pemeriksaan tentang sejauh mana kebijakan, rencana dan
prosedur-prosedur telah dilaksanakan, meliputi:
a.

Ketaatan terhadap prosedur akuntansi.

b.

Ketaatan terhadap prosedur operasional.

c.

Ketaatan terhadap peraturan pemerintah.

2. Verification, yang menjurus pada pengukuran akurasi dan kehandalan berbagai laporan
dan data manajemen serta evaluasi manfaat dari laporan terebut yang akan membantu
manajemen dalam pengambilan keputusan.
3. Protection of asset, pemeriksa intern harus dapat menyatakan bahwa pengendalian intern
yang ada benar-benar dapat diandalkan untuk memberikan proteksi terhadap aktiva
organisasi.
4. Appraisal of control, pemeriksaan intern merupakan bagian dari struktur pengendalian
intern yang bersifat mengukur, menilai dan mengembangkan struktur pengendalian intern
yang ada dari waktu ke waktu mengikuti pertumbuhan perusahaan.
5. Appraisal performance, suatu kegiatan pemeriksaan intern dalam suatu area operasional
tertentu yang sangat luas sehingga membutuhkan keahlian khusus.
6. Recommending operating improvements, merupakan tindakan lanjut dari evaluasi
terhadap area-area dimana rekomendasi yang akan disusun hendaknya memperhatikan
pula rekomendasi-rekomendasi sebelumnya.
D. Program Kerja
Berkaitan dengan program kerja yang hendak dicapai, maka beberapa hal yang menjadi
langkah-langkah yang dilakukan:
1. Pernyataan tujuan, dalam hal ini harus dipaparkan dengan jelas tentang tujuan yang ingin
dicapai, dikaitkan dengan kendala-kendala yang mungkin dihadapi, serta pendekatan
pemeriksaan yang digunakan.
2. Langkah kerja pemeriksaan yang memuat pengarahan-pengarahan khusus dalam
melaksanakan pemeriksaan.
Pelaksanaan pemeriksaan intern meliputi langkah-langkah sebagai berikut:
a. Perencanaan pemeriksaan.
1) Penetapan tujuan dan sasaran pemeriksaan secara efektif dan efisien serta ruang
lingkup kerja.
2) Memperoleh informasi pendahuluan atas aktivitas yang akan diperiksa.
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3) Menetapkan sumber-sumber daya yang perlu untuk mendukung pelaksanaan
pemeriksaan.
4) Komunikasi dengan semua pihak yang memerlukan pemeriksaan.
5) Melaksanakan survey lapangan untuk lebih mengenal kegiatan dan pengendalian
yang akan diaudit, serta mendapatkan saran-saran dari pihak yang diaudit
mengenai pelaksanaan pemeriksaan tersebut.
6) Menetapkan prosedur pemeriksaan.
7) Penetapan bagaimana, bilamana, dan kepada siapa pemeriksaan tersebut akan
dilakukan.
b. Pemeriksaan dan evaluasi informasi.
1) Informasi dikumpulkan dari semua pihak yang terlibat dengan sasaran dan ruang
lingkup pemeriksaan.
2) Informasi harus cukup, dapat dipercaya, relevan dan berguna sebagai dasar
temuan pemeriksaan dan rekomendasi.
3) Prosedur pemeriksaan meliputi tehnik pengujian dan tehnik pengambilan sampel
yang digunakan.
4) Mengumpulkan, menganalisis, menginterprestasikan, dan mendokumentasikan
informasi yang diperoleh.
5) Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan.
c. Komunikasi hasil pemeriksaan.
1) Mendiskusikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil temuan pemeriksaan dan
rekomendasinya.
2) Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan yang objektif, jelas, bersifat konstruktif dan
tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.
d. Tindak lanjut.
Pemeriksa intern harus memonitor dan mengawasi apakah tindak lanjut yang perlu
dilaksanakan, atau apakah manajemen organisasi telah mempertimbangkan dengan
matang semua resiko yang mungkin timbul apabila ternyata tidak ada tindakan yang
diambil berkaitan dengan hasil pemeriksaan tersebut. Selain itu tindak lanjut juga
dilaksanakan sebagai alat ukur dalam menilai efektivitas pemeriksaan yang telah
dijalankan.

Kongregasi Suster Fransiskan Sukabumi

Kertas Kerja Audit
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KETERANGAN

NERACA UNIT
DEBET
KREDIT

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas
Bank
Deposito
Piutang
Ayat Silang
Pajak dibayar dimuka
AKTIVA TIDAK LANCAR
Investasi
AKTIVA TETAP
Dana Bangunan Sarana Prasarana
Tanah
Bangunan
Kelompok I disusutkan
Kelompok II disusutkan
Kelompok III disusutkan
Akumulasi Penyusutan
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Hutang Pajak
Pengabotan
Asom
Titipan Karyawan
Titipan gaji
Hutang Pihak 3
Yang masih hrs dibayar(listrik,telp)
EKUITAS
Modal
Laba ditahan
Laba/Rugi tahun berjalan
SALDO NERACA
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PENEMUAN
DEBET
KREDIT

NERACA AUDIT
DEBET
KREDIT

KETERANGAN

NERACA UNIT
DEBET
KREDIT

PENDAPATAN
Pendapatan
Uang Gaji /honor suster
Uang Insentif dan Akomodasi

Pendapatan Lainnya
Bunga bank
Bunga deposito dan Investasi
Bunga CU/ Koperasi
Subsidi kongregasi
Sumbangan Pihak Ketiga
Sumbangan dari Yayasan MW
Sumbangan dari Yayasan ML
Sumbangan dari Yayasan Katarina L
Sumbangan dari Yayasan Yatna Yuana
Sumbangan dari Yayasan lainnya
Sumbangan dari umat dll.
Arisan
Retur (transportasi dll)
lain-lain
Penggunaan gedung
Hasil kebun
Penjualan Inventaris
Pensiun KWI
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PENEMUAN
DEBET
KREDIT

NERACA AUDIT
DEBET
KREDIT

KETERANGAN

NERACA UNIT
DEBET
KREDIT

PENGELUARAN
Biaya Operasional
BIAYA SPIRITUALITAS
Pustaka rohani
Stipendium
Rekoleksi atau retret
Kolekte
Keperluan kapel
BIAYA PERSAUDARAAN
Makan Minum
Sandang dan Pakaian
Kesehatan
Rekreasi dan Ziarah
Bahan Bakar Rumah tangga
Pesta atau hadiah
Cuti
Ulang Tahun
Transportasi umum
Tranportasi cuti
Transportasi Kanonik
Majalah atau Koran
Kontribusi Kongregasi
Pemakaman
BIAYA KARYA KERASULAN
Promosi panggilan
Sosial kemasyarakatan
Iuran
BIAYA PEMBINAAN
Kursus/diklat/ seminar
Studi
BIAYA SARANA PRASARANA
Alat Rumah Tangga
Telepon/Internet
Internet
Listrik
Air
ATK
Fotocopy/ Dokumentasi
Benda Pos/Koresponden
BIAYA PEMELIHARAAN
Sanitasi /bahan pembersih
Pemeliharaan inventaris
Pemeliharaan Kebun/taman dan ternak
Pemeliharaan bangunan
Pemeliharaan Kendaraan
BIAYA KEPEGAWAIAN
Gaji dan Lembur Karyawan
Pembinaan Karyawan
BIAYA NON OPERASIONAL
BIAYA KERJASAMA
Lintas Lembaga gerejawi, dll
Biaya administrasi dan umum
Kendaraan
PBB
Pajak dan Adm bank
Jasa Perbaikan
Upah tukang
Beban sumbangan
Beban pajak
Bunga hutang
Biaya lain-lain
SALDO LABA RUGI
LABA RUGI
SALDO AKHIR
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PENEMUAN
DEBET
KREDIT

NERACA AUDIT
DEBET
KREDIT

Lampiran 15 Daftar aset Kongregasi SFS
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Lampiran 16 Wawancara Pra survey dengan Pelayan Umum Kongregasi
Wawancara Pra Survey dengan Suster Marietta SFS, Pelayan Umum
Kongregasi SFS
(Suster Fransiskan Sukabumi).
1. Apa urgensinya Kongregasi membuat pedoman tentang sistem akuntansi dan apa
bedanya sebelum adanya pedoman ?
Pedoman diperlukan sebagai acuan bagi setiap komunitas terlebih pergantian
anggota dan pemimpian komunitas dan bendahara komunitas untuk melanjutkan
tugas, relaitasnya tanpaadanya pedoman tidak ada pegangan dan mengalami
kebingungan dan bertanya-tanya tentang sistem pembukuan yang akan dilakukan,
apabila sudah memiliki pedoman sistem akan mudah dijalankan meski tidak
memiliki latar belakang tentang pembukuan. Namun dapat dipahami karena
adanya acuan dan tuntunan dalam pengerjaannya serta paling penting setiap
komunitas cabang dapat membuat laporan yang seragam dengan satu kebijakan
yang sama sesuai dengan pedoman yang ada, ketika tidak ada program yang saya
rasakan adalah cendrung melakuka program atas rencana sendiri untuk suatu,
yang penting melihat ada sisa kas dan hanya tanda tangan laporan keuangan
setiap bulan dan saat ada rapat para dewan pelayan umum Kongregasi tanpa
memahami perkembangan aset dan keuangan untuk jangka panjang.maka akan
segera merealisasikan program pribadi , karena faktor ketidaktahuan untuk
jangka panjang bagaimana mengelola dan bagaimana analisa kas dan proses
akuntansi lainnya untuk jangka panjang, dan harapannya dengan adanya
pedoman dapat menata setiap aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi.karena
sangant dibutuhkan untuk perkembangan Kongregasi di masa depan
2. Sistem akuntansi berbasis online direncanakan akan dilakukan apa urgensinya
mengapa ingin berubah dari sistem manual ke sistem akuntansi berbasis online
atau dengan rancangan software ?
Dengan sistem Online diharapkan pelayan umum dapat mengakses
perkembangan info keuangan dimasing-masing Komunitas, memesan tiket, pulsa
dll secara online dan proses akuntansi dapat dengan singkat dikerjakan sesuai
dengan pedoman akuntansi Kongregasi. Masalah yang muncul dalam sistem
manual adalah kerapkali komunitas terlambat mengirim laporan keuangan,
sehingga saat akan melakukan rapat dewan pelayan umum untuk masa depan
Kongregasi, tertunda karena ada 2 atau 3 komunitas terlambat mengirim laporan
keuangan melebihi tanggal 10 dalam bulan, realita ketidaktertiban Komunitas,
dikarenakan sistem manual yang memerlukan waktu yang lama untuk membuat
rekapan buku besar dari setiap transaksi salah menuliskan data kekuangan pada
kolom yang disediakan, nota transaski yang hilang dan lupa ,menuliskan pada
buku kas masuk dan keluar, hal ini cukup mempelambat kinerja Kongregasi
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Lampiran 17 Laporan Pertanggungjawaban Ekonom Kongregasi
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Lampiran 18 Hasil Kapitel Kongregasi September 2016

Mengusulkan kepada Dewan Pelayan Kongregasi yang baru untuk :
1. Menyiapkan tenaga perpajakan dan Audit Internal
2. Membenahi/ menyempurnakan administrasi pengelolaan harta benda
dan keuangan, antara lain inventarisasi tanah, kendaraan, barang
berharga yang ada di komunitas beserta tabungan dan deposito.
3. Menunjuk tim yang terdiri dari ekonom, para bendahara yayasan dan
tenaga ahli untuk mencermati kepemilikan NPWP dan keikutsertaan
dalam Program Tax Amnesty.
4. Menyelesaikan pembuatan master Plan bangunan biara pusat sebelum
Juli 2017 dan menindaklanjuti sesuai dengan master plan.
5. Melaksanakan sistem sentralisasi pengelolaan harta benda.
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Lampiran 19 Notulen Kapitel Kongregasi September 2016
Sr. Bernadeth
 Pelaporan dari komunitas tertentu kurang rutin yg berakibat tertundanya
laporan ekonom. Hal ini sering diingatkan.... Tanggapan Sr. Valentina:
meskipun sudah diingatkan, jika mengirim via email sebaiknya dengan
tanda tangan ybs. Laporan Buku Bank juga tidak rutin melaporkan sebagai
laporan keuangan komunitas.
Sr. Irene:
 Laporan ‘sebaiknya’ fokus dari thn 2012 – 2016 – khususnya dari BOZ
mulai thn 2003. Tanggapan Sr. Valentina: untuk mencatat sejarah.
Tambahan Sr. Zita: sebaiknya membuat laporan khusus pada periode
2012 – 2016, karena yg sebelumnya sudah dilaporkan dalam periode
sebelumnya.
 Mengapa rata-rata tidak menyimpan di BCA? Sr. Valentina: saya sebagai
ekonom ‘ikut’ saja dengan pemimpin.
 Bagaimana dgn keikutsertaan Program Tax Amnesty? Sr. Valentina: TA
sebaiknya dikhususnya di laporan Pengelolaan Harta Benda.
Sr. Leoni:
 Pembelian tanah di jawa tengah selisih AJB dengan nilai di kwitansi
berbeda? Sr. Valentina: untuk kongregasi harus menuliskan angka yg ada
pada AJB, bisa karena kesepakatan antara pembeli, penjual dan Notaris
yg berkaitan dengan pajak.
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Lampiran 20 Rekomendasi kelompok harta benda Kongregasi
 Pengelolaan Harta Benda
1. Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Harta Benda Kongregasi sudah di
susun dengan judul buku “Aturan Pelaksanan Pengurusan Harta Benda “
dan masih dalam taraf konsultasi ke tenaga ahli ( Ibu Teti Bank
Purbadanarta Semarang ). Struktur Kongregasi dalam buku “Aturan
Pelaksanan Pengurusan Harta Benda “ belum ada, karena masih menunggu
dari Kongregasi. Dengan belum adanya struktur ini sangat mempengaruhi
cara kerja bagian keuangan. Dalam perjalanan waktu Kongregasi
membentuk
“Tim audit internal untuk Kongregasi dan Yayasan”
bagaimana kedudukan pada struktur organisasi berikut uraian tugasnya?
Sistem pengelolaan harta benda belum jelas, apakah mau sentralisasi atau
desentralisasi?
Usaha – usaha untuk menggali dan mengembangkan dana, pengaturan
hubungan kerja antara Kongregasi dan karya–karya kerasulan, pengaturan
biaya pembinaan calon dan anggota SFS, pembiayaan untuk kesehatan dan
hari tua para suster, sudah termuat dalam buku “Aturan Pelaksanan
Pengurusan Harta Benda “.
2. Komisi Pengelolaan Harta Benda SFS Periode 2012 - 2016
Pemerhati
: Sr. M. Damian SFS
Anggota
: Sr. M. Valentine SFS
Sr. M. Fidelis SFS
Sr. M. Yosepha SFS
Sr. M. Laurentia SFS
Sr. M. Giovanni SFS
Tugas menganalisa dan mencermati bangunan sudah dilaksanakan.
3. Penambahan kamar tidur sudah dengan pembangunan Rumah Philomena.
Pengadaan ruang pertemuan, renovasi kapel di Biara Pusat masih dalam
tahap pembuatan master plan dan akan menindaklanjuti berdasarkan
keputusan bersama.
4. Penyetoran iuran setiap anggota SFS kepada Ekonom Kongregasi untuk
dana hari tua sudah dengan mendaftarkan para suster yang sudah berkaul
kekal sampai usia 40 tahun di pensiun KWI.
5. Berdasarkan pertemuan dengan beberapa ahli disimpulkan bahwa IMB
tidak perlu pemutihan. Sertifikat Tanah semua sudah atas nama
Kongregasi.
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