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BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di tengah dunia yang perkembangannya cukup pesat ini sistem 

informasi sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi 

ini bukan hanya dibuthkan dalam organisasi yang mendatangkan laba 

atau organisasi bisnis namun juga pada organisasi non profit atau 

organisasi nirlaba. Organisasi non profit perlu adanya sebuah sistem 

informasi khususnya yaitu sistem akuntansi untuk menghasilkan sebuah 

informasi keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas 

dan laporan arus kas. Pelaporan keuangan organisasi non profit tersebut 

digunakan untuk menilai kemampuan entitas nirlaba untuk terus 

memberikan jasa dan memberikan pertanggungjawaban manajer 

mengenai kemampuan mengelola sumber daya entitas nirlaba yang 

diterima dari para pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan 

pembayaran kembali.  

Yayasan Fransiskus Palau Karmel sebagai sebuah organisasi nirlaba 

yang sumber dananya dari para donatur perlu merapkan sitem akuntasi 

yang baik agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih informative 

dan dapat di pertanggung jawabkan.  Oleh karena itu pada bab ini akan 

menganalisis pengelolaan sistem informasi Akuntansi berbasis PSAK 

45 serta Pembenahan Tata Kelola Yayasan Fransiskus Palau Karmel.  

 



42 
 

4.1 Pembenahan pengelolaan sistem informasi akuntansi berbasis PSAK 

45   

Pada bagian ini akan di analisis bagaimana pembenahan 

pengelolaan sistem informasi akuntansi berbasis PSAK 45 Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel agar mengetahui tahap-tahap penyelesaian 

yang tepat sesuai dengan standar Akuntansi untuk lembaga nirlaba yaitu 

PSAK 45 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

4.1.1 Menganalisis laporan keuangan  Yayasan Fransiskus Palau 

Karmel 

Berikut adalah beberapa kesalahan yang terdapat dalam 

laporan keuangan yayasan setelah penulis mengumpulkan data 

laporan keuangan yayasan dan hasil analisis serta wawancara 

via telepon dengan bendahara yayasan. Laporan keuangan 

yayasan dilaporkan setiap bulan kepada bendahara provincial 

Filipina setiap bulan. Laporan keuangan yayasan dilaporkan 

secara manual seluruh pemasukan pada sisi debet, pengeluaran 

pada sisi kredit dan tanpa menuliskan nomor pada setiap nota 

transaksi dan menginput semua laporan di excel (Dapat dilihat 

pada lampiran 2 laporan operasional kas dan buku tabungan 

yayasan) yaitu: 

1) Laporan pendapatan dan biaya yang diuraikan dari 

pendapatan penjualan, donasi dan biaya-biaya lainnya.  
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2) Laporan buku bank dengan uraian jumlah uang yang ada di 

bank, seperti pada lampiran 2.  

Berdasarkan analisis laporan keuangan yayasan Peneliti 

merekomendasikan untuk yayasan sebagai berikut yayasan perlu 

menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan pedoman/petunjuk 

keuangan Akuntansi yayasan beserta Tim yang di perlukan atau Sumber 

daya manusia yang terdiri dari bendahara yayasan maupun konsultan 

sebagai acuan dan dasar hukum internal untuk Format pelaporan 

keuangan Yayasan.  

4.1.2 Membandingkan laporan keuangan yayasan dengan format laporan 

keuangan PSAK no. 45 

Tabel 4.1 perbandingan Paragraf-paragraf PSAK 45 dan laporan keuangan 

YFPK 

 

N

o 

Kriteria 

PSAK 45 

Laporan 

Keuangan YFPK 

sesuai Tidak sesuai 

 Laporan Posisi 

Keuangan  

Laporan 

posisi keuangan 
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1 Laporan keuangan 

Yayasan meliputi 

seluruh laporan 

entitas nirlaba dan 

menyajikan total 

asset, Liabilitas, dan 

asset neto. 

Laporan keuangan 

yang disusun oleh 

Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel adalah 

laporan penerimaan 

dan pengeluaran 

keuangan bulanan 

yang dapat digunakan 

sebagai buku 

pembantu dalam 

membuat laporan 

keungan Yayasan.  

 Belum sesuai karena belum 

dalam laporan belum 

menyajikan total Aset, 

Liabilitas, dan Aset neto 

2 Pelaporan entitas 

nirlaba yang terdiri 

dari Laporan posisi 

keuangan, laporan 

aktivitas, laporan 

arus kas, dan catatan 

atas laporan 

keuangan. 

Laporan 

keuangan 

yayasan 

Fransiskus palau 

Karmel masih 

sederhana belum 

ada Laporan 

posisi keuangan, 

laporan arus kas 

dan catatan atas 

laporan 

keuangan 

 Belum sesuai karena 

belum ada Laporan 

posisi keuangan, 

Laporan aktivitas, 

dan catatan atas 

laporan keuangan  
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3 Informasi mengenai 

penyajian 

pengumpulan aset 

dan liabilitas yang 

memiliki 

karakteristik serupa 

dalam suatu 

kelompok yang 

relatif homogen. 

Belum diterapkan di 

YFPK 

  

4 Laporan posisi 

keuangan yang 

menyajikan 

kelompok aset 

neto berdasarkan 

pada ada atau 

tidaknya 

pembatasan oleh 

pemberi sumber 

daya yang tidak 

mengharapkan 

pembayaran 

kembali yaitu: 

terikat secara 

permanen, terikat 

secara temporer 

dan tidak terikat. 

Yayasan Fransiskus 

Palau belum ada 

pembagian 

berdasarkan ada atau 

tidak adanya 

pembatasan oleh 

pemberi sumber daya 

yang tidak 

mengaharapkan 

pembayaran kembali 

yaitu terikat secara 

permanen, temporer 

dan tidak terikat.  

 

 

 Belum sesuai 

karna pada 

Laporan keuangan 

Yayasan belum 

terlihat adanya 

pembagian terikat 

secara permanen, 

temporer dan tidak 

terikat 

 

 

 

 Laporan Aktivitas Laporan 

Aktivitas 
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5 Laporan aktivitas 

mencakup 

organisasi secara 

keseluruhan dan 

menyajikan 

perubahan jumlah 

aktiva bersih 

selama suatu 

periode. 

Perubahan aktiva 

bersih dalam 

laporan aktivitas 

tercermin pada 

aktiva bersih atau 

ekuitas dalam 

laporan posisi 

keuangan.  

Belum 

diterapkan oleh 

YFPK karena 

belum 

menyajikan 

perubahan 

jumlah aset neto 

selama satu 

periode yang 

tercermin pada 

posisi keuangan.  

 Belum sesuai 

karena belum ada 

laporan posisi 

keuangan 

6 Laporan aktivitas 

atau catatan atas 

laporan keuangan 

menyajikan informasi 

mengenai beban 

menurut klasifikasi 

fungsional, kelompok 

program jasa utama 

dan aktivitas 

pendukung. 

Ketentuan ini belum 

diterpkan di Yayasan 

Fransiskus palau Karmel 

 Belum sesuai karena 

belum ada laporan 

aktivitas dan catatan 

atas laporan keuangan 
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Laporan Arus Kas 

 

Laporan Arus 

Kas 

  

7 Tujuan utama arus 

kas untuk 

menyajikan 

informasi 

mengenai 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

dalam suatu 

periode dengan 

tambahan 

mengenai aktivitas 

pendanaan dan 

pengungkapan 

informasi 

mengenai aktivitas 

investasi dan 

pendanaan non kas. 

Ketentuan ini 

sudah diterpkan 

di Yayasan 

Fransiskus palau 

Karmel 

Sesuai karena 

ada laporan 

penerimaan 

dan 

pengeluaran 

kas 

 

8 Tujuan utama 

laporan arus kas 

adalah menyajikan 

informasi 

mengenai 

penerimaan dan 

pengeluaran kas 

dalam suatu 

periode. Klasifikasi 

Periode 

Hal ini baru di 

terapkan oleh 

YFPK di tahun 

2021 ini 

sehingga masih 

dalam proses  

Sudah sesuai 

namun masih 

dalam proses 

bendahara 

yayasan sudah 

mulai 

menyiapkan 

Laporan arus 

kas sejak Juni 

2021 
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Berdasarkan analisis di atas kesimpulannya adalah pada dasarnya 

format pelaporan PSAK 45 pada lembaga nirlaba berbeda dengan 

laporan keuangan entitas pada umumnya, pada Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel masih dalam proses untuk menyesuaikan laporan 

keunagannya sesuai dengan PSAK 45 namun hanya sebagian yaitu 

Laporan arus kas dan laporan aktivitas namun untuk laporan posisi 

keuangan dan pengkalisikasiannya belum ada serta belum ada catatan 

atas laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

bendahara keuangan (lampiran 6) dan bisa terlihat dalam laporan 

keuangan yayasan yang masih sederhana (Lampiran 2)  

Dari hasil pembardingan di atas terdapat dua kendala yang membuat 

laporan keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel kurang Informatif 

yaitu kendala teknis dan dan conten standar.   

1. Kedala teknis  

a. Kurang optimalnya tenaga SDM (Sumber Daya Manusia), untuk 

mengelola keuangan Yayasan dengan standar keuangan yaitu 

PSAK 45. (Dapat dilihat pada lampiran 6 hasil wawancara 

dengan bendahara yayasan) 

b. Ekonom belum memahami dan mengikuti setiap perkembangan 

maupun setiap perubahan dari PSAK yang mengalami 
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pembaharuan setiap beberapa tahun. (Dapat dilihat pada 

lampiran 6 hasil wawancara dengan bendahara yayasan) 

2. Kendala Konten standar 

a) Yayasan belum menggunakan format sesuai PSAK 45 dalam 

laporan keuangan sehingga laporan tidak informatif bagi 

pengguna laporan. (dapat dilihat pada lampiran 9 hasil 

wawancara dengan bendahara yayasan) 

b) Tidak adanya catatan atas laporan keuangan, penjabaran aset neto 

yang dapat menjelaskan sumber aset itu sendiri. (Dapat dilihat 

pada lampiran 7 hasil wawancara dengan bendahara yayasan) 

Berdasarkan analisis di atas rekomendasi yang diberikan untuk 

format laporan keuangan Yayasan Fransiskus Palau Carmel adalah 

sebagai berikut: 

 Menyesuaikan laporan keuangan dengan format PSAK 45 dengan 

penjabaran dan susuan sebagai berikut :  

1. Laporan posisi keuangan yang menjabarkan tentang aset (Aset 

lancar, aset tetap, aset lain-lain). Pada kolom liabilitas meliputi 

liabilitas jangka pendek dan panjang, selanjutnya pada aset neto 

terdiri dari aset neto terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.  

2.  Pada laporan aktivitas terdiri Perubahan aset bersih tidak terikat, 

terikat temporer dan pemanen, aset bersih terikat temporer dan 
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permanen dan terakhir kenaikan maupun penurunan aset bersih. 

Dengan pengurangan pendapatan dan beban.  

3. Laporan Arus kas : Arus kas dari aktivitas operasi (dari perubahan 

aktiva bersih meliputi penerimaan/pendapatan gaji para suster, 

pengeluaran aset bersih tidak terikat, penerimaan aset bersih 

temporer serta bebannya, arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas 

pendanaan dan kenaikan mapun penurunan kas dan bank bersih, 

saldo kas dan bank awal periode dan akhirnya.  

4. Catatan atas laporan keaungan yang menjelaskan pos-pos pada 

laporan keuangan pada yang berkepentingan dalam hal ini para 

donator.  

 Format ini direkomendasikan agar pelaporan keuangan sesuai 

dengan Standar Akuntansi di Indonesia, dengan tujuan dapat dipahami, 

dibandingkan dengan catatan yang berguna untuk menjelaskan pada 

pihak internal mapun eksternal sehingga Yayasan perlu menyiapkan 

SDM untuk menganalisis yang memberi acuan/dasar dalam mengambil 

keputusan. 

 Format laporan Keuangan menurut PSAK 45 yang 

direkomendasikan untuk Yayasan Fransiskus Palau Karmel sebagai 
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berikut:  

 

 

Gambar: 4.1 Laporaan Posisi keuangan 
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Gambar 4.2 Laporan aktivitas 
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Gambar 4.3 Cash Flow Harian 
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Mempersiapkan acuan laporan 
keuangan yayasan dengan 
menerbitkan Aturan/Petunjuk teknis 
Keuangan Akuntansi yayasan serta 
format Laporan keuangan, dan 
pembuatan software . 3 bulan 

Sosialisasi Aturan/petunjuk teknis 
keuangan Akuntansi , buku pedoman serta 
format laporan  keuangan dan 
menyesuaikan laporan keuangan  dengan 
format yang baru dan pelatihan.  4 bulan 

Proses input data dan 
evaluasi . 5 bulan 

Laporan keuangan menjadi lebih 
relevan dan sesuai PSAK 45 

 Tahapan-tahapan penyelesaian masalah yang direkomendasikan oleh 

penulis kepada Yayasan Fransikus Palau Karmel untuk mencapai tujuan 

laporan keuangan yang informatif/relevan yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 4.4 Tahapan-tahapan yang berkelanjutan 

Keterangan: 

Tahapan-tahapan diatas direkomendasikan agar laporan keuangan 

yang tepat waktu/andal yaitu:  

1. Yayasan Fransiskus Palau Karmel belum memiliki Tim khusus 

untuk menerbitkan petunjuk teknis Keuangan Akuntansi Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK 45) sehingga masih membutuhkan waktu untuk 

1 

2 

3 

4 
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pesiapannya. Hal ini sudah di usulkan kepada Yayasan dan dalam 

proses persiapan.  Sedangkan software Yayasan akan 

menggunakan sebuah sistem yang nannya Carmelite Simple 

Accounting Sistem (CSAS). Alasan mengapa Yayasan 

menggunakan sistem ini karena hasil akhir laporan keuangan di 

kirim ke bendahara umum kongregasi Carmelite Missionaries di 

Filipina sebagai salah satu donatur juga di Yayasan. Software 

sudah ada namun Tim keuangan Yayasan perlu mempelajarinya 

karena tidak semua bisa menggunakan softeware tersebut serta 

mengimputnya. Yayasan juga perlu membuat kode pada setiap 

akun untuk proses pengimputan pada sistem dan mempermudah 

untuk mengeceknya. 

2. Sosialisasi aturan atau petunjuk teknik keuangan Akuntansi, buku 

pedoman serta format laporan keuangan menyesuaikan laporan 

keuangan Yayasan dengan format yang baru dan pelatihan apikasi 

(CSAS) 

3. Proses roses input dengan pelatihan dan mengevaluasi setiap 

kesulitan.   

Di bawah ini adalah sistem informasi yang direkomendasikan untuk 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel setelah mempelajari sistem informasi yang 

dimiliki oleh Kongregasi Karmelite Missionaries. Peneliti mengikuti Sistem 

dan aplikasi yang ada di Kogregasi karena Kogregasi sebagai salah satu 

donatur ke Yayasan dan hasil akhir laporan keuangan akan dikirim ke 
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Bendahara umum kongregasi melalui Aplikasi Carmelite Simple Accounting 

Simple (CSAS) namun akan tetap menggunakan format Laporan Keuangan 

menurut PSAK 45.  

Sistem berbasis teknologi dengan software yang dirancang mengidentifikasi 

kebutuhan dalam pelaporannya 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. 

Gamabaran/Ilustrasi proses 

 

 

 

Gambar 4.5 Ilustrasi Proses sistem Imput 
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Langkah-langkah: 

1. Kebutuhan Proses 

1.1.Prosedur sistem akuntansi Yayasan Fransiskus Palau Karmel (YFPK)  

meliputi pilihan 3 item yang dapat dengan mudah mengatur transaksi 

dengan mengklik sesuai kebutuhan : 

a) Jurnal entries yaitu untuk merekor transaksi setiap hari, mendowload 

ulang transaksi jika ada kesalahan dan menghapus atau merekor ulang 

jika ada kesalahan.  

b) Chart of Accounts yaitu untuk menambah, mengedit, menghapus 

account yang berhubungan dengan angka-angka.  

c) Groups / kelompok-kelompok; daftar semua kelompok usaha yang 

menggunakan program CSAS 

2. Laporan –laporan yang terdapat dalam program tersebut atau CSAS  

Perbandingan Laporan Keuangan Yang terdapat dalam CSAS dan 

Laporan YFPK 

n

o 

Program CSAS Laporan keuangan 

Yayasan 

1 Jurnal umum (general 

journal): 

Yaitu semua transaksi 

yang diinput sesuai dengan 

kodenya pada bagian debit 

dan kredit. 

Dalam laporan keuangan 

yayasan jurnal umum ini 

sudah ada namun manual 

2 Laporan Posisi keuangan/ 

Balance Sheet: 

Yaitu semua yang 

berhubungan dengan Aktiva, 

Laporan posisi keuangan 

belum ada 
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kewajiban dan ekuitas 

yayasan 

3 Transaksi 

Pendapatan/Income 

statement: 

Yaitu transaksi yang 

berhubungan pendapatan 

yang menambah kas yayasan 

Income statement sudah 

ada menggunakan microsoft 

excel 

 

 

Tabel 4.2 perbandingan laporan keuangan Yayasan dan program CSAS 

 

Dari table perbandingan diatas maka untuk kedepannya Yayasan telah 

sepakat untuk menggunakan program CSAS ini karena lebih mudah untuk 

mengalisis laporan keuangan dan jika ada kesalahan dalam mengimput 

akan lebih mudah untuk mengecek pada bagian jurnal umum dan dan 

history 2.  

Di bawah ini adalah sebuah garmbaran mengenai CSAS dalam 

bentuk gambar. 
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Gamabar 4.6 bentuk file yang forder 
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Gambar 4.7 Bentuk jurnal Entris 

Gambar dibawah ini adalah hasil laporan keuangan setelah di 

save dan download 

 

 

Gambar 4.8 Jurnal Umum yang nampak pada CSAS 

 

Gambar 4.9 Laporan Posisi Keuangan yang di CSAS 

 

Jurnal Umum 
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Gambar 4.10. Laporan Keuangan  

 

Bagian reports nampaknya seperti pada gambar di atas. Jika ingin 

mengecek kembali laporan-laporan keuangan yang telah diimput semuanya 

ada pada bagian ini yaitu Jurnal umum, laporan aktivitas, arus kas dan 

laporan posisi keuangan. Inilah sekilas tentang CSAS. Untuk sementara 

peneliti mengusulkan untuk menggunakan software ini kepada Yayasan. Jika 

suatu saat ada Aplikasi Komputer Akuntansi yang lain seperti MYOB, 

Payroll dll, bisa pelajari lagi untuk digunakan karena ada banyak aplikasi 

namun sesuai dengan kebutuhan.  

3. Laporan Bendahara Umum atau Laporan menejer Keuangan 

Laporan Manejer keuangan (bagian ini hanya digunakan oleh Bendahara 

umum) oleh karena yayasan ini masih dibawa kongregasi Carmelite 

Missionaries makan yang menggunakan admid report adalah Provincial bursar.  
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4. REPORT OF ACCOUNTS-Budget 

Dimana semua badget diimput dan di analisis ketika mengklik 

bagian ini. Semua Pendapatan dan pengeluaran akan terlihat secara 

otomatis ketika melakukan imput semua transaksi.  

5. LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Fitur peningkatan/penurunan Aset, Liabilitas dan Ekuitas  

1.2 Sistem pengendalian 

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga asset yayasan, 

mengecek ketelitian dan kendala-kendala data akuntansi, mendorong 

efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang 

dirancang dalam SOP Pengelolaan keuangan Yayasan.  

Sistem Pengendalian Intern Yayasan  meliputi:  

1) Pembagian Tugas --- otorisasi, pencatatan, penyimpanan kas, 

pengelolaan aktiva tetap.  

Proses/langkah-langkah:  

a) Bendahara yayasan mengelola proses 

pelaporan keuangan yayasan 

b) Staff keuanagn / asistan bendahara tugas mencatat 

dan mengoperaksikan sistem yang berbasis IT.  

c) Pelatihan kepada bendahara yayasan untuk 

menggunakan password untuk mengelola 

dan menginput transaksi.  
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d) Fisik kas yang disimpan,setiap bulan 

dihitung untuk mencocokkan pendapatan dan 

pengeluaran  

e) 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. 

1. Nomor urut tercetak pada setiap dokumen. Nomor urut yang rapi 

dapat melacak proses transaksi.  

2. Dokumentasi yang baik --- penyimpanan rapi dan aman Nota-nota 

di tempel atau disusun dalam map sesuai bulan dan tahun untuk 

memudahkan pengecekan/proses audit.  

3. Monitoring berkala dan berjenjang  

Dilakukan oleh tim audit untuk mengecek proses pelaporan 

keuangan dan juga mendampingi dalam proses pelaporan dan 

memecahkan masalah/kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam 

mengerjakan keuangan yayasan baik itu dengan menggunakan 

software atau menggunakan buku petunjuk laporan keuanagan.   
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6. RAPB Sistem anggaran dan realisasinya mempermudah Audit internal 

dalam untuk menganalisis dan memberi catatan dalam setiap perubahan 

dalam pelaporan. 

 

Gambar 4.11 RAPB:   Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (budget YFPK) 
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 Pengendalian yang dilakukan oleh Yayasan Fransiskus Palau Karmel 

adalah: 

1. Yayasan Fransiskus Palau Karmel membuat RAPB pada setiap awal 

periode. Pada penerapan tujuan pengendalian untuk pelaporan internal, 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel membuat laporan keuangan setiap bulan 

kepada pihak ekternal dan juga setiap saat ada pertemuan pengurus 

yayasan.  Selain itu, terkait dengan tujuan kepatuhan, pada fransiskus 

Palau Karmel tidak terdapat dokumen secara tertulis tentang aturan-aturan 

umum pelaksanaan di yayasan.  

2. Pencegahan risiko yaitu antisipasi atas nilai-nilai prinsip yaitu transparan, 

pelaporan, dan proses pengadaan program yang sesuai dengan persetujuan 

bersama dari yayasan.   

3. Yayasan fransikus Palau Karmel melakukan penilaian dalam penerapan 

pengendalian internal. Penilaian tersebut dilaksanakan pada saat rapat 

pengurus dan antar lintas program. Terkait dengan evaluasi terpisah, 

yayasan Fransiskus Palau Karmel belum menerapkan audit internal, yakni 

badan independen yang akuntabilitasnya langsung kepada bagian 

manajemen puncak dalam hal ini bendahara provincial.  

Beberpa kekurangan yang masih terdapat pada Yayasan Fransikus Palau 

Karmel adalah: 

1) Dalam hal penilaian risiko, pada Fransikus Palau Karmel tidak 

terdapat dokumen secara tertulis tentang aturan-aturan umum 
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pelaksanaan di yayasan. Hal tersebut karena belum adanya Tim 

pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

2) Dalam hal aktivitas pengendalian, Yayasan Fransiskus Palau Karmel  

tidak belum memiliki kebijakan tertulis mengenai aktivitas 

pengendalian, sehingga proses penyampaian kebijakan hanya 

dilakukan saat pertemuan atau rapat pengurus Yayasan 

3) Dalam hal pemantauan, pada evaluasi terpisah, yayasan Fransikus 

Palau Karmel belum menerapkan audit internal, yakni badan 

independen yang akuntabilitasnya langsung kepada bagian manajemen 

puncak. 

Rekomendasi yang diajukan kepada Yayasan untuk meningkatkan 

sistem pengendalian pada yayasan agar menjadi lebih baik yaitu: 

a. Setiap kebijakan yayasan dinyatakan secara tertulis dan formal. Hal 

tersebut diperuntukkan sebagai pedoman kerja, mempermudah 

pelaksanaan dan pengawasannya, serta mempermudah pengurus 

untuk mengikuti ketentuan kebijakan tersebut. Karena dengan 

kebijakan tertulis dapat mempermudah dalam pengedaran 

kebijakan tersebut ke khayalak publik. 

b. Melaksanakan evaluasi terpisah yayasan dengan menerapkan audit 

internal dan follow up audit. Dalam hal ini, internal auditor dapat 

menghasilkan opini audit dan memberikan rekomendasi atas 

kelemahan-kelemahan yang terjadi di yayasan. Sehingga dengan 
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rekomendasi yang diberikan dapat memperbaiki sistem manajemen 

ataupun pengendalian internal, serta laporan keuangan yayasan 

yang sesuai standard dan menjadi lebih reliable.  

Kebutuhan Input: 

Meliputi semua pencatatan transaksi yang terjadi dalam catatan 

akutansi yaitu semua transaksi yang benar-benar terjadi, di jumlahkan 

dengan benar dan 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 
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dan memudahkan bendahara dalam mengkontrol 

siklus akuntansi. 

-  

b) Buku kas /buku Pembantu 

Berisi rincian transaksi dengan mencatat sesuai transaksi 

a. Input ke sistem berbasis TI (teknologi informasi) 

Input meliputi Jurnal merupakan catatan akuntansi yang 

dirancang sesuai dengan kode akun transaksi dan secara otomatis 

akan tercatat di buku besar. 

Dengan menggunakan persamaan akuntansi sperti yang 

akan dijelaskan dalam ilustrasi transaksi berikut;  

 

 

 

1. Laporan Posisi keuangan yang langsung dengan otomatis 

tercatat 

2. Laporan kinerja keuangan 
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3. Laporan modal kerja 

4. 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 

5. Catatan atas laporan keuangan adalah keterangan yang 

diberikan Bendahara berdasarkan analisis. 

4.2 Pembenahan tata kelola Yayasan Fransiskus Palau Karmel  

Tujuannya adalah untuk mengetahui pembenahan tata kelola 

Yayasan Fransiskus Palau Carmel yaitu dengan mempersiapkan SOP 

pengelolaan keuangan Yayasan, mengoptimalkan sumber daya manusia, 

menyesuaikan pelaporan keuangan dengan surat edaran untuk 

administrasi lembaga hidup bakti dari tahta Vatikan, membentuk Tim 

audit Internal untuk memonitoring laporan keuangan.  Dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

4.2.1 Menganalisis tidak adanya SOP pengelolaan keuangan 

yayasan 

Yayasan Fransiskus Palau masih berhenti pada proses konsultasi 

pada tenaga ahli, komisi maupun petugas-petugas belum 

menindaklanjuti aturan/pedoman tersebut sehingga mengalami 

kesulitan dalam memahami mengenai proses pelaporan keuangan 

pada Yayasan. 
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4.2.2  Menganalisis struktur organisasi Yayasan Fransiskus Palau Karmel.  

 Struktur organisasi yayasan Fransiskus Palau telah disusun secara 

jelas, menunjukan kerangka hubungan yang formal dengan Job 

Desknya masing-masing. Namun dalam penempatan harus sesuai 

dengan kemampuannya di bidang masing-masing bidang agar 

tercipta pelaksanaan kegiatan operasional yang efektif dan efisien. 

 

 

4.2.3 Menganalisis Sistem Pengendalian internal (SPI) YFPK 

1. Dalam lingkungan pengendalian, pada yayasan Komitmen 

terhadap kompetensi perlu ditingkatkan lagi agar dapat 

melaksanakan tugas sesuai dengan standar dan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Demikian pula dengan struktur 

organisasinya.  

2. Dalam hal penilaian risiko, pada yayasan Fransiskus Palau 

Karmel tidak terdapat dokumen secara tertulis tentang 

aturan-aturan umum pelaksanaan di yayasan. Hal tersebut 

karena belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) 

3. Dalam hal aktivitas pengendalian, Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel tidak memiliki kebijakan tertulis mengenai 

aktivitas pengendalian, sehingga proses penyampaian 

kebijakan hanya dilakukan saat pertemuan. 
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4. Dalam hal informasi dan komunikasi, Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel masih kurang karena sistem akuntansi yang 

belum lengkap khususnya Neraca tahunan belum ada 

sehingga belum dapat memberikan informasi yang akurat 

dan andal untuk pengambil keputusan. 

4.2.4 Analisis Monitoring / Audit laporan keuangan yayasan Fransiskus 

Palau Karmel 

a. Yayasan Fransiskus Palau karmel selama ini belum 

melakukan monitoring, audit evaluasi serta regulasi pada 

setiap transaksi atau pelaporan keuangan. 

b. Saat terjadi kehilangan kas dan buktinya tidak yang jelas 

karena tidak ada lampiran data yang valid belum ada yang 

menindak lajuti hal tersebut.   

c. Bendahara yayasan menjalankan tugasnya sendiri dan di 

damping oleh asistan bendahara yang tidak mempunyai latar 

belakang akuntansi sehingga mengalami kesulitan karena 

bendahara yayasan mempunyai tugas yang rangkap sehingga 

kurang efisien fokus dalam membuat laporan keuangan. Hal ini 

diketahui saat berwawancara dengan bendahara Yayasan (hasil 

wawancara dapat dilihat pada lampiran )  

Dari hasil analisis dan eavaluasi kepada Yayasan maka rekomendasi 

untuk yayasan adalah: 
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1) Yayasan menyiapkan SOP yang memuat semua aturan-

aturan, Job desk, maupun program audit. (dapat di lihat 

pada hal 52) 

2) Menyiapkan Tim audit internal untuk mengecek dan 

memonitoring semua transaksi. 

4.2.5 Menganalisis pedoaman keuangan yayasan dan pedoman dari 

Vatikan 

Dibawah ini adalah hasil analisis dari aturan edarkan oleh vatikan 

yang di arahkan kepada lembaga –lebaga yang di kelola oleh 

kongregasi-kongregasi untuk memberi perhatian pada asset dalam 

pengelolaan harta benda. 

Menurut guidelines yang diterbitkan dari Vatikan adalah sebagai 

berikut:  

a) Menciptakan apa yang diperlukan dalam struktur yang 

baru untuk beradaptasi dan mudah untuk mengelola aset 

tersebut.  

b) Menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan 

aturan-aturan internasiional dan di terima secara umum 

dari akuntansi, model pelaporan, dan kriteria evaluasi 

untuk produk neraca.  

c) Transparansi dan keandalan neraca keuangan dan 

administrasi pada fakta yang mungkin lebih baik 
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dilakukan melalui bantuan ahli sehingga memastikan 

mengangkat prosedur yang tepat, dengan 

mempertimbangkan ukuran lembaga dan karya nya.  

d) Bendahara, diberi tugas sesuai dengan yang 

kemampuannya dan mempunyai kealian teknis dalam 

membuat laporan keuangan.  

Yayasan Fransiskus Palau Karmel masih dalam proses 

pembenahan tata kelola Administrasinya, aturan/petunjuk, format 

pelaporan dan catatan-catatan yang dapat dengan mudah 

dipahami.  

a. Meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan 

b. Perlu adanya kerja sama dengan kaum awam atau yayasan 

lain dalam pembenahan tata kelola Yayasan 

c. Perlu mempersiapkan sumber daya manusia terampil dalam 

menangani atau mengelola keuangan yayasan.  

Tanggapan mengenai guidelines dari vatikan menurut hasil wawancara 

dengan bendahara yayasan belum mengetahuinya atau belum membacanya 

namun dengan pertanyaan dari peneliti menyadarkan yayasan untuk 

mengupdate dan akan menerapkan hal itu pada yayasan demi mengcapai 

suatau tata kelola yayasan yang baik.  Menurut hasil abservasi dari peneliti 

dan menganalisis laporan keuangan dari yayasan sudah sebagian diterapkan 

oleh yayasan Fransiskus Palau Karmel.  
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Berikut adalah hal-hal yang sudah di lakukan atau di terapkan di 

Yayasan yaitu:  

a. Manejemen asset sudah mulai ditata yaitu dengan mengurus sertifikat 

tanah hal ini dalam laporan keuangan yaitu terdapat biaya untuk 

mengurus sertifikat tanah dan pembayaran pajak. (Lampiran 3) 

b. Pada Yayasan masih dalam proses penataan aturan/petunjuk, format 

pelaporan dan catatan-caatatan yang dapat dengan mudah dipahami. 

Pelaporan keuangan mengggunakan Microsoft Excel (dapat dilihat 

pada lampiran .3) 

c. Transparansi keuangan dilakukan bendahara saat mengevaluasi 

keungan pada pertemuan Rapat anggaran setiap tahun pada pengurus 

Yayasan dan laporan pertanggung jawaban keuangan yayasan setiap 

bulan kepada pemimpin ekonom Provinsial kongregasi karmelite 

Missionaries di Filipina.  

d. Manajemen aset Yayasan Fransiskus Palau Karmel, sudah mendata 

aset-aset di Yayasan, namun untuk aset tetap seperti tanah masih 

dinilai berdasarkan harga beli, sehingga perlu bekerja sama dengan 

penilai aset untuk mengetahui nilai tanah saat ini agar dapat 

menyajikan nilai tanah sesuai dengan nilai pasar. 

Untuk pelaporan keuangan masih belum sesuai dengan SAK 

karena belum optimalnya tenaga administrasi pada Kongregasi 

sehingga pelaporan masih sulit dipahami dan tidak informatif. 

Mekanisme yang akan dilakukan adalah meyesuaikan format 
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keuangan dengan standar di Indonesia seperti di PSAK no. 45. Solusi 

selanjutnya Yayasan akan bekerja sama dengan konsultan untuk 

mendapatkan masukan untuk pembenahan administrasi dan tata kelola 

Yayasan yang baik.  

Berdasarkan analisis di atas berikut adalah rekomendasi tahap-

tahap penyelesaiannya: 

a. Yayasan perlu bekerja sama dengan penilai asset untuk 

menganalisis asset yayasan saat ini.  

b. Mempersiapkan SOP dengan job desk dan aturan 

keuangan hingga format laporan keuangan seuai dengan 

PSAK 45 dan mulai dengan menggunakan sistem CSAS, 

pembukuan serta pengendalian Internal.  

c. Melakukan transparansi dengan sosialisi SOP pengelolaan 

keuangan kepada semua pengurus yayasan.  
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Mempersiapkan SOP,job 
desk, aturan laporan 
keuangan dan audit internal   

Sosialisasi  SOP, job desk kesemua 
pengurus Yayasan 

Pelaksanaan tugas dan 
audit di Yayasan . 

Tata kelola yayasan yang baik 
dan benar 

Gambar tahap-tahap perbaikan laporan keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 Tahap penyelesaian berkelanjutan 

Keterangan ilustrasi:  

Dalam gambar di atas merupakan beberapa rekomomendasi tahapan untuk 

mencapai tujuan yaitu laporan keuangan yang tepat waktu dan andal yaitu:  

1. Mempersiapkan SOP, job desk, aturan laporan keuangan dan audit 

dengan aplikasi CSAS dengan mempelajari laporan keuangan dari 

kongregasi (Carmelite Missionaries) alasan mengikuti aplikasi yang 

digunakan oleh Kongregasi yaitu supaya sama.  Dan peneliti sudah 

1 

2 

3 

4 
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mempelajari berulang kali dan nanti hanya menyesuaikan dengan 

format PSAK 45.   

2. Sosialisasi SOP, Job desk dan CSAS sudah disiapkan oleh peneliti 

dan akan dilaksanakan setelah penelitian.  

3. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, evaluasi dan input laporan 

keuangan dengan CSAS untuk proses input transaksi meliputi jurnal, 

buku besar laporan aktivitas, posisi keuangan dan juga arus kas.  

Pada ilustrasi diatas tahapan-tahapan yang direkomendasikan bersifat dinamis 

sehingga Yayasan Fransiskus Palau Karmel dapat menyesuaikan sesuai 

dengan kebutuhannya. 
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Berikut ini adalah SOP yang di usulkan oleh peneliti kepada yayasan Fransiskus 

Palau Karmel:  

1. Struktur organisasi 

Struktur organisasi Yayasan Fransiskus Palau Karmel dapat dilihat pada 

bagan ini: 

 

 

Gambar 1.13 Struktur Organisasi 
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1.1 Peran dan tugas pokok direktur dan bendahara yayasan 

1.1.1 Direktur eksekutif/ Chair person 

a) Sebagai pengguna anggaran 

b) Menandatangi kerja sama dengan pihak donor 

c) Menilai dan menandatangani pengeluaran 

Bank 

d) Menilai kelayakan kegiatan yang di ajukan 

oleh pelaksana kegiatan 

1.1.2 Peran Internal Audit   

1. Melakukan pemeriksaan atas pengendalian Internal 

Yayasan 

2. Pelaksanaan pengawasan kinerja pegawai 

3. Memberikan rekomendasi kepada direktur dan bendahara 

atas perbaikan-perbaikan pengendalian Internal  

4. Pengawasan keuangan dan pengawasan asset 

5. Menyusun laporan pemeriksaan  kepada ketua yayasan 

6. Menguji dan mengevaluasi pengendalian sistem 

menejemen resiko sesuai dengan kebijakan yayasan 
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7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan 

tidak lanjut perbaikan yang telah disarankan kepada 

yayasan.  

 

1.1.3 Peran Bendahara yayasan  

a. Peran Strategis, yaitu peran untuk memberikan 

pengaruh positif pada status dan performas 

lembaga atau yayasan, melalui penyajian Laporan 

Keuangan secara cepat dan akurat sesuai dengan 

Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) 

b. Peran teknis, yaitu peran untuk meningkatkan 

kinerja pimpinan melalui pembuatan sistem dan 

prosedur keuangan. 

c. Peran pendukung, yaitu peran untuk memberikan 

manfaat positif kepada pihak lain melalui 

pendistribusian informasi keuangan. 

1.1.4 Tugas Pokok Bendahara Yayasan 

a. Bersama Direktur eksekutif yayasan membuat 

rencana anggaran untuk kegiatan yayasan 

b. Melayani kebutuhan keuangan untuk kegiatan 

operasional yayasan. 
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c. Membuat laporan keuangan yayasan, baik laporan 

keuangan program maupun laporan keuangan 

Yayasan 

d. Mengkoordinir pekerjaan bagian keuangan dan 

kasir kas kecil. 

1.1.5 Uraian Tugas bendahara yayasan 

a) Menyusun SOP Keuangan Yayasan. 

b) Mendesain formulir formulir keuangan antara 

lain: formulir bukti kas, formulir bukti bank, 

formulir permohonan dan pertanggung jawaban 

uang muka, formulir perjalanan Dinas, formulir 

pembayaran gaji, dan formulir keuangan lainnya. 

c) Memberikan orientasi kepada staf keuangan 

fungsi dan tata cara penggunaan formulir tersebut 

Kasir Kas Kecil dan Staf Pembukuan. 

d) Membuat Anggaran Tahunan dan Anggaran 

Proposal bersama Direktur Eksekutif. 

e) Mensupervisi pekerjaan pekerjaan yang dilakukan 

oleh Staf Keuangan, Kasir KasKecil dan Staf 

Pembukuan. 

f) Membuat Penggajian untuk staf lembaga. 
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g) Menyusun Laporan Keuangan Program  

h) Menyusun Laporan Keuangan Lembaga yang 

terdiri dari:  Laporan Posisi Keuangan/Neraca, 

Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Buku 

besar, Buku Bank dan Status anggaran program 

i) Menyusun Laporan Keuangan untuk Kepentingan 

Perpajakan. 

j) Memberikan informasi dan laporan tertulis kepada 

ketua yayasan mengenai perkembangan dan posisi 

keuangan lembaga. 

1.2 Uraian Tugas Staf Keuangan (Finance) 

1. Menyiapkan Bukti Penerimaan Bank untuk penerimaan dana 

secara tunai. 

2. Menyiapkan Bukti Penerimaan Bank untuk penerimaan dana 

yang masuk kerekening Bank (via transfer). 

3. Menyiapkan Permohonan Permintaan Kebutuhan Dana kepada 

ketua yayasan 

4. Menyiapkan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran secara 

tunai. 
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5. Meminta tandatangan Bukti Penerimaan Bank dan Bukti 

Pengeluaran Bank daripihakpihak yang berhubungan dengan 

transaksi yang terjadi. 

6. Mencatat Bukti Penerimaan Bank dan Bukti Pengeluaran Bank 

pada Buku Bank. 

7. Memverifikasi kesesuaian antara bukti pendukung dengan 

pertanggungjawabanpenggunaan uang muka oleh pengguna 

(Kasbon). 

8. Merapikan bukti pendukung baik bukti pendukung internal 

maupun eksternal. 

9. Menyerahkan bukti internal (Pengeluaran Bank dan Penerimaan 

Bank) besertabukti pendukung eksternal kepada Staf 

Pembukuan. 

10. Menyiapkan Form Bon Permintaan Uang Pengisian Kembali 

Dana Kas Kecil 

1.3 Alur Sistem Keuangan 

Secara garis besar, sistem keuangan dan akuntansi Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel mencakup lima bagian, yaitu sistem 

perencanaan, penganggaran, tahap penerimaan, tahap pengeluaran 

dan tahap pelaporan. 
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8. Sistem Perencanaan terdiri dari beberapa prosedur yaitu 

Perencanaan Strategis, Perencanaan Tahunan dan 

Perencanaan Triwulan 

9. Sistem Penganggaran terdiri dari beberapa prosedur yaitu: 

Prosedur Penyusunan Anggaran Tahunan, Penyusunan 

Proposal, Perubahan Anggaran Tahunan dan Perubahan ke 

Lembaga Donor 

10. Sistem Penerimaan terdiri dari beberapa prosedur yaitu: 

Prosedur Penerimaan Dana via Kas/Cek/Bilyet Giro, Dana 

via Bank (Transfer) dan barang.  

11. Sistem Pengeluaran terdiri dari beberapa prosedur yaitu  

 Sistem Pengeluaran – Pengelolaan Uang Muka, 

Prosedur Pengajuan Uang Muka dan Prosedur 

Pertanggung jawaban Uang Muka 

 Sistem Pengeluaran – Pengelolaan Dana Kas 

Kecil yaitu: Prosedur Pembentukan Dana Kas 

Kecil, Pengeluaran Dana Kas Kecil dan Pengisian 

Kembali Dana Kas Kecil 

 Sistem Pengeluaran – Pengelolaan Biaya 

Personil yaitu:  Prosedur Perhitungan dan 

Pembayaran Biaya Personil 
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 Sistem Pengeluaran – Pengadaan Barang/Jasa 

yaitu: Prosedur Permintaan Pengadaan 

Barang/Jasa, Pemilihan Penyedia Barang 

(Supplier)/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa dan 

Prosedur Pembayaran Barang/Jasa 

1.4 Tahap Pelaporan terdiri dari beberapa prosedur: 

a. Prosedur Verifikasi Dokumen 

b. Proses Akuntansi 

1.5 Prosedur Perencanaan 

Perencanaan merupakan tahapan yang sangat penting bila 

dibandingkan dengan fungsifungsi pengelola organisasi yang 

lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.  

Dalam perencanaan, pengelola organisasi memutuskan apa yang 

harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya 

dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan yang baik dapat 

dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan 

datang, dimana perencanaan dan kegiatan yang diputuskanakan 

dilaksanakan pada periode saat rencana itu dibuat. 

1.5.1 Perencanaan Strategis 

1. Rencana Strategis dilakukan sekurangkurangnya 3 

tahun sekali diikuti oleh Dewan Pembina, Dewan 

Pengawas, Dewan Pengurus, dan Ketua yayasan 
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2. Rencana Strategis bertujuan untuk mereview dan 

merefleksikan latar belakang, orientasi dan citra 

diri lembaga berdasarkan Visi, Misi dan Nilai yang 

telah disepakati; mengkaji kekuatan, kelemahan, 

kesempatan dan ancaman terhadap lembaga 

(analisis SWOT); mengkaji isuisu strategis dan 

menyusun kerangka logis (logical framework) 

yayasan untuk 35 tahun ke depan.  

1.5.2  Perencanaan Tahunan 

1) Rencana Tahunan disusun berdasarkan Logical 

Framework yang telah dirumuskan dalam 

Rencana Strategis. 

2) Rencana Tahunan dilakukan oleh Direktur 

Eksekutif dan Dewan Pengurus. 

3) Rencana Tahunan dilakukan untuk merumuskan 

dan mengesahkan Rencana Program dan Rencana 

Anggaran Tahunan; mengesahkan Laporan 

Keuangan dan Laporan Program; meninjau 

kembali peraturan atau kebijakan organisasi serta 

membuat keputusankeputusan penting yang 

berkaitan dengan keberlangsungan organisasi. 
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1.5.3 Perencanaan Triwulan 

a. Rencana Triwulan disusun berdasarkan Rencana 

Tahunan yang telah dirumuskandalam Rapat Kerja 

Tahunan. 

b. Rencana Triwulan disusun oleh Direktur Eksekutif. 

c. Rencana Triwulan dilakukan untuk memastikan 

agar seluruh program kerja tahunan dapat 

dilakukan tepat waktu dan mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan 

1.6 Prosedur Penganggaran 

a. Identifikasi kegiatankegiatan yang akan dilakukan secara 

lebih rinci. Kegiatan yang dilakukan dalam program harus 

disesuaikan lebih dahulu dengan tujuan (goal), outcome, 

dan output yang terdapat dalam visi dan misi lembaga. 

b. Menyiapkan perencanaan yang mengacu pada rencana 

program. Yayasan Fransiskus Palau Karmel (YFPK) harus 

merumuskan rencana anggaran yang seimbang, dimana 

biayabiaya yang ada dapat tertutupi oleh sejumlah sumber 

daya yang ada. Hal ini diperlukan untuk mengurangi 

ketergantungan pada satu sumber saja dan memastikan 

organisasi dapat tetap beroperasi jika salah satu atau lebih 

sumber keuangan sudah berhenti.  
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c. Aturan umum dalam rencana anggaran yakni pendapatan 

dapat bersumber dari masyarakat, lembaga donor atau 

sumber lain yang sah, sesuai dengan yang diatur dalam 

AD dan pengeluaran terdiri dari biaya program dan biaya 

operasional (overhead). Setiap item biaya dibuat sedetail 

mungkin misalnya berapa orang yang terlibat, berapa unit, 

berapa jam/hari, dsb. 

d. Dalam perencanaan anggaran harus mengefisiensikan 

biaya operasional atau biaya overhead untuk mendukung 

tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Biaya operasional atau biaya overhead tidak 

boleh lebih besar dari biaya program. 

e. Pada setiap triwulan, akhir tahun dan pada akhir periode 

kegiatan, laporan realisasi anggaran harus selalu 

diperbaharui dengan aktualisasi penerimaan dan 

pengeluaran. Dengan membandingkan antara rencana 

anggaran dengan realisasi, pengelola organisasi akan 

mengetahui apakah program tersebut beroperasi sesuai 

dengan rencana atau tidak, termasuk di mana keperluan 

pemotongan biaya dan pengembangan sumber penerimaan 
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1.7 Prosedur Penerimaan Dana  

a) Untuk menampung dana-dana lembaga, perlu dibuka rekening 

bank dalam bentuk Rekening yang ditanda tangani oleh dua 

orang atau lebih, Direktur Eksekutif dan Manajer Keuangan. 

b) Untuk menampung dana program/proyek yang berasal dari 

lembaga donor (penyandang dana), setiap lembaga donor 

dibuatkan rekening bank tersendiri yang terpisah dari rekening 

bank lembaga donor lainnya untuk memudahkan identifikasi 

penerimaan dan pengeluaran biaya program dari masingmasing 

program. 

c) Adapun jumlah rekening bank yang dibuka tergantung 

kebutuhan lembaga dengan memperhatikan asas efisiensi dan 

kemanfaatannya. 

d) Seluruh penerimaan tunai wajib dibuatkan bukti penerimaan 

berupa Kwitansi Penerimaan dan diserahkan/dikirimkan kepada 

pihak Pengirim Dana. 

e) Seluruh penerimaan dana dari Lembaga Donor dan Donatur 

Lainnya wajib dibuatkan Surat Konfirmasi Penerimaan Dana 

dan Ucapan Terima Kasih yang ditandatangani Direktur 

Eksekutif. 
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f) Setiap penerimaan dana dari Lembaga Donor dan Donatur 

Lainnya harus disetor ke rekening bank yang telah dibentuk 

sesuai dengan peruntukkannya. 

g) Seluruh penerimaan uang tunai harus disetor ke Rekening Bank 

lembaga selambatlambatnya pada keesokan harinya. 

h) Pada saat penyetoran ke bank, wajib dibuatkan Bukti 

Penerimaan Bank dengan melampirkan Slip Setoran Bank dan 

Kwitansi Penerimaan dan dicatat pada Buku Bank hari itu juga. 

 

 

1.8 Prosedur Pengeluaran 

a. Semua pengeluaran uang, kecuali untuk pengeluaran-

pengeluaran kecil yang dilakukan melalui kas kecil, harus 

dilakukan dengan menggunakan Cek/Bilyet Giro/Formulir 

Penarikan (withdrawal form)/Aplikasi Transfer (transfer 

application) dan didukung oleh Bukti Pengeluran Bank dan 

bukti pendukung lainnya yang telah disetujui pejabat 

berwenang. 

b. Semua Cek/Bilyet Giro/Formulir Penarikan (withdrawal 

form)/Aplikasi Transfer (transfer application) yang dikeluarkan 

harus ditandatangani minimal oleh dua orang yang diberi 

wewenang untuk hal tersebut. 
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c. Bagian keuangan tidak diperkenankan mengeluarkan 

uang/membuka Cek/BilyetGiro/Formulir Penarikan 

(withdrawal form)/Aplikasi Transfer (transfer application) 

tanpa otorisasi pejabat yang berwenang. 

d. Cek/Bilyet Giro yang masuk, batal atau yang ditunda 

pembayarannya harus disimpan untuk kepentingan lembaga 

e. Semua dokumen pembayaran harus dicap”LUNAS” disertai 

tanggal pembayaran setelah pembayaran dilakukan atau harus 

diparaf oleh pejabat berwenang. 

f. Pada setiap akhir bulan bagian akuntansi akan membuat 

rekonsiliasi bank 

1.9 Sistem PengeluaranPengelolaan Uang Muka (Kasbon) dan Kas 

Kecil (Petty Cash) 

a. Seluruh pengajuan uang muka kegiatan wajib dilengkapi 

anggaran yang telah disetujui Direktur Eksekutif. 

b. Pengajuan uang muka harus sudah diterima Bagian Keuangan 

paling lambat 1(satu) minggu sebelum kegiatan dimulai. 

c. Pembayaran Uang Muka dilakukan melalui penyerahan uang 

tunai ke pemeganguang muka atau transfer bank atau ke 

rekening Pemohon. 

d. Uang muka hanya diberlakukan untuk biayabiaya yang harus 

dibayar dilokasikegiatan. Biayabiaya yang dapat diterbitkan 

tagihan/invoicenya dari pihak ketiga akan dibayarkan langsung 
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oleh Bagian Keuangan melalui transfer ke rekening pihak 

ketiga. 

e. Pertanggungjawaban uang muka wajib dilakukan paling lambat 

7 (tujuh) harisetelah kegiatan berakhir dengan melampirkan 

bukti pendukung eksternal. 

f. Kelebihan uang muka agar segera disetor ke rekening Bank 

lembaga atau diserahkan ke Bagian Keuangan lembaga. 

g. Kekurangan uang muka agar segera dibayarkan Bagian 

Keuangan kepada Pemohon setelah Laporan 

Pertanggungjawaban direview Staf Pembukuan. 

h. Pengajuan uang muka berikutnya untuk proyek yang sama 

tidak dapat diterbitkan bila uang muka sebelumnya belum 

dipertanggungjawabkan. 

i. Realisasi biaya setiap kegiatan bisa overspend atau underspend 

sesuai bukti transaksi dalam satu program tetapi secara 

keseluruhan satu program tidak boleh melampaui anggaran. 

j. Besarnya Dana Kas Kecil diusahkan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pengeluaran rutin Kantor selama sebulan dan 

ditetapkan melalui Keputusan Direktur Eksekutif atau melalui 

Keputusan Rapat Staf (Notulen Rapat Staf). 

k. Setiap pengeluaran kas kecil harus didukung dengan Bukti 

Pengeluaran Kas Kecil yang disetujui oleh pejabat yang 

berwenang dan disertai dengan bukti 
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l. Pembayaran lainnya serta dicatat dalam Ikhtisar Pengeluaran 

Kas Kecil. 

m. Semua dokumen pembayaran harus dicap”LUNAS” disertai 

tanggal pembayaran setelah pembayaran dilakukan. 

n. Pengisian kembali Dana kas kecil dilakukan pada saat Dana 

kas kecil menipis. Pengisian kembali sebesar jumlah 

pengeluaran kas kecil yang dilakukan dengan menggunakan 

Ikhtisar Pengeluaran Kas Kecil sebagai dasar untuk pembuatan 

Bukti Pengeluaran Bank. 

o. Perhitungan Dana kas kecil (cash opname) secara tibatiba akan 

dilakukan oleh Manajer Keuangan untuk memeriksa 

pertanggung jawaban pemegang dana kas kecil. 

1.10 Sistem Pengeluaran Pengelolaan Biaya Personil 

a. Struktur gaji dan honor masingmasing staf ditetapkan 

dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani 

oleh Direktur Eksekutif dan Staf yangbersangkutan. 

b. Tanggal penggajian adalah setiap tanggal 28 dalam bulan. 

Apabila tanggal 28 jatuh pada hari Sabtu/Minggu, maka 

penggajian dilakukan pada tanggal 26 atau 27. Apabila 

tanggal 28 jatuh pada hari libur, maka penggajian 

dilakukan padatanggal 27. 

c. Pembayaran gaji dan honor dilakukan melalui transaksi 

kas maupun transfer ke rekening bank masingmasing staf 
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1.11  Sistem PengeluaranPengadaan Barang/Jasa 

a. Semua permintaan pengadaan barang/jasa harus sesuai 

dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

b. Semua permintaan pengadaan barang/jasa yang tidak ada 

anggarannya, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu 

dari Direktur Eksekutif dan Dewan Pengurus. 

c. Semua permintaan pengadaan barang/jasa dilakukan 

setelah ada PermintaanPembelian dan Order Pembelian 

yang ditanda tangani oleh Direktur Eksekutif. 

d. Pengadaan barang dilakukan dengan membandingkan 2–3 

penyedia barang/jasa (supplier/vendor). 

e. Orang/bagian yang meminta, bertanggung jawab untuk 

memeriksa spesifikasi teknis dan kualitas dari barang yang 

dibeli tersebut. 

1.12 Mekanisme pengawasan keuangan 

Pengawasan keuangan  yayasan selama ini sudah berjalan namun 

hanya sekali saja yaitu di tahun 2020 sesuia hasil wawancara 

dengan Sr. Wihelmina Mau Lalu, CM sebagai pengawas Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel.  Pemeriksaan yang dilakunkan oleh 

pengawas yaitu catatan transaksi, saldo kas, serta mengawasi 

pembangunan dan menjadi catatan baginya untuk melaporkannya 

kepada ketua yayasan. Setelah dilakukan wawancara dengan 
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pengawas yayasan dapat dikatakan bahwa mekanisme pengawasan 

keuangan yayasan sudah berjalan namun belum maksimal karena 

hanya setahun sekali dan hanya satu orang saja. Sebaiknya ada 2 

sampai 3 orang atau bentuk Tim pengawas khusus untuk yayasan. 

Pengawas juga belum ada pedoman atau panduan apa saja yang 

akan dikerjakan sebagai pengawas supaya lebih efektif tugasnya.  

Table dibawa ini adalah usulan yang diberikan kepada Pengawas 

Yayasan dalam menjalankan tugasnya.  

 

Jenis 

pengawa

san 

Penang

ung jawab 

Prosedur 

Audit Fisik Manejer 

keuangan/menejer 

lapangan 

a. Memeriksa catatan transaksi 

b. Memeriksa fisik kas dan 

saldo kas 

c. Mengisi form pemeriksaan 

saldo kas 

d. Memeriksa dan 

menandatangani form 

penerimaan barang 

e. Menyelesaikan masalah bila 

terdapat selisih saat 

pemeriksaan 

f. Pemeriksaan kas/barang 

minimal seminggu sekali dan 

pada saat transaksi 

pembelian 

barang/perlengkapan 
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Audit 

menejemen/ 

Audit 

kepatuhan 

Direktur eksekutif a. Memeriksa biaya operasional 

dan aktivitas dan 

membandingkan hasil 

capaian 

b. Memeriksa laporan/bukti 

apakah prosedur keuangan di 

patuhi 

c. Permeriksaan dilakukan 

pertriwulan 

d. Bila ditemukan 

penyimpangan keuangan 

membentuk tim untuk audit 

bersama 

e. Direktur akan mengambil 

tindakan menejemen 

berdasarkan hasil audit 

(teguran, pemecatan atau 

rotasi) 

Audit lembaga Kantor Akuntan 

 Publik 

a. Audit lembaga dilaksanakan 

jika dana penerimaan 

lembaga pertahun lebih dari 

Rp. 500.000.000 

b. Bagian keuangan 

menyiapakan dokumen 

keuangan lembaga 

c. Audit dilaksanakan sekali 

setahun atau periode prajek 

d. Hasil pemeriksaan auditor 

dituangkan dalam bentuk 

laporan tertulis 

Badan pengawas a. Membandingkan laporan 

kegiatan dan keuangan untuk 

melihat dampak terhadap visi 

misi 

b. Pemeriksaan dilaksanakan 
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pertahun 

c. Hasil audit dituangkan dalam 

bentuk rekomendasi 

 

 

Tabel 4.3 Mekanisme Pengendalian Keuangan Yayasan 

1.13 Sistem Pelaporan Keuangan 

Pencatatan dan pembukuan dilakukan dengan menggunakan 

konsep “historical cost”dan disajikan sesuai dengan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 45 tentang Pelaporan 

Keuangan Organisasi Nirlaba di Indonesia. Laporan keuangan 

menurut PSAK 45 akan menyajikan jumlah masingmasing 

kelompok Aktiva, passive dan aktiva bersih  

a. Aktiva 

Aktiva adalah segala bentuk harta/inventories yang digunakan 

untuk pelayanan kepada masyarakat. Aktiva terdiri atas:  

 Aktiva lancar adalah; harta/aset/sumberdaya yang 

dimiliki oleh organisasi yang habis dalam sekali pakai. 

Yang termasuk dalam active lancar adalah kas, piutang 

perlengkapan Kantor, persediaan barang dan lain-lain.  

 Aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh organisasi 

yang memiliki umur ekonomis jangka panjang (lebih 

dari 1 tahun). Yang termasuk dalam aktiva tetap adalah 
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gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, 

kendaraan dan lain-lain.  

b. Passiva 

Passiva adalah segala kewajiban lembaga dan modal kerja 

lembaga. Kewajiban lembaga dibagi dalam tiga kelompok yaitu 

 Hutang jangka pendek adalah hutang organisasi pada 

pihak ketiga yang dibatasi dalam waktu satu tahun 

termasuk hutang kegiatan yang belum terlaksana pada 

masa periode berjalan.  

 Hutang jangka panjang yaitu hutang lembaga pada 

pihak ketiga yang pelunasannya lebih dari satu tahun.  

c. Aktiva bersih 

Aktiva bersih dibagi kedalam 3 kategori yaitu sebagai berikut 

 Aktiva bersih tidak terikat adalah bagian dari aktiva 

bersih yang penggunaannya tidak dibatasi oleh donator. 

 Aktiva bersih sementara adalah bagian dari aktiva 

bersih yang penggunaannya dibatasi oleh waktu atau 

dapat dipindahkan oleh organisasi dengan melakukan 

stipulation (pembatasan penggunaan) 

 Activa bersih terikat adalah bagian dari active bersih 

yang penggunaannya dibatasi oleh donator yang tidak 
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memiliki pembatasan waktu dan tidak bisa dipindahkan 

oleh organisasi 

1.14  Periode Akuntansi 

a) Periode akuntansi/tahun buku yang digunakan adalah 

1 tahun yaitu dimulai sejak tanggal 1 Januari dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember untuk setiap tahun 

buku. 

b)  Laporan Keuangan dan Waktu Penyampaian 

Laporan keuangan yang harus disusun oleh Manajer 

Keuangan terbagi dalam laporan triwulan dan tahunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


