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Lampiran I 
 

Pertanyaan wawancara pengurus  Yayasan Fransiskus Palau Carmel 

A. Pengurus Yayasan 

a. Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Fransiskus Palau Carmel? 

b. Bagaimana struktur organisasi/kepengurusan Yayasan Fransiskus 

Palau Carmel? 

c. Apakah Yayasan Fransiskus Palau Carmel   memiliki AD/ART 

yayasan? 

d. Apa visi-misi Yayasan Fransiskus Palau Carmel? 

e. Program-program apa saja yang dijalankan oleh Yayasan Fransiskus 

Palau Carmel? 

a. Transparansi 

1. Apakah masyarakat/publik dapat dengan mudah 

melihat visi-misi Yayasan Fransiskus PK? 

2. Apakah yayasan selalu menginformasikan kegiatan-

kegiatan YFPK kepada masyarakat? 

3. Apakah YFPK selalu memberikan laporan keuangan 

dan kegiatannya kepada donatur atau pihak terkait? 

4. Dalam setiap program kegiatannya, apakah YFPK 

selalu menginformasikan sasaran-sasaran 

kegiatannya? 

5. Bagaimana cara YFPK memberikan informasi 

yayasan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan 

informasi pada YFPK? 

6. Apakah YFPK memiliki dewan penasihat untuk 

memberikan masukan kebijakan dan strategi? 

b. Akuntabilitas 

1. Apakah YFPK memiliki organ yang lengkap sesuai 

dengan struktur organisasi yayasan? 



107 
 

2. Apakah setiap organ FFPK sudah menjalankan kerjanya 

sesuai fungsinya masing-masing? 

3. Bagaimana Cara YFPK menentukan tugas dan tanggung 

jawab pada setiap organ? 

4. Apakah YFPK sudah berperilaku sesuai dengan peraturan 

(AD/ART) yayasan? 

5. Apakah YFPK memiliki SOP pengelolaan keuangan 

dalam melakukan kegiatan serta diketahui pihak-pihak 

terkait? 

c. Responsibilitas 

1. Apakah YFPK mempunyai peraturan-peraturan 

tersendiri yang menjadi pedoman dalam setiap 

kegiatan? 

2. Bagaimana sistem peraturan tersebut dibuat? 

3. Apakah peraturan tersebut merujuk kepada peraturan 

perundang-undangan tertentu? 

4. Apakah yayasan mengadakan program 

pemberdayaan kepada masyarakat? seperti apa 

bentuknya   

 

d. Independensi 

1. Apakah YFPK terlalu didominasi oleh beberapa 

orang atau kelompok tertentu? 

2. Apakah terdapat ketimpangan tanggung jawab antar 

masing-masing organ di YFPK? 

3. Apakah ada suatu pihak yang mempengaruhi 

jalannya kegiatan YFPK selain pada dewan 

penasihat? 

4. Bagaimana cara yayasan menyikapi 

golongan/kelompok dari luar YFPK yang 
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memberikan sumbangan kepada YFPK namun harus 

mendapatkan timbal baliknya? 

 

 

e. Fairness (Kejujuran dan kesetaraan) 

1. Apakah penasihat dan pihak luar (misal donatur tetap) 

diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan 

program kepada YFPK ? 

2. Apakah sistem komunikasi di pada setiap organ yayasan 

sudah efektif dilakukan? 

3. Bagaimana cara YFPK memberikan kesempatan kepada 

masyarakat apabila ada seseorang yang ingin masuk menjadi 

pengurus YFPK? 

 

 

 

B.  Wawancara dengan  bendahara yayasan 

1. Bagaimana format laporan keuangan Yayasan Fransiskus Palau 

karmel? 

2. Apa saja dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun 

laporan keuangan Yayasan Fransiskus palau Karmel? 

3. Apakah ada atau tidak kode akun pada laporan keuangan Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel? 

4. Apakah laporan keuangan yayasan sudah sesuai dengan PSAK 45 

dan Kapan PSAK No. 45 mulai digunakan Yayasan Fransiskus 

Palau karmel dalam penyusunan laporan keuangannya? 

5. Apa tujuan dibuatnya laporan posisi keuangan yayasan Fransiskus 

palau Karmel 

6. Apakah aset telah disajikan secara terpisah berdasar ada atau 

tidaknya pembatasan penggunaannya oleh penyumbang? 
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7. Apa tujuan dari dibuatnya laporan aktivitas Yayasan Fransiskus 

Palau Karmel? 

8. Apa tujuan dibuatnya laporan arus kas yayasan fransiskus Palau 

karmel? 

9. Dalam laporan arus kas, apakah organisasi telah melaporkan arus 

kas selama periode tertentu dan mengklasifikasikannya 

berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan? 

10. Bagaimana selama ini evaluasi/Monitoring keuangan dilakukan 

dalam yayasan Fransiskus Palau Karmel.  

11. Terobosan apa yang dilakukan Yayasan dalam hal keuangan?  

12. Bagaimana Yayasan menanggapi surat edaran dari Vatikan 

mengenai pedoman administrasi? 

 

HAMBATAN DALAM PENERAPAN PSAK NO. 45 

 

1. Apakah anda sudah mengetahui dan memahami isi dari PSAK No. 45? 

2. Berapa jumlah staf bagian keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel? 

3. Apakah semua staf bagian keuangan memiliki latar belakang pendidikan 

ekonomi atau akuntansi? 

4. Apakah semua aturan dalam PSAK No. 45 dapat diterapkan pada 

penyusunan laporan keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel? 

5. Menurut anda apakah Yayasan Fransiskus Palau Karmel sudah 

menerapkan PSAK No. 45 secara keseluruhan dalam penyusunan laporan 

keuangannya? 

6. Apakah selama ini ada hambatan atau kendala dalam menerapkan PSAK 

No. 45 di Yayasan Fransiskus Palau Karmel? 

 

C. Pertanyaan untuk guideline yang dari vatikan.  

1. Apakah yayasan mengetahui tentang guideline dari Vatikan? 

2. Bagaimana Yayasan menanggapi surat edaran dari Vatikan 

mengenai pedoman administrasi? 
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3. Apakah Yayasan akan menerapkannya juga dalam pengelolaan 

administrasi Yayasan? 

 

 

Lampiran 2 

Format Laporan Keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel 
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Lampiran 3 hasil wawancara dengan pengurus Yayasan Fransiskus 

Palau karmel  

1. Bagaiman asejarahberdirinyaYayasanFransiskus Palau Carmel? 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel (YFPK) dikelolah atau diatur 

oleh Missionaris Karmel. Carmelite Missionaries adalah 

kongregasi wanita yang didirikan pada tahun 1860 oleh Beato 

Francisco Palau y Quer, OCD di Spanyol. Carmelite Missionaries 

memulai misinya di Indonesia pada tahun 1996 dan memperluas 

upaya misionarisnya terutama di daerah pedesaan. 

YayasanFransiskus Palau Karmel (YFPK) berkedudukan di 

Noelbaki, KabupatenKupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

The Foundation (Yayasan) itself was founded and legally 

recognized by the government on April 18, 2017 

2. Bagaimana strukturorganisasi/kepengurusanYayasan Fransiskus Palau 

Carmel? 

a. Ketua Pembina: Sr. Mereciana Yulita Fin Tae, CM 

b. Anggota Pembina: Sr. Casianan Grace Forro, CM 

c. Pengawas: Sr. Wilhelmina Mau Lalu, CM 

d. Ketua Pengurus: Sr. elfrida Maria Triyani Seran, CM 

e. Wakil Ketua: Sr. Maria Gaudensia Wilhelmina Bria, 

CM 

f. Sekretaris: Sr. Irene Beatrix Noni, CM 

g. Bendahara: Sr.Yuliana Romani Najul, CM 

h. Wakil Bendahara: Sr. Maria Roswita Boe, CM 

3. ApakahYayasanFransiskus Palau Carmel   memiliki AD/ART 

yayasan?  

Ya, ada 

4. Apa visi-misi YayasanFransiskus Palau Carmel? 
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VISI:  Mewujudkan Masyarakat Yang Tanggap, 

Berani Dan Terintegrasi Dalam Persatuan Dengan Allah 

Dan Sesama Dengan Menghayati Martabat Sebagai Anak 

Allah. 

MISI:  Untuk Menciptakan, Mengembangkan, Dan 

Menerapkan Program-Program Yang Akan Membantu 

Pembentukan Integral Orang-Orang Yang Terpinggirkan 

Demi Mengangkat Derajat Hidup Mereka. 

OBJEKTIVE: 

a. Menyediakan Pusat Pendidikan Formal Dan Non-Mormal 

b. Mengatur,  Mencari  Sponsor Sosial Dan Hal-Hal Yang 

Menunjang Anak-Anak Terlantar Atau Anak-Anak Yang  

Secara Ekonomi Maupun  Psikologi Lemah 

c. Mendirikan Panti Asuhan Bagi Anak-Anak Jalanan Dan 

Terlantar Untuk Memberdayakan Sumber Daya Manusia 

Yang Potensial  Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik 

d. Program Beasiswa Yang Tersentralisasi Bagi Siswa/Siswi 

Miskin  

e.  Membantu Korban Bencana Alam Seperti Angin Topan, 

Banjir, Gempa Bumi, Dll 

5. Program-program apasaja yang dijalankan 

olehYayasanFransiskus Palau Carmel? 

Jawab: Program yang dijalankan saat ini adalah dibidang 

pendidikan yakni SDK Mater Carmeli Pariti. 

Transparansi 

1) Apakah masyarakat/public dapat dengan mudah melihat visi-misi Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel? 
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- Ya 

2) Apakah yayasan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan YFPK 

kepada masyarakat? 

- Ya, sesuai dengan kebutuhan 

3) Apakah YFPK selalu memberikan laporan keuangan dan kegiatannya kepada 

donator atau pihak terkait? 

Ya. Setiap kali YFPK menerima uang dri donator dan setelah 

membelanjakan dana yang ada YFPK akan memberikan laporan 

keuangan kepad apara donator sebagai ucapan syukur dan terimakasih. 

4) Dalam setiap program kegiatannya, apakah YFPK selalu menginformasikan 

sasaran-sasaran kegiatannya? 

Ya 

 

5) Apakah YFPK memiliki dewan penasihat untuk memberikan masukan kebijakan 

dan strategi? 

Ya 

 

Akuntabilitas 

➢ Apakah YFPK memiliki organ yang lengkap sesuai dengan 

struktur organisasi yayasan? 

Ya 

➢ Apakah setiap organ FFPK sudah menjalankan kerjanya sesuai 

fungsinya masing-masing? 

Ya, namun masih ada kelemahan karena semua belum 

ada pengalaman bagaimana mengurus yayasan  

d. Responsibilitas 

1. Apakah YFPK mempunyai peraturan-peraturan tersendiri yang 

menjadi pedoman dalam setiap kegiatan? 

Ya 
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2. Apakah peraturan tersebut merujuk kepada peraturan perundang-

undangan tertentu? 

Jawab: Ya 

3. Apakah yayasan mengadakan program pemberdayaan kepada 

masyarakat? Seperti apa bentuknya   

Jawab: Ya, dalam bidang pendidikian. 

 

Independensi 

1) Apakah YFPK terlalu didominasi oleh beberapa orang atau kelompok tertentu? 

Jawab: Tidak. Kongregational, semua bekerja sama.  

2) Apakah terdapat ketimpangan tanggungjawab antarmasing-masing organ di 

YFPK? 

Jawab: Tidak ada 

3) Apakah ada suatu pihak yang mempengaruhi jalannya kegiatan YFPK selain 

pada dewan penasihat? 

Jawab: Ya. Pihak Konggregasi dalam hal ini Dewan 

Propinsi. 

4) Bagaimana cara yayasan menyikapi golongan/kelompok dari luar YFPK yang 

memberikan sumbangan kepada YFPK namun harus mendapatkan timbale 

baliknya? 

Jawab: sejauh ini belum ada, semua memberi dengan 

tulus.  

 

Fairness (Kejujuran dan kesetaraan) 

a. Apakah penasihat dan pihak luar (missal donator tetap) diberikan 

kesempatan untuk memberikan masukan-masukan program kepada 

YFPK? 

Jawab: Ya 

b. Apakah system komunikasi di pada setiap organ yayasan sudah 

efektif dilakukan? 
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Jawab: masih dalam proses karena ini yayasan baru 

c. Bagaimana cara YFPK memberikan kesempatan kepada 

masyarakat apabila ada seseorang yang ingin masuk menjadi 

pengurus YFPK? 

Jawab: sejauh ini beluma ada. Karena untuk saat ini 

semua pengurus yayasan adalah terdiri dari para suster. 

 

Terimakasih. 

Sr. Elfrida Maria Triyani Seran, CM 

Pengurus Yayasan 

 

Lapiran 4 Hasil wawancara dengan pegawas Yayasan 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya YayasanFransiskus Palau Carmel? 

Yayasan Fransiskus Palau Karmel (YFPK) dikelolah atau diatur oleh 

Missionaris Karmel. Yayasan Fransiskus Palau Karmel (YFPK) 

berkedudukan di Noelbaki, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara 

Timur. Yayasan ini disetujui oleh pemerintah pada tanggal 18 April 2017.   

Bagaimana struktur organisasi/kepengurusan Yayasan Fransiskus Palau 

Carmel? 

2. ApakahYayasanFransiskus Palau Carmel   memiliki AD/ART yayasan? 

- Ya, Yayasan sudah memilikinya.  

3. Apa visi-misiYayasanFransiskus Palau Carmel? 

VISI:  Mewujudkan masyarakat yang tanggap, berani dan terintegrasi dalam 

persatuan dengan Allah dan sesama dengan menghayati martabat sebagai anak 

Allah. 

MISI:  Untuk menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan program-

program yang akan membantu pembentukan integral orang-orang yang 

terpinggirkan demi mengangkat derajat hidup mereka. 
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OBJEKTIVE: 

a. menyediakan pusat pendidikan formal dan non-mormal 

b.  mengatur,  mencari  sponsor sosial dan hal-hal yang 

menunjang anak-anak terlantar atau anak-anak yang  

secara ekonomi maupun  psikologi lemah 

c. mendirikan panti asuhan bagi anak-anak jalanan dan 

terlantar untuk memberdayakan sumber daya manusia 

yang potensial  untuk masa depan yang lebih baik 

d. program beasiswa yang tersentralisasi bagi siswa/siswi 

miskin  

e. membantu korban bencana alam seperti angin topan, 

banjir, gempa bumi, dll 

f. Program-program apasaja yang dijalankan olehYayasan 

Fransiskus Palau Carmel? 

g. Saat ini yang dijalankan yaitu di bagian pendidikan.  

 

 

 

Transparansi 

a) Apakah masyarakat/public dapat dengan mudah melihat visi-misi Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel? 

Ya, saat ini masyarakat sudah mengetahui visi misiyayasan. Khususnya 

yang anak-anak mereka sekolah di Mater Carmeli School, yaitu sekolah 

yang berada di bawa naungan Yayasan Fransikus Palau Karmel.  

b) Apakah yayasan selalu menginformasikan kegiatan-kegiatan YFPK 

kepada masyarakat? 
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- Ya,  

c) Apakah YFPK selalu memberikan laporan keuangan dan kegiatannya 

kepada donator atau pihak terkait? 

Ya. Sejauh ini sesuai observasi saya di yayasan setiap transaksi di di 

laporkan kepada donator khususnya dengan nota2 setelah di pakai 

uangnya langsung di sampaikan kepada donator sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan terimakasih.  

 

Akuntabilitas 

 Apakah YFPK memiliki organ yang lengkap sesuai dengan struktur organisasi 

yayasan? 

Ya, yayasan sudah mempunyai organ yang lengkap 

 Apakah setiap organ FFPK sudah menjalankan kerjanya sesuai fungsinya 

masing-masing? 

Ya, namun masih ada yang merankap tugasnya karena belum ada 

personel tambahan dan semuanya masih dalam tahap belajar bahkan 

masih kulia.  

 Bagaimana Cara YFPK menentukan tugas dan tanggungjawab pada setiap 

organ? 

Sejauh ini semua organ masih ditentukan oleh pemimpin tertinggi 

congregasi yaitu Provinsial dan dewan – dewannya karena yayasan ini 

berada dibawah Kongregasi Carmelite Missionaries. 

 Apakah YFPK sudah berperilaku sesuai dengan peraturan (AD/ART) 

yayasan? 

Yah. Sudah sesuai dengan aturan.  

 Apakah YFPK memiliki SOP pengelolaan keuangan dalam melakukan 

kegiatan serta diketahui pihak-pihak terkait?  
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 Belum karena belum ada tim keuangan dan masih dalam tahap 

pembelajaran. 

 

 

Responsibilitas 

1. Apakah YFPK mempunyai peraturan-peraturan tersendiri yang menjadi 

pedoman dalam setiap kegiatan? 

- Ya, ada peraturan.  

2. Apakah peraturan tersebut merujuk kepada peraturan perundang-

undangan tertentu? 

- Ya 

3. Apakah yayasan mengadakan program pemberdayaan kepada 

masyarakat? Seperti apa bentuknya   

- Ya, dalam bidang pendidikian. 

 

Independensi 

1. Apakah YFPK terlalu didominasi oleh beberapa orang 

atau kelompok tertentu? 

- Tidak. Kongregational, semua bekerja 

sama.  

2. Apakah terdapat ketimpangan tanggungjawab antar 

masing-masing organ di YFPK? 

- sejauh ini belum ada.  

 

Fairness (Kejujuran dan kesetaraan) 

1) Apakah penasihat dan pihak luar (missal donator tetap) diberikan 

kesempatan untuk memberikan masukan-masukan program 

kepada YFPK? 
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Ya, ada. Karena yayasan ini baru maka kami selalu meminta 

masukan dari para ahli.  

2) Apakah system komunikasi di setiap organ yayasan sudah efektif 

dilakukan? 

Sudah efektif, dilihat dari cara bagaimana kerja sama disetiap 

organ.  

3) Bagaimana cara YFPK memberikan kesempatan kepada 

masyarakat apabila ada seseorang yang ingin masuk menjadi 

pengurus YFPK? 

Untuk sementara belum ada tapi pasti kedepannya akan ada 

supaya yayasan lebih di kenal dan mungkin akan lebih baik 

lagi.  

 

 

 

Terimakasih.  

Sr. Wilhelmina Mau Lalu, CM 

Pengawas YFPK 

 

Lampiran 5 

Hasil Wawancara Bendahara dengan Yayasan 

a. Bagaimana format Laporan keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel? 

Format laporan keuangan YPPK adalah Cash flow, income 

statement and Balance sheet. 

b. Apa saja dokumen pendukung yang digunakan untuk menyusun Laporan 

keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel? 
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Document pendukung dalam menyusun laporan keuangan Yayasan 

adalah Nota, jurnal harian dan ledger atau buku besar. 

c.  Apakah ada atau tidak kode akun pada laporan keuangan Yayasan 

Fransiskus Palau Karmel? 

Laporan tahun 2018-2019 tidak ada nomor akun dan sekarang sedangkan 

pada tahun 2020 sampai sekrang sudah ada kode akun pada setiap akun. 

e. Apakah Laporan keuangan Yayasan Fransiskus Palau Karmel sudah 

sesuai dengan PSAK 45 dalam penyusunan Laporan keuangannya? Kalau 

belum mengapa? 

Laporan keuangan YFPK yang dibuat berdasarkan laporan keuangan 

secara  umum, sedangkan laporan aktivitas tidak ada, dikarenakan 

kekurangan pengetahuan dari SDM yang bertanggung jawab dalam 

menyusun laporan keuangan. Setelah saya membaca PSAK 45. Laporan 

aktivitas isinya sama dengan income statement hanya saja belum ada 

catatan atas laporan keuangan.   

f. Apa tujuan dibuatnya Laporan posisi keuangan YFPK? 

Tujuan laporan Posisi keuangan untuk menyediakan informasi yang 

relevan tentang aktiva dan kewajiban yang dimiliki oleh yayasan dan sebagai 

bentuk pertanggungjawaban terhadap para penyumbang serta untuk 

kepentingan pelaporan pajak.  

g. Apakah Aset telah disajikan secara terpisah berdasar ada atau tidaknya 

pembatasan pengunaannya oleh penyumbang? Ya, asset di sajikan secara 

terpisah tanpa adanya pembatasan oleh penyumbang. 

h. Apa tujuan dibuatnya laporan aktivitas YFPK? 

Berdasarkan laporan yang talah dihasilkan laporan aktivitas yang dibuat 

selama ini adalah laporan laba rugi, dan setelah saya membaca tentang PSAK 

45, laporan aktivitas isinya kurang lebih sama isinya dengan laporan laba 
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rugi. Hanya mungkin istilah saja yang berbeda. Laporan aktivitas atau laba 

rugi yang dibuat, selain untuk pelaporan pajak juga untuk menyediakan 

informasi yang relevan secara khusus bagi pembina, pengurus dan untuk 

kongregasi CM. 

i. Apakah tujuan dibuatnya laporan arus kas YFPK? 

Tujuan laporan arus kas secara umum adalah untuk menyediakan informasi 

mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu.  

j. Dalam laporan Arus kas, apakah yayasan telah melaporkan arus kas 

selama periode tertentu dan mengklasifikasikannya berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi dan pendanaan? kalau belum mengapa? Sudah di buat 

untuk tahun 2020 dan 2021. Hanya pendanaan belum dipisahkan, yang 

ada dilaporan hanya ada dua yaitu aktivitas operasi dan investasi.  

k. Bagaimana selama ini evaluasi/monitoring keuangan dilakukan dalam 

YFPK? 

Belum ada evaluasi dan monitoring  

l. Terobosan apa yang dilakukan yayasan dalam hal keuangan? 

Saat ini yayasan membuat system yaitu simple accounting sytem untuk 

mempermudah bendahara dalam mebuat laporan keuangan.  

m. Bagaimana Yayasan menanggapi surat edaran dari vatikan mengenai 

pedoman administrasi? Belum ada tanggapan karena kami anggota baru 

mengetahui tentang hal ini, sehingga ini merupakan masukan yang baik 

bagi YFPK untuk mempelajarinya.  

 

HAMBATAN DALAM PENERAPAN PSAK NO. 45 

1. Apakah anda sudah mengetahui dan memahami isi dari PSAK 

45? 
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Saya pernah membaca PSAK 45 secara sekilas dulu ketika masih 

kuliah karena saya juga ingin meneliti tentang manajemen Yayasan 

secara khusus laporan keuangannya, tetapi karena tidak jadi sehingga 

saya tidak mendalaminya lagi. Dan saat ini karena pertanyaan yang 

diajukan sehingga saya membacanya lagi. Jadi secara jujur saya juga 

kurang memahami tentang PSAK 45.  

2.  Berapa jumlah staf bagian keuangan yayasan Fransiskus Palau 

KArmel? 

Tidak ada staf. Yang ada adalah bendahara dan wakil bendahara.  

3. Apakah semua staf Bagian keuangan memiliki latar belakang 

pendidikan ekonomi atau akuntansi? Wakil bendahara tidak memiliki 

latar belakang pendidikan akuntasi maupun ekonomi. 

4. Apakah semua aturan dalam PSAK 45. Dapat diterapkan pada 

penyusunan laporan keuangan YFPK? Saya yakin di masa yang akan 

datan YFPK akan menerapkan aturan PSAK 45.  

5. menurut anda apakah yayasan Fransiskus palau karmel sudah 

menerapkan PSAK no. 45 secara keseluruhan dalam penyusunan 

laporan keuangannya? Menurut saya, YFPK sudah menerapkan PSAK 

45 meskipun belum seluruhnya, secara khusus catatan atas laporan 

keuangan. 

6.  Apakah selama ini ada hambatan atau kendala dalam 

menerapkan PSAK 45. Di YFPK? 

Yang pertama hambatanya sendiri bahwa saya belum mendalami 

tentang PSAK 45 dan hambatan yang lain adalah multi task dari 

bendahara sehingga tidak focus pada pekerjaan utamanya. 

Pertanyaan guideline mengenai surat edaran dari vatikan tentang pedoman 

administrasi? 
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1. Apakah yayasan mengetahui tentang guideline dari vatikan? 

Secara jujur, saya tidak mengetahui tentang guideline pedoman 

administrasi dari vatikan, karena kurang update berita. 

2. Bagaimana Yayasan menanggapi surat edaran dari Vatikan 

mengenai pedoman administrasi? 

Dengan masukan dari calon peneliti, merupakan satu masukan bagi 

kami untuk mempelajari guideline tersebut di atas sehingga menjadi satu 

masukan yang membantu secara khusus dalam administrasi Yayaan yang 

baru saya di dirikan dan karena pengetahuan tentang yayasan yang 

kurang dari pengurus sehingga masukan ini sangat membantu untuk 

perkembangan yayasan di masa yang akan datang.  

3. Apakah Yayasan akan menerapkannya juga dalam pengelolaan 

administrasi Yayasan? 

Ini akan menjadi masukan untuk Yayasan.  

 

 

 

 

Sr. Yuliana Najul, CM 

Bendahara Yayasan 
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