PELAPORAN
Ringkasan
Buku Kas hanya mampu menghasilkan Laporan ke Lembaga Donor atau Laporan ke
Sekretariat Nasional. Sedangkan Catatan Transaksi Harian diharapkan juga mampu
menghasilkan Laporan sesuai PSAK 45.

Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional

BUKU
KAS

Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional
CATATAN
TRANSAKSI
HARIAN

LAPORAN
PSAK 45

Laporan ke Lembaga Donor /Sekretariat Nasional terdiri dari :
a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
b. Laporan Status Dana
c. Laporan Status Anggaran
Laporan sesuai PSAK 45 terdiri dari :
a. Laporan Posisi Keuangan
b. Laporan Aktivitas
c. Laporan Arus Kas
Kedua jenis laporan di atas mempunyai perbedaan titik berat kebutuhan informasi
keuangan. Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional terbatas pada pelaporan
dana dan realisasi anggaran, sedangkan Laporan sesuai PSAK 45 menyajikan laporan
organisasi Komunitas.
Perbedaan mendasar lainnya adalah :
Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional

LAPORAN
PSAK 45

Cash Basis

Expense

Accrual Basis

Capitalization
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Catatan Transaksi Harian dan Laporan-laporan yang dihasilkannya, akan dikirimkan
oleh Komunitas kepada Bagian Keuangan Sekretariat Nasional untuk diperiksa, secara
periodik, setiap bulan sekali, paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya. Pengiriman
harus dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu : file (bisa berbentuk disket maupun via e-mail)
dan print out (hasil cetak), dilampiri fotokopi rekening koran bank/buku tabungan.
Pengiriman via pos, harus dilakukan secara tercatat (minimal surat kilat khusus). Dua
bentuk kiriman Komunitas tersebut harus dijamin sama dan serupa.
Secara umum keterkaitan antar kedua jenis laporan tersebut di atas adalah sebagai
berikut :

Laporan ke
Lembaga Donor
/ Sekretariat
Nasional

Laporan
Status Dana

Laporan
Penerimaan &
Pengeluaran

LAPORAN
PSAK 45

Laporan
Posisi
Keuangan

Laporan
Aktivitas

Sedangkan peta laporan berdasarkan waktu/periode kegiatan adalah sebagai berikut :
Laporan
Status Dana

Laporan
Status Dana

Laporan
Penerimaan &
Pengeluaran

1 Januari
2003

Laporan
Aktivitas

Laporan
Posisi
Keuangan

31 Desember
2003

Laporan
Posisi
Keuangan

Oleh karena itu keterangan waktu untuk Laporan Status Anggaran dan Laporan Posisi
Keuangan adalah per 1 Januari 2003 atau per 31 Desember 2003, sedangkan untuk
Laporan Penerimaan & Pengeluaran dan Laporan Aktivitas adalah tahun 2003 atau
periode 1 Januari – 31 Desember 2003.
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Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional
Lembaga Donor/Sekretariat Nasional sangat berkepentingan terhadap informasi
keuangan mengenai penggunaan dan status dana yang mereka berikan, serta
perbandingan realisasi pengeluaran dengan anggaran yang telah disepakati.. Oleh
karena itu laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional berupa :
a. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dana dan pengeluaran dalam
periode pelaporan tertentu, misalnya bulan Oktober 2003. Hasil
pengurangannya merupakan saldo dana program tersebut.
b. Laporan Status Dana
Laporan ini penjelasan dari saldo dana di Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
berisi informasi berbentuk apa saja saldo dana tersebut.
c. Laporan Status Anggaran
Laporan ini membandingkan antara anggaran dan realisasi, memberi informasi
persentase penggunaan dan saldo anggaran.

Laporan sesuai dengan PSAK 45
Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama
dan mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang
dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba
memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain
yang tidak mengharapkan imbalan manfaat ekonomi apapun dari organisasi tersebut.
Oleh karena karakteristik tersebut, maka organisasi nirlaba mempunyai kewajiban
pelaporan keuangan khusus terhadap para penyumbangnya dan pelaporan
keuangan umum yang berbeda dengan laporan keuangan organisasi bisnis.
Laporan sesuai PSAK 45 meliputi :
a. Laporan Posisi Keuangan
Laporan ini menyajikan informasi mengenai posisi dan kondisi Komunitas per
tanggal tertentu dan mencakup informasi tentang aktiva, kewajiban dan aktiva
bersih Komunitas.
Dalam organisasi bisnis, laporan ini dikenal dengan Laporan Neraca.
b. Laporan Aktivitas
Laporan ini merekam aktivitas Komunitas dalam periode pelaporan tertentu
dan mengungkapkan bagaimana sumber daya diperoleh dan digunakan, serta
saldo sumber daya/aktiva bersih yang masih tersedia.
Dalam organisasi bisnis, laporan ini dikenal dengan Laporan Laba Rugi.
c. Laporan Arus Kas4
Laporan ini juga merekam lalu lintas kas pada periode pelaporan tertentu.
Transaksi kas tersebut digolongkan menjadi 3 aktivitas transaksi, yaitu :
- aktivitas operasi (operating activities)
- aktivitas investasi (investing activities)
- aktivitas pendanaan (financing activities)

4

Dalam buku ini, Laporan Arus Kas belum dibahas dan diterapkan.
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Laporan ke Lembaga Donor/Sekretariat Nasional vs.
Laporan sesuai dengan PSAK 45
Cash Basis vs. Accrual Basis
Cash Basis, yaitu pendapatan dan beban dicatat berdasarkan transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas.
Sedangkan Accrual Basis mencatat pendapatan pada saat adanya pengakuan, tidak
tergantung kapan kas dari pendapatan tersebut diterima, dan mencatat biaya pada saat
beban terjadi, tidak harus menunggu adanya pembayaran kas untuk beban tersebut.
Accrual basis accounting menghasilkan pembandingan yang lebih akurat antara
pendapatan dan beban dalam suatu periode pelaporan tertentu.
Beberapa organisasi dengan karakteristik tertentu masih menggunakan cash basis
accounting. Namun secara periodik, laporan tersebut harus tetap dikonversi ke laporan
yang berbasis akrual.

Expense vs. Capitalization
Segala
pengeluaran
Komunitas,
sesuai
kesepakatan
dengan
Lembaga
Donor/Sekretariat Nasional akan dicatat sebagai Expense atau biaya, namun
sebenarnya beberapa jenis pengeluaran Komunitas harus dikapitalisasi .
Capitalization dilakukan apabila pengeluaran yang terjadi dianggap mempunyai
future benefit, manfaat masa depan, manfaat yang tidak habis dalam periode pelaporan
yang bersangkutan. Pengeluaran tersebut misalnya : pembelian persediaan dalam
jumlah besar dan pembelian aktiva tetap.
Biasanya penggolongan aktiva dibatasi oleh jumlah pengeluaran minimal, misalnya
diatas Rp 500.000, dan dibatasi oleh masa manfaat minimal, misalnya lebih dari 1
tahun manfaat.
Sebenarnya kapitalisasi aktiva tetap akan diikuti alokasi pembebanan biaya dengan
menggunakan perhitungan depresiasi. Jadi secara prinsip, kapitalisasi tidak
menghilangkan pengakuan biaya, hanya membagi beban sesuai dengan masa manfaat
dan tidak membebankannya sekaligus pada saat pembelian. Sama dengan cash basis,
secara periodik biaya tersebut harus tetap dikonversi menjadi kapital.
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