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Lembaga Zakat = OPZ 
(UU 23/2011) 

Pemerintah 

1. BAZNAS 

2. BAZNAS Provinsi 

3. BAZNAS Kota/Kabupaten 

4. Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ) 

 

Private/Swasta 

Jenisnya: 

1. LAZNAS (DD, RZ, DPUDT dll) 

2. LAZDA (Rumal amal salman,dll) 

 

Tipe LAZ dari berdirinya: 

1. LAZ berbasis Masjid 

2. LAZ berbasis Ormas 

3. LAZ berbasis perusahaan 

4. LAZ berbasis OPZ 

 



Bidang Pada Lembaga Zakat 

1. Bidang penghimpunan 

2. Bidang penyaluran dan pendayagunaan 

3. Bidang keuangan dan pelaporan 

4. Bidang adminitrasi dan SDM 



Alasan Tata Kelola dan Akuntansi 
1. Adanya gap yang besar antara potensi zakat 

dengan realisasi penghimpunan zakat (3-5 %) 

2. Berkembang pesatnya lembaga zakat berbasis 
pemerintah dan private 

3. Lembaga zakat sebagai lembaga/organisasi 
sektor publik sehingga harus mempertanggung 
-jawabkan kepada publik 

4. Tuntutan masyarakat yang besar kepada tata 
kelola yang baik (Good Zakat Governenace) 
pada lembaga zakat 



Lanjutan... 

5. Adanya regulasi yang semakin banyak dan 
variatif terkait dengan tata kelola zakat 

    a. UU 23/2011 tentang pengelolaan zakat 

    b. PSAK 109 tentang akuntansi zakat 

    c. SAP bagi lembaga zakat pemerintah 

    d. Aturan perbazanas tentang tata kelola  

    e. Wajib menggunakan SIMBA, menyusun  

         renstra dan RKAT 

    f. Regulasi daerah: Perda, Pergub Perwal/  

        Perbub, lainnya  

   



Lanjutan... 
6. Tuntutan laporan yang harus disajikan oleh 

lembaga zakat 

    a. Laporan keuangan (PSAK 109) 

    b. Laporan keuangan (SAP) 

    c. Laporan lembaga (SIMBA) 

    d. Laporan zakat nasional (LZN) 

    e. Laporan kinerja program (IZN/IDZ) 

    f. Laporan per semester kepada kepala  

       daerah (regulasi daerah) 

    g. Lainnya 



Lanjutan... 
8. Tuntutan audit yang semakin bervariasi: 

     a. Audit laporan keuangan (KAP) 

     b. Audit dana APBD/APBN (BPK) 

     c. Audit Syariah (Kemenag RI) 

     d. Audit Program (BAZNAS dan Kemenag RI) 

     e. Lainnya 

9. Sertifikasi bagi amil (Lemdiklat BAZNAS) 

10. Akreditasi bagi lembaga zakat (Kemenag RI) 



BIDANG KEUANGAN DAN PELAPORAN 

1. Manajemen Keuangan 

2. Keuangan APBD 

3. Akuntansi dan Pelaporan 

 



I. Manajemen Keuangan 



Pengertian 

Adalah segala aktivitas yang berhubungan 
dengan perolehan, pengelolaan, pendanaan 
dan penggunaan keuangan organisasi untuk 
mencapai tujuan organisasi 

 No Bidang Keuangan Bidang BAZNAS 

1 Perolehan Bidang Penghimpunan (Fund Raising) 
2 Pengelolaan dan 

pendanaan 
Bidang keuangan dan Pelaporan 

3 Penggunaan Bidang program (pendayagunaan) 
Bidang Administrasi, SDM dan operasional 

 



Sumber Dana Yang Dikelola 
 

Dana Zakat 1. Dana zakat umum (tidak terikat) 

2. Dana zakat dikhususkan (terikat) 

Dana Infaq/ 

Shadaqah 

Dana yang diberikan para donatur kepada OPZ tanpa 

persyaratan apapun 

Dana Hibah Dana yang diterima OPZ dari masyarakat, APBD atau 

APBN 

Dana CSR Dana yang diterima dari perusahaan sebagai dana CSR 

Dana 

Pengelola 

Adalah hak amil yang digunakan untuk membiayai 

kegiatan operasional lembaga yang bersumber dari : 

1. Hak amil dari dana zakat 

2. Bagian tertentu dari dana infaq/shadaqah 

3. Sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah 
 



Jenis, Sumber dan Penggunaan Dana 
No Jenis Dana Sumber Dana Penggunaan 

1 Dana Salur (DS) 1. Dana Zakat (87,5%) 
2. Dana Infak/shadaqah 
3. Dana CSR 
4. Dana APBD 
 

1. Bidang kesehatan 
2. Bidang ekonomi 
3. Bidang pendidikan 
4. Bidang Sosial 
5. Bidang Dakwah 
6. Community 

Development 
7. Lainnya 

2 Dana Pengelola (DP) 1. Dana Zakat (12,5%) 
2. Dana Infak/Shadaqah 
3. Dana CSR 
4. Dana Hibah APBD 
5. Dana Hibah masyarakat 
6. Dana lainnya 

1. Gaji Amil 
2. Gaji pimpinan 

(BAZNAS – 
APBN/APBD) 

3. Marketing/sosialisasi 
zakat 

4. Operasional lembaga 
5. Lainnya 



Kebijakan Keuangan 

1. Kebijakan Uang Muka (Cash Advanced) 

2. Kebijakan Kesejahteraan Amil 

3. Kebijakan Otorisasi Keuangan 



1. KEBIJAKAN CASH ADVANCE (CA) 

a. Cash advance adalah uang muka kerja 

b. Semua transaksi dikategorikan dalam status  

cash advance, kecuali transaksi yang telah 

diterima bukti pembayarannya dan atau yang 

telah dilaporkan penggunaan dananya 

c. Untuk jenis transaksi yang telah diterima 

laporan pengeluaran dana dan atau telah 

diterima bukti pembayarannya dikategorikan 

sebagai penyaluran 

d. Semua pengajuan CA berbasis RAB 

 



 
Pencatatan Transaksi Cash Advance 

 
Adalah prosedur yang mengatur pencatatan 

transaksi pengeluaran dan penerimaan dana 
uang muka kerja 

 

Terdiri dari: 

1. Pencatatan Transaksi Pengeluaran Cash Advance 

2.   Pencatatatan Transaksi Pengembalian Cash  

      Advance 

 
 

 



2. Kebijakan Kesejahteraan Amil/SDM 

Ketentuan Umum: 

• Tunjangan kesejahteraan ini diberikan 
kepada amil dan pimpinan (sesuai dengan 
organisasi) 

• Amil yang dimaksud adalah seluruh SDM 
yang tercantum dalam struktur organisasi 

 



Jenis Tunjangan Kesejahteraan 
Akan disesuaikan pada kapasitas keuangan DP: 

1. Tunjangan Kesehatan/BPJS 

2. Tunjangan Persalinan 

3. Tunjangan Kaca Mata 

4. Tunjangan Uang Suka 

5. Tunjangan Uang Duka 

6. Tunjangan Uang Jenguk 

7. Tunjangan Hari Raya (THR) 

8. Tunjangan lain 



3. Kebijakan Otorisasi Keuangan 

Adalah kebijakan keuangan terkait dengan sistem 
otorisasi pada besaran dana yang dikeluarkan 

 
Kebijakan ini sebagai bagian dari pengendalian internal 

terkait dengan besaran pengeluaran dana 
 
Kebijakan ini memfokuskan peran pihak terkait dalan 

sistem otorisasi pengeluaran dana 
 
Otorisasai yang diberikan terkait dengan: 
1. Besaran pengeluran dana 
2. Posisi pihak terkait dengan pengeluaran dana 
 



 

No Jenis Otorisasi Pihak terkait 

1 Otorisasi  
Pengajuan 

0 -  10  juta –  Mengetahui : bagian akunting 
                            Menyetujui  : Kadiv 
>10 – 25 juta  - Mengetahui  : Kadiv 
                            Menyetujui  : Wakil Ketua 3 
>25 Juta          -  Mengetahui : Wakil Ketua 3 
                             Menyetujui  : Ketua 

2 Otorisasi  
Pengeluaran 

0 -  10  juta –  Mengetahui : bagian akunting 
                            Menyetujui  : Kadiv 
>10 – 25 juta  - Mengetahui  : Kadiv 
                            Menyetujui  : Wakil Ketua 3 
>25 Juta          -  Mengetahui : Wakil Ketua 3 
                            Menyetujui  : Ketua 

 



No Jenis Otorisasi Pihak terkait 

3 Otorisasi Penerimaan 0 -  50  juta –   Mengetahui : bagian akunting 
                              Menyetujui  : Kadiv 
>50 – 100 juta  - Mengetahui  : Kadiv 
                              Menyetujui  : Wakil Ketua 3 
>100 Juta         -  Mengetahui : Wakil Ketua 3 
                              Menyetujui  : Ketua 

6 Otorisasi untuk memo 
dikeluarkan jika ada 
pengeluaran di luar 
anggaran 

0 -  50  juta    –   Oleh :Wakil Ketua                            
>50 – 500 juta   -  Oleh : Ketua                             
>500 Juta           -  Oleh : memorandum of approval  
                                (MOA) yang harus disetujui oleh  
                                Semua pimpinan 

 



II. Keuangan ABPD (Dana Hibah) 
 

    1. Pengertian  

                    2. Dasar Hukum 

                    3. Ketentuan Umum 

                    4. Penerima Hibah 

                    5. Penganggaran Hibah 



Chapter 1 - 23 

Pengertian Hibah 

Adalah pemberian uang/barang atau jasa dari  

    Pemerintah daerah kepada pemerintah atau 
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,  
masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang  
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak 
secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah 
daerah. 



Chapter 1 - 24 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 14 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM 

NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 (PERMENDAGRI 39 TAHUN 
2012) TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN  

BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 



Chapter 1 - 25 

Ketentuan Umum Hibah 

1. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah 
sesuai kemampuan keuangan daerah. 

2. Pemberian hibah dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
wajib. 

3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang 
pencapaian sasaran program dan kegiatan 
pemerintah daerah dengan memperhatikan 

    asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan 
manfaat untuk masyarakat. 



4. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria 
paling sedikit: 

     a. Peruntukannya secara spesifik telah  
         ditetapkan; 
     b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus  
          menerus setiap tahun anggaran, kecuali  
          ditentukan lain oleh peraturan perundang- 
          undangan; 
     c. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah  
         daerah dalam  mendukung terselenggaranya  
         fungsi pemerintahan, pembangunan dan  
         kemasyarakatan 
     d. Memenuhi persyaratan penerima hibah. 
 



Chapter 1 - 27 

Penerima Hibah 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 
Milik Daerah; dan/atau 

d. Badan, Lembaga, dan organisasi 
kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia 



Chapter 1 - 28 

Penjelasan Penerima Hibah 

1.  Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja 
dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 
yang wilayah 

     kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. 
2. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan 

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah 
sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-
undangan. 

3. Hibah kepada perusahaan daerah kepada BUMN dan 
BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima 
pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 
 



Lanjutan.... 

4. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial 
yang (a) dibentuk berdasarkan peraturan 
perundang-undangan; (b) yang telah memiliki 
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan 
oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau 
Bupati/Walikota; (c) berupa kelompok 
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum 
adat sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat, dan 
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat 
dan/atau pemerintah daerah melalui 
pengesahan atau penetapan dari pimpinan 
instansi vertikal atau kepala satuan kerja 
perangkat daerah terkait sesuai dengan 
kewenangannya. 

 



Chapter 1 - 30 

Lanjutan…. 
5. Hibah kepada badan dan lembaga 
     a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang \ 
         bersangkutan; 
     b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala  
         desa setempat atau sebutan lainnya; dan 
      c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah  
          daerah yang bersangkutan. 
 6 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan: 
     a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat  
        sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain  
        oleh peraturan perundang-undangan 
     b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah  
         daerah yang bersangkutan 
     c. Memiliki sekretariat tetap 



Chapter 1 - 31 

Penganggaran Hibah 



Chapter 1 - 32 

Prosedur Pengajuan Hibah 
 

 

Penerima hibah mengusulkan hibah 

Secara tertulis kepada kepala daerah 

 

 

 

Kepala daerah menunjuk SKPD 

Untuk evaluasi usulan 

 

 

 

 

Melaporkan hasil evaluasi berupa 

Berupa rekomendasi melalui TAPD 

 

 

 

 

Penentuan dalam pencantuman 

Alokasi anggaran hibah 

 

 

 

Anggaran hibah dalam uang,  

Barang dan jasa 

 



Chapter 1 - 33 

Ketentuan Anggaran Hibah 

1. Hibah berupa uang dicantumkan dalam 
RKA-PPKD. 

2. Hibah berupa barang atau jasa 
dicantumkan dalam RKA-SKPD. 

3. RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar 
penganggaran hibah dalam APBD sesuai 
peraturan perundang-undangan. 



Chapter 1 - 34 

Lanjutan… 
4. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja 

tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian 
obyek belanja berkenaan pada PPKD. 

5. Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam 
kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam 
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis 
belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan 
jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan 
rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada 
pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD. 

6. Rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan 
besaran hibah. 



Chapter 1 - 35 

Pelaksanaan Hibah 

1. Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang 
berdasarkan atas DPA-PPKD. 

2. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang 
atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. 



Chapter 1 - 36 

Penatausahaan Hibah 

1.  Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang 
ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima 
hibah. 

2.  NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: 

     a. Pemberi dan penerima hibah; 

     b. Tujuan pemberian hibah; 

     c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan  

         diterima; 

     d. Hak dan kewajiban; 

     e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;  

     f. Tata cara pelaporan hibah (Standar Akuntansi Pemrintahan). 

3.  Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang 
untuk menandatangani NPHD. 



Chapter 1 - 37 

Lanjutan…. 

 3. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi 
wewenang untuk menandatangani NPHD. 

4. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta 
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan 
dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan 
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD. 

5. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran 
/penyerahan hibah.Penyaluran/penyerahan hibah dari 
pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan 
setelah penandatanganan NPHD. 

6. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan 
mekanisme pembayaran langsung (LS). 

 



Chapter 1 - 38 

Pelaporan Hibah 

1. Penerima hibah berupa uang menyampaikan 
laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah 
melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. 

2. Penerima hibah berupa barang atau jasa 
menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada 
kepala daerah melalui kepala SKPD terkait. 

3. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis 
belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran 
berkenaan. 

 



Lanjutan.... 

4. Hibah berupa barang atau jasa dicatat 
sebagai realisasi obyek belanja hibah pada 
jenis belanja barang dan jasa dalam program 
dan kegiatan pada SKPD terkait. 

5. Realisasi hibah dicantumkan pada laporan 
keuangan pemerintah daerah dalam tahun 
anggaran berkenaan. 

6. Penyusunan laporan keuangan dana hibah 
(APBN dan APBD) sesuai Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) 

 

 



Chapter 1 - 40 

Pertanggungjawaban Pemberi Hibah 

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah  

meliputi: 

a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; 

b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima 
hibah; 

c. NPHD; 

d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa 
hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;  

e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau 
bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa 
barang/jasa. 



Chapter 1 - 41 

Pertanggungjawaban Penerima Hibah 

1. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan 
material atas penggunaan hibah yang diterimanya. 

2. Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: 

    a. Laporan penggunaan hibah; 

    b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan  

        bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai  

        NPHD;  

    c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah  

        sesuai  peraturan perundang-undangan bagi  

        penerima hibah berupa uang atau salinan bukti  

        serah terima barang/jasa bagi penerima hibah  

        berupa  barang/jasa. 

 



Lanjutan... 

 3. Pertanggungjawaban disampaikan kepada 
kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan 
Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali 
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-
undangan. 

4. Pertanggungjawaban disimpan dan 
dipergunakan oleh penerima hibah selaku 
obyek pemeriksaan (Audit BPKP) 

 



Ketentuan Audit Lembaga Zakat 
No Lembaga Zakat Sumber 

Dana 
Audit BPK Audit KAP Audit 

Syariah 

1 BAZNAS APBN √ √ √ 

2 BAZNAS Provinsi 
a. < 1 Milyar 
b. > 1 Milyar 

APBD  
√ 
√ 

 
X 
√ 

 
√ 
√ 
 

3 BAZANS 
Kota/Kabupaten 
a. < 500 Juta 
b. > 500 Juta 

APBD 
 

 
√ 
√ 

 
X 
√ 

 
√ 
√ 

4 Lemebga Amil 
Zakat 

 Dana 
Umat 

X √ √ 



III. Akuntansi dan Pelaporan 
  



Pengertian Akuntansi Zakat 

Adalah proses pengakuan, pengukuran, penyajian, 
dan pengungkapan transaksi zakat, infaq/sedekah 
sesuai dengan kaidah syariat Islam untuk 
memberikan informasi pengelolaan zakat, 
infaq/sedekah oleh Amil kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan untuk mencapai good govermance 
yang meliputi transparency, responsibility, 
accountability, fairness, dan independency 



Tujuan Akuntansi Zakat 

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk 
mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas 
ZIS, hibah, dan wakaf yang dipercayakan kepada 
organisasi atau lembaga pengelola zakat 

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi 
lembaga pengelola zakat (manajemen) untuk 
melaporkan pelaksanaan tanggung jawab dalam 
mengelola secara tepat dan efektif dana yang 
dikelolanya 



Inti Akuntansi Zakat 

1. Definisi (Meaning) 

2. Pengakuan (Recognition) 

3. Pengukuran (Measurement) 

4. Pelaporan (reporting) 

5. Pengungkapan (disclosing) 



Proses Akuntansi (Siklus Akuntansi) 

 

Dokumen              Jurnal                      Buku Besar               Neraca Percobaan                                  Laporan Keuangan 
                              (Journal)                    (Ledger)                       (Trial Balance)           (Financial Reporting) 
 
 
 
    
 
    Posting           Jurnal Penyesuaian  Kertas Kerja 
                (Worksheet) 



Chart Of Account (COA) 

Adalah nomor perkiraan yang diitentukan 
sesuai kebutuhan organisasi dengan berbasis 
komponen laporan keuangan sesuai PSAK 
109 

 

COA harus integrasi dengan bidang-bidang di 
BAZNAS khususnya bagian program 



Laporan Keuangan Akuntansi Zakat 

1. Neraca (Laporan posisi keuangan) 

2. Laporan Perubahan Dana 

3. Laporan Perubahan Aset kelolaan 

4. Laporan Arus Kas 

5. Laporan atas Catatan Laporan Keuangan 



1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) 

Adalah suatu laporan keuangan yang 
menggambarkan posisi keuangan atau 
kekayaan suatu perusahaan atau organisasi 
pada saat tertentu. 



Perkiraan Laporan Neraca 

A.  Aset Lancar (Current 
Asset) --- COA -1 

1. Kas 

       a. Kas di tangan 

       b. Kas di bank 

2. Piutang 

3. Persediaan 

4. Beban dibayar 
dimuka 

 

B. Aset Tidak Lancar 
(Fixed Asset)– COA-1  

1. Aset tetap 

2. Akum Penyusutan 
aset tetap 

3. Aset kelolaan 

4. Akum Penyusutan 
aset Kelolaan 

 



Kewajiban: COA-2 

1. Kewajiban jangka 
pendek 

2. Kewajiban jangka 
panjang 

Saldo dana: COA -3 

1. Saldo Dana Zakat 

2. Saldo Dana Infak/Shedekah 

3. Saldo Dana Hibah 

4. Saldo Dana Amil 

5. Saldo Dana APBD 

6. Saldo Dana APBN 

7. Saldo Dana Non Halal 



2. Laporan Perubahan Dana 
  Adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja 

organisasi yang meliputi penerimaan dan penggunaan 
dana pada suatu periode tertentu.  

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk menyediakan 
informasi mengenai  

(a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang 
mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih (saldo 
dana).  

(b) Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lainnya,  
(c) Bagaimana menggunakan sumber daya dalam 

pelaksanaan berbagai program atau jasa. 
(d) Berisi Perubahan masing-masing sumber dana yaitu 

penerimaan dan penyaluran sumber dana 
 



Inti isi laporan ini: 

1. Penerimaan dana --- COA 4 

2. Pengeluaran atau Penyaluran Dana --- COA 5 

3. Pengeluaran atau Beban ---COA 6 



3. Laporan Perubahan  
Aset Kelolaan 

Adalah laporan yang berisi perubahan posisi aset 
kelolaan 

 
Terdiri dari: 
1. Aset kelolaan lancar 
2. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar 

berikut akum penyusutannya 
3. Penambahan dan pengurangan aset kelolaan 
4. Saldo awal 
5. Saldo akhir 

 



4. Laporan Arus Kas 
• Adalah suatu laporan yang menggambarkan 

arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu 
periode tertentu 

• Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk 
menyajikan informasi mengenai penerimaan 
dan pengeluaran kas organisasi pada suatu 
periode.  

• Berisi :  

    1. Penerimaan kas  

    2. Pengeluaran kas 



 
5. Laporan atas Catatan  

Laporan Keuangan 
 

Adalah laporan yang berisi rincian atau 
penjelasan detail dari Laporan Keuangan 
sebelumnya.   

 

Rincian penjelasan tersebut dapat bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif. 



TERIMA KASIH 


