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Referensi
§ PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan

q Latar Belakang
§ PSAK 1 – menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas yang

berorentasi laba.Jika entitas dengan aktivitas non laba menerapkan PSAK 1
maka perlu menyesuaian deskripsi.

§ Ruang lingkup PSAK 1 secara substansi telah mencakup ruang lingkup
penyajian LK entitas dengan aktivitas nonlaba.

§ PSAK 1 tidak menyediakan pedoman penyajian LK entitas berorientasi non
laba

§ Entitas berorientasi non laba berbeda dalam:
§ Cara memperoleh sumber daya tidak mengharapkan pembayaran

kembali atau manfaat ekonomik tidak sebandingkan dengan sumber
daya yang diberikan.

Pendahuluan



Pendahuluan

q Ruang Lingkup
§ Berlaku untuk entitas berorientasi nonlaba terlepas bentuk badan hukumnya.
§ Juga berlaku untuk ETAP. (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)
§ Diterapkan khusus untuk penyajian laporan keuangan

q Permasalahan
§ Interpretasi ini membahas bagaimana entitas berorientasi non laba membuat

penyesuaian:
§ Deskripsi yang digunakan unutk beberapa pos dalam laporan keuangan

dan;
§ Deskripsi yang digunakan dalam laporan keuangan itu sendiri



LAPORAN 
KEUANGAN 
YAYASAN

Disusun dengan memperhatikan persyaratan, struktur
laporan dan persyaratan minimal yang diatur dalam PSAK 1.
(par 09)

Dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan
untuk beberapa pos dalam laporan keuangan.
Misal: pembatasan sumber daya (par 10)

Dapat membuat penyesuaian deskripsi yang digunakan atas
laporan keuangan. Misal Judul laporan perubahan aset neto
untuk mencerminkan fungsi yang lebih sesuai dengan isi
laporan keuangan. (par 11)

Tetap mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam
menyajikan laporan keuangan termasuk catatan atas LK,
sehingga tidak mempengaruhi kualitas informasi yang
disajikan dalam LK.
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Yayasan

● Menurut Undang-Undang (UU) No

16 tahun 2001 tentang Yayasan,

Yayasan adalah badan hukum

yang terdiri atas kekayaan yang

dipisahkan dan diperuntukkan

untuk mencapai tujuan tertentu

di bidang sosial, keagamaan, dan

kemanusiaan, yang tidak

mempunyai anggota.



Yayasan

● Walaupun memiliki pembina,

pengurus, dan pengawas, namun

ketiganya tidak bertindak sebagai

pemilik sehingga tidak boleh ada

pembagian hasil usaha kegiatan

kepada ketiga pihak tersebut



Yayasan

● Pengurus yayasan memiliki

kewajiban untuk menyusun

laporan secara tertulis yang

memuat sekurang-kurangnya

laporan keadaan dan kegiatan

yayasan dan laporan

keuangan.



Yayasan

● Wajib diaudit menurut UU No. 28

tahun 2004 tentang Perubahan

atas UU No. 16 tahun 2001 adalah

yayasan yang menerima bantuan

negara, luar negeri, atau pihak lain

sebesar lebih dari 500 juta atau

memiliki aset di luar harta wakaf

lebih dari 20 milyar.



Yayasan

● Harus menyusun laporan

keuangan sesuai Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku

dan ikhtisar laporan tersebut

harus diumumkan dalam surat

kabar.

● Hasil audit disampaikan kepada

pembina yayasan dan

ditembuskan kepada menteri dan

instansi terkait.



Yayasan

● Undang-Undang Pajak Penghasilan

menempatkan yayasan sebagai

salah satu bentuk badan yang

merupakan subjek pajak.



ISAK 35

Inkonsistensi peraturan
PSAK 1 & 45

PSAK 1 dipahami
hanya untuk EBL

Terminologi PSAK 1: EBL 
(EB sektor publik) 

ISAK 35

EBNL vs EBL
berbeda

EBNL bisa
menyesuaikan

deskripsi PSAK 1



Standar Akuntansi untuk Yayasan

PSAK

SAK ETAP

SAK UMKM

a. Jika Yayasan tersebut berskala nasional / internasional
b. Membutuhkan akuntabilitas yang luas
c. Kegiatan organisasinya kompleks, misalnya ada perusahaan yang

dibentuk dan dimiliki oleh Yayasan tersebut

a. Jika Yayasan tersebut berskala nasional / internasional dan 
akuntabilitasnya terbatas

b. Kegiatan organisasinya tidak kompleks



LAPORAN POSISI 
KEUANGAN
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LAPORAN 
PENGHASILAN 

KOMPREHENSIF
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LAPORAN 
PERUBAHAN ASET 

NETO
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LAPORAN ARUS 
KAS
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TERIMA 
KASIH


