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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

4.1.1 Peraturan Umum dan ketetapan Umum Organisasi Kemahasiswaan 

(ORMAWA) 

 

 Organisasi mahasiswa atau ORMAWA Universitas Katolik Soegijapranata 

merupakan wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi non-akademik 

atau soft skill mereka. Dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Pasal 1:5-12 

terdapat ketentuan umum sebagai berikut: 

Pasal 1:5 Organisasi Kemahasiswaan adalah wahana dan sarana bagi 

mahasiswa dalam upaya pengembangan diri dan kepribadian; 

Pasal 1:6   penanggung jawab Organisasi Kemahasiswaan adalah pimpinan 

Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi; 

Pasal 1:7  Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar di Universitas; 

Pasal 1:8   Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang 

meliputi pengembangan penalaran/keilmuan, kepemimpinan, 

minat/bakat dan kegemaran, pengembangan kepribadian, 

pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan serta kegiatan khusus 

lainnya di Universitas dan merupakan kegiatan yang integral dengan 

kegiatan kurikuler; 
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Pasal 1:9   Fungsionaris adalah mahasiswa Universitas Katolik Soegijapranata 

yang menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan; 

  

Pasal 1:10 Senat Mahasiswa Universitas (SMU) merupakan organisasi 

kemahasiswaan tertinggi di tingkat Universitas; 

Pasal 1:11  Badan Eksekutif  Mahasiswa Universitas (BEMU) merupakan 

organisasi kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat 

Universitas dan bergerak di bawah SMU; 

Pasal 1:12 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah organisasi pelaksana 

kegiatan ekstrakurikuler di tingkat Universitas, terutama di bidang 

penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, 

pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, 

kesejahteraan dan kegiatan khusus lainnya; 

Pasal 2 :1-2   Mengenai asas dan identitas Organisasi Kemahasiswaan yaitu dalam 

Pasal 2:1        POK berdasarkan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

Pasal 2 :2 POK berpedoman pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan didasari 

oleh semangat kasih kristiani.  

Pasal 4 :1-2 Mengenai tujuan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan  

Pasal 4:1 Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) Universitas adalah 

pedoman yang bersifat umum mengenai organisasi dan tata laksana 

kerja organisasi kemahasiswaan Universitas Katolik Soegijapranata  
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Dalam pasal 4:2 POK memberikan pedoman tentang : 

a) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus organisasi kemahasiswaan; 

b) Persidangan dan mekanisme reorganisasi pengurus organisasi 

kemahasiswaan; 

c) Bentuk organisasi kemahasiswaan; 

d) Anggaran organisasi kemahasiswaan dan pertanggung jawabannya  

Dalam pasal 5 Mengenai Hak Dan Kewajiban Anggota Serta Pengurus Organisasi 

Kemahasiswaan sebagai berikut: 

Setiap anggota dan pengurus organisasi berhak : 

a) Mengembangkan dan menggunakan kemampuannya di bidang 

penalaran/keilmuan, kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, 

pengembangan kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, 

kesejahteraan serta kegiatan khusus lainnya secara bertanggung jawab 

sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan 

akademik; 

b) Memperoleh layanan dan fasilitas yang sebaik-baiknya sesuai dengan 

keahlian, keterampilan serta minat/bakat dan kegemaran yang 

dimilikinya; 

c) Memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Universitas dalam rangka 

pengembangan keahlian, keterampilan serta minat/bakat dan kegemaran 

yang dimilikinya, sesuai dengan peraturan yang berlaku; 
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d) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program 

pengembangan mahasiswa di bidang penalaran/keilmuan, 

kepemimpinan, minat/bakat dan kegemaran, pengembangan 

kepribadian, pengabdian kepada masyarakat, kesejahteraan serta 

kegiatan khusus lainnya dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan; 

a) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

b) Mengembangkan diri dan kemampuan melalui organisasi kemahasiswaan; 

c) Memilih dan dipilih menjadi fungsionaris organisasi kemahasiswaan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku; 

d) Menyalurkan aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan sesuai dengan 

mekanisme yang berlaku. 

Dalam pasal 6 Setiap Anggota Dan Pengurus Organisasi Wajib: 

a) Berpartisipasi dalam mewujudkan dan melaksanakan Visi-Misi Nilai 

Universitas melalui program kegiatan kemahasiswaan; 

b) Menaati peraturan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh pimpinan 

Universitas; 

c) Aktif berpartisipasi dalam mengharumkan nama baik Universitas; 

d) Membina persaudaraan dengan sesama anggota di dalam dan antar 

organisasi; 

e) Aktif berpartisipasi memelihara sarana dan prasarana, serta kebersihan, 

ketertiban dan keamanan Universitas. 
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Adapun Surat Keputusan Peraturan Rektor Nomor : 02/G/PER-

REK/VIII/2018 tentang kegiatan kemahasiswaan sebagai persyaratan menempuh 

ujian skripsi dengan tujuan :  

1. Menumbuhkan keterampilan (soft skills) bagi mahasiswa; 

2. Meningkatkan daya saing mahasiswa dan alumni Universitas Katolik 

Soegijapranata; 

3. Mengarahkan preferensi kegiatan mahasiswa secara merata yang dapat 

menunjang kompetensi akademik; 

4. Menguatkan kegiatan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan; dan 

5. Mendorong mahasiswa untuk aktif  berkegiatan di luar kegiatan kurikuler; 

4.1.2 Layanan Kegiatan Kemahasiswaan  

  

Layanan kegiatan kemahasiswaan di UNIKA Soegijapranata dibagi menjadi 3 

bidang, yaitu : 

1. Penalaran & keilmuan 

2. Minat, bakat dan kegemaran 

3. Kesejahteraan mahasiswa 

1. Bidang penalaran & keilmuan tujuan kegiatan ini adalah untuk 

mengembangkan gagasan, ide atau pemikiran kreatif mahasiswa yang dapat 

dilakukan oleh UKM, HMJ, BEM Fakultas ataupun BEM Universitas, tau 

kelompok-kelompok mahasiswa yang memiliki potensi dan minat. Bentuk-

bentuk kegiatan antara lain: 
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a) Seminar 

b) Workshop & pelatihan 

c) Penerbitan majalah mahasiswa 

d) Program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh DEPDIKNAS  

e) Student research competition 

f) Lomba-lomba karya ilmiah 

g) UKM Paraga (penerbit majalah Gazebo) 

h) Soegijapranata Debate Society 

2. Bidang minat, bakat dan kegemaran mahasiswa tujuan kegiatan ini adalah 

untuk mengembangkan potensi mahasiswa dalam bidang olahraga maupun 

seni serta sebagai media membangun keseimbangan antara aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik mahasiswa, pelaksana kegiatan ini berbasis pada 

Unit Kegiatan Mahasiswa baik di fakultas maupun di Universitas. Beberapa 

UKM yang ada adalah sebagai berikut : 

1. UKM Basket 

2. UKM WANACARAKA (pecinta alam) 

3. UKM Tenis 

4. UKM Radio Soepra 

5. UKM Futsal 

6. UKM Gratia (paduan suara) 

7. UKM Sepak bola (tergabung dalam UNIKA FC, anggota divisi II PSIS) 

8. UKM Bulutangkis 

9. UKM MENWA 
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10. UKM Karate 

11. UKM Fotografi Mirror 

12. UKM Capoeira 

13. UKM Seni 

14. UKM Paraga (jurnalistik) 

3. Bidang Kesejahteraan Mahasiswa tujuan kegiatan bidang ini adalah 

memberikan wadah bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang 

kesejahteraan dan solidaritas sosial, pelaksana kegiatan adalah UKM dan  

BEM Fakultas maupun Universitas. Bentuk-bentuk kegiatan antara lain: 

a) Bakti sosial ke panti asuhan 

b) Penanganan kepada para anak jalanan 

c) Donor darah 

d) Tim relawan kepada korban bencana alam 

e) UKM korps sukarela (KSR) 

f) UKM KOPMA ( koperasi mahasiswa) 

g) UKM IMA (Indonesia Marketing Association) 

h) UKM Soegijapranata Ecolife 

Kesejahteraan pengembangan kepribadian mahasiswa UNIKA 

Soegijapranata Semarang , program pengembangan kepribadian adalah salah satu 

program berkelanjutan & komprehensif untuk menyiapkan mahasiswa menjadi 

unggul khususnya dalam aspek personal character. Program ini adalah 

implementasi dari tagline Universitas yaitu “Talenta Pro Patria et Humanitate” yang 

dikelola oleh bidang kemahasiswaan. Pelatihan ini wajib diikuti oleh semua 
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mahasiswa baru, sebagaimana tertuang dalam surat keputusan Rektor Nomor 

E.2/0201/Kep/IX/2005 tentang Pelaksanaan Pelatihan Pengemnbangan 

Kepribadian Mahasiswa. Sebagai cetak biru, maka bidang kemahasiswaan 

menyusun pola & pedoman pendampingan kemahasiswaan, yang salah satu 

domainnya adalah pendampingan & pengembangan kepribadian mahasiswa 

sebagai bentuk keunggulan UNIKA Soegijapranata. Adapun program pelatihan 

pengembangan kepribadian mahasiswa adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 Program Pelatihan Pengembangan Kepribadian Mahasiswa 

(Sumber : Data Primer  Tahun 2017) 

 

4.1.3 Profil ORMAWA UNIKA Soegijapranata 

 

1. Senat Mahasiswa Universitas (SMU) 

Senat Mahasiswa Universitas adalah organisasi di tingkat Universitas yang 

terdiri dari berbagai perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas. SMU memiliki 

tujuan sebagai jembatan antara mahasiswa dengan pihak rektor dalam hal 

penyampaian aspirasi mahasiswa. SMU sendiri juga memiliki fungsi sebagai forum 
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komunikasi antar organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas, fakultas dan 

jurusan. Tugas SMU sendiri adalah menampung dan menyalurkan aspirasi 

mahasiswa, merencanakan dan menetapkan GBHK (Garis Besar Haluan Kegiatan) 

organisasi kemahasiswaan, mengevaluasi RKT (Rencana Kerja Tahunan) seluruh 

organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas serta menyampaikan rekapitulasi 

kegiatan yang dilaksanakan dan penggunaan anggaran belanja tahunan dari seluruh 

organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas dalam sidang SMU-BEMU, 

adapun visi “menjadi senat mahasiswa universitas yang berintegritas, peduli, 

dan cinta tanah air”. Dan misi sebagai berikut: 

1. Membaktikan diri untuk melayani dengan sepenuh hati. 

2. Mengarahkan mahasiswa UNIKA Soegijapranata untuk lebih aktif dalam 

kegiatan akademik dan non akademik. 

3. Membaktikan diri sebagai organisasi yang menanamkan nilai budaya dan 

cinta tanah air pada pribadi mahasiswa. 

Kegiatan terdiri atas : gathering SMU dan BEMU, sidang awal, tengah dan akhir 

bersama BEMU, Drafting Review Proposal, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) 

dan surat menyurat, Sarasehan SMU bersama Senat Mahasiswa Fakultas (SMF), 

inventarisasi, studi banding, kunjungan latihan kepemimpinan tingkat dasar 

(LKTD) dan latihan kepemimpinan tingkat lanjut (LKTL), YUK berpartisipasi 

(YUPI), Aspirin (Aspirasi Mahasiswa UNIKA), Reorganisasi SMU, BEMU DAY, 

Jumpa Rektorat (unika.ac.id). 
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2. Badan Eksekutif  Mahasiswa Universitas (BEMU)  

Badan Eksekutif Mahasiswa atau yang disingkat BEM merupakan salah satu 

organisasi mahasiswa (ORMAWA) yang ada di UNIKA Soegijapranata yang 

bekerja sebagai badan eksekutif. Fungsi utama dari BEM adalah menjadi wadah 

teman-teman mahasiswa untuk aktif menjawab kebutuhan mahasiswa dan aktif 

bergerak dalam bidang-bidang yang bersangkutan demi berkembangnya sumber 

daya manusia antar pribadi, lingkup Universitas, dan lingkup luar Universitas. 

BEM-Fakultas dan BEM-Universitas. Organisasi mahasiswa tingkatan, yaitu : 

BEM-Fakultas dan BEM-Universitas. Organisasi mahasiswa (ORMAWA) 

memiliki visi misi dengan tujuan utama, yaitu : mengembangkan sumber daya 

manusia dan mengembangkan rasa abdi serta cinta tanah air. Dan visi  misi dari tiap 

ORMAWA tersebut. Dengan adanya visi misi Kemahasiswaan UNIKA 

Soegijapranata sendiri maka visi ORMAWA juga akan dikolaborasikan dengan visi 

misi Universitas sehingga dapat tercapai kedua visi misi tersebut. Visi misi BEM-

Universitas sendiri dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang pada 

saat itu menjabat dan periodenya (dapat berubah seiring pergantian periode, sesuai 

dengan visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat saat itu). 

Tentu visi misi yang dibuat dan dibawa selama I periode tersebut sudah disesuaikan 

dengan visi misi Kemahasiswaan Universitas dan visi misi ORMAWA. Berikut 

merupakan visi misi serta divisi dan program kerja BEM-UNIKA Soegijapranata 

periode 2018-2019: visi “melangkah dalam harmoni” dan misi sebagai berikut: 

1. Merencanakan dan melaksanakan program kerja BEMU yang efisien, 

inovatif, dan kreatif 
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2. Mengembangkan UNIKA Soegijapranata secara internal dan eksternal 

melalui program kerja berlandaskan kerja sama  

3. Menumbuhkan rasa bangga, cinta, dan kekeluargaan mahasiswa terhadap 

UNIKA Soegijapranata 

4. Menumbuhkan karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab dan 

karakter peduli sosial dari dalam diri mahasiswa UNIKA Soegijapranata. 

Berikut merupakan divisi & program kerja : 

o Sekretaris : kalenderisasi 

o Bendahara : inventarisasi 

o Penalaran : Soegijapranata Creativity Day (SDC) dan Soegijapranata 

Creativity Competition (SCC) 

o Kaderisasi : Latihan Kepemimpinan Tingkat Lanjut (LKTL)  

o Minat bakat : Rector League 

o Seni budaya : Soegijapranata Culture and Arts (SOERATS) 

o Sosial : UNIKA Health Day (UHD) dan UNIKA Social Voice (USV) 

o Internal : BEMU blusukan, Leaders Gathering, Hias dan bersih-bersih 

ruang ORMAWA (HIBERO) 

o Eksternal : Studi Banding, UNIKA Self Development (USDC) 

(unika.ac.id) 
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4.1.4 Struktur Organisasi Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Struktur 

ORMAWA 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Wakil Rektor Bidang Mahasiswa 

(Sumber : Data Primer  Tahun 2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Struktur Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas 

(Sumber : Data Primer POK  Tahun 2020) 

 

 

SMU 

BEMU 

UKM Universitas 
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 Gambar 4.4 Struktur Organisasi Mahasiswa Tingkat Fakultas 

              (Sumber : Data Primer POK  Tahun 2020. 

 

4.1.5 Standard Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Teknis Kegiatan 

ORMAWA 

 

1. SOP atau Prosedur Surat Menyurat Elektronik ORMAWA untuk 

Mahasiswa 

Dalam pelaksanaan kegiatan ORMAWA, setiap ORMAWA Universitas 

wajib membuat surat kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala UPT 

Kemahasiswaan atau KA.UKA, dan kepada Staff  UPT Kemahasiswaan atau staff. 

UKA, hal ini dilakukan agar setiap pelaksanaan rencana kerja tahunan, pembuatan 

proposal, pelaporan laporan pertanggungjawaban dapat terlaksana dengan baik dan 

setiap surat yang diajukan sebagai pelaksanaan dalam pencairan dana ORMAWA, 

berikut merupakan contoh SOP surat menyurat elektronik.  

 

 

SMF 

BEMF 

Himpunan 

Mahasiswa 

Program Studi 

Himpunan 

Mahasiswa Jurusan  
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Gambar 4.5 Prosedur Operasional Surat Menyurat ORMAWA untuk Mahasiswa 

      (Sumber : Data Primer Tahun 2020) 
 

 

2. Prosedur pengajuan E-Learning Course Kegiatan ORMAWA 

Prosedur ini digunakan sebagai bentuk perencanaan kegiatan ORMAWA 

dalam hal penjadwalan, modul, kuis dan sertifikas, hal ini dapat mempermudah 

mahasiswa dalam pemberitahuan kepada pihak BEMU sebagai kegiatan 

ORMAWA. Berikut merupakan contoh prosedur E-Learning Course kegiatan 

ORMAWA 
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Gambar 4.6 Prosedur E-Learning Course kegiatan ORMAWA 

            (Sumber : Data Primer Tahun 2020) 

 

3. SOP atau Prosedur Peminjaman Ruang Publik Untuk Kegiatan  

Kemahasiswaan 

Penggunaan ruangan di Universitas Katolik Soegijapranata harus melalui 

serangkaian prosedur hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan penggunaan 

ruangan oleh masing-masing ORMAWA dalam hari yang sama, dan dilakukan agar 

setiap ORMAWA memiliki kedisiplinan dalam penggunaan ruangan dan 
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bertanggung jawab setelah menggunakan ruangan. Penggunaan ruangan oleh 

ORMAWA sangat sering dilakukan baik dalam hal rapat, diskusi program kerja, 

maupun dalam hal sosialisasi, maka dari itu pihak Universitas (KA.UKA) 

melakukan serangkaian prosedur peminjaman ruangan via surel (surat elektronik) 

dengan menggunakan surel riwayat atau history dari peminjaman ORMAWA dapat 

terpantau oleh Universitas (KA.UKA) dan di dalam sistem sudah tertera jadwal 

peminjaman ruangan oleh ORMAWA sehingga jika di hari yang sama ORMAWA 

lainnya ingin meminjam ruangan yang sama maka tidak dapat dilaksanakan 

sehingga pencarian ruang berbeda akan dilakukan. Berikut contoh prosedur 

peminjaman ruangan oleh ORMAWA kepada pihak Universitas (KA.UKA) 

 

Gambar 4.7 Prosedur peminjaman ruangan publik  kegiatan ORMAWA 

(Sumber : Data Primer Tahun 2020) 
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4. Prosedur Pengajuan E-Learning WEBINAR Kegiatan ORMAWA 

Salah satu kegiatan mahasiswa yaitu WEBINAR yang dilaksanakan secara 

on-line dan setiap kegiatan diberikan e-sertifikat, pelaksanaan ini dilaksanakan 

sebagai wujud kegiatan yang memberdayakan sistem di era digital, dengan adanya 

WEBINAR akan memudahkan dan menjangkau setiap peserta yang mengikuti 

meskipun berada jauh, di dalam sistem WEBINAR juga terdapat prosedur 

pelaksanaan yang digunakan dan untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan 

pemberitahuan oleh ORMAWA kepada pihak BEMU dan juga UPT. 

Kemahasiswaan (KA.UKA). berikut contoh prosedur pelaksanaannya. 
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Gambar 4.8 Prosedur pengajuan E-Learning WEBINAR Kegiatan ORMAWA 

(Sumber : Data Primer Tahun 2020) 
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5. SOP atau Prosedur Operasional Pengajuan Sertifikat Elektronik (e-

certificate) untuk Mahasiswa/ORMAWA 

Pelaksanaan kegiatan ORMAWA yang telah dilakukan dalam setiap kegiatan 

baik dari mulai workshop, seminar, kegiatan kepanitian, pelatihan, maupun acara 

yang melibatkan pemberian sertifikat semuanya memiliki prosedur pihak 

Universitas memiliki prosedur yang dapat digunakan bagi setiap ORMAWA dalam 

pengajuan sertifikat elektronik. Penggunaan sertifikat elektronik ini juga 

memudahkan setiap ORMAWA dalam mempercepat proses penerimaan sertifikat 

untuk setiap panitia maupun peserta. Di dalam sistem pengajuan sertifikat 

elektronik juga terdapat kelemahan yaitu tidak adanya pembatasan waktu 

pengajuan yang diterapkan di dalam sistem sehingga setiap ORMAWA yag 

mengajukan dan tidak mengingat jadwal pengumpulan maka bisa melebihi batas 

waktu yang telah diberitahu secara lisan. Berikut merupakan contoh prosedur 

pengajuan sertifikat elektronik. 
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Gambar 4.9 Prosedur Operasional  pengajuan Surat Elektronik  Kegiatan 

ORMAWA 

(Sumber : Data Primer Tahun 2020) 
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4.2 Konsep Pengelolaan Keuangan ORMAWA Untuk Dapat Menciptakan 

Transparansi Dan Akuntabilitas 

 

4.2.1  Konsep Pengelolaan Keuangan ORMAWA Yang Belum Terkonsep 

Dengan Baik 

 

Konsep pengelolaan keuangan seharusnya dapat dikonsepkan dengan baik, 

namun adanya perbedaan dengan Sekretaris Senat Mahasiswa, menurut hasil 

wawancara dengan Kadek Gita Ayu Devaki Sekretaris Senat Mahasiswa 2019/2020 

menuturkan:  

“untuk konsep belum ada karena di setiap ORMAWA sendiri punya cara 

tersendiri untuk mengelola keuangan mereka, seperti misalnya : FTP 

selalu sisa banyak uangnya, saya salut dengan SBL sisa uang mereka bisa 

lebih dari 10-20 juta, saya juga tidak tahu bagaimana cara mereka mencari 

dana usaha, promosi, dan sponsorshipnya bagaimana, saya juga 

tercengang pengelolaan keuangan mereka bagaimana, jadi lebih ke 

masing-masing ORMAWA dalam pengelolaannya”. 

Dan selanjutnya untuk konsep yang sudah disediakan untuk excel dan juga 

penerapannya menurut Kadek Gita Ayu Devaki menuturkan” 

“sebenarnya konsep seperti excel yang disediakan sudah baik dan juga 

memudahkan karena setiap pengeluaran nota diurutkan dan perinciannya 

dicatat di excel tersebut dan konsepnya memudahkan ORMAWA dalam 

membuat laporan keuangan yang masuk dan keluar”.  

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan sekretaris SENAT mahasiswa 

terdapat perbedaan yaitu belum adanya konsep, seperti yang dijelaskan diatas. Dari 
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pernyataan mengenai sisa dana yang kegiatannya telah terlaksana dan memberikan 

laporan pertanggungjawaban seharusnya sisa dana di laporan Pertanggungjawaban 

itu nol atau tidak boleh tersisa dan jika memang ada sisa atau kelebihan dana 

seharusnya dijadikan kas selanjutnya dan tidak digunakan untuk panitia. Menurut 

Kepala Unit Pelaksana Teknis ORMAWA mengenai peraturan kelebihan dana atau 

dana sisa dari hasil kegiatan yang dilaporkan dalam bentuk LPJ menuturkan: 

 “saya belum menemukan aturan itu, tetapi temuan-temuan yang terjadi ya 

itu tadi karena satu untuk menjaga dana cair sebelum play, mereka punya 

yang namanya kas panitia, terus rata-rata memang setelah play ada 

kelebihan dana pasti itu, kalau kelebihannya tidak banyak persentasenya, 

memang boleh masuk ke kas bukan kas panitia tetapi kas ORMAWA, 

hanya memang di dalam sistem akreditasi dan audit internal kayaknya 

keuangannya belum sampai diaudit, ini pengalaman 1 tahun di UKA, terus 

pengembaliannya itu yang kadang dimanfaatkan oleh panitia kegiatan 

kemudian ada kas panitia, terus di kegiatan ada lebih nah rata-rata banyak 

yang menempatkan posisi lebih itu untuk kepanitiaan baru nanti disisakan 

yang untuk kas ORMAWA, ini juga beberapa bukan menjadi hal yang 

wajar karena memang satu sisi awalnya ada dana kepanitiaan dimana 

personal panitia itu harus wajib kasih uang di kegiatannya tapi setelah 

acara ada dana sisa mau tidak mau dia harus menuntut uangnya balik nah 

disitu yang menjadi poin sebaiknya bagaimana terhadap semuanya itu”.  

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPT maka dapat dikatakan bahwa 

pentingnya pengesahan aturan bagi sisa dana kegiatan ORMAWA karena 
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memang pada dasarnya ada juga yang tidak memiliki sisa dana bahkan 

kurang, dan yang menjadi hal yang perlu diperhatikan secara khusus dana 

sisa yang seharusnya diberikan untuk kegiatan selanjutnya atau masuk kas 

panitia dan bukan dibagikan kepada panitia, meskipun panitia melakukan 

urunan atau menggunakan kas panitia atau melakukan dana usaha, jika 

dilihat maka pengesahan aturan tetap harus dilaksanakan agar setiap 

panitia mengetahui mengenai dana sisa yang seharusnya dikembalikan ke 

kas ORMAWA. 

Dan menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menuturkan mengenai sisa 

dana kemahasiswaan: 

“Kalau sekarang sih belum ada belum pernah tau ada standar tarif 

mahasiswa, standar tarif yang saya tau UNIKA, mungkin itu juga yang 

digunakan mahasiswa karena juga ada kalau kita kirim mahasiswa, uang 

saku berapa itu ada disitu, kita menyebutnya standar tarif UNIKA 

walaupun tidak kita sampaikan ke mahasiswa tetapi dari situ Pak Andre 

juga sebagai Kepala UPT kemahasiswaan/UKA bisa tau kita mengirim 

mahasiswa misalkan ada lomba terus mereka harus disubsidi berapa 

makannya, transportnya, semua dari situ sudah ada sih sebenarnya, seperti 

yang sudah Pak Andre bilang ya sesuai dengan standarnya untuk 

mahasiswa, kalau mahasiswa minta lebih kita sesuaikan, menurut saya ada 

kaitannya dengan akuntabilitas yaitu bertanggung jawab. Setelah Pak 

Alvon sudah ada kemajuan tetapi tetap di LPJ itu belum ada, sudah ada 

akuntabilitas tetapi  sistemnya masih semi manual, sekarang karena masa 
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pandemi semuanya online ternyata itu juga membantu perkembangannya. 

Dan untuk sisa dana, untuk sisa dana kalau selama ini ada persentasenya 

saya juga tidak tahu angkanya yang terakhir ini belum saya klarifikasi ke 

Putra (ORMAWA) sama Irfan hanya memang ketika mereka berkegiatan 

kalau ada sponsor berartikan membawa nama UNIKA, mereka misalkan 

ada paid promote, terus mereka ada sponsor dari perusahaan untuk 

background zoom ada logo-logo nya kalau UNIKA tidak ada disitukan 

mereka tidak bisa dapat uang, oleh karena itu kita ngapain, sebenarnya itu, 

ini belum teratur ya saatnya kita lebih fokus, kita sudah pantau itu 

sebaiknya digunakan untuk kegiatan ORMAWA berikutnya, sudah 

memungkinkan ada catatan saldo berapa terus kegiatan berkurang, catatan 

saldo berapa terus kegiatan berkurang misalnya anggaran kurang itu nanti 

bisa dilaporkan ke KA UKA, terus nanti WR 3 sampaikan ke WR2, mereka 

kan masih dalam satu program di tahun itu jadi tidak untuk diberikan ke 

panitia, diakreditasi kita belum melihat itu”. Penulis melihat dari data 

pengalokasian sisa dana oleh ORMAWA adanya pengalokasian juga 

diberikan bagi setiap ORMAWA di akhir kegiatan.  

Berikut contoh pengalokasiannya menurut kesepakatan dari Senat Mahasiswa 

terdahulu sebagai berikut: 
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Gambar 4.10  Pembagian sisa dana kas menggunakan excel 

(sumber: Data Internal Diolah Tahun 2019) 

Dan kemudian ada SOP sisa dana yang penulis dapatkan melalui SENAT  

Mahasiswa terdahulu dan dikatakan bahwa setiap pembagian persentasenya 

optional dan sesuai dengan dana sisa setiap masing-masing ORMAWA, dan 

dikatakan oleh SMU terdahulu panitia tetap dapat bagian yang jauh lebih besar 

daripada untuk dimasukkan ke kas ORMAWA, dan ada juga sisa dana yang 

digunakan sebagai uang pembubaran panitia yang biasanya dilakukan setelah akhir 

acara. Menurut data yang diberikan oleh pihak Sekretaris Senat Mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata mengenai SOP dana sisa sebagai berikut : 

*SOP ini optional, jika di ormawa atau fakultas kalian masing-masing memiliki 

kebijakan atau peraturan yang berbeda, silahkan tidak perlu mengikuti SOP ini 
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Tabel 4.1 SOP Pengalokasian Sisa Dana 

Sumber : Data Primer 2020 

A. SOP Pengembalian dana sisa hasil kegiatan 

range pengelolaan 

Rp 0,00 – Rp 2.000.000,00  80 % dipakai panitia  (untuk 

pembubaran dll) 

 20% dikembalikan ke KAS 

(untuk kegiatan selanjutnya) 

 

Rp 2.000.000,00 – Rp 5.000.000,00  70 % dipakai panitia  (untuk 

pembubaran dll) 

 30% dikembalikan ke KAS 

(untuk kegiatan selanjutnya) 

Rp 5.000.000,00 – keatas  60 % dipakai panitia  (untuk 

pembubaran dll) 

 40 % dikembalikan ke KAS 

(untuk kegiatan selanjutnya) 

Contoh: 

TOTAL 

Total Pemasukan – Total Pengeluaran  = Rp 50.000.000,00– Rp 45.000.000,00 

Kelebihan Dana     = Rp   5.000.000,00 

NB: Kelebihan dana sebesar Rp   5.000.000,00 akan dialokasikan : 

 Rp   5.000.000,00 x 70 % = Rp   3.500.000,00 (akan digunakan untuk  

pembubaran panitia) 

 Rp   5.000.000,00 x 30 % = Rp   1.500.000,00 (akan dikembalikan ke kas 

dan digunakan untuk kegiatan selanjutnya) 
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Kemudian dari hasil  wawancara dengan Gita (Sekretaris Senat Mahasiswa) 

adanya pengutaraan yang terdahulu yang tidak diutarakan oleh beberapa informan 

dan beberapa pewawancara lainnya. Disini terlihat bahwa laporan keuangan 

ORMAWA dulu belum tertata dengan benar masih ada perbedaan disetiap 

ORMAWA, dengan tidak adanya konsep menunjukkan kebebasan bagi setiap 

ORMAWA dalam mengelola keuangan. Sedangkan dalam ORMAWA yang pada 

dasarnya adalah organisasi nirlaba yang memberikan laporan pertanggungjawaban 

membutuhkan integritas dan kesesuaian nota (pengeluaran) dan juga pemasukan 

dengan laporan/rincian yang diberikan kepada pihak pembaca informasi, dengan 

berbagai pendapat dan sudut pandang informan penulis bisa disimpulkan bahwa 

konsep dasar pengelolaan keuangan harus diterapkan dengan benar seperti excel 

sederhana yang telah diterapkan yang dapat menjaga kualitas pelaporan ORMAWA 

dengan benar dan tepat. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sebelumnya sudah 

membuat buku pedoman yang dapat menjadi dasar bagi mahasiswa dalam 

melaksanakan kegiatan ORMAWA, dan di dalam pedoman tersebut sudah tertera 

tugas dan tanggung jawab dari masing-masing ORMAWA baik Universitas sampai 

pada Fakultas, dan dari pihak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan lebih ke 

memantau, memutuskan, dan berkoordinasi dengan pihak Kepala UPT 

Kemahasiswaan, dimana kepala UPT Kemahasiswaan menjalankan tugas untuk 

memberikan standar dan drafting serta hal teknis seperti pembagian keuangan 

ORMAWA dan juga sistem pelaporan LPJ ke UPT Kemahasiswaan, dan dari pihak 

UPT Kemahasiswaan akan memberitahukan kepada Ketua Senat Mahasiswa 
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dimana tugas Senat Mahasiswa disini khususnya sekretaris adalah memberitahu 

sistem drafting, pelaporan, dan juga pengumpulan berkas setelah kegiatan. Tugas 

dari sekretaris dalam ORMAWA menurut Informan Oei Vanessa Ignatia sebagai 

sekretaris UKM Universitas Bulutangkis  

“Membuat proposal RKT, membuat proposal kegiatan, membuat surat-

surat, membuat lembar absen latihan rutin, membuat LPJ Kegiatan, 

mengurus web ORMAWA UKM”  

selanjutnya menurut informan Sovie Anggraeni sebagai sekretaris Senat 

Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian  

“Membuat notulensi saat kegiatan SMF-TP, membuat proposal dan 

laporan pertanggungjawaban untuk seluruh kegiatan SMF-TP, melakukan 

pengecekan terhadap proposal dan laporan pertanggungjawaban dari 

setiap program kerja BEMF-TP, membuat logbook SMF-TP, dan program 

kerja inventarisasi dan legal Drafting”.  

Terlihat bahwa fungsi dari atas hingga ke bawah adalah hal yang perlu diperjelas 

dimana penyampaian informasi yang diberikan oleh pihak UPT kemahasiswaan dan 

juga Senat Mahasiswa harus lebih terarah dan diperjelas sehingga melalui Senat 

Mahasiswa dapat menginformasikan kepada pihak Badan Eksekutif Mahasiswa 

agar mengetahui informasi dengan jelas dan disebarkan kepada seluruh ORMAWA 

baik Universitas hingga Fakultas, dan dari hasil observasi yang penulis lakukan 

adalah adanya kesalahan komunikasi antara UPT Kemahasiswaan dalam 

penyampaian dan kurangnya koordinasi antara Senat Mahasiswa dengan UPT 
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Mahasiswa dan juga dari Senat Mahasiswa ke Badan Eksekutif mahasiswa dan dari 

Badan Eksekutif mahasiswa ke ORMAWA Universitas hingga Fakultas. Menurut 

Gita mengenai kendala yang ditemukan dalam pembuatan proposal dan LPJ Selaku 

Sekretaris Senat Mahasiswa menuturkan  

“pertama kalau proposal itu lebih ke mepet ke teman-teman yang 

mempunyai PROKER (program kerja) jadi aku selalu ingat kegiatan ini 

harus berjalan, mereka punya proposalnya tidak ya dan aku biasanya diam 

kayak ya udah nunggu mereka chat tolong bikin proposal dong, dan aku 

mau lihat peka gak sih mereka habis itu mereka tau mau ada kegiatan terus 

mereka baru bikin proposal biasanya aku cuman iya kayak gitu aja, 

padahal aku udah bikin draftnya gitu tinggal ngisi aja misalnya susunan 

acara dan rencana anggarannya terus kalau untuk proposal lebih ke mepet 

dan kalau LPJ lebih ke notanya apalagi kan sistem baru sekarang 

sebenarnya sudah bagus dan nota-notanya bisa diurutkan sesuai dengan 

pengeluaran, tapi lebih ke nota yang dimaksud itu online sih kak, lebih ke 

bingung gitu dan ini komplain dari teman-teman sekretaris yang lain jadi 

kalau misalnya nota online bisa gak kak kalau ini gimana-gimana jadi saya 

bingung kalau misalnya kalau bikin print dan transferan bank bisa di print 

kok mereka malah bingung dan tanya ke saya kenapa tidak di print aja, 

karena di periode ini bendahara ku itu ada di luar semarang dan gemesnya 

dia itu catatan keuangan proker dia yang bawa pas dia pergi dari semarang 

gak dibawa dan aku bilang coba ingat-ingat apa saja pengeluarannya dan 

aku suruh dia ingat-ingat lagi dan pada akhirnya aku yang membuat 
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laporannya semua karena menurutku bendahara yang sekarang tidak 

mengerti drafting itu sendiri. Seharusnya yang mengurus nota bendahara 

tapi sekarang di periode ini aku aja karena dia gak mengerti”.  

Selanjutnya dari beberapa informan yaitu menurut Oei Vanessa Ignatia mengenai 

kendala yang ditemukan adalah  

“kendala proses tanda tangan pendampingan dan Universitas (WR 3) yang 

terbilang cukup lama, selain itu juga proses pencairan dana”.  

Selanjutnya menurut Andi setiawan sebagai sekretaris UKM Bridge dan menurut 

Yessica Renata sebagai sekretaris UKM Tenis Lapangan  

“Terlambatnya laporan divisi” “kendala yang sering ditemukan adanya 

progress divisi yang lama”.  

Dan selanjutnya menurut Natalia Kristina sebagai sekretaris SMF-AD dan juga 

menurut Maria Ivania sebagai sekretaris Kembangtaru  

“Anggaran yang kadang belum cair atau kurang”.  

Menurut Paula Edeltrudis Arisina sebagai sekretaris UKM Soegijapranata Debate 

Society  

“Terkadang terjadi miskomunikasi dengan BEMU atau pihak UPT. 

Kemahasiswaan, kesulitan meminta informasi yang perlu ditulis di laporan 

atau proposal”. 
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Dalam kasus konsep pengelolaan keuangan sendiri dapat dikatakan : 

1. Minim sekali pengetahuan dan informasi dari pihak Universitas atau yang 

berwenang dalam menyampaikan atau mensosialisasikan bagi pihak 

ORMAWA, dan yang dibutuhkan oleh pihak ORMAWA dan Universitas 

adalah keterbukaan dan pengaturan yang tepat sehingga jelas dalam laporan 

yang diberikan. 

2. Pihak Universitas memerlukan pemberitahuan sosialisasi konsep dan dari 

pihak ORMAWA perlu menyadari pentingnya konsep pengelolaan 

keuangan itu sendiri.  

Penulis disini melihat adanya perbedaan pendapat dari masing-masing 

informan seperti yang terlihat diatas bahwa penggunaan dana ada yang sudah 

terealisasi dengan baik dan ada yang belum, dan menurut pendapat Sekretaris 

SENAT di setiap ORMAWA memiliki pengelolaan keuangan yang berbeda 

tergantung masing-masing ORMAWA, dari pernyataan tersebut dapat dilihat 

ketidakselarasan setiap ORMAWA dalam hal pelaporan pertanggungjawaban 

ini yang menyebabkan banyak sekali laporan pertanggungjawaban yang masih 

salah dan terindikasi fraud. Atau bisa saja salah dalam hal pencatatan dan 

terlupanya nota yang sudah lama sehingga tidak dicantumkan. Untuk hal seperti 

ini dapat dilihat dari pernyataan sekretaris SMFAD bahwa  

“jika uang dapat dikembalikan ketika membawa bukti nota dan jika tidak 

uang tidak dapat dikembalikan” 
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Disini dapat diartikan kekurangan dana menyebabkan ORMAWA menggunakan 

uang pribadi dimana mereka membayar dulu menggunakan uang mereka dan 

setelahnya  baru diganti oleh pihak Universitas atau dapat dikatakan program kerja 

mereka berjalan terlebih dahulu baru dana cair, disini terlihat kurangnya informasi, 

sosialisasi, keterbukaan kedua belah pihak (Universitas dan ORMAWA) sehingga 

terjadi telat lapor proposal atau pemberian informasi yang kurang jelas dari pihak 

Universitas terhadap ORMAWA, dan menyebabkan ORMAWA harus melakukan 

pencarian nota asli supaya dana dapat cair dan uang mereka tergantikan, dan 

menurut pengetahuan dari observasi dan bukti dokumentasi terlihat jelas bahwa 

adanya penekanan dimana jika nota hilang uang juga tidak dapat cair. Menurut 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemahasiswaan menuturkan: 

“kendala untuk cairnya banyak, kita sudah rancangkan untuk pencairan itu 

kira-kira 14 hari-20 hari kemudian kalau ORMAWA mengajukannya 

mepet-mepet pas penyelenggaraan acara pasti pencairan akan melebihi 

dari tanggal pelaksanaan, kalau sudah melebihi TU internal audit akan 

langsung minta LPJ, LPJ dan pelaporan langsung untuk mempercepat 

proses cair, padahal dari sisi yang lain mahasiswa masih proses bon atau 

kredit, itu kan bingung ORMAWA dapat kuitansi dari mana kalau uangnya 

belum dibayarkan ini masih ada kerancuan di sana, akhirnya ada beberapa 

ORMAWA yang memang bisa menjalankan kegiatannya itu ada namanya 

kas panitia, jadi panitia diwajibkan ikut urunan dulu untuk menutup 

beberapa pengeluaran ini yang sering terjadi”. Pernyataan diatas 

mengungkapkan bahwa pencairan dana mahasiswa tergantung dari proses 
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pengajuan proposal mahasiswa itu sendiri apakah pengajuannya mepet 

atau tidak, dan juga cara pengajuan keuangannya wajar atau tidak wajar, 

jika wajar dan proses dapat disetujui maka pencairan akan segera 

terealisasi tapi jika tidak maka proses akan terhambat. Jika ada yang 

terhambat maka mereka terpaksa untuk mengeluarkan kas panitia atau 

uang anggota panitia untuk menutupi pengeluaran nota dan 

mengakibatkan pembelian/pembelanjaan yang mereka keluarkan. 

Menurut beberapa Informan mengenai apakah nota yang dikeluarkan  

tercatat semua pada LPJ dan dari  sepuluh (10) informan sembilan (9) 

mengatakan iya tercatat dan ada satu (1) Informan mengatakan “tidak bisa 

menjawab iya atau tidaknya dikarenakan adanya kebutuhan internal dan 

eksternal yang saling bertolak belakang”. 

Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengenai nota yang hilang 

menuturkan : 

“yang agak belum begitu lengkap karena perbincangan itu  (revisi) 

seharusnya ada dokumennya dan LPJ harus di upload di 

ormawa.unika.ac.id, semua boleh lihat, Pejabat boleh lihat, Wakil Dekan 

boleh lihat, Dekan boleh lihat, WR 2 juga boleh lihat itu juga namanya 

transparansi, semuanya dievaluasi tapi memang mahasiswa itu mungkin 

seperti Pak Andre bilang, tadi notanya hilang bagaimana mereka membuat 

notanya, jika dikatakan terus terang terus di upload semua bisa lihat itu 

baik sih itu sudah transparan, kata Pak Andre kalau kejadian seperti itu kita 

sampaikan ke BAK terus terang, kita minta persetujuan beberapa kali dulu, 
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itu misalkan Pak Andre bilang ada kunjungan makan nota hilang terus 

layaknya berapa, terus dari situ BAK disetujui oleh WR3 dan 

ditandatangani, dipertanggung jawabkan walaupun nota hilang mereka 

tidak mengumpat-mengumpat dan bisa terus terang BAK ACC dan WR 3 

tanda tangan stempel semua bisa lihat LPJ kegiatan dan  keuangan 

mereka”. Menurut beberapa informan mengenai sikap mereka dalam 

membuat laporan yang terkendala dengan nota yang tidak ada menurut 

Paula Edeltrudis Arisina sekretaris UKM Soegijapranata Debate Society 

“membuat nota sendiri, kemudian ditandatangani yang bersangkutan 

dengan nota”. Selanjutnya menurut Yessica Renata sebagai sekretaris 

UKM Tenis lapangan menuturkan “menyuruh panitia tersebut mencari 

kembali nota tersebut, atau apabila memang sudah hilang membuat nota 

baru”. 

Selanjutnya menurut Natalia Kristina sebagai sekretaris SMF-AD menuturkan  

“pernah meminta nota kembali jika tempatnya terjangkau” 

Dari hasil wawancara maupun pernyataan informan menurut penulis sebaiknya 

sebagai berikut:  

1. Jika memang nota sudah hilang dapat dikoordinasikan kepada ketua 

ORMAWA dan juga BEM Universitas jika di lingkup Universitas dan BEM 

Fakultas jika di lingkup Fakultas. 

2. Jika memang harus mengganti nota baru setiap pergantian harus ada 

penanggung jawab dan juga tidak melebihi atau mengurangi secara 
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signifikan dari yang aslinya jika lupa, dan jika ingat ditulis sesuai nominal 

yang seharusnya, selanjutnya jika proses pelaporan LPJ sebaiknya pihak 

yang bertanggung jawab dapat berdiskusi dengan pihak UPT 

Kemahasiswaan hanya yang bertanggung jawab dan yang menghilangkan 

nota yang mendatangi UPT Kemahasiswaan agar dapat diberitahukan 

kepada BAK sehingga BAK mengetahui prosesnya dan kenapa nota bisa 

hilang dan bagaimana untuk pergantiannya. 

Dalam Pedoman Organisasi Mahasiswa pasal 22 yang dimana peran SMU 

dilaksanakan, SMU sebagai Organisasi Kemahasiswaan tertinggi tingkat 

Universitas di dalam pasal 22 3(f) menyempurnakan laporan pertanggungjawaban 

SMU yang ditolak oleh Pimpinan Universitas paling lambat 10 (sepuluh) hari 

terhitung mulai tanggal penolakan; selanjutnya dilanjutkan oleh peran BEMU 

22:4 (b)  BEMU bertugas : memberikan laporan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran belanja tahunan kepada SMU 

pada akhir masa baktinya atau apabila sewaktu-waktu diminta oleh Pimpinan 

Universitas. Dalam pasal 23 : 11 mengenai wewenang UKM  Universitas : setiap 

UKM akan dievaluasi kinerjanya oleh BEMU bersama-sama dengan pendamping 

UKM dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, meliputi aspek rencana kerja 

tahunan, pelaksanaan rencana kerja, kedisiplinan penyerahan 

pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, konsistensi kegiatan dan regenerasi 

pengurus;.  Terdapatnya batasan waktu oleh Pimpinan Universitas paling lambat 

10 hari terhitung sejak mulai masa penolakan dari pihak Universitas. Seharusnya 

semua ORMAWA di masing-masing program kerja ketika memberikan laporan 
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LPJ memiliki catatan history nota di catatan masing-masing, jika terjadi lupa nota 

ada dimana maupun jika hilang atau nota rusak, bisa dibuka catatan historisnya 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga terjadi kesalahan pencatatan. 

Sehingga jika ada pelaporan yang tidak valid dan rancu, bahwa ada yang menjadi 

indikasi  fraud atau kesalahpahaman maka dapat membuat nota baru/kuitansi baru 

dengan persetujuan masing-masing penanggungjawab dan juga UPT 

Kemahasiswaan sehingga memudahkan mereka dalam pencairan dana, atau dapat 

dikatakan mereka tidak mengingat jumlah nominal yang dikeluarkan dalam 

pembelanjaan yang dilakukan, sehingga perkiraan jumlah nominal menjadi solusi 

yang tepat bagi mereka, yang seharusnya tidak dilakukan, dan dari pihak 

Universitas sendiri tidak mengetahui aliran-aliran masuk dan keluar pihak 

ORMAWA sehingga membuat perbedaan pendapat dan juga penelusuran dana 

yang tertera pada laporan yang memperlambat pencairan dana. Sebaliknya untuk 

hasil konsep yang penulis berikan sekarang  pada ORMAWA terlihat konsep 

pengelolaan keuangan sudah terlaksana dengan baik dan diharapkan ini sebagai 

dasar dalam pengelolaan keuangan, sehingga pelaporan yang diberikan dapat 

diterima dengan baik dan juga dapat menyelaraskan seluruh pengelolaan 

keuangan ORMAWA dan meminimalisir perbedaan laporan secara signifikan,  

dan juga untuk mengetahui konsep pengelolaan keuangan itu sudah baik atau 

belum dapat dilihat dari setiap ORMAWA yang langsung menggunakan dan 

merasakan manfaat dari perbaikan yang telah diberikan. 
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4.2.2  Konsep Pengelolaan Keuangan ORMAWA Yang Telah Terkonsep Dengan 

Baik 

 

 Dalam sebuah organisasi dibutuhkan konsep pengelolaan keuangan yang 

transparansi dan akuntabilitas, dikarenakan pengelolaan keuangan ORMAWA 

masih ada yang belum sesuai dengan konsep pengelolaan yang benar. Konsep yang 

merupakan penyusunan utama dalam pengelolaan keuangan ORMAWA dan 

menjadi dasar dalam hal penyajian laporan pertanggungjawaban maka disini 

penulis memberikan konsep pengelolaan keuangan yang terdapat pada excel yaitu 

perbaikan drafting yang penulis buat terdapat pada lampiran drafting proposal dan 

laporan pertanggungjawaban, drafting yang dibuat juga telah disesuaikan dengan 

pihak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, pihak Unit Pelaksana Teknis 

Kemahasiswaan, Pihak Biro Administrasi Keuangan dan SENAT Mahasiswa 

Universitas Katolik Soegijapranata, yang dimana sebelum melakukan pembuatan 

drafting penulis sudah mendiskusikan terlebih dahulu dan menjadi dasar dalam hal 

rincian anggaran ORMAWA . Menurut Devas (2007:279) pengelolaan keuangan 

berarti mengurus dan mengatur keuangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan 

keuangan mampu memenuhi kewajiban keuangan yaitu dengan cara pengelolaan 

keuangan harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi 

semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun 

pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditetapkan. Menurut hasil 

wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemahasiswaan Unika 

Soegijapranata mengenai konsep pengelolaan keuangan yang dilaksanakan selama 

ini menuturkan :  
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“Sistem keuangan di ORMAWA sekarang sudah ada konsepnya, jadi 

arahan terhadap akuntabilitas semua harus terhitung harus transparan 

supaya jelas dan sudah mulai ke arah sana dengan adanya staff internal 

audit di UNIKA. Jadi awalnya dari akreditasi ORMAWA setiap 

ORMAWA di UNIKA di akreditasi, dimonitoring, dan dievaluasi 

kemudian sampai ketemu nilai akreditasinya dan nilai akreditasi ada tiga 

klasifikasi  yang menentukan kepengurusan baru, di setiap kepengurusan 

baru ORMAWA atau UKM harus punya RKT (rencana kegiatan tahunan) 

di RKT yang menentukan kegiatan ORMAWA selama 1 tahun dari sana 

patokan anggaran yang digunakan hanya sebatas dari batasan akreditasi 

ORMAWA, kita sudah ada web ORMAWA unika.ac.id, kita masukin 

plafon anggaran ORMAWA kemudian ORMAWA masukin RKT dan 

setiap di dalam RKT ada namanya kegiatan-kegiatan yang harus 

dituangkan di dalam proposal itu untuk di break down keuangannya dari 

proposal yang diajukan disitukan disebutkan anggaran kegiatan dari angka 

global yang diberikan ke ORMAWA itu di breakdown,  jadi beberapa 

kegiatan dari sana proposal setiap kegiatan diajukan melalui web 

ORMAWA dari web ORMAWA sekarang kita langsung sikapi pengajuan 

anggaran ke WR 3 (Wakil Rektor 3) kemudian tembusan WR 2 (Wakil 

Rektor 2) dan BAK (Biro Administrasi Keuangan) dari sana proses itu di 

disposisi-disposisi sampai BAK di cek sama TU internal audit untuk 

dilihat apakah sesuai dengan buku pedoman anggaran kegiatan jadi jika 

sudah sesuai akan ada disposisi untuk pencairan anggaran, kemudian 



101 
 

anggaran cair setelah itu didistribusikan ke ORMAWA yang akan 

menggunakan dan digunakan oleh ORMAWA untuk kegiatan setelah 

kegiatan maksimal 14 hari ORMAWA harus memberikan laporan yang 

namanya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dari LPJ itu lewat Unit 

Kemahasiswaan akan dikirimkan pelaporannya ke WR2 cek selanjutnya 

BAK dari BAK kembali ke internal audit untuk melihat legalitas 

penggunaan anggarannya sudah kalau sudah sampai tahap akhir berarti 

proses selesai ” 

Menurut hasil wawancara dengan  Yolanda Sekretaris Indonesia Marketing 

Association di Universitas Katolik Soegijapranata Periode 2019/2020 mengenai 

penerapan pengelolaan keuangan ORMAWA selama ini dan konsep pengelolaan 

keuangan ORMAWA selama ini  menuturkan :  

“Penerapan pengelolaan keuangan ORMAWA selama ini sudah cukup   

baik,   dan sudah diberi laporan apa yang dikeluarkan dan juga pemasukan” 

    “Pengelolaan keuangan ORMAWA sudah terkonsep dengan baik” 

Dan menurut Informan kunci mengenai penerapan pengelolaan keuangan dan juga 

konsep pengelolaan keuangan menurut Paula Edeltrudis Arisina sekretaris UKM 

Soegijapranata Debate Society menuturkan: 

“untuk pengelolaan keuangan sendiri ada uang kas, uang dari 

Universitas, dan khusus PROKER SDC dan ada dana usaha” 

“untuk konsep yang digunakan sekarang berupa excel yang diberikan 

sendiri yang sekarang menurut saya sudah baik” 
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Selanjutnya menurut Sovie Anggraeni sekretaris SEMA Fakultas Teknologi 

Pertanian menuturkan: 

“pengelolaan keuangan yaitu mengatur pengeluaran dan pemasukan 

keuangan internal ORMAWA serta membuat rencana anggaran untuk 

proposal dan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan ORMAWA” 

“untuk konsep yang digunakan sekarang berupa excel yang diberikan 

sendiri yang sekarang menurut saya sudah baik” 

Selanjutnya menurut Gabriella Sheily. H. S Sekretaris SMF-Teknik menuturkan 

“pengelolaan keuangan sudah terstruktur kemana perginya uang uang” 

“untuk konsep yang digunakan sekarang berupa excel yang diberikan 

sendiri menurut saya sudah baik” 

Selanjutnya menurut Natalia Kristina sekretaris SMF AD menuturkan: 

“pengelolaan keuangan membawa bukti nota baru bisa dikasih uang atau 

sebaliknya asal ada bukti tertulis” 

“untuk konsep yang digunakan sekarang berupa excel yang diberikan 

sendiri menurut saya sudah cukup baik” 

Melihat dari jawaban wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Kemahasiswaan dan ORMAWA serta jawaban dari informan kunci dapat dilihat 

bahwa untuk konsep pengelolaan keuangan ORMAWA terkonsep dan secara 

sistem konsepnya sudah ada dan sudah mulai mengarah ke konsep pengelolaan 

keuangan yang transparan, menurut KA. UKA konsep pengelolaan keuangan 
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sendiri harus memiliki akuntabilitas supaya semua jelas, terhitung dan dapat 

dipertanggungjawabkan, yang dapat dilihat bahwa ketentuan dalam konsep 

pengelolaan keuangan setiap ORMAWA itu didapatkan dari kinerja dan usaha dari 

setiap ORMAWA dalam melaksanakan kegiatan penuh tanggung jawab, disini KA. 

UKA mengatakan adanya proses akreditasi, setiap ORMAWA dimonitoring dan 

dievaluasi untuk menentukan akreditasi yang menjadi patokan bagi pendanaan 

keuangan ORMAWA, pendanaan yang diberikan berdasarkan peringkat akreditasi 

yang menjadi dasar ORMAWA dalam pengelolaan pendanaan keuangan mereka, 

dan termasuk RKT yang akan mereka laksanakan, pendanaan yang berdasarkan 

akreditasi peringkat setiap ORMAWA menentukan keuangan global mereka yang 

pada akhirnya akan terbagi di dalam kegiatan dalam satu tahun oleh ORMAWA 

dan kemudian dibagi dalam program kerja yang akan mereka realisasikan.     

Selanjutnya menurut wawancara dan hasil jawaban informan kunci dengan 

ORMAWA, sebelumnya penulis terangkan bahwa hasil wawancara dan juga hasil 

dari informan  kunci disini mereka telah menggunakan konsep pengelolaan 

keuangan yang telah penulis buat dan telah digunakan oleh ORMAWA periode 

2019/2020 selama 1 tahun berupa drafting excel, yang sebelumnya belum terkonsep 

dengan baik dimana rincian dari pengelolaan keuangan masih menggunakan word 

dan semua aliran keuangan masuk dan keluar tidak dirinci dengan detail dan masih 

banyak kesalahan pencatatan yang terjadi. Dan disini terlihat para informan rata-

rata menjawab pengelolaan keuangan mereka sudah menunjukkan hasil yang baik 

dari sebelumnya dan menurut mereka pengelolaan keuangan itu sendiri merupakan 

suatu pengaturan keuangan baik dari pihak internal maupun eksternal dan adanya 
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perencanaan dalam membuat anggaran proposal dan juga laporan 

pertanggungjawaban. Berikut merupakan perubahan drafting perincian keuangan 

ORMAWA yang penulis sebut sebagai perincian secara basis kas (cash basis) 

dimana perhitungan tercatat sesuai dengan transaksi keluar masuk uang yang telah 

terjadi, dan adanya pengkodean dalam setiap rencana dan aliran pos yang sudah 

sesuai dengan pencatatan sehingga terhubung langsung dengan pengkodean nota 

yang diberikan. 

1. Perincian keuangan ORMAWA sebelumnya hanya menggunakan word dan 

penjumlahan yang belum tertata dengan baik serta belum adanya 

pengkodean pada data yang terlampir, dan pos-pos yang masih berantakan. 

 

Gambar 4.11  Konsep perincian keuangan terdahulu dengan menggunakan word 

(sumber: Data Primer Tahun 2019) 
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2. Perincian keuangan berbasis kas (cash basis) menggunakan excel 

yang sudah tertata aliran pos masuk dan pos keluar serta dilengkapi dengan 

pencatatan pengkodean pemasukan dan pengeluaran nota-nota. Kemudian 

dalam pelaksanaannya diperlukan rencana/rancangan yang disebut RAB 

(Rencana Anggaran Biaya), pentingnya perencanaan dalam menyusun 

biaya sehingga pengelolaan keuangan menjadi terstruktur/terorganisir. 

Menurut Kepala UPT Kemahasiswaan mengenai RAB menuturkan : 

 “Setiap kegiatan harus ada rancangan atau rencana kegiatan biaya 

biasanya acaranya apa, butuh apa kemudian di break down, butuh apa 

untuk setiap kegiatannya, apakah butuh material, apakah butuh untuk jasa, 

apakah butuh untuk honor, kalau seminar apakah untuk honor pembicara 

dan kalau sekarang itu apakah butuh biaya untuk data online semua harus 

di break down itu harus di jabarkan dan rencana anggaran itu yang disebut 

RAB, kalau sudah berkegiatan di batas timing waktu kegiatan adakah yang 

namanya anggaran pelaksanaan dari RAB kemudian ada juga yang 

namanya prediksi pendapatan, biaya yang digunakan dan asal anggaran 

dari mana itu kan ada di dalam pos tersebut kemudian dalam pelaksanaan 

pengeluarannya sejauh berapa pelaporannya”.  

Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengenai drafting/template excel 

secara cash basis. Berikut penuturannya  

“ketika sistem excel sudah dibuat itu sangat bagus jika dijadikan acuan, 

kalau usulan excel sudah bagus sudah dikelompokkan berdasarkan pos-
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pos pengeluaran, yang ditunggu Bu Tina dan Pak Andre itu ada posnya di 

posnya ada bagian, ada kodenya seperti RAB, RABnya bagian 

kemahasiswaan, ada kode utama dan sub-kodenya, nanti kalau mahasiswa 

ada tambahan pos tidak apa-apa yang penting kita sudah ada 

drafting/template walaupun bentuknya masih excel, menurut saya tidak 

masalah nanti akhirnya mereka bisa copy/ memindahkan excel ke laporan 

pertanggungjawaban yang ada di word ini sangat bermanfaat karena 

memudahkan mereka kalau ada templatenya”.   

Berikut merupakan contoh perincian keuangan ORMAWA sekarang menggunakan 

excel berbasis kas serta contoh flow chart perubahan konsep keuangan ORMAWA: 

 

Gambar 4.12 Konsep perincian keuangan berbasi kas menggunakan excel 

(sumber: Data Internal Diolah Tahun 2019) 

 



107 
 

Konsep Pengelolaan Keuangan ORMAWA
Organisasi Mahasiswa 

(ORMAWA)
UKA WR 3 WR 2 BAK AUDITOR

Ph
as

e

Mulai

Menyiapkan  
data laporan 

keuangan 
berupa excel di 

sistem 
ormawa.unika.a

c.id

Mengumpulkan 
bukti keuangan 
(nota, kuitansi, 

materai, 

Memastikan 
bukti keuangan 
sama dengan 

penginputan di 
excel

Terima laporan 
keuangan 
ORMAWA

Ormawa.unika.ac.
id

Mengecek dan 
memastikan 

data keuangan 
yang diberikan 

sudah sama 
dengan nota

Mengajukan 
data 

keuangan ke 
wr 3

Menerima 
laporan data 

keunagan 
ORMAWA yang 

telah di cek 
Ormawa.unika.a

c.id

Memvalidasi 
data keuangan 

ORAWA

Mengajukan 
data yang telah 
di validasi ke wr 

2

Menerima data 
hasil validasi 
dari WR 3 di 

ormawa.unika.a
c.id

Melihat laporan 
keuangan 

ORMAWA yang 
telah 

disesuaikan
Di 

Memvalidasi 
data 

keuangan 
ORMAWA ke 

BAK

Menerima 
laporan data 

keuangan 
ORMAWA yang 
telah di validasi 

oleh WR 2 di 
ormawa.unika.ac.

id

Memastikan 
dan 

memprosses 
semua data 
keuangan 

sudah benar

Memvalidasi 
dana keuangan 
dan pencairan 

keuangan serta 
memproses 

kepihak Auditor

Menerima data 
laporan 

keuangan 
ORMAWA dari 

pihak BAK 
Di 

ormawa.unika.a
c.id

Memeriksa 
dan 

mengevalua
si data 

keuangan 
yang 

diberikan

Mengungkapkan 
data keeuangan 

seluruh 
ORMAWA sesuai 

dengan aturan 
yang berlaku

Meneruskan ke sistem

Meneruskan ke sistem
Meneruskan ke sistem

Meneruskan ke sistem

Selesai

Data 
keuangan 
tervalidasi

Meneruskan ke sistem

Meneruskan ke sistem

 

Gambar 4.13 Konsep flow chart perubahan konsep keuangan ORMAWA 

(sumber: Data Internal Diolah Tahun 2021) 

Flow chart ini penulis buat untuk memberikan perubahan bagi konsep 

pengelolaan keuangan ORMAWA dimana akan menjaadi pedoman bagi sistem 

keuangan ORMAWA, flow chart ini berisikan kosnep pengelolaan keuangan yang 

transparansi dan juga akuntabilitas dimana bagian yang terlibat dari mulai 

ORMAWA sampai Auditor dapat melihat secara langsung data yang telah diinput 

ke sistem dari awal input oleh ORMAWA semua bagian bisa memonitoring untuk 

melihat, dan dapat menjadi acuan bagi ORMAWA dalam hal penginputan data 

telah sampai di bagian mana saja, di sini penulis menginkan keterbukaan semua 

komentar dan juga evaluasi data keuangan ORMAWA dapat dilihat oleh setiap 

bagian dan setiap proses validasi dan pengajuan ke berikutnya semua bisa 

melihatnya sehingga setiap proses memiliki historis dan juga memo/catatn yang 

terjadi di dalam sistem tersebut. 
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4.2.3 Transparansi Dan Akuntabilitas Konsep Pengelolaan Keuangan 

Adapun konsep pengelolaan keuangan ORMAWA disini penulis bagi 

menjadi 2 bagian yaitu transparansi dan akuntabilitas, transparansi juga memiliki 

arti bahwa informasi dapat diakses secara bebas dan dapat diakses secara langsung 

oleh pihak yang berwenang dan dapat dengan mudah untuk dipahami Sopiah 

(2008). Transparansi yang diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau 

kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses 

pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai (Krina, 2003). 

Sementara Amitai Etzioni  (2010) mendefinisikan transparansi sebagai “...the 

principle of enabling the public to gain information about operations and structures 

of a given equity. Transparency is often considered synonymous with openness and 

disclosure, although one can find subtle differences among these terms”. Adapun 

tujuan dari transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka, 

selain itu transparansi juga berperan sebagai alat pengendalian atas kinerja yang 

dilakukan oleh pihak yang menyelenggarakan, Nurhadianto (2019). Araujo dan 

Tejedo-Romero (2016) menjelaskan bahwa transparansi adalah sebuah konsep 

yang luas berhubungan dengan ketersediaan informasi, dapat diakses, dan 

digunakan  oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hirsch dan 

Osborne (2016) menambahkan bahwa transparansi adalah sarana untuk 

meningkatkan efektivitas kebijakan, administrasi, dan manajerial. Konsep 

pengelolaan keuangan yang akuntabilitas, wiratna (2015) menyatakan bahwa 

akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang 
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(pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk meyakinkan bahwa tugas dan kewajibannya 

yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Mulgan 

(2000) menyatakan bahwa akuntabilitas menunjuk kepada mekanisme yang 

diberikan kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa 

mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis serta bertanggung jawab atas 

kinerjanya. Fajri dan Setyowati (2015) menyatakan akuntabilitas terdiri dari tiga 

jenis yakni: 

1. Akuntabilitas keuangan : pertanggungjawaban yang mencakup laporan 

keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta 

pengeluaran 

2. Akuntabilitas manfaat : pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil 

pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas  

3. Akuntabilitas prosedural : pertanggungjawaban terkait pada pentingnya 

prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta 

kepastian hukum. Frayudha (2017) Akuntabilitas merupakan perwujudan 

kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan 

yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. prinsip 

akuntabilitas menuntut kemampuan menjawab secara periodik setiap 

pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana seseorang 

atau unit organisasi menggunakan wewenangnya, kemana sumber daya 
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telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber 

daya tersebut, serta konsekuensi dalam pelaksanaan wewenang tersebut. 

Menurut Kepala UPT Kemahasiswaan mengenai transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan menuturkan: 

“Di setiap Organisasi semua perhitungan keuangan mesti dong harus 

transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas sesuai nilai 

kewajaran kalau dalam organisasi tidak ada pencatatan-pencatatan, tidak 

ada pembukuan yang jelas dan kemudian angka-angka yang ada di sana 

tidak wajar yang pasti organisasinya akan tidak terealisasi dengan baik”. 

Menurut hasil wawancara dengan sekretaris Senat Mahasiswa Universitas Katolik 

Soegijapranata Kadek Gita Ayu Devaki mengenai transparansi dan akuntabilitas  

pengelolaan keuangan ORMAWA dalam laporan pertanggungjawaban 

menuturkan: 

 “kalau di SMU penanggung jawab itu semua ketua SMU, tapi biasanya 

saya yang buat dulu nanti ketua yang mengecek dan direvisi lagi jadi 

bolak-balik, mungkin pakai asas kepercayaan, jika ada pengeluaran pasti 

notanya diminta, misal kalau gak ada nota nanti di tanya ke orangnya nanti 

kalau gak ada nota nanti uangnya gak balek”  

“jika ada nota hilang membuat nota baru/kuitansi yang baru, saya dan 

ketua biasanya menyimpan album nota bisa saling cek dengan ketua, misal 

beli: stabilo saya foto notanya dan tanggalnya dicatat jadi jika nota hilang 

dapat diketahui” 
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“kalau untuk proposal sudah baik tapi seperti tahun kemarin ada trial awal 

dengan adanya sistem baru kalau misal periode yang kerja bareng sama 

aku akan santai aja sebelumnya, dan saya jabat di periode baru ada trial 

and error jadi memberitahukannya kepada setiap sekre ORMAWA”. 

Menurut informan kunci Yessica Renata C.W sekretaris tenis Lapangan mengenai 

transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban ORMAWA adalah 

sebagai berikut : 

“laporan pertanggungjawaban bendahara dan ketua mengetahui secara 

lebih rinci laporan yang akan diberikan kepada pembaca laporan, dan juga 

sekretaris mengetahui ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban” 

Selanjutnya menurut Maria Ivana Putri Feriani sekretaris UKM Kembangtaru 

mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban ORMAWA 

adalah sebagai berikut : 

“Laporan yang disajikan berupa pertanggungjawaban dilakukan secara 

terbuka dan tidak terbuka, jadi terkadang terbuka dan terkadang tidak 

terbuka antara ketua, sekretaris, dan bendahara” 

Melihat dari hasil jawaban wawancara dan informan kunci penulis melihat 

dengan hasil keseluruhan bahwa perlu adanya kepedulian dari pihak ORMAWA 

dan juga pengurus dari ORMAWA yaitu pihak Wakil Rektor Bidang 

Kemahasiswaan, UPT Kemahasiswaan, Senat Mahasiswa Universitas, untuk 

meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan  keuangan ORMAWA, sehingga 

transparansi dapat terlaksana dengan baik dan juga perlu peningkatan sadar diri dari 
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masing-masing Organisasi itu sendiri Baik ketua, sekretaris dan juga bendahara 

untuk lebih terbuka dengan pelaporan yang ada. Menurut Sukrisno Agoes dan I 

Cenik Ardana (2009:104) transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk 

menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian 

informasi. dari sini penulis melihat transparansi yang selama ini dipakai oleh 

ORMAWA masih belum terbuka penuh antar ORMAWA internal dan kepada 

pihak eksternal ORMAWA. Hasil dokumentasi yang penulis dapatkan dari Unit 

Pelaksana Teknis UNIKA Soegijapranata dan data dari informan terlihat bahwa ada 

beberapa laporan yang belum sesuai antara nota dan juga perincian yang dilaporkan 

sehingga terlihat tidak adanya kesesuaian dan keterbukaan tersebut. 

Menurut Kepala UPT Kemahasiswaan mengenai nota yang hilang atau penggantian 

nota atau kuitansi dengan perkiraan nominal hampir dengan nominal sebenarnya 

dikarenakan faktor lupa, dan harus melakukan penggantian nota agar uang cair dan 

berikut penuturannya  

“kalau secara akuntansi tidak boleh diaudit tidak boleh, tetapi yang jadi 

semangat di kegiatan organisasi apa dulu dan itu batas kewajaran atau 

tidak itu ada disana, jadi secara akuntansi tidak boleh tetapi kalau 

semangatnya itu organisasi dan ada batas kewajaran dan kita nilai itu ada 

wajar, saya pikir sih bisa di toleransi jadi kalau tidak wajar itu harus 

dipertanyakan jadi semangatnya kalau di Unit Kemahasiswaan kegiatan 

organisasinya bukan di uangnya tetapi kadang yang namanya manusia itu 

kan juga beli bensin disertakan atau makan siang disertakan”.  



113 
 

Sebagai contoh kuitansi yang tertera sebesar nominal Rp. 30.240.000 tidak 

menggunakan meterai dan keterangan tanggal serta nama penerima dan 

tanda tangan yang secara akuntansi tidak valid dan laporan tidak sah dan 

juga ada nota yang tidak ada kerangan toko, tanggal, penerima, tanda 

tangan. 

 

Gambar 4.14 Bukti Kuitansi Yang Tidak Lengkap 

(sumber: Data Primer Tahun 2019) 

 

 

Gambar 4.15  Bukti Nota Yang Tidak Lengkap 

(sumber: Data Primer Tahun 2019) 
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 Beberapa hal yang terlihat bahwa adanya indikasi kecurangan (fraud) yang 

terjadi, kecurangan disini menurut Albrecht (2009) kecurangan (fraud) adalah cara 

untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah 

meliputi tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh yang lain adalah curang. Teori  

Fraud Definition Analysis (FDA) bahwa kecurangan merupakan suatu perbuatan 

yang salah yang dilakukan orang-orang dari luar organisasi dan atau orang dari 

dalam organisasi untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi maupun 

kelompok, yang merugikan pihak lain dengan cara yang salah seperti menutupi 

kebenaran, tipu daya, tidak jujur, tidak adil dan curang, Puspitasari (2015) adanya 

analisis dari FDA diatas dan penjelasan kasus berdasarkan pernyataan dari 

informan dapat di dikatakan bahwa pertanggungjawaban sangatlah penting dalam 

sebuah lembaga dalam bentuk apapun. Jika tidak adanya pertanggungjawaban 

lembaga tidak mempunyai arti apa-apa karena pertanggungjawaban sangatlah 

penting, puspitasari (2015). Dalam ORMAWA seorang ketua yang bertanggung 

jawab, seorang pembina juga harus mempunyai tanggung jawab yang besar 

terhadap UKM yang dibinanya sehingga tidak timbul kesalahan dalam hal 

pelaporan dan pertanggungjawaban. Melihat dari kutipan jawaban berdasarkan 

pengetahuan penulis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan 

keuangan ORMAWA hal ini mengingat pengalaman panjang penulis di lapangan 

dan dokumentasi beberapa tahun lalu dan bersentuhan juga langsung dengan 

praktik pengelolaan keuangan ORMAWA secara langsung, hal yang perlu 

diperhatikan yaitu  “pelaporan yang diberikan kadang terbuka dan kadang tidak 

terbuka”. Dari sini penulis melihat bahwa di dalam internal ORMAWA sendiri 
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masih banyak ketidak transparan dan akuntabilitas yang diperlihatkan sehingga 

menimbulkan ketidakpercayaan antar anggota, pernyataan ini mendukung 

terjadinya fraud dimana fraud terjadi dengan adanya pelaporan yang masih abu-abu 

atau tidak terbuka, kesempatan yang timbul dari rasionalisasi mereka dan persepsi 

mereka untuk transparansi dan akuntabilitas menyebabkan kerancuan dalam 

pelaporan pertanggungjawaban yang sangat tidak relevan antara pemasukan dan 

pengeluaran. Meskipun sepenuhnya pemasukan yang mereka terima tidak 100% 

dari kemahasiswaan namun walaupun itu berasal dari sumber dana lainnya baik 

sponsor, iuran anggota dan juga dari dana usaha ada baiknya untuk di catat dan 

dilakukan secara terbuka sehingga ketua, sekretaris dan juga bendahara dapat 

memahami dan mengetahui aliran masuk/ dana yang telah terkumpul sehingga 

realisasi Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dapat berjalan dengan baik. 
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4.3 Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan ORMAWA Untuk Dapat 

Menciptakan Transparansi Dan Akuntabilitas 

 

4.3.1  Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan ORMAWA 

Sistem akuntansi (accounting system) adalah metode dan prosedur untuk 

mengumpulkan, merangkum, serta melaporkan informasi keuangan operasi 

perusahaan, Reeve (2009:223). Sistem akuntansi sangat penting diterapkan di 

organisasi non-profit seperti ORMAWA ini. Indonesia sendiri memiliki pedoman 

standar penulisan akuntansi keuangan yang digunakan adalah Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK sendiri fungsinya tidak bersifat mengikat. 

Akan tetapi PSAK sendiri digunakan sebagai pedoman untuk memastikan 

penempatan ekonomi di setiap elemennya tersaji dengan baik. Sehingga 

memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi dan mengambil 

keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. Menurut Mulyadi 

(2008:19) ada beberapa tujuan dalam sistem akuntansi yaitu   : 

a) Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. 

b) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, 

baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya 

c) Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) informasi akuntansi dan 

untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

d) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. 



117 
 

Adanya masalah yang sering dihadapi oleh organisasi non-profit sendiri 

yaitu masalah pendanaan atau adanya uang yang masuk dimana hasil uang yang 

masuk bukan dari hasil profit atau keuntungan dari sebuah penjualan melainkan 

hasil dari dana kemahasiswaan, dana usaha, sponsorship dan juga iuran anggota 

ORMAWA, hal yang dihadapi oleh ORMAWA sendiri adalah memberikan 

keyakinan kepada pemberi dana dan juga setiap yang terlibat di dalamnya yang 

memberikan dana yaitu dengan cara melaporkan penggunaan dana sebaik mungkin 

maka dari itu adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) berguna untuk mendukung 

pertanggungjawaban dari aliran dana yang telah masuk, sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman antar pemberi dana anggota, yang membelanjakan, dan yang 

melaporkan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) merupakan 

PSAK untuk organisasi non-profit. Perkembangan yang terjadi pada era-modern 

dengan meningkatnya teknologi yang digunakan dalam berbagai bidang terutama 

dalam akuntansi sendiri membuat transparansi dan akuntabilitas pada organisasi 

non-profit memerlukan sistem akuntansi sebagai alat yang dapat bantu untuk 

mengumpulkan, menyimpan, menyebarkan data, pengendalian, analisis, dan juga 

koordinasi dalam pengambilan keputusan dengan berpedoman pada PSAK 45, 

dengan adanya hal ini diharapkan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan 

accountable sehingga organisasi semakin dapat dipercaya dan keandalan dalam 

laporan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun isi dalam PSAK 45 yaitu : Entitas 

nirlaba merupakan entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki 

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang 

dikelolanya kepada penyandang dana dan society. Salah satu media 
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pertanggungjawabannya adalah Laporan Keuangan yang Mengatur pelaporan 

organisasi nirlaba. Adapun tujuannya sebagai berikut: 

1. Untuk mengatur pelaporan keuangan entitas nirlaba.  

2. Laporan keuangan entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki 

relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi. 

Sistem akuntansi yang penulis gunakan disini merupakan sistem akuntansi basis 

kas (cash basis) yaitu suatu teknik pencatatan yang mengakui terjadi transaksi 

dengan dasar jika kas/uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan (Rahayu, 

2015). Basis Sistem Akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat 

pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam Laporan Keuangan. Pada 

umumnya basis pencatatan akuntansi didasarkan pada dua sistem Basis Kas (Cash 

Basis) dan Basis Akrual (Accrual Basis). Basis kas menurut KSAP (Kajian Standar 

Akuntansi Pemerintah), Suryanovi (2008) adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar. Pada Basis Kas, transaksi diakui ketika kas diterima atau dibayar tanpa 

melihat kapan transaksi tersebut timbul/terjadi. Misalkan : pendapatan diakui jika 

kas/setara kas diterima bukan ketika hak atas pendapatan tersebut timbul, 

sedangkan belanja diakui ketika terjadi pembayaran bukan ketika kewajiban untuk 

pembayaran yang timbul.  

Basis sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi untuk menentukan saat 

pengakuan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam Laporan Keuangan. Pada 

umumnya basis pencatatan akuntansi didasarkan pada sistem basis kas (Cash 
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Basis). Basis kas menurut KSAP (Kajian Standar Akuntansi Pemerintah), 

Suryanovi (2008) adalah Basis Akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar tanpa melihat 

kapan transaksi tersebut timbul/terjadi. Misalkan : pendapatan diakui ketika uang 

kas/setara kas diterima bukan ketika kewajiban untuk membayar timbul. Menurut 

Rahayu (2015) secara kasat mata pengertian kas/uang dapat dibagi menjadi dua 

kelompok yaitu uang Kartal dan uang Giral. Uang Kartal merupakan alat 

pembayaran yang sah yang berbentuk uang kertas dan logam sedangkan uang Giral 

merupakan bentuk pembayaran yang sah melalui layanan Perbankan baik melalui 

mobile banking, internet banking. Wujudnya bisa berbentuk Cek, Bilyet Giro, 

ATM, Kartu Kredit dan atau yang disetarakan. Sehingga penerimaan atau 

pengeluaran yang disebabkan oleh suatu transaksi bisa memilih apakah 

menggunakan Kartal atau Giral. Dalam permasalahan yang terjadi pada 

pengelolaan keuangan ORMAWA dibutuhkan sistem yang tepat dalam pengelolaan 

keuangan ORMAWA yang merupakan organisasi nirlaba dimana sistem basis kas 

adalah sistem yang tepat digunakan, setiap transaksi yang terjadi pada pemasukan 

dan pengeluaran keuangan ORMAWA seharusnya tercatat sesuai dengan transaksi 

yang terjadi atau jika kas/uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. 

Menurut wawancara dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengenai 

sistem ORMAWA dan pengelolaan di sistem tersebut selama ini. berikut 

penuturannya 

“Pada akhir tahun 2017 dan 2018 awal waktu itu kepala UKA masih Pak 

Eko masih serba manual jadi kalau ada proposal masuk dilihat sama Pak 
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Tik terus setelah itu nanti Bu Tina tanda tangan setelah Pak Tik ACC, 

setelah itu dikembalikan ke anaknya untuk diambil, kita masukan ke BAK 

dulu terus uang diambil cash di Pak Tik, terus setelah itu diberikan ke 

BAK, nah disitu perjalanan panjang dan resiko untuk ada kekeliruan itu 

lebih besar semuanya serba manual. Kalau arsip hanya fotokopi bahkan 

mau cari untuk SIMKATMAWA LPJ tidak ada karena perjalanannya 

panjang dan semua serba manual itu terjadi tahun pertama itu sepertinya 

ribet banget dan ketika diaudit tidak teratur semuanya masih manual, 

walaupun sistem di Universitas, Universitas punya sistem nah Universitas 

sistem sudah rapi jadi arsip itu ada terus tercatat uang keluar sejumlah 

berapa karena punya intranet jadi mengajukan berapa bisa dideteksi disitu, 

tetapi di kemahasiswaan itu belum ada repotnya kalau misalkan 

ORMAWAnya nakal dia UKM akreditasi A dapatnya Rp. 7500.000 dia 

masukin Rp. 8000.000 nah itu kan berarti antara transparan dan 

akuntabilitas tidak sesuai dengan sistem itu, walaupun pada saat itu sudah 

ada web tapi belum efektif jadi Yohanes (mahasiswa dulu yang bantu 

sistem ORMAWA) sudah buat embrionya terus akhirnya berjalan setahun 

berikutnya ada Pak Alvon, mahasiswa itu harusnya punya disiplin yang 

ketat, mahasiswa itu kalau diberikan diagram alir (SOP), SOP itu diawali 

dari Pak Alvon tapi tidak selengkap sekarang kita mencoba membuat 

prosedur karena mahasiswa tidak karuan, di tahun pertama itu menurut 

saya untuk melacak transparansi dan akuntabilitasnya itu sulit tergantung 

jadwalya karena serba manual, terus akhirnya sudah ada SOP, terus waktu 
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itu sudah dicek juga walaupun web ORMAWA waktu itu belum selengkap 

sekarang, sekarang sudah lebih baik dari sisi transparansi mulai tahun 

kedua transparan sudah mulai, Seperti Pak Andre bilang bahwa 

pembelajaran itu setiap saat dengan adanya sistem menjadi lebih baik dan 

tadi Pak Andre optimis pasti sekarang-sekarang ini menjadi lebih baik” 

Menurut wawancara dengan Kepala UPT Kemahasiswaan mengenai sistem yang 

digunakan selama ini buat ORMAWA apakah sudah ada pengelolaan keuangannya 

berikut penuturannya  

“Sementara belum detail hanya dapat anggaran berapa digunakan berapa 

di webnya, belum pada pengembanga-pengembangansamapai detail, 

sistem keuangannya belum, mahasiswa yang membantu sistem 

ORMAWA bernana Alex masih terus mengembangkannya sampai pada 

tahap pemantauan sekarang karena banyak dikeluhkan lamanya pengajuan 

itu, jadi masih butuh 14-20 hari untuk proses cairnya” 

Dan kemudian dengan pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai prosedurnya, awal 

pembuatan anggaran cair yang menghambat selama ini, ada yang cair dan belum 

cair. Berikut penuturan Kepala UKA Kemahasiswaan: 

“Hambatannya antara 14-20 hari kerja itu apakah normal atau tidak itu 

yang pertama, kita menyadari bahwa dua orang TU internal audit dengan 

jumlah pengajuan se-Universitas dan sekina Fakultas belum di break down 

lagi sekian Program Studi ditambah pengajuan ORMAWA sehari itu kalau 

masing-masing mengajukan satu itu kira-kira di dalam meja mereka 
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berdua 50-100 pengajuan mungkin. Jadi kita itu prosesnya yang kedua 

ORMAWA ke UKA, UKA ke BAK itu juga proses yang panjang ada 

masalah dari BAK diberikan ke UKA untuk dimasukkan ke ORMAWA 

kayak kemarin ada revisi proposal itukan berlanjut sambung-menyambung 

kemudian revisi dikembalikan ke UKA, UKA ke BAK itu juga proses lagi, 

belum nanti di BAK di internal audit itu langsung ditangani atau tidak nah 

itu proses lamanya disana, tinggal itu yang dinamakan apakah itu sebuah 

normal atau tidak”.  

Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengenai Hambatan pencairan 

dana selama ini dan juga mengenai SOP. Berikut penuturannya  

“Berapa banyak mereka dapat anggaran transparansi namanya terus 

setelah itu mereka menyusun RKT tidak boleh melebihi yang telah 

diterima dan kegiatannya juga harus berbobot, bermanfaat untuk UNIKA 

setelah itu dilihat semua dimasukkan ke web ORMAWA sudah tidak 

melebihi, terus setelah itu mereka masing-masing anggaran kemudian dari 

validasi secara online  karena proposal itu masih divalidasi online 

kemudian di cek UKA, kemudian nanti ada prosedur Pak Andre nanti Bu 

Tina tidak urut , nanti ikuti SOP aja terus yang jadi kendala Pak Andre 

sudah jawab, Pak Andre jawab sudah benar kenapa lama Pak Andre bilang 

karena internal auditnya mengurus seluruh UNIKA, seluruh UNIKA ada 

banyak itu yang pertama, yang kedua mahasiswanya itu bisa jadi ada revisi 

yang tidak sesuai, kalau ada revisi memang bolak balik nah itu nanti sistem  

yang harus dikembangkan, kalau misal revisi kayak ada surel, kalau surel 
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(surat elektronik) ada disposisi, misalkan web ORMAWA itu pada saat 

revisi internal audit, internal auditornya itu nanti bisa kasih catatan lebih 

cepat lagi. Pertamakan dilihat oleh WR 3 ACC validasi kemudian dicek 

lagi oleh UKA, kemudian UKA melihat jumlah uangnya udah sama, 

diajukan ke WR2 disposisi WR2 minta tolong dicairkan, itu kalau sudah 

benar, kalau tidak benar nanti internal audit tanya dulu ke WR 2 bisa 

dicairkan kalau belum nanti kemahasiswaannya lagi yang menyebabkan 

lama dari internal audit untuk sampaikan ke UKA dan dari UKA ke 

mahasiswa dari mahasiswa balik lagi ke UKA”. 

Menurut wawancara dengan salah satu anggota ORMAWA yaitu Oei Vanessa 

Ignatia sebagai Sekretaris UKM Bulu Tangkis menuturkan: 

“sistem yang di excel bisa dibuat sih tidak apa-apa karena jika 

memudahkan akan bisa dilakukan, tapi apakah sistem editnya apakah bisa 

terkadang kalau udah di upload tidak bisa diedit, terkadang sistem tidak 

bisa menghapus jika sudah di upload dan yang bisa hapus dari pihak admin 

sendiri” 

Selanjutnya menurut informan kunci mengenai sistem yang diterapkan 

menuturkan: 

“penerapan sistem secara terkomputerisasi sudah ada, penerapannya ada 

penyimpanan yang berbeda dalam urusan dana (misal yang urus dana kas 

itu bendahara 1, dana acara bendahara 2, dana dari danusan di koor danus 

baru terakhir di setor ke bendahara” 
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“Selama saya menjadi pengurus, setahu saya uang kas belum pernah 

terpakai, jadinya akhirnya dikembalikan. Kebanyakan untuk lomba kami 

menggunakan uang dari Universitas dan uang pribadi, sedangkan untuk 

SDC ada dana usaha” 

“ sangat penting adanya penerapan sistem karena agar tidak adanya abu-

abu di antara ORMAWA dan pihak atasan”. 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sebelumnya sudah ada 

sistem yang digunakan di ORMAWA namun sistem tersebut masih diragukan 

keandalannya dan masih terlihat belum sesuai dengan aliran kas dan sistem 

pengelolaan kas ORMAWA. Berikut merupakan gambar sistem akuntansi 

ORMAWA dan SOP pencairan dan ORMAWA. 

  

Gambar 4.16  Sistem Anggaran ORMAWA Sekarang 

(sumber: Data Primer Tahun 2019) 
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Gambar 4.17  SOP Pencairan Dana ORMAWA Sekarang 

(sumber: Data Primer 2019) 

 

Menurut Kepala UPT Kemahasiswaan penulis mengajukan pertanyaan mengenai 

di sistem yang sekarang untuk pelaporan proposal dan LPJ belum ada laporan 

khusus pengelolaan keuangan, dan selama 1 tahun ini saya sudah membuat dalam 

bentuk excel tapi untuk masuk ke sistem memang butuh proses dan pengenalan ke 

ORMAWA, apakah excel ini bisa dijadikan sistem yang dapat memudahkan 

ORMAWA atau hanya excel saja sudah cukup. Berikut penuturan Kepala UPT 

Kemahasiswaan  

“Semua harus menjadi sebuah sistem yang ada automasi mestinya begitu 

ada alertnya, sudah sekian hari harus ditanyakan, sudah sekian waktu 

belum ada LPJ bagaimana itu mestinya begitu kita bisa memantau dari satu 

sumber, kita bisa mengalokasikan dari satu sumber ada historisnya dan itu 
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bisa dievaluasi ada grafiknya, mestinya bisa dipantau hanya ini memang 

masih proses” 

Sistem diatas hanya dikelola dengan prosedur upload serta memasukan hanya nilai 

total keseluruhan nominal dan belum menjangkau dengan sistem yang seharusnya 

diterapkan terlebih dahulu, dan sesuai dengan pernyataan Kepala UKA diatas dari 

hasil wawancara mengatakan bahwa belum pada pengembangan-pengembangan 

yang detail, sistem keuangannya belum, penulis menganalisa dengan sistem diatas 

bisa terjadi kecurangan jika tidak detail dan hati-hati, dengan konsep yang penulis 

dijelaskan diatas bahwa Microsoft Excel yang penulis buat menjadi sistem basis kas 

yang dapat diterapkan dimana penulisan yang terjadi dapat sesuai dengan transaksi 

dengan adanya rincian dan nota yang sesuai dengan kode nota membuat sistem 

lebih jelas dan juga pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sistem untuk 

upload sendiri dapat kita terapkan excel tersebut terlihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.18  Pembagian sisa dana kas menggunakan excel 

(sumber: Data Internal Diolah Tahun 2019) 

Microsoft excel yang penulis buat di sini sudah sesuai dengan sistem basis kas yang 

penulis jelaskan diatas dimana transaksi yang dicatat harus sesuai dengan kas/uang 

yang diterima dan dikeluarkan sehingga dapat terlihat bahwa pemasukan kas dan 

pengeluaran kas ini dapat dijelaskan kerincian dan keakuratannya, dan sistem dari 

konsep diatas sudah diterapkan selama satu tahun dan dinyatakan oleh rat-rata 

Sekretaris ORMAWA bahwa penerapannya sudah terkonsep dengan baik dan 

sistem basis kas secara tidak langsung dapat dilaksanakan bagi pihak ORMAWA 
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dengan begitu penulis sudah membuat penerapan dalam penelitian ini dan juga telah 

trial dan error pada penelitian ini dengan menggunakan percobaan pada konsep 

yang tersistem dengan basis kas. Pentingnya penerapan ini dengan begitu setiap 

ORMAWA sudah jelas arah dan tujuan pelaporan yang mereka laksanakan. Sistem 

yang diupload jika diperbaharui dapat menggunakan Microsoft Excel yang penulis 

buat bagi ORMAWA dengan sistem dapat diedit dan juga dapat dilakukan dengan 

penerapan berbasis kas yaitu dapat terlihat jika ada indikasi kecurangan maupun 

kesalahan yang dilakukan dengan adanya bukti-bukti yang dilampirkan. Penulis 

membuat contoh nota dengan kode nota yang  sesuai dengan perincian yang 

seharusnya diterapkan oleh pihak ORMAWA sesuai dengan microsoft excel yang 

penulis buat terlihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar 4.19 Urutan Nota Berdasarkan Kode Nota 

Sumber : Penulis Presentasi dengan pihak ORMAWA 2019 
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Menurut Kepala UPT Kemahasiswaan untuk sistem pengelolaan keuangan 

ORMAWA kedepannya  

“kedepan akan menjadi lebih baik karena proses pendidikan semakin lama 

semakin membaik terutama kalau sudah punya sistem, punya pemantauan, 

ada monitoring, ada evaluasi, syukur-syukur bisa sampai terpantau akhir 

historisnya dari awal sampai akhir pasti akan menjadi lebih baik” 

4.2.2 Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem  Pengelolaan Keuangan 

Transparansi dalam organisasi non-profit terutama lembaga pendidikan 

baik negeri maupun swasta harus terbuka, terutama ORMAWA yang penulis 

lakukan penelitian di Universitas Katolik Soegijapranata yaitu sistem yang 

diterapkan masih ada abu-abu oleh informan yang penulis ajukan pertanyaan dan 

menurut informan penulis dapatkan bahwa terkadang pihak ketua, sekre dan 

bendahara ”terkadang terbuka dan terkadang tidak terbuka” disini dapat dilihat 

bahwa pentingnya penerapan sistem yang transparansi dan akuntabilitas. Menurut 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengenai transparansi di sistem 

menuturkan: 

"Sekarang waktu sosialisasi keada ORMAWA itu kami mengumumkan 

mengenai transparansi, yang dapat akreditasi A, B,C dapatnya sekian, 

teman-teman tidak boleh lebih sesuai Fakultas, Fakultas juga yah jumlah 

mahasiswa menentukan persentase anggaran yang digunakan Fakultas, 

walaupun tentang minimal, misalnya ada Fakultas kecil FBS. FBS itu kecil 

terus kita melakukan evaluasi di RAB nya bahwa sepantasnya kegiatan 
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mahasiswa itu minimal Rp 10.000.000 waktu itu saya lupa mungkin 

angkanya tidak sampai Rp 10.000.000 tapi itu ada minimalnya, dan itu 

disubsidi oleh Fakultas yang besar, jadi Fakultas yang kecil juga layak 

kalau persentasenya dihitung jumlah mahasiswa nilainya secara rasio yang 

besar itu memang masih kurang karena subsidi, hanya kalau kita lihat 

nilainya sudah berdasarkan jumlah mahasiswa itu kan juga transparansi, 

karena di tahun kedua itu mahasiswa FEB sering komplain , Bu kita kan 

mahasiswanya banyak, kegiatan kita banyak dan kita ada HMJ juga kok 

kita hanya dapat dana segitu. Waktu itu memang periode sebelumnya, di 

periode sebelumnya belum ada penilaian sesuai dengan penilaian anggaran 

itu penilaian sesuai jumlah mahasiswa, lalu setelah itu kita hitung dan 

sesuaikan, makanya FEB sudah menerima yah walaupun dari jumlah 

angka masih lebih banyak subsidi dan itu kan transparansi semua 

ORMAWA tau jumlahnya sekarang mereka juga tahu jumlah teman nya, 

mereka juga menyadari oh baik berarti saya harus lebih promosi lagi atas 

nama mahasiswa melalui kegiatan supaya Fakultas saya mahasiswanya 

lebih banyak dan anggarannya lebih banyak masing-masing tau oh UKM 

itu dapatnya segini, UKM itu sama Pak Andre ada yang dijadikan Pra-

UKM, karate akhirnya mereka drop nilainya tidak ada kegiatan itu 

termasuk transparansi, terus dari situ mereka sudah tau semua, kita juga 

sudah tau sepakat sampaikan ke semua ORMAWA dan pendapat 

ORMAWA dan kita dijadikan batasan nilai kegiatan ORMAWA”. 
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Selanjutnya menurut Wakil Rektor Bidang Mahasiswa mengenai transparansi 

sistem yang selama ini dilihat. Berikut penuturannya  

“Transparansi kalau mahasiswa ada catatan di surel (surat elektronik) itu 

lebih baik, lebih cepat  karena mereka bisa baca catatanya dari internal 

audit bilang ke UKA, ini ada kesalahan uang konsumsi kenapa Rp. 50.000 

harusnya standarnya Rp 20.000 misalnya. Kalau gitu nanti Pak Andre 

suruh ke ORMAWA, ORMAWA ke Pak Andre gitu dan gak ada 

recordnya (catatannya) ORMAWA juga jadi lama, terus jadi bingung, itu 

juga bisa dikembangkan karena belum sampai kesitu, karena di 

ORMAWA itu isunya pengajuan terus validasi QR Code, terus nanti LPJ 

di upload disitu terus ada berita singkatnya jadi belum ada proses rencana 

terutama kalau tidak ada revisi itu yang Bu Tina lihat selama ini, walaupun 

sekarang kalau tidak ada revisi lancar sih fheya, lalu mahasiswa 

memasukannya 14-20 ari yang sebulannya, kita sudah terus terang ke 

ORMAWA memasukkannya sebulan sebelumnya, ORMAWA juga harus 

disiplin nanti bisa jadi kita masukan supaya proposal masuk sebulan 

sebelum acara, jadi setiap hari itu kita melihat ada kasus apa solusinya 

bagaimana” 

Mengenai akuntabilitas menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Berikut 

penuturannya  

“menuju ke akuntabilitas karena uang yang ada sejumlah itu harus 

dipertanggungjawabkan dan harus bisa secara harus bisa 
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dipertanggungjawabkan, harus bisa dilihat notanya harus sesuai 

semuanya”.  

Tuanakotta (2010)  mendefinisikan Fraud (Kecurangan) merupakan suatu 

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau 

luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau 

kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain dan Albrecht (2009) 

kecurangan (fraud) adalah cara untuk mendapatkan suatu manfaat dari orang lain 

dari representasi yang salah meliputi tipu daya, cara-cara licik dan tidak adil oleh 

yang lain adalah curang. Penulis menarik kesimpulan bahwa Fraud Definition 

Analysis (FDA) kecurangan merupakan tindakan yang salah yang dilakukan pihak 

internal dan eksternal organisasi yang merupakan tempat dimana pengelolaan 

keuangan yang belum terorganisir dan belum terarah menyebabkan 

kesempatan/peluang dalam melakukan kecurangan akan semakin besar. Terlihat 

pada beberapa jawaban informan kunci  mengenai jika ada laporan yang terkendala 

dengan nota yang tidak ada. 

“menunggu nota” 

“membuat nota sendiri kemudian ditandatangani yang bersangkutan dengan nota” 

“pernah meminta nota kembali jika tempatnya terjangkau” 

“seharusnya memiliki backup nota sehingga ketika hilang bisa segera digantikan” 

“menggantikannya dengan kuitansi yang harus ada ttd penanggung jawab (misal 

ketua) 
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“ biasanya dengan nominal kecil dengan mengganti nota baru” 

Dari hasil pernyataan diatas masih terlihat abu-abu jika nota yang asli 

digantikan dengan yang baru apakah nominal masih diingat dan apakah nominal 

sesuai dengan jumlah aslinya, pertanyaan yang terus penulis pikirkan dan terus 

penulis cari penyebabnya kenapa rata-rata terjadi hal demikian, dan dari hasil 

observasi dari awal pembentukan panitia, pembentukan acara, pencarian dana usaha 

hingga pelaporan terlihat bahwa penerapan ORMAWA masih sangat bias dan jauh 

dari kata akurat, disini dapat terlihat dari hasil dokumentasi penulis yang terlihat 

pada gambar. 

 

          Gambar 4.20 Contoh Nota yang salah 

(Sumber : Data Primer Tahun 2019 
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Gambar 4.21 Contoh Kuitansi  yang salah 

(Sumber : Data Primer Tahun 2019 

 

 Sebelumnya penulis akan menjelaskan mengenai bukti dari transaksi dalam 

pencatatan keuangan. Penjelasan mengenai bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti 

transaksi eksternal, itu merupakan bagian dari pencatatan transaksi keuangan, 

misalnya bukti transaksi terjadinya pembelian secara tunai disebut kuitansi. Dalam 

akuntansi sendiri pencatatan keuangan menjadi hal yang mendasar yang harus 

dilakukan, dengan adanya pencatatan tersebut semua transaksi keuangan dapat 

dipertanggung jawabkan dan selanjutnya dibawa dalam laporan keuangan, 

pentingnya bukti transaksi keuangan, menurut Mardi (2011) merupakan aktivitas 

ekonomi dalam sub-sistem aktivitas organisasi yang terjadi pada unit organisasi 

yang dimiliki, dimana objek pengukurannya dinilai dengan mata uang serta dapat 

mempengaruhi laporan keuangan dalam sistem akuntansi. Transaksi keuangan 

mempunyai nilai atau dinyatakan dalam satuan uang yang sangat berpengaruh 

terhadap kondisi keuangan unit organisasi, dengan adanya transaksi kita dapat 
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melihat bagaimana suatu organisasi dapat menggunakan sumber daya ekonomi dan 

bagaimana cara memperoleh dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

tersebut, maka pentingnya sebuah transaksi dalam sebuah organisasi maka 

dilakukan pencatatan (jurnal.id), selanjutnya ada hal penting mengapa pencatatan 

harus dilakukan berikut tujuannya: 

1. Memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber 

ekonomi, modal yang diberikan/dana yang diberikan, serta pengeluaran 

dari belanja yang dilakukan. 

2. Memberikan informasi secara detail mengenai pengeluaran dan 

perubahan yang terjadi akibat adanya aktivitas belanja yang dilakukan 

dalam pembuatan acara/program kerja 

3. Mengungkapkan kesesuaian antara rincian pelaporan keuangan dengan 

nota yang ada sebagai bukti transaksi dan aktivitas belanja/pengeluaran. 

4. Memberikan informasi rincian anggaran agar dapat membantu 

penanggungjawab anggaran, UPT Kemahasiswaan, BAK, internal 

audit, WR3, WR2, untuk melihat pengelolaan keuangan suatu 

ORMAWA dan juga aktivitas setiap pos-pos pemasukan dan 

pengeluaran yang pada akhirnya dapat dikatakan konkrit, relevan, dan 

dapat diandalkan. (jurnal.id). 

Bukti yang masuk di dalamnya adalah bukti internal seperti kas masuk dimana 

ORMAWA telah menerima uang secara tunai, kemudian bukti kas keluar dimana 

ORMAWA mengeluarkan uang tunai sebagai bentuk aktivitas pelaksanaan 

program kerja ORMAWA, dan kemudian adanya memo seperti yang penulis 
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katakan diatas dan di dukung pernyataan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 

pentingnya memo sebagai bukti pencatatan dalam pelaporan LPJ. Selanjutnya ada 

bukti eksternal yaitu kuitansi merupakan bukti transaksi penerimaan uang atas 

pembayaran suatu hal yang dilakukan secara tunai atau kontan, kuitansi dibuat dan 

ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik pihak yang menerima uang maupun 

pihak yang sudah melakukan pembayaran (jurnal.id). Menurut Ariyanti (2019) 

kuitansi adalah sebuah dokumen yang menjadi alat bukti terjadinya pembayaran 

maupun penerimaan sejumlah uang. Dikeluarkan dan ditandatangani si penerima, 

kemudian diserahkan kepada si pemberi uang atau yang membayar . bisa juga 

ditandatangani kedua belah pihak untuk memperkuat sisi legalitas, adanya kuitansi 

memudahkan pencatatan arus kas masuk dan arus kas keluar di dalam 

pembukuan/pelaporan anggaran, umumnya kuitansi menggunakan kop 

perusahaan/instansi/lembaga/toko, nomor kuitansi, nama pemberi uang, jumlah 

uang yang dinyatakan dengan nominal angka dan huruf, peruntukkan pembayaran, 

nama tempat, dan tanggal pembayaran atau pemberian uang, serta tanda tangan dan 

nama si penerima, agar kuitansi mempunyai legalitas yang baik dan kekuatan 

hukum jika sewaktu-waktu ada sengketa atau masalah lain dapat 

dibubuhkan/ditempelkan mterai lalu ditandatangani kedua belah pihak . Berikut hal 

yang perlu diperhatikan dalam menggunakan atau membuat kuitansi: 

1. Hindari menandatangani kuitansi kosong agar bukti tanda tangan anda tidak 

disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan 

menggunakan tanda tangan, akan terlihat mana kuitansi asli dan mana yang 

dipalsukan untuk tindak kejahatan. 
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2. Perhatikan juga dalam menulis nama lengkap si penerima maupun pemberi 

uang. 

3. Tambahkan pula tanda di akhir tulisan, misalkan pada bagian “untuk 

pembayaran”, tujuannya supaya tidak bisa lagi ditambahkan dengan 

penjelasan atau kalimat lain di luar transaksi. 

4. Cantumkan nama tempat dan tanggal  transaksi yang berdekatan dengan 

tanda tagan si penerima uang. 

5. Jika nilai transaksi cukup besar dan harus dibukukan/ditempel meterai, 

tanda tangan harus mengenai kuitansi. 

Kemudian ada yang namanya nota, nota merupakan bukti transaksi yang diberikan 

penjual kepada pembeli sebagai bukti tunai. (jurnal.id). Nugraha (2019) Nota 

penjualan adalah bukti atas pembelian sebuah barang secara tunai dan diberikan 

oleh si penjual kepada pembeli. Biasanya, ada 2 rangkap pada nota tersebut, yang 

satu akan diberikan kepada pembeli yang satu lagi akan disimpan sebagai dokumen 

untuk pembukuan. Melihat dari fungsinya nota sangat penting karena berfungsi 

sebagai dokumen yang digunakan untuk pembukuan keuangan. Dengan kata lain, 

bukti akan dikumpulkan sebagai dokumentasi akan terjadinya sejumlah transaksi. 

Setelah itu, bukti tersebut bisa digunakan untuk pengecekan dan membantu si 

pembuat laporan jika ada kesalahan dalam pembuatan laporan, karena itu penjual 

harus menyimpan nota untuk keperluan pembukuan. Manfaat nota yang pertama 

adalah memberikan informasi yang dibutuhkan baik si pembeli maupun  penjual 

seperti barang yang telah dikonsumsi oleh si konsumen serta nilai tagih dan jumlah 

barang atau jasa yang telah digunakan, selanjutnya yang kedua nota dapat 
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digunakan sebagai bahan rujukan kepada pihak lain mengenai barang atau jasa yang 

telah digunakan oleh si konsumen, bukan hanya itu saja namun nota bisa menjadi 

bukti koreksi jika ada kesalahan pembelian atau penerimaan barang yang dialami 

konsumen, dan sebaiknya data disimpan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak 

diinginkan. 

Menurut gambar dan pernyataan informan terlihat bahwa masih ada laporan 

pertanggungjawaban yang salah mengenai bukti yang diberikan dan juga 

perinciannya, terlihat penulisan nota yang baru atau menggantikan nota yang hilang 

masih saja banyak yang salah tidak ada kelengkapan dan langsung ditulis nama 

barang dan juga jumlah nominal yang tertera sedangkan keabsahan yang 

seharusnya mendukung seperti tanggal, tanda tangan dan juga keterangan toko, dan 

meterai, untuk meterai sendiri penulis melihat di dokumentasi bahwa ada beberapa 

pengeluaran yang dilakukan oleh pihak ORMAWA yang menggunakan kuitansi 

untuk pembayaran tertentu dalam jumlah yang besar tidak menggunakan meterai,      

Wibawa (2017) pengenaan bea meterai pada sebuah terhadap dokumen diatur 

dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai dan peraturan 

pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya 

batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai. Pada pasal 1 peraturan 

pemerintah Nomor 24 tahun 2000 disebutkan bahwa dokumen yang dikenakan bea 

meterai berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 1985 adalah dokumen yang berbentuk : 

a) Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk 

digunakan sebagai pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau 

keadaan yang bersifat perdata 



139 
 

b) Akta-akta notaris termasuk salinannya  

c) Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-

rangkapnya   

d) Surat yang memuat jumlah uang yaitu: 

e) Yang menyebutkan penerimaan uang 

f) Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening 

di bank 

g) Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, atau 

h) Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagiannya 

telah dilunasi atau diperhitungkan. 

i) Surat berharga seperti wesel, promes dan aksep; atau 

Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan, yaitu: 

1. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan. 

2. surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan 

tujuannya, digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain 

selain dari maksud semula. 

3. Yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp. 250.000 tidak 

dikenakan Bea Meterai. 

4. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 250.000 sampai dengan Rp. 

1000.000 dikenakan Bea Meterai dengan tarif  Rp. 3000. 

5. Yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp. 1000.000 dikenakan Bea 

Meterai dengan tarif  Rp. 6000. 
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6. Bukti pengeluaran tidak harus berupa kuitansi namun dapat berbentuk 

dokumen lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 Perpres Nomor 54 tahun 

2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 

2015 tentang perubahan keempat atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. 

7. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur 

penjualan/invoice tentang Bea Meterai sebesar batas penggunaan 

sebagaimana yang diatur pada peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 

tentang perubahan tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga 

nominal yang dikenakan Bea Meterai apabila bukti/nota pembelian/faktur 

penjualan/invoice tersebut digunakan sebagai tanda bukti penerimaan uang. 

8. Terhadap bukti pengeluaran berupa bukti/nota pembelian/faktur 

penjualan/invoice terutang Bea Meterai apabila tidak digunakan sebagai 

bukti penerimaan uang, dalam hal ini bendahara membuat kuitansi sebagai 

bukti penerimaan uang kepada pihak penyedia. 

Terhadap dokumen diatas dikenakan tarif bea meterai sebagaimana disebutkan 

dalam pasal 2 peraturan pemerintah tersebut. Terhadap dokumen pada butir a,b,c, 

dan f dikenakan tarif bea meterai RP. 6000 sedangkan dokumen yang disebutkan 

pada butir d dan e diatur sebagai berikut : 

Berdasarkan penjelasan pada peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2000 diatas 

dapat ditegaskan bahwa salah satu dokumen yang dikerjakan bea meterai adalah 

surat yang memuat jumlah uang yang menyebutkan penerimaan uang. Sehingga 
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apabila ada sebuah dokumen atau surat yang memuat jumlah uang yang 

menyebutkan penerimaan uang maka wajib dikenakan bea meterai.  

Kuitansi/nota/surat bukti penerimaan/ surat bukti pengeluaran melebihi nominal 

Rp. 250.000 yang sesuai dengan peraturan UU diatas dan tidak menggunakan 

meterai membuat dokumen tidak akurat dan bisa saja nominal tidak sesuai dengan 

seharusnya, jika ini terus terjadi maka aliran pendanaan ORMAWA semakin tidak 

jelas dan tidak akurat hal yang menjadi pemikiran penulis bahwa peluang yang 

mereka pikir rasional menjadi tindakan kecurangan yang menurut mereka sah-sah 

saja jika diterapkan, penulis tahu bahwa sebagian pendanaan ada yang berasal dari 

dana mahasiswa dan juga dana pribadi mereka atau pencarian dari dana usaha 

mereka, tapi yang penulis tekankan mereka setiap akhir acara selalu memberikan 

laporan pertanggungjawaban jika judul laporan tersebut adalah 

pertanggungjawaban maka seharusnya dapat dipertanggungjawabkan bukan dibuat 

sesuai keinginan pribadi masing-masing ORMAWA, penulis yakin jika penerapan 

basis kas ini dilaksanakan maka kecil kemungkinan peluang kecurangan terjadi 

maka perlu adanya pemeriksaan dari pihak UPT kemahasiswaan dan juga pihak 

Biro Administrasi Akademik yaitu dimana mereka dapat memeriksa hasil laporan 

dengan bukti yang ada serta penanggung jawab laporan bersedia untuk diminta 

pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan. Dimana penulis melihat 

pencatatan yang seharusnya digunakan oleh ORMAWA untuk nota atau kuitansi 

dapat dilakukan dengan benar sehingga hasil pemasukan dan pengeluaran sesuai 

dan sisa dan alirannya jelas, dapat dilihat pada gambar dibawah ini untuk contoh 

nota yang benar. 
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Gambar 4.22 Contoh Nota yang Benar 

(Sumber : Data Primer 2019 

 

Mursyidi (2010:27) mengatakan bahwa dalam akuntansi awal dari pencatatan, 

didasarkan pada dokumen transaksi, tidak ada dokumen tidak ada transaksi, dan 

tidak ada pembukuan, selanjutnya Yadiati dan Wahyudi (2010:67) memberikan 

gambaran seputar bukti transaksi, anda tentu pernah belanja ke toko atau 

supermarket. Biasanya kalau ingin ada bukti bahwa anda telah berbelanja, anda 

akan menerima tanda bukti tersebut, baik berupa catatan biasa atau bentuk yang 

formal atau sebenarnya. Hasil dari langkah pertama ini adalah adanya dokumen 

pendukung atas tiap transaksi, sehingga transaksi dapat dicatat secara kronologis di 

jurnal, Astuti (2012:59). Dari beberapa pendapat dan gambaran diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bukti transaksi adalah dokumen atau catatan pertama kali yang 

mencatat/merekam terjadinya transaksi yang bernilai uang yang menjadi sumber 

pencatatan dan bukti tertulis di kemudian hari. Mursyidi (2010:28)Jenis dan bukti 
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transaksi yaitu yang pertama, Bukti transaksi internal, yaitu bukti pencatatan 

kejadian di dalam perusahaan/organisasi itu, dengan kata lain adalah bukti transaksi 

yang dibuat oleh perusahaan/organisasi yang bersangkutan. Yang kedua bukti 

transaksi eksternal, yaitu bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar 

perusahaan, dengan kata lain adalah bukti transaksi yang dibuat oleh 

perusahaan/organisasi untuk pihak luar perusahaan.organisasi. adapun bukti 

transaksi dalam sebuah organisasi yang dapat digunakan yaitu : 1. Nota 2. Kuitansi 

3. Memo  

Menurut hasil dari dokumentasi penulis bahwa nota yang asli dan sesuai 

dengan pencatatan secara akuntansi adalah seperti gambar diatas yaitu adanya 

tanggal, tempat toko yang dituju, tanda tangan dan jika perlu ada stempel biar sah 

dan akurat, karena dengan begitu jika ada pengeluaran besar dapat ditelusuri dan 

dicek kebenarannya dan keandalan laporan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut 

merupakan jawaban dari informan kunci dengan jawaban rata-rata pencatatan di 

nota “sudah sesuai” dan ada yang menjawab pencatatan “cukup sesuai” dimana 

tanggung jawab dari pihak ORMAWA terutama bendahara dan sekretaris yang 

membuat laporan harus dapat menerangkan aliran nota yang mereka cantumkan 

tentunya disaksikan oleh ketua/penanggung jawab yang terlibat di dalamnya. 
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