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LAMPIRAN

Tabel Hasil Analisis Wawancara

Komponen Indikator Pertanyaan
analisis no Responden Inti Transkrip Pemadatan data Interpretasi

Lingkungan
Pengendalia
n

Komitmen
terhadap
integritas dan
nilai-nilai
etika

sistem
pengendalian
internal dan
sistem tata kelola
berkaitan dengan
PPDB

1 Siswa tidak semua
sanggup membayar
lunas secara langsung
maka tunggakan
tersebut diatur oleh
unit

Kesanggupan
pembayaran UPP

Pembayaran UPP
bisa diangsur

Tunggakan
dikelola masing-
masing unit

Angsuran dan
kesanggupan
pembayaran UPP
dikelola oleh
masing-masing
unit

2 Terdapat siswa yang
tidak dapat membayar
lunas di awal maka
terdapat unit yang
bertugas untuk
mengelola tunggakan
siswa

3 Dari kesanggupan itu
tentu tidak 100%
mereka membayar
langsung lunas, ada
yang separuh, ada
yang 75%.
tunggakan dikelola
oleh masing-masing
unit



201

Komponen Indikator Pertanyaan
analisis no Responden Inti Transkrip Pemadatan data Interpretasi

4 Siswa yang tidak
dapat membayar
langsung dapat
membayar secara
menyicil dan
tunggakannya
dikelola oleh unit
tertentu.

kualitas sumber
daya manusia
dalam melakukan
peran, tanggung
jawab, dan
komitmen

1 SDM selalu berusaha
untuk memahami dan
mematahui pedoman
yang berlaku di
Yayasan

Pelatihan SDM
TU dan sosialisasi
pedoman atau
aturan

Tenaga keuangan
belum tentu
mempunyai
background
akuntansi

Tingkat
pendidikan SDM
TU lulusan SMA,
SMK atau Sarjana

Upgrade tenaga
adminstrasi
keuangan dengan
cara sosialisasi
pedoman atau
aturan.
Tidak semua SDM
mempunyai
background
akuntansi

2 Walaupun tidak
semua SDM memiliki
background
keuangan, Yayasan
mendukung SDM
untuk belajar dalam
memahami aturan dan
pedoman keuangan

3 Yayasan melatih
SDM TU dan
sosialisasi
pedoman/aturan
Pemahaman yang
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berbeda terhadap
aturan (kan belum
tentu tenaga keuangan
suatu sekolah itu dari
background akuntansi
ya)
SDM TU dr SMA,
SMK, atau guru
yayasan selalu
berusaha memberikan
sosialisasi workshop
pada tenaga kerja
administrasi

4 Sosialisai mengenai
aturan dan pedoman
dilakukan Yayasan
untuk mendorong
SDM agar dapat
memahami aturan
tersebut.

Ketika melakukan
supervisi maupun
audit ada
pengalaman apa
saja yang terjadi
di unit kerja

1 Pernah terjadi
penyelewengan.
Kasus yang terjadi
biasanya dengan
memanipulasi
kwitansi karena

Terjadi
penyelewengan
atau fraud
Pembayaran pada
PPDB secara
cashless

Ada
penyelewengan
atau fraud
Komitmen
Yayasan
memperbaiki
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pembayaran yang
dilakukan masih
menggunakan cash

Yayasan
mempunyai
komitmen
membenahi
sistem

sistem
pembayaran PPDB
dengan cashless

2 Saat ini pihak
Yayasan mulai
memberlakukan
pembayaran lewat
bank atau cashless
untuk meminimalisir
terjadinya
penyelewengan dan
penipuan dengan
memakai uang palsu.

3 Penyelewengan
(fraud) kalau ditanya
case dan sebagainya
itu tentu pernah
terjadi dengan sistem
manual itu bisa
dimanipulasi dengan
berbagai macam cara
(kwitansi itu dibuat
doubel, yang
diberikan ke orang tua
beda dengan ke
yayasan)
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Pembayaran cashless,
lewat bank (sehingga
kecenderungan TU
untuk menggunakan
uang tersebut itu akan
kecil sekali.). Manual
pernah mendapat
uang palsu
lembar kesanggupan,
nah itukan kita
membuat 3 rangkap
yayasan pendidikan x
ini kommitmen akan
membenahi sistem,

4 Penyelewengan
pernah terjadi, maka
dari itu pihak Yayasan
sekarang melakukan
transaksi melalui
bank.

Pengawasan
dewan
direksi
independen

peran dan
tanggung jawab
Yayasan
Pendidikan X
dalam melakukan
pengawasan

1 Pihak yayasan
melakukan
pengawasan dengan
memeriksa data
keuangan

Yayasan memiliki
komitmen
melakukan
pengawasan

Yayasan memiliki
komitmen
melakukan
pengawasan

2 Transaksi yang



205

Komponen Indikator Pertanyaan
analisis no Responden Inti Transkrip Pemadatan data Interpretasi

dilakukan melalui
bank kemudian
datanya akan diawasi
oleh pihak Yayasan

3 dengan sistem
perbankan ini yayasan
hanya menerima data
keuangan sedangkan
finansialnya

4 Data transaksi pihak
Yayasan akan
mengawasi dan
memeriksa

Struktur,
bentuk
pelaporan,
otorisasi/
wewenang
dan tanggung
jawab

sistem pelaporan
keuangan terkait
Penerimaan
Peserta Didik
Baru (PPDB)

1 Laporan keuangan
dibuat oleh masing-
masing unit yang
disusun menjadi
laporan supervisi

Unit membuat
LPJ keuangan
PPDB
LPJ sebagai dasar
Yayasan dan
sekolah untuk
menyusun laporan

Yayasan membuat
kebijakan atas
kenaikan atau
penurunan ….

Sistem palaporan
masih
memungkinkan
terjadinya
penyelewenagn
atau fraud2 Pertama dari masing-

masing unit dahulu
yang membuat
laporan keuangan
kemudian digabung
dan diperiksa ulang
menjadi laporan
supervisi
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Sistem pelaporan
masih
memungkinkan
terjadinya
penyelewengan
atau fraud

3 masing-masing unit
membuat laporan
keuangan ke yayasan;
jumlah siswa
pendaftar dan siswa
yang diterima/masuk
uang pendaftaran,
LPJ itu nanti akan
menjadi dasar
yayasan dan sekolah
tersebut untuk
menyusun yang
namanya laporan
supervisi
ada pertimbangan ada
yang namanya
kebijaksanaan dalam
arti nanti penurunan,
atau mungkin nanti
kenaikan
ditindak lanjuti dalam
data supervisi itu yang
namanya daftar
mutasi, mutasi itu
mutasi masuk, bisa
mutasi keluar
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x sudah berusaha
mengusahakan
pengendalian intern
sedetail mungkin,
walaupun tetap ada
juga ya
penyelewengan tetapi
kita sudah berusaha
dengan
mengusahakan
formulir maupun
dengan sistem yang
sudah diberlakukan

4 Laporan keuangan
dibuat oleh masing-
masing unit dengan
melihat jumlah siswa
pendaftar dan siswa
yang diterima/masuk
uang pendaftaran,
kemudian menyusun
laporan supervisi

Menarik,
mengembang
kan dan
mempertahan

6. program
peningkatan
sumber daya
manusia

1 Yayasan
memperhatikan
penyelenggaraan
dengan mengajari

Penyegaran untuk
SDM tenaga
admistrasi dan
keuangan sekolah

Belum ada
program
tersistemkan
dalam peningkatan
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kan sumber
daya manusia
dan
stakeholder

peran dan
komitmen
Yayasan
Pendidikan X
dalam
mengembangkan
kompetensi
sumber daya
manusia

tentang keuangan dan
program lainnya Kesadaran dalam

melayani
konsumen dengan
baik

kompetensi SDM
Tata Usaha

2 SDM bukan hanya
bergantung pada
Yayasan namun juga
memiliki kedasaran
diri untuk
meningkatkan
keterampilan.

3 bukan program ya
tetapi lebih pada
penyegaran
tidak melulu hanya
diajari bagaimana
program keuangan itu,
bukan pelatihan tapi
sadar diri bagaimana
ketika tampil
melayani konsumen

4 Pihak Yayasan
mendukung SDM
dengan mengadalkan
pembelajaran
mengenai keuangan
dan lainnya,
kemudian SDM
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meningkatkan
keterampilannya
secara pribadi.

Orang-orang
yang
bertanggung
jawab atas
pengendalian
internal

7. mekanisme
pertanggungjawab
an atau sistem
pelaporan
keuangan terkait
piutang/
tunggakan

1 Salah satu laporan
keuangan adalah
neraca atau laporan
pengawasan keuangan

Unit
menginventarisir
dan dan
melaporkan
kepada Yayasan

Laporan keuangan
salah satunya
adalah Neraca

Pertanggungjawab
an piutang dalam
laporan supervisi
keuangan atau
Neraca2 Dari unit akan

dilakukan
inventarisasi dan
memberikan laporan
kepada yayasan

3 Laporan keuangan
salah satunya adalah
neraca ya atau laporan
supervisi keuangan
dari unit itu akan kita
menginventarisir dan
akan memberikan
laporan pada pihak
yayasan

4 Laporan keuangan
dari unit akan
disupervisi kemudian
diinventarisasi dan
diberikan kepada
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yayasan
Penilaian
Risiko

Prinsip
komponen
penilaian
risiko

8. cara Yayasan
Pendidikan X
dalam
mengidentifikasi,
menilai atau
penaksiran risiko
untuk mencapai
tujuan

1 Mengatasi resiko
fraud dengan cara
melakukan
oengawasaan saat
pelaksanaan

Penyelewengan
pelaksanaan di
unit sekolah
ditindak lanjuti
oleh Korektor
Yayasan Pusat

Kendala keuangan
siswa, bukan
menjadi
penghalang siswa
untuk tetap
sekolah

Beasiswa, dana
ASOM

Resiko piutang
pada siswa yang
mempunyai
kendala keuangan

Yayasan
menjalankan nilai-
nilai inti
Kongregasi
berpihak pada
yang miskin

2 Saat pelaksanaan
dilakukan, pihak
Yayasan melakukan
pengawasan dan
koreksi di lapangan
untuk menghindari
terjadinya tidakan
fraud karena siswa
tidak sanggup
membayar

3 dari pelaksanaannya
di lapangan dikoreksi
dari bagian korektor
yayasan pusat. Jika
ditemukan/terjadi
penyelewengan dan
sebagainya akan
ditindak lanjuti
jangan sampai siswa
itu tidak bisa diterima
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atau tidak bisa masuk
gara-gara tidak bisa
membayar,
siswa-siswa yang mau
masuk tetapi tidak
mampu, itu melalui
bisa beasiswa, bisa
sumbangan ASOM
gitu ya,

4 Pengendalian resiko
dilakukan dengan
melakukan koreksi
lapangan untuk
menghindari terjadi
fraud

9. tujuan yang
akan dicapai dan
pengelolaan risiko
atas tujuan PPDB
yang tertuang
dalam buku
pedoman
keuangan
penerapan buku
pedoman
keuangan di unit

1 Yayasan sudah
melakukan sosialisasi

Penjelasan
pedoman
keuangan untuk
unit sekolah tidak
detail

Kurangnya
pemahaman unit
pada pedoman
PPDB

Unit sekolah
kurang memahami
pedoman
keuangan PPDB

2 Pernah dilakukan
sosialisasi oleh pihak
Yayasan di sekolah

3 sudah pernah kami
sosialisasikan
disekolah,
sudah berjalan berapa
puluh tahun
kalau menerangkan
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kerja? secara detail memang
tidak, tapi itu secara
umum kita pernah
sampaikan dan itu
sudah berjalan

4 Secara umum pihak
yayasan telah
melakukan sosisaliasi

Indikasi
risiko dan
analisis risiko

10. proses, sistem
pembayaran dan
sistem pencatatan
keuangan

1 Data kesanggupan
membayar akan
direkap ulang yang
kemudian akan
dimasukkan dalam
program-program

Sistem
pembayaran uang
sekolah lewat
bank

Sedang dibangun
SIM untuk
pembayaran uang
gedung atau uang
pangkal, uang
seragam, uang
komite dan
sebagainya belum
bisa dilakukan
seperti
pembayaran uang
sekolah

SIM yang dibuat
belum dapat
mengakomodir
pembayaran uang
sekolah, uang
gedung atau uang
pangkal, uang
seragam, uang
komite dan
sebagainya. seperti
pada pembayaran
uang sekolah
(Host to Host)

Pencatatan
keuangan dimulai
dari lembar
kesanggupan

2 Pertama rekap data
kesanggupan itu,
kemudian dari
rekapan tersebut akan
dimasukkan dalam
program-program
yayasan

3 berangkat dari
kesanggupan ketika
wawancara PPDB,
ada uang gedung atau
uang pangkal, ada
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Proses pencatatan
keuangan dimulai
dari lembar
kesanggupan,
direkap,
dilaporkan ke
Yayasan pusat

Masih ada
sekolah yang
melakukan
pencatatan secara
manual, karena
terkandala
geografis dan
infrastruktur

Beberapa sekolah
melakukan
pencatatan secara
manual, terkendala
infrastruktur
jaringan internet

uang sekolah, ada
uang seragam, uang
komite dan
sebagainya
lembar kesanggupan
itu nanti akan direkap
ulang oleh unit
sekolah masing-
masing
rekapan itu nanti akan
dilaporkan ke yayasan
pusat pendidikan ini
untuk dimasukkan
dalam sebuah
program yang nanti
akan muncul
tagihannya dibank-
bank di mana
orangtua itu bisa
membayar
masalahnya sekarang
dengan sistem
pembayaran bank itu,
kalau uang sekolah
dan sebagainya SPP
itu kan rutin tiap
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bulan
sistemnya masih ada
yang dengan
membayar manual
belum bisa ditata
secara sistem seperti
uang sekolah
supaya : satu, uang
tunai itu langsung ke
bank

4 Dari data rekapan
kesanggupan
kemudian melalui
program dan akan
dapat mengetahui
berapa tagihannya dan
bagaimana membayar
tagihan tersebut.

Strategi
tanggapan
atas risiko

11. strategi yang
dibuat untuk
menekan potensi
penyelewangan
tersebut?

1 Dengan melihat
kasusnya dan
pertanggung
jawabannya terlebih
dahulu

Memanggil secara
kedinasan pada
tenaga
administrasi
maupun kepala
sekolah

Toleransi

Evaluasi hasil
audit

Dipanggil secara
kedinasan bagi
pegawai yang
melakukan
penyelewengan

2 Pertama tentunya
memanggil kepala
sekolah dan tenaga
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mungkin bisa
diberikan dengan
melihat hasil audit

Pertanggungjawa
ban
penyelewengan
atau fraud
menjadi tanggung
jawab tenaga
admisitrasi atau
personil yang
melakukan
penyelewengan

atau fraud

Pegawai yang
melakukan
penyelewengan
atau fraud diminta
pertanggungjawaa
nnya

dinas dan dilihat
pertangung jawaban
dari pelaku

3 memanggil tenaga
panggilan dinas itu
pada tenaga
administrasi maupun
kepala sekolah
Kalau toleransi tentu
kita tindak lanjut dari
hasil audit tersebut
prosentasi
penyelewengan itu
sejauh mana dan
sejauh mana itu bisa
di
pertanggungjawabkan
, kalau memang itu
menjadi tanggung
jawab dari unit tenaga
unit tersebut dalam
arti tenaga
administrasi tersebut,
ya tentu kita akan
memonitor dalam arti
penyelesaiannya
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seperti apa.
4 Dengan melihat

pertanggung jawaban
yang tentu saja akan
dimonitor dalam
penyelesaiannya.

Analisis
risiko fraud

12. peran auditor
internal dan
korektor dalam
menilai,
menganalisis dan
menguji risiko
fraud

1 Ada auditor internal
untuk menilai,
menganalisis dan
menguji risiko fraud

auditor internal
berfungsi menilai,
menganalisis dan
menguji risiko
fraud

auditor internal
digunakan dalam
menilai,
menganalisis dan
menguji risiko
fraud

2
3
4

13 pengalaman
auditor internal
dan korektor
dalam menilai,
menganalisis,
menguji risiko
fraud

1 Jadwal teknik audit
diberitahukan namun
teknis detailnya tidak

Ada dua skenario
audit, yang
pertama
berdasarkan hasil
supervisi
keuangan dan
yang kedua
langsung
dilakukan audit

Jadwal audit
diberitahukan atau
dibicarakan

Audit dilakukan
berdasar hasil
supervisi
keuangan atau
tanpa menunggu
supervisi
keuangan

Jadwal audit dan
hasil audit
disampaikan ke
sekolah

2 Melakukan audit
untuk menghindari
fraud

3 berangkat ketika, bisa
dari dua sisi yang
pertama dari hasil
supervisi memang
harus teliti tanpa
adanya audit lalu yang
kedua tanpa supervisi
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dengan unit.
Teknis audit tidak
diberitahukan

Hasil audit
disampaikan ke
unit sekolah

unit ini sepertinya
wajib dilakukan audit
Penyelewengan itu
dengan audit yang
kedua tadi pun yang
pertama itu unit tidak
tahu ketika kita akan
melakukan audit bawa
jadwal teknik iya, kita
akan beritahukan tapi
nanti akan
dibagaimanakan itu
tidak, karena nanti
kalau audit itu sudah
disampaikan bahwa
nanti itu menjadi
rekayasa penyiapan
data yang tidak
sesungguhnya itu
yang terjadi
tahapan-tahapan audit
sebagaimana mestinya
dan nanti muaranya
adalah laporan dan
apa istilahnya
penyampaian kepada
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unit kerja tersebut
bahwa dari hasil ini
tuh
sekian,sekian,sekian
termasuk dana
yang .... dan
sebagainya

4 Untuk audit
jadwalnya
dibertahukan, namun
detail pelaksanaannya
tidak

14. Potensi fraud
apa saja yang
terjadi pada proses
PPDB

1 unit itu tidak bisa
mempertanggung
jawabkan antara data
yang seharusnya
masuk berartikan data
awal yang istilahnya
nanti kalau masuk
totalnya sekian, lalu
dikurangi siswa-siswa
yang masih
menunggak atau
dibahasakan piutang
lalu disandingkan
dengan uang yang

Unit sekolah tidak
bisa
mempertanggung-
jawabkan
penerimaan
keuangan PPDB

Pencatatan
piutang atau
tunggakan siswa

Unit sekolah tidak
bisa
mempertanggung-
jawabkan
pencatatan
penerimaan
keuangan dan
pencatatan piutang
siswa

2
3
4
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sesungguhnya masuk
Aktivitas
Pengendalia
n

Prinsip
aktivitas
pengendalian
: Integrasi
dengan
Penilaian
Risiko

15. Sistem
berbasis IT,
inovasi atau
pengembangan
apa yang
dibangun dari
sistem IT yang
dibangun untuk
menekan risiko
piutang

1 sedang mengusahakan
khususnya bagian
finansial
terkait dengan PPDB
itu nanti akan ngelink
dengan jumlah
piutang atau
tunggakan atau dana
yang masih harus
dipertanggungjawaba
n dana yang mesti
harus dibayarkan oleh
calon siswa atau calon
orang tua siswa

SIM sedang
dibuat
Transaksi
keuangan PPDB
tercatat dalam
SIM
SIM dapat
menampilkan
piutang atau
tunggakan siswa

Inovasi SIM untuk
PPDB sampai
dapat menampilan
piutang atau
tunggakan siswa

2
3
4

16. aktivitas
pengendalian dari
sistem yang
digunakan

1 dari data piutang yang
ada, pembayaran yang
ada sebenarnya di unit
itukan tinggal
mengolah data dengan
menyandingkan
dengn dana yang
masuk
human error yang
terjadi pengolahan
data itu bukan tidak

Data piutang
disandingkan
(cross check)
dengan dana yang
sudah dibayar
siswa

Tenaga
administrasi ada
yang tidak tertib
dalam pencatatan

Cross check data
piutang dengan
dana yang sudah
dibayar siswa

Ketidak tertiban
Tenaga
administrasi dalam
pencatatan
transaksi keuangan

2
3
4
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selalu ya ada juga
tenaga yang tidak
tertib sehingga
mencatatnya tidak
sesuai dengan uang
yang masuk
didasari oleh bagian
korektor
Kedepan kita sudah
mengusahakan secara
sistem komputerisasi
juga secara online
ketika tagihan itu
melebihi 1 bulan, 2
bulan, sudah
menunjukkan pada
siswa tersebut.

transaksi
keuangan

Korektor
mempunyai peran
penting dalam
menganalisis LPJ
keuangan PPDB

SIM sedang
dibuat

Peran penting
korektor dalam
menganalisis LPJ
keuangan PPDB

SIM sedang dibuat

17 Bagaimana
dengan ketentuan
dokumen atau
kelengkapan
transaksi yang
harus dicatat
supaya
mengetahui
akurasi transaksi

1 formulir-formulir
yang ada yang mesti
harus dilampirkan
dalam LPJ tadi ya
sebagai bentuk
laporan
pertanggungjawaban
bagian finansial itu
kita sudah

2
3 Formulis-formulir

dikontrol dengan
pencantuman
nomor

Form dilaporkan
sebagai lampiran

Seluruh formulir
harus ada
nomornya

Seluruh formulir,
termasuk yang
batal dilaporkan

4
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dokumen atau
kelengkapan
transaksi dengan
jumlah yang
dilaporkan dalam
pembukuan serta
pertanggungjawab
an dari kegiatan
Penerimaan
Peserta Didik
Baru (PPDB)?

mengusahakan untuk
numerik, numerik itu
sudah ada nomernya
ketika melakukan
pelaporan form-form
itu akan disusun
menurut numerik
yang ada
ketika batal juga harus
ada keterangannya,
bisa saja formulir
yang ada itu rusak dan
sebagainya
sekolah tertentu
kadang menentukan
karena jumlah kursi
yang ada itukan
berpengaruh juga
dengan jumlah siswa
yang akan diterima itu
akan memberikan,
menyajikan data
siswa yang benar-
benar masuk
kesanggupannya lalu
yang sudah dibayar

dan disusun urut
nomor

Formulir yang
batal juga harus
dilampirkan
dengan diberi
keterangan, misal
rusak dsb

sebagai lampiran

18 Bagaimana
bentuk kontrol
pengawasan
berupa proses
validasi atau
verifikasi/
otorisasi, proses
rekonsiliasi data
saat peristiwa
pembentukan
piutang/
tunggakan,
pemberian
kebijakan dan
prosedur dengan

1 Data siswa yang
benar-benar
menjadi siswa dan
berdasar lembar
kesanggupan akan
memunculkan
piutang atau
tagihan pada
bulan tersebut

Verifikasi data
dilakukan oleh
lebih dari satu
orang.

Data siswa baru
yang valid sebagai
dasar penentuan
piutang atau
tagihan

Verivikasi data
dilakukan oleh
lebih dari satu
orang dan
divalidasi juga
oleh Yayasan

2
3
4
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berapa, yang belum
dibayar
menjadi dasar
pembentukan piutang
atau tagihan pada
bulan tersebut
tidak hanya satu orang
piutang yang telah
divalidasi dari pihak
unit pun nanti
diketahui pihak
yayasan
dilembar kesanggupan
itu tentunya ada
ketentutan-ketentuan

membandingkan
dua atau lebih data
untuk mengambil
tindakan atas
kelengkapan data
di Yayasan
Pendidikan X?

Piutang yang
sudah divalidasi
dari unit juga
divalidasi pihak
Yayasan

Informasi
dan
Komunikasi

Pengolahan
data melalui
sistem
informasi

19. Bagaimana
model sistem,
proses/alur
informasi dan
komunikasi mulai
dari mencatat
transaksi,
memproses,
menyimpan data
dan melaporkan
dalam piutang/

1 sumber data yang
diperoleh itu dimulai
dari PPDB, dari
PPDB itu ada lembar
kesanggupan, yang
mana dalam lembar
kesanggupan itu
menjadi
tanggungjawab dari
calon siswa, dari data
tersebut lalu direkap

Sumber data
dimulai dari
PPDB, ada lembar
kesanggupan

Lembar
kesanggupan
direkap unit kerja
kemudian
dilaporkan
yayasan

Sumber data
utama PPDB
adalah lembar
kesanggupan.

Rekap lembar
kesanggupan dari
unit kerja
dilaporkan ke
Yayasan.

2
3
4
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tunggakan kepada
pihak internal
Yayasan
Pendidikan X
maupun eksternal?

oleh unit kerja yang
bersangkutan, lalu
dilaporkan ke
yayasan, dari yayasan
akan divalidasi lalu
akan di approve lalu
itu nanti akan menjadi
tagihan di perbankan
ketika siswa atau
orangtua itu
membayar.
PPDB online ini
mengandung
konsekuensi dengan
situasi dan kondisi
yang ada.
butuh ketertiban dari
masing-masing tenaga
administrasi di unit.
dari presisi itu kita
kan sudah mengunci
tanggal-tanggal secara
realtime
pencegahan supaya
pencatatan realtime
dan online itu bisa

Yayasan
memvalidasi data
dari unit kerja

Data yang sudah
divalidasi dan
disetujui menjadi
piutang yayasan

Yayasan
memvalidasi
laporan keuangan
PPDB unit kerja

Sistem online
mengandung
konsekuensi
dengan situasi dan
kondisi yang ada
pada unit kerja

20. proses sistem
teknologi
informasi
memberikan
peluang untuk
meningkatkan
efisiensi,

1 Sistem Teknologi
Informasi
menuntut
ketertiban tenaga
administrasi di
unit kerja

Sistem Teknologi
Informasi
menuntut
ketertiban tenaga
administrasi di
unit kerja

2
3
4
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berjalan sebagaimana
mestinya

Pentingnya
kualitas
informasi

21. model sistem
pengendalian
internal piutang

1 nanti akan meliputi
laporan keuangan
yang sudah tersaji itu
juga dengan laporan
supervisi yang
masalalu kita kerjakan
secara manual yang
dikomputerkan
dengan program
transisi inikan kita
belum bisa
menyampaikan dalam
wawancara ini ketika
bentuk teknisnya
seperti apasih

Pengendalian
internal piutang
meliputi laporan
keuangan dan
laporan supervisi
yang
terkomputerkan

Saat ini
merupakan masa
transisi ke sistem
informasi
manajemen
keuangan secara
online

Pengendalian
internal piutang
meliputi laporan
keuangan dan
laporan supervisi
yang
terkomputerkan

Saat ini
merupakan masa
transisi ke sistem
informasi
manajemen
keuangan secara
online

2
3
4

22. keadaan
piutang/
tunggakan
pembayaran siswa
yang terjadi

1 ketika siswa itu sudah
lulus, lalu sudah
berapa tahun yang
lalu, lalu piutangnya
masih gantung dan
sebagainya itu dengan
keputusan pengurus
tentu akan
diperhitungkan

Kebijakan
pemutihan
piutang tak
tertagih
dikeluarkan oleh
pengurus Yayasan

Sebagian piutang
yayasan atau

Kebijakan
pemutihan piutang
tak tertagih
dikeluarkan oleh
pengurus Yayasan

Sebagian piutang
yayasan atau utang
siswa dibantu dari2
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bagaimana untuk
menghapuskan atau
istilahnya
memutihkan piutang
tersebut
periode berjalan itu
istilahnya dibantu dari
dana ASOM
dengan visi misi
yayasan itu tidak bisa
disamaratakan dengan
piutang dalam badan
usaha perusahaan
bagaimana visi misi
karya para Bruder
disitu berjalan tetapi
juga tidak nombok
STTBnya dititipkan
kepihak sekolah
ketika siswa tersebut
nanti membereskan
itu nanti ijazah baru
bisa diambil

utang siswa
dibantu dari dana
ASOM

Visi Misi karya
kerasulan Bruder
menjadi landasan
utama manajemen
yayasan (22.3.c)

Yayasan berusaha
memperkecil
piutang

dana ASOM

Visi Misi karya
kerasulan Bruder
menjadi landasan
utama manajemen
yayasan (22.3.c)

Yayasan berusaha
memperkecil
piutang

3
4

Pemantauan Perilaku yang
berlaku

31. Bagaimana
penerapan

1 laporan supervisi itu
kedepan kita akan

laporan supervisi
akan dikerjakan

laporan supervisi
akan dikerjakan2

3
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pemantauan
Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/
tunggakan dari
unit kerja?
Apakah laporan
terkait
piutang/tunggakan
sudah andal,
akurat dan tepat
waktu?

programkan dalam
sistem keuangan ini,
tapi yang sudah
berjalan kan itu sudah
dikerjakan oleh unit
secara manual dengan
disandingkan dengan
program keuangan
karena itu nantikan
harus di cocokkan
dengan uang yang
sungguh masuk, dari
hasil itukan nanti akan
dilaporkan kebagian
pendidikan pusat dan
akan dikoreksi.

secara manual
yang nanti akan
dikirim ke pusat
yang kemudian
akan dikoreksi

secara manual
yang nanti akan
dikirim ke pusat
yang kemudian
akan dikoreksi

4

Perilaku yang
berlaku

32. Bagaimana
penerapan
pemantauan dari
Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/

1 tindak lanjutnya tentu
dri bagian korektor
akan memberikan
laporan bahwa
laporan supervisi ini
perlu ditindak lanjuti
dengan klarifikasi

laporan supervisi
perlu ditindak
lanjuti dengan
klarifikasi dan
audit apabila
diperlukan

laporan supervisi
perlu ditindak
lanjuti dengan
klarifikasi dan
audit apabila
diperlukan

2
3
4
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tunggakan dari
unit kerja?
Apakah laporan
terkait
piutang/tunggakan
sudah andal,
akurat dan tepat
waktu?

atau kalau perlu
langsung audit

Perilaku yang
berlaku

33. Bagaimana
penerapan
pemantauan
Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/
tunggakan dari
unit kerja?
Apakah laporan
terkait
piutang/tunggakan
sudah andal,
akurat dan tepat
waktu?

1 untuk saat ini masih
manual.

proses evaluasi
saat ini masih
dilakukan secara
manual

proses evaluasi
saat ini masih
dilakukan secara
manual

2
3
4
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Perilaku yang
berlaku

34. Bagaimana
tindakan korektif,
proses
pemantauan,
evaluasi peran
dari audit internal,
pengawas dan
Pengurus Yayasan
Pendidikan X
terkait
piutang/tunggakan
di unit kerja?

1 pemahaman
penjalankan program
itu masih seperti ini
tentu yayasan dan
pengurus paham. Tapi
kalau ditanyakan
bagaimana responnya
itukan ini belum final,
ini masih dalam
proses.

proses
pemantauan
masih dalam
proses transisi di
mana proses
tersebut belum
final

proses pemantauan
masih dalam
proses transisi di
mana proses
terebut belum final

2
3
4

Komunikasi
defisiensi

35. Bagaimana
kebutuhan sistem
pengendalian
internal piutang/
tunggakan saat
penerimaan siswa
baru yang efektif
dan efisien di
Yayasan
Pendidikan X?

1 pengendaliaan dalam
pekerjaannya itu akan
mudah. Tapi jika dia
menyeleweng dan
sebagainya itu juga
akan menjadi mudah.
program belum
seluruhnya jadi, masih
mengutamakan bagian
finansial untuk pitang
kan masih dalam

program
pengendalian
belum seluruhnya
jadi, masih
mengutamakan
bagian finansial
untuk piutang

program
pengendalian
belum seluruhnya
jadi, masih
mengutamakan
bagian finansial
untuk piutang

2
3
4
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proses.
Komunikasi
defisiensi

36. Bagaimana
kebutuhan sistem
pengendalian
internal piutang/
tunggakan saat
penerimaan siswa
baru yang efektif
dan efisien di
Yayasan
Pendidikan X?

1 kalau itu sudah masuk
dalam sistem program
itu akan berjalan
dengan sendirinya,
dalam arti saya
mengadopsiprogram
keuangan di
perbankan, itu
seorang teller dia itu,
sebagai pelaksana dia
akan melaksanakan
sistem yang sudah ada
dalam program
perbankan

sistem program
itu akan berjalan
dengan
sendirinya,
mengadopsi
program
keuangan di
perbankan

sistem program itu
akan berjalan
dengan sendirinya,
mengadopsi
program keuangan
di perbankan

2
3
4

Komunikasi
defisiensi

37. Bagaimana
desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/
tunggakan pada
penerimaan
peserta didik baru
yang dapat

1 Itu yang perlu
dipegang supaya,
selama yayasan
pendidikan ini tetap
berjalan sesuai visi
misi dari awal sampai
nanti panjang setiap
masa ini karena

desain harus
sesuai dengan visi
misi yang sudah
ada.

desain harus sesuai
dengan visi misi
yang sudah ada.

2
3
4
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diaplikasikan di
Yayasan
Pendidikan X?

memang karya
kerasulan dengan visi
misi yang sudah ada.

Komunikasi
defisiensi

38. Bagaimana
desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/
tunggakan pada
penerimaan
peserta didik baru
yang dapat
diaplikasikan di
Yayasan
Pendidikan X?

1 secara garis besar
itukan kehadiran para
Bruder itukan juga
bergerak dibidang
pendidikan, secara
garis besar tentu akan
ikut mencerdaskan
pendidikan anak
bangsa

diaplikasikan di
bidang
pendidikan, untuk
mencerdaskan
pendidikan anak
bangsa

diaplikasikan di
bidang pendidikan,
untuk
mencerdaskan
pendidikan anak
bangsa

2
3
4

Komunikasi
defisiensi

39. Bagaimana
desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/
tunggakan pada
penerimaan
peserta didik baru
yang dapat
diaplikasikan di

1 sejalan gitu lho
penelitian anda
dengan visi misi,
kenapa sih di Yayasan
Pendidikan X itu
istilahnya mengolah
uang masyarakat lalu
dikembalikan ke
masyarakat juga itu

sejalan dengan
visi misi, kenapa
di Yayasan
Pendidikan X
mengolah uang
masyarakat lalu
dikembalikan ke
masyarakat juga

sejalan dengan visi
misi, kenapa di
Yayasan
Pendidikan X
mengolah uang
masyarakat lalu
dikembalikan ke
masyarakat juga

2
3
4
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Yayasan
Pendidikan X?

tetap bisa eksis?, nah
itu seperti itu. Beda
dengan perusahaan
ya.
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Lingkungan
Pengendalia
n

Komitmen
terhadap
integritas dan
nilai-nilai etika

1 seperangkat
aturan atau
pedoman keuangan
yang ditulis dengan
jelas

1 ada pedoman keuangan
tertuang dalam buku
pedoman keuangan

pedoman
keuangan tertuang
dalam buku
pedoman
keuangan

pedoman
keuangan
tertuang dalam
buku pedoman
keuangan

2
3
4

2 sistem tata kelola
keuangan dan
sistem
pengendalian
internal

1 pedoman tentunya
dibuat berdasarkan dari
situasi dan kondisi
pedoman itu nanti ada
semacam evaluasi
Dari supervisi itu
sebagai bentuk
pengendalian

Pengendalian
internal dengan
membuat
pedoman
kemudian
supervisi dan
evaluasi

Pengendalian
internal dengan
membuat
pedoman
kemudian
supervisi dan
evaluasi

2
3
4

3 peran dan
komitmen Yayasan
Pendidikan X
terhadap integritas
dan nilai-nilai etika

1 uang yang kita kelola
itukan milik
masyarakat, dana yang
masuk itukan
sebenarnya milik
masyarakat yayasan
itukan hanya
mengelola, ketika uang
masyarakat itu tidak
dikelola dengan baik,
terjadi penyelewengan

Yayasan
bertanggung
jawab dalam
pengelolaan dana
masyarakat (uang
sekolah) dengan
baik dan benar
jangan sampai
ada
penyelewengan
atau fraud

Yayasan
bertanggung
jawab dalam
pengelolaan
dana
masyarakat

2
3
4
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sana-sini itu tentu kita
tidak bisa
mempertanggung
jawabkan secara baik
dan benar pada
masyarakat,
mengelola sebaik-
baiknya jangan sampai
terjadi penyelewengan

Pengawasan
dewan direksi
independen

4 bentuk evaluasi
keuangan terhadap
kepatuhan sistem
pengendalian
internal keuangan

1 pengendalian melalui
supervisi terlebih
dahulu
supervisi seperti itu
dilakukan setiap bulan

Bentuk evaluasi
keuangan melalui
supervisi

Bentuk evaluasi
keuangan
melalui
supervisi

2
3
4

5 bentuk
pengawasan yang
diupayakan

1 pembayaran perbankan
tadi dituangkan dalam
sebuah formulir yang
mungkin nanti kita juga
sudah mengusahakan
secara sistem itu form
supervisi
secara periodik
dikerjakan jadi setiap
bulannya
ketika itu terjadi selisih,
itu yang menjadi

Transaksi
keuangan
dituangkan dalam
form supervisi

Jika terjadi
selisih, korektor,
kepala sekolah,
dan yayasan
segera mencari
selisih tersebut

Transaksi
keuangan
dituangkan
dalam form
supervisi

2
3
4
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konsen baik bagi pihak
korektor, baik kepala
sekolah, maupun pihak
yayasan untuk segera
berkondisi supaya
selisih ini bisa segera
ditemukan di mananya
pengendaliannya
seperti apa ya tadi saya
katakan, baik dari
tingkat unit kerja atau
sekolah, para kepala
sekolah itu sebelum
memberikan laporan
pada pihak yayasan
tentu akan mengecek
kebenaran datanya
sampai yayasan pun
masih perlu dicek lagi

Pengawasan
dimulai dari unit
kerja dan kepala
sekolah
memvalidasi
kebenaran data,
sebelum
diserahkan ke
yayasan

Struktur, bentuk
pelaporan,
otorisasi/
wewenang dan
tanggung jawab

6 Bagaimana
struktur organisasi
yang ada di
Yayasan
Pendidikan X

1 yayasan pendidikan ini
adalah sistemnya
centralis ya
masing sekolah itu
nanti akan melaporkan
data keuangan itu ke
pusat

Sistem organisasi
yayasan adalah
sentralisasi

Laporan
keuangan dari
sekolah

Sistem
organisasi
yayasan adalah
sentralisasi

2
3
4
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struktur,
wewenang/ otoritas,
tanggung jawab,
dan garis pelaporan

pengurus dan ditambah
manager keuangan
inilah nanti yang
bertanggung jawab dari
jalannya roda dari
masing-masing unit
kerja
terkait dengan
pengendalian keuangan
dan sebagainya tentu
PPDB itu tidak
langsung yayasan tapi
itu ditangani oleh
sekolah
dipertanggung
jawabkan oleh kepala
sekolah kepada pihak
yayasan pusat
korektor yang akan
mengoreksi dari
laporan-laporan unit
tersebut.

dilaporkan ke
pusat

Pengurus
yayasan dan
manajer keuangan
bertanggung
jawab atas
jalannya roda
organisasi di
masing-masing
unit kerja

Menarik,
mengembangka
n dan
mempertahanka

7 Bagaimana sistem
tata kelola
keuangan di
Yayasan

1 memberikan
penghargaan atau
memberikan support
pada tenaga

penghargaan atau
support diberikan
pada tenaga
administrasi yang

penghargaan
atau support
diberikan pada
tenaga

2
3
4
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n sumber daya
manusia dan
stakeholder

Pendidikan
Xmengembangkan
kompetensi, dan
mempertahankan
sumber daya
manusia dan
stakeholder

administrasi yang
berprestasi,
waktu itu masih manual
belum secara
komputeris
5 periode, 2 tahun
sekali
tingkat piutangnya itu
mengecil karena
banyak yang bayar

berprestasi administrasi
yang berprestasi

Orang-orang
yang
bertanggung
jawab atas
pengendalian
internal

8 pertimbangan
Yayasan
Pendidikan X
dalam mengukur
kinerja dan
menetapkan
kompensasi yang
diberikan kepada
karyawan

1 kenaikan gaji bertahap,
kenaikan golongan
pembina yang bisa
supervisi nah itu bisa
dipertanggung
jawabkan baik secara
laporan
penghargaan
pengabdian

kenaikan gaji
bertahap dan
kenaikan
golongan
pembina yang
bisa supervisi

kenaikan gaji
bertahap dan
kenaikan
golongan
pembina yang
bisa supervisi

2
3
4

Penilaian
Risiko

Prinsip
komponen
penilaian risiko

9 menetapkan
tujuan dalam
kegiatan
Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)

1 pihak yayasan itu akan
turun ke unit kerja
masuk didalam
sosialisasi kepada calon
orangtua murid
biaya-biaya inilah yang
menjadi tanggung

pihak yayasan itu
akan turun ke unit
kerja masuk
didalam
sosialisasi kepada
calon orangtua
murid

pihak yayasan
itu akan turun
ke unit kerja
masuk didalam
sosialisasi
kepada calon
orangtua murid

2
3
4
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jawab orangtua murid
penekanannya pada
yayasan tentu juga
karena ini sekolah misi
ya, itu jangan sampai
nanti ada anak yang
tidak bisa masuk hanya
gara-gara tidak bisa
membayar itu yang
selalu ditekankan
karena yayasan ini
sekali lagi secara misi
tetap perhatikan siswa-
siswi yang istilahnya
kurang mampu
dibidang finansial gitu.

10 proses, sistem
dan pencatatan
yang digunakan
dalam pembayaran
keuangan siswa?

1 Kerasulan para Bruder
itu tentu sekali lagi ini
tidak bisa disamakan
dengan badan usaha
dagang atau perusahaan
dalam arti tadi
dikatakan cadangan
kerugian

Pembayaran
keuangan siswa
akan dicatat
dalam sistem

Pembayaran
keuangan siswa
akan dicatat
dalam sistem

2
3
4

11 Pada buku
pedoman keuangan

1 Pada buku pedoman
keuangan sudah

Pada buku
pedoman

Pada buku
pedoman2
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apakah sudah
mengatur berkaitan
dengan ketentuan
pemberian dan
pelaporan piutang/
tunggakan proses/
penerapan yang
terjadi di unit kerja

mengatur SOP
berkaitan dengan
ketentuan pemberian
dan pelaporan piutang

keuangan sudah
mengatur SOP
berkaitan dengan
ketentuan
pemberian dan
pelaporan piutang

keuangan sudah
mengatur SOP
berkaitan
dengan
ketentuan
pemberian dan
pelaporan
piutang

3
4

Indikasi risiko
dan analisis
risiko

12 identifikasi dan
analisis resiko dari
buku pedoman yang
sudah dilakukan
oleh Yayasan
Pendidikan X pada
sistem piutang/
tunggakan
pembayaran siswa
baru

1 potensi resiko lebih
pada ini ya manajemen
data yang tidak sesuai
dengan sesungguhnya
human error itu kan
pasti akan terjadi nah
itu kadang data yang
dipersembahan oleh
tenaga administrasi
keuangan itu tidak
valid atau mungkin
keliru
kita sudah membangun
sistem yang benar-
benar komputeris tapi
itu proses, tadi saya
katakan dari manual ke
komputer itukan juga

kesalahan teknis
pada data karena
human error

kesalahan teknis
pada data
karena human
error

2
3
4
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transisi
sekolah itu lebih pda
mengolah datanya. Jadi
kesalahan teknis itu ada
pada human error
datanya

13 identifikasi
resiko yang terjadi
pada proses sampai
dengan pelaporan
piutang/ tunggakan
keuangan
pembayaran siswa
baru? Adakah
potensi
penyalahgunaan
saat terjadi pada
proses pencatatan
sampai pelaporan
tunggakan/piutang?

1 potensi resiko lebih
pada ini ya managemen
data yang tidak sesuai
dengan sesungguhnya
sebenarnya secara fisik
uang kan sudah
meminimalisir uang itu
tidak jatuh pada
istilahnya tidak
diterima langsung oleh
tenaga keuangan tapi
toh demikian yang
namanya data atau
human error itukan
pasti akan terjadi
data yang
dipersembahan oleh
tenaga administrasi
keuangan itu tidak
valid atau mungkin

secara finansial
mengamankan
lewat bank

secara finansial
mengamankan
lewat bank

2
3
4
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keliru
kita sudah membangun
sistem yang benar-
benar komputeris
secara finansial kita
mengamankan dulu kita
bayarkan lewat bank
sehingga tidak ada dana
langsung yang diterima
oleh tenaga keuangan
khususnya yang
menggunakan
keuangan PPDB ini

Strategi
tanggapan atas
risiko

14 Berdasarkan
indikasi risiko dan
pelaporan audit
internal bahwa
adanya
penyelewengan
yang
mengakibatkan
kerugian pada
Yayasan
Pendidikan X,
dengan adanya
buku pedoman

1 ketertiban menyajikan
laporan yang secara
benar itu tentu akan
secara kontunitas atau
tidak cukup sekali
kerjasama yang positif
antara tenaga keuangan
antara bank lalu
penanggung jawab di
unit, lalu korektor di
yayasan pendidikan
pusat
Pengurus itu ada yang

yayasan
pendidikan sudah
menjadwalkan
atau program
supervisi di
semua unit kerja

yayasan
pendidikan
sudah
menjadwalkan
atau program
supervisi di
semua unit
kerja

2
3
4
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sebagai pencapaian
tujuan. Apakah
masih terdapat
potensi
penyelewengan
yang terjadi?

namanya tadi manager
keuangan di bagian
finansial dan bagian
korektor
secara periodik secara
kontunitas yang akan
memberikan laporan
ikut memeriksa kepada
unit dan memberikan
laporan kepada
pengurus supaya nanti
ditindak lanjut
korektor dan
sebagainya kan bukan
memutuskan tetapi dia
lebi kepada
mempersembahkan
data yang ada
Unit-unit mana yang
kiranya tertib atau
belum tertib atau
sungguh tertib
supervisi secara pribadi
dalam arti ini kan juga
membangun
inkredibilits seorang
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tenaga administrasi
keuangan
yayasan pendidikan ini
sudah menjadwalkan
atau program supervisi
disemua unit kerja
sehingga kemungkinan-
kemungkian istilahnya
SDMnya akan
melakukan
penyelewengan dan
sebagainya itu
diharapkan sudah kecil
ya, karena secara

Analisis risiko
fraud

15 Bagaimana
respon atau
tanggapan dari
analisis risiko fraud
serta
pengembangan
aktivitas
pengendalian risiko
dari
piutang/tunggakan
sebagai kontrol
keuangan di unit

1 mungkin ketidak
sesuaian atau
ketidakpasan perihal
laporan keuangan itu
sekali lagi di Yayasan
pendidikan pusat ini
ada yang namanya
korektor, dari pihak
korektor
ketika terjadi suatu hal
yang tidak pas pasti si
korektor ini akan

pengurus yayasan
melakukan
pengawasan
apabila terjadi
ketidakpasan
laporan keuangan

pengurus
yayasan
melakukan
pengawasan
apabila terjadi
ketidakpasan
laporan
keuangan

2
3
4
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kerja? berkonsultasi dengan
bagian manager
keuangan dan pengurus
memberikan surat dinas
yang ditandatangani
oleh pengurus yayasan
mengenai perihal
ketidakpasan yang
terjadi

Aktivitas
Pengendalia
n

Prinsip aktivitas
pengendalian:
Integrasi dengan
Penilaian Risiko

16 Bagaimana
aktivitas
pengendalian
kontrol teknologi
yang mencakup
infrastruktur
teknologi, IT dan
sumber daya
manajemen
keamanan, proses
akuisisi,
pengembangan dan
pemeliharaan
teknologi di
Yayasan
Pendidikan X untuk
mendukung

1 menunjuk satu vendor
yang dipercaya untuk
mengelola program
keuangan bahwa
didalamnya juga
termasuk piutang
keamanan dan
sebagainya tentu kita
ketika membuat
perjanjian MOU

Yayasan
membuat
perjanjian MOU

Yayasan
membuat
perjanjian MOU

2
3
4
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pengendalian
internal terhadap
piutang/
tunggakan?
17 Atas tindaklanjut
dari unit kerja
dalam pelaporan,
bagaimana
tanggapan atau
respon dari
Yayasan
Pendidikan X untuk
melakukan tindakan
korektif dan
peninjauan kembali
kebijakan dan
prosedur?

1 Tapi kalau ditanyakan
bagaimana responnya
itukan ini belum final,
ini masih dalam proses.

respon belum
final, dan masih
dalam proses.

respon belum
final, dan masih
dalam proses.

2
3
4

18 Bagaimana
keamanan proses
manajemen yang
mencakup
subproses dan
aktivitas kontrol
atas hak akses,
sistem operasi,
perangkat lunak,

1 program keuangan
yang kita gunakan ini
sudah memperlakukan
prasyarat ya dan itu
juga dilengkapi dengan
pengendalian
keamanan.
unit kerja sekolah x itu
kan ada password dan

program
keuangan sudah
memperlakukan
prasyarat dan juga
dilengkapi dengan
pengendalian
keamanan.

program
keuangan sudah
memperlakukan
prasyarat dan
juga dilengkapi
dengan
pengendalian
keamanan.

2
3
4
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jaringan, dan
lainnya untuk
mendukung
pengendalian
internal terhadap
piutang/
tunggakan?
19 Bagaimana
metodologi
pengembangan
sistem yang
digunakan Yayasan
Pendidikan X untuk
mengontrol
akuisisi,
pengembangan dan
pemeliharaan
aplikasi atau
teknologi baru
untuk mendukung
pengendalian
internal terhadap
piutang/tunggakan?

kode keamanan
masing-masing yang
hanya bisa dibuka oleh
unit kerja. Lalu dengan
yayasan pendidikan
pusat melalui korektor-
korektor itu dengan
kewenangannya untuk
pengurus dan manager
keuangan itu bisa
membuka semua unit
untuk memonitor.
kepala sekolah sebagai
penanggung jawab itu
juga punya password
yang bisa membuka
apa yang dikerjakan
oleh tenaga
administrasi keuangan
mengenai piutang dan
sebagainya
kita berpindah ke
program komputerisasi
itukan hal yang baru
kita belum bisa
membandingkan karena
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kita belum pernah
pakai
Yang lalu kan
sebenarnya manual
yang dikomputerkan

Pengendalian
dikembangkan
melalui
kebijakan dan
prosedur

20 Bagaimana
penerapan aktivitas
pengendalian
piutang/ tunggakan
di unit kerja melalui
kebijakan,
prosedur, tanggung
jawab dan
akuntabilitas yang
ada di Yayasan
Pendidikan X untuk
mendukung arahan
dari pengurus
Yayasan?

1 butuh ketertiban dari
masing-masing tenaga
administrasi di unit
Jadi ketika SDM
tertentu itu malas, dia
tidak tertib, itu tidak
bisa menginput data
belakang. Itukan
sebagai bentuk
pencegahan supaya
pencatatan realtime dan
online itu bisa berjalan
sebagaimana mestinya.

ketertiban dari
masing-masing
tenaga
administrasi di
unit dibutuhkan

ketertiban dari
masing-masing
tenaga
administrasi di
unit dibutuhkan

2
3
4

21 Bagaimana
tanggapan atau
respon dari unit
kerja saat
melakukan aktivitas
pengendalian
piutang/ tunggakan

1 pro dan kontra itukan
kita olah
yayasan dalam hal ini
punya kebijakan dan
wewenang
mensosialisasikan
sehingga program ini

Yayasan
mensosialisasikan
kebijakan dan
wewenang
sehingga program
bisa diterima dan
memberikan

Yayasan
mensosialisasik
an kebijakan
dan wewenang
sehingga
program bisa
diterima dan

2
3
4
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berbasis sistem? bisa dierima dan
memberikan respon
yang positif.
sehingga ada pro dan
kontra yang tidak
imbang tadi

respon yang
positif.

memberikan
respon yang
positif.

Informasi
dan
Komunikasi

Informasi dari
sumber yang
relevan

22 Bagaimana
proses Yayasan
Pendidikan X
memperoleh dan
menghasilkan
informasi berkaitan
dengan piutang dan
bagaimana
mengomunikasikan
tujuan, tanggung
jawab untuk
mendukung
berfungsinya
pengendalian
internal berkaitan
dengan piutang/
tunggakan kepada
pihak internal dan
eksternal?

1 ketika unit itu tidak
bisa menyajikan data
piutang secara benar
dan valid itu nanti akan
berpengaruh juga di
pusat
ketika pusat itu tidak
mengontrol, atau tidak
ada kontrol dari
korektor dan
sebagainya nanti
keberadaan piutang itu
juga kan ada istilahnya
kapan akan
diselesaikan kan itu ada
deadlinenya

ada kontrol dari
korektor dari
yayasan

ada kontrol dari
korektor dari
yayasan

2
3
4
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Pengolahan data
melalui sistem
informasi

23 Bagaimana
penerapan metode
pengakuan piutang/
tunggakan
berdasarkan prinsip
akuntansi yang
diterima umum
(PABU) yang
digunakan sudah
efektif dan sudah
memenuhi
kebutuhan
pengendalian
internal di Yayasan
Pendidikan X?

1 kalau kita bicara
piutang, dari waktu ke
waktu yang saya
ketahui bahwa piutang
siswa itu bisa
dipertanggunga
jawabkan, bisa
disajikan, diselesaikan
dalam arti entah siswa
itu akhirnya membayar
atau dibantu dari dana
ASOM maupun
sumbangan yang lain
keputusan pengurus
masukan dari pembina
dan pegawas itu
dihapuskan atau
diputihkan,
tidak bisa disamakan
dengan perusahaan
dagang, jangan sampai
nanti gara-gara
piutanga dan
sebagainya itu
mengabaikan visi misi
dari yayasan

laporan disajikan
dan
dipertanggungjaw
abkan,
kedepannya akan
akrual melalui
pertimbangan-
pertimbangan
pengurus,
pengawas dan
pembina

laporan
disajikan dan
dipertanggung
jawabkan,
kedepannya
akan akrual
melalui
pertimbangan-
pertimbangan
pengurus,
pengawas dan
pembina

2
3
4
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pendidikan itu sendiri
perlu diketahui bahwa
kehadiran Bruder-
Bruder ..... yang di
karya kerasulan itu
punya visi misi
tentunya ikut
mencerdaskan anak
bangsa. Itu yang perlu
digarisbawahi juga.
laporan itu bisa
disajika, bisa
dipertanggung
jawabkan, dan bisa
diselesaikan
kedepannya akan
akrual itu nanti melalui
pertimbangan-
pertimbangan
pengurus, pengawas
dan pembina

24 Apakah sistem
yang digunakan di
Yayasan
Pendidikan X untuk
pengendalian

1 kita selalu
mengendalikan agar
supaya tidak terjadi
fraud yang sudah
menjadi konsen

Yayasan
mengendalikan
supaya tidak
terjadi fraud

Yayasan
mengendalikan
supaya tidak
terjadi fraud

2
3
4
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internal piutang/
tunggakan sudah
memenuhi
kebutuhan dan
informasi yang
diterima efektif dan
efisien?

yayasan ini

Pentingnya
kualitas
informasi

25 Apakah sistem
tersebut dapat
mengidentifikasi
awal peristiwa, tren
dan masalah dengan
tepat waktu
diketahui oleh
Yayasan
Pendidikan X?

1 ketika SDM tertentu itu
malas, dia tidak tertib,
itu tidak bisa
menginput data
belakang.
Inikan sebagai bentuk
pencegahan supaya
pencatatan realtime dan
online itu bisa berjalan
sebagaimana mestinya

ketika SDM
tertentu itu malas,
dia tidak tertib,
itu tidak bisa
menginput data
belakang.

ketika SDM
tertentu itu
malas, dia tidak
tertib, itu tidak
bisa menginput
data belakang.

2
3
4

26 Bagaimana
akses, perlindungan
sistem, output dari
sistem informasi
dan komunikasi
dapat digunakan
dan dipahami

1 bahwa program laporan
keuangan ini nanti akan
bermuara pada laporan
keuangan dalam arti
yang standar ya seperti
neraca, laporan laba
rugi
terbaca secara instansi
maupun secara per unit

program laporan
keuangan nanti
akan bermuara
pada laporan
keuangan dalam
arti yang standar

program
laporan
keuangan nanti
akan bermuara
pada laporan
keuangan dalam
arti yang
standar

2
3
4
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keaman atau tidaknya
tentu terkait dengan
vendor yang kita tunjuk
ya tidak jatuh ke tangan
orang yang perlu itu
perlu kerja sama dari
pihak program
informasi ke orang tua
sesuai dengan
kebutuhannya
bergerak go green ya
supaya tidak banyak
memakai kertas

Perilaku yang
berlaku dan
evaluasi terpisah

27 Bagaimana
evaluasi dari
Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/
tunggakan dari unit
kerja? Apakah
laporan terkait
piutang/tunggakan
sudah andal, akurat
dan tepat waktu?

1 laporan supervisi itu
kedepan kita akan
programkan dalam
sistem keuangan ini
sudah dikerjakan oleh
unit secara manual
hasil dari supervisi itu
tidak ada selisih, dapat
dikatakan 80% itu
valid, sehingga bisa
dikatakan akurat dan
sebagainya. Begitu ada
selisih nanti akan

laporan supervisi
akan
diprogramkan
dalam sistem
keuangan

laporan
supervisi akan
diprogramkan
dalam sistem
keuangan

2
3
4
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dikoreksi oleh bagian
pusat

28 Bagaimana
tindakan korektif,
proses pemantauan,
evaluasi peran dari
audit internal,
pengawas dan
Pengurus Yayasan
Pendidikan X
terkait
piutang/tunggakan
di unit kerja?

1 tanggapan pengurus
yayasan terkait dengan
program ini kan masih
transisi, bahwa
pemahaman
penjalankan program
itu masih seperti ini
tentu yayasan dan
pengurus paham

pemahaman
penjalankan
program masih
seperti yayasan
dan pengurus
paham

pemahaman
penjalankan
program masih
seperti yayasan
dan pengurus
paham

2
3
4

Evaluasi dan
komunikasi
defisiensi

29 Bagaimana
kebutuhan sistem
pengendalian
internal piutang/
tunggakan saat
penerimaan siswa
baru yang efektif
dan efisien di
Yayasan
Pendidikan X?

1 pengendaliaan dalam
pekerjaanya itu akan
mudah. Tapi jika dia
menyeleweng dan
sebagainya itu juga
akan menjadi mudah
program belum
seluruhnya jadi, masih
mengutamakan bagian
finansial untuk piutang
kan masih dalam proses
dari awal PPDB itu

Angka piutang
nanti akan
muncul di neraca

Angka piutang
nanti akan
muncul di
neraca

2
3
4
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sudah mulai terbentuk
piutangnya karena
mungkin belum bisa
membayar, dan itu
nanti akan termonitor
secara periodik dan
dilakukan secara sistem
juga. Angka piutang itu
nanti akan muncul di
neraca

30 Bagaimana
desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/ tunggakan
pada penerimaan
peserta didik baru
yang dapat
diaplikasikan di
Yayasan
Pendidikan X?

1 sebuah desain ini tadi
harus disesuaikan
dengan visi misi dari
para budaya kerasulan
ya karena mau tidak
mau yayasan ini akan
selalu berjalan dengan
visi misi tersebut
desain program yang
anda maksudkan tadi
akan menyesuaikan visi
misi yang ada terkait
dengan bagaimana
piutang itu dikelola
secara baik dan benar
dan bisa

desain program
akan
menyesuaikan
visi misi yang ada

desain program
akan
menyesuaikan
visi misi yang
ada

2
3
4
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dipertanggungjawabkan
.
supaya nanti titahnya
jangan sampai siswa
siswi itu tidak bisa
hanya gara-gara uang
akan disebut sebagai
piutang
kenapa sih di Yayasan
Pendidikan X itu
istilahnya mengolah
uang masyarakat lalu
dikembalikan ke
masyarakat juga itu
tetap bisa eksis?, nah
itu seperti itu. Beda
dengan perusahaan ya.

Pemantauan Perilaku yang
berlaku dan
evaluasi terpisah

31. Bagaimana
evaluasi dari
Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/
tunggakan dari unit
kerja? Apakah

1 laporan supervisi itu
kedepan kita akan
programkan dalam
sistem keuangan ini,
sudah dikerjakan oleh
unit secara manual.
hasil dari supervisi itu
tidak ada selisih, dapat

laporan supervisi
akan
diprogramkan
secara manual
yang nanti akan
dikirim ke pusat

laporan
supervisi akan
diprogramkan
secara manual
yang nanti akan
dikirim ke pusat

2
3
4



255

komponen Indikator Pertanyaan evaluasi
no Responden Inti Transkrip Pemadatan Data Interpretasi

laporan terkait
piutang/tunggakan
sudah andal, akurat
dan tepat waktu?

dikatakan 80% itu
valid, sehingga bisa
dikatakan akurat dan
sebagainya. Begitu ada
selisih nanti akan
dikoreksi oleh bagian
pusat

Perilaku yang
berlaku dan
evaluasi terpisah

32. Bagaimana
evaluasi dari
Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/
tunggakan dari unit
kerja? Apakah
laporan terkait
piutang/tunggakan
sudah andal, akurat
dan tepat waktu?

1 tindak lanjutnya tentu
dari bagian korektor
akan memberikan
laporan bahwa laporan
supervisi ini perlu
ditindak lanjuti dengan
klarifikasi atau kalau
perlu langsung audit

laporan supervisi
perlu ditindak
lanjuti dengan
klarifikasi dan
audit apabila
diperlukan

laporan
supervisi perlu
ditindak lanjuti
dengan
klarifikasi dan
audit apabila
diperlukan

2
3
4

Perilaku yang
berlaku dan

33. Bagaimana
evaluasi dari

1 untuk saat ini masih
manual.

proses evaluasi
saat ini masih

proses evaluasi
saat ini masih2

3
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evaluasi terpisah Yayasan
Pendidikan X
dalam laporan
terkait piutang/
tunggakan dari unit
kerja? Apakah
laporan terkait
piutang/tunggakan
sudah andal, akurat
dan tepat waktu?

dilakukan secara
manual

dilakukan
secara manual

4

Perilaku yang
berlaku dan
evaluasi terpisah

34. Bagaimana
tindakan korektif,
proses pemantauan,
evaluasi peran dari
audit internal,
pengawas dan
Pengurus Yayasan
Pendidikan X
terkait
piutang/tunggakan
di unit kerja?

1 tanggapan pengurus
yayasan terkait dengan
program ini kan masih
transisi, bahwa
pemahaman
penjalankan program
itu masih seperti ini
tntu yayasan dan
pengurus paham.

proses
pemantauan
masih dalam
proses transisi

proses
pemantauan
masih dalam
proses transisi

2
3
4

Evaluasi dan 35. Bagaimana 1 pengendaliaan dalam program program
2
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komunikasi
defisiensi

kebutuhan sistem
pengendalian
internal piutang/
tunggakan saat
penerimaan siswa
baru yang efektif
dan efisien di
Yayasan
Pendidikan X?

pekerjaannya itu akan
mudah. Tapi jika dia
menyeleweng dan
sebagainya itu juga
akan menjadi mudah.
program belum
seluruhnya jadi, masih
mengutamakan bagian
finansial untuk pitang
kan masih dalam
proses.

pengendalian
belum seluruhnya
jadi, masih
mengutamakan
bagian finansial
untuk piutang

pengendalian
belum
seluruhnya jadi,
masih
mengutamakan
bagian finansial
untuk piutang

3
4

Evaluasi dan
komunikasi
defisiensi

36. Bagaimana
kebutuhan sistem
pengendalian
internal piutang/
tunggakan saat
penerimaan siswa
baru yang efektif
dan efisien di
Yayasan
Pendidikan X?

1 ya, karena sebenarnya
ilmu akuntansi itu
piutang kan muncul
ketika transaksi kan,
kalau kita
membahasakan dalam
kegiatan itu ya ketika
PPDB itulah transaksi
terjadi.

kebutuhan sistem
terjadi saat
transaksi, yaitu
ketika PPDB

kebutuhan
sistem terjadi
saat transaksi,
yaitu ketika
PPDB

2
3
4

Evaluasi dan 37. Bagaimana 1 Sebuah desain ini tadi desain harus desain harus
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komunikasi
defisiensi

desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/ tunggakan
pada penerimaan
peserta didik baru
yang dapat
diaplikasikan di
Yayasan
Pendidikan X?

harus disesuaikan
dengan visimisi dari
para budaya kerasulan
efisay yakarena mau
tidak mau yayasan ini
akan selalu berjalan
dengan visi misi
tersebut, dikelola
secara baik dan benar
dan bisa
dipertanggungjawabkan
.

sesuai dengan visi
misi dan dikelola
secara baik dan
benar dan bisa
dipertanggungjaw
abkan

sesuai dengan
visi misi dan
dikelola secara
baik dan benar
dan bisa
dipertanggungja
wabkan

2
3
4

Evaluasi dan
komunikasi
defisiensi

38. Bagaimana
desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/ tunggakan
pada penerimaan
peserta didik baru
yang dapat
diaplikasikan di
Yayasan
Pendidikan X?

1 secara garis besar
itukan kehadiran para
Bruder itukan juga
bergerak dibidang
pendidikan, secara
garis besar tentu akan
ikut mencerdaskan
pendidikan anak bangsa

diaplikasikan di
bidang
pendidikan, untuk
mencerdaskan
pendidikan anak
bangsa

diaplikasikan di
bidang
pendidikan,
untuk
mencerdaskan
pendidikan anak
bangsa

2
3
4

Evaluasi dan 39. Bagaimana 1 Supaya nanti titahnya jangan sampai jangan sampai
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komponen Indikator Pertanyaan evaluasi
no Responden Inti Transkrip Pemadatan Data Interpretasi

komunikasi
defisiensi

desain dan strategi
anti fraud untuk
piutang/ tunggakan
pada penerimaan
peserta didik baru
yang dapat
diaplikasikan di
Yayasan
Pendidikan X?

jangan sampai siswa
siswi itu tidak bisa
salah hanya gara-gara
uang akan disebut
sebagai piutang.

siswa siswi tidak
bisa sekolah
hanya karena
piutang.

siswa siswi
tidak bisa
sekolah hanya
karena piutang.

2
3
4

Permasalahan: terjadinya Fraud
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Tabel Hasil Analisis Permasalahan

Keterangan Praktek di perusahaan Bukti Kesimpulan
A. Lingkungan Pengendalian
1. Ketika melakukan

supervisi maupun audit
ada pengalaman apa saja
yang terjadi di unit kerja

Penyelewengan (fraud) pernah terjadi dengan sistem
manual bisa dimanipulasi dengan berbagai macam
cara (kwitansi itu dibuat doubel, yang diberikan ke
orangtua beda dengan ke yayasan)
Komitmen Yayasan memperbaiki sistem pembayaran
PPDB dengan cashless

Lampiran wawancara KUAT

2. sistem pelaporan keuangan
terkait Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB)

Sistem palaporan masih memungkinkan terjadinya
penyelewenagn atau fraud Lampiran wawancara KUAT

B. Penilaian Risiko
1. cara Yayasan Pendidikan X

dalam mengidentifikasi,
menilai atau penaksiran
risiko untuk mencapai
tujuan

Penyelewengan pelaksanaan di unit sekolah ditindak
lanjuti oleh Korektor Yayasan Pusat.
Kendala keuangan siswa, bukan menjadi penghalang
siswa untuk tetap sekolah.

Lampiran wawancara KUAT

2. Potensi fraud apa saja yang
terjadi pada proses PPDB

Unit sekolah tidak bisa mempertanggungjawabkan
pencatatan penerimaan keuangan dan pencatatan
piutang siswa

Lampiran wawancara KUAT

3. aktivitas pengendalian dari
sistem yang digunakan

Tenaga administrasi ada yang tidak tertib dalam
pencatatan transaksi keuangan Lampiran wawancara LEMAH

C. Aktivitas Pengendalian
1. Integrasi dengan Penilaian

Risiko
Data piutang disandingkan (cross check) dengan dana
yang sudah dibayar siswa.
Tenaga administrasi ada yang tidak tertib dalam

Lampiran wawancara LEMAH
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Keterangan Praktek di perusahaan Bukti Kesimpulan
pencatatan transaksi keuangan.
Korektor mempunyai peran penting dalam
menganalisis LPJ keuangan PPDB.

2. Ketentuan dokumen atau
kelengkapan transaksi

Formulis-formulir dikontrol dengan pencantuman
nomor.
Form dilaporkan sebagai lampiran dan disusun urut
nomor.
Formulir yang batal juga harus dilampirkan dengan
diberi keterangan, misal rusak dsb.

Lampiran wawancara KUAT

D. Informasi dan Komunikasi
1. Pengolahan data melalui
sistem informasi

laporan disajikan dan dipertanggungjawabkan,
kedepannya akan akrual melalui pertimbangan-
pertimbangan pengurus, pengawas dan Pembina
Yayasan mengendalikan supaya tidak terjadi fraud

Lampiran wawancara LEMAH

2. Program laporan keuangan program laporan keuangan nanti akan bermuara pada
laporan keuangan dalam arti yang standar
laporan supervisi akan diprogramkan dalam sistem
keuangan

Lampiran wawancara KUAT

E. Pemantauan
1. Laporan supervisi di

programkan secara manual
laporan supervisi akan diproramkan secara manual
yang nanti akan dikirim ke pusat
laporan supervisi perlu ditindak lanjuti dengan
klarifikasi dan audit apabila diperlukan

Lampiran wawancara KUAT

2. Desain anti Fraud desain anti Fraud harus sesuai dengan visi misi dan
dikelola secara baik dan benar dan bisa
diprtanggungjawabkan

Lampiran wawancara LEMAH
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Permasalahan: piutang

Tabel 7 : Hasil Analisis Permasalahan

Keterangan Praktek di perusahaan Bukti Kesimpulan
A. Lingkungan Pengendalian
1. sistem pengendalian internal

dan sistem tata kelola
berkaitan dengan ppdb

Dari kesanggupan tidak 100% dapat membayar
langsung lunas, ada yang separuh, ada yang 75%.
tunggakan dikelola oleh masing-masing unit

Lampiran wawancara KUAT

2. kualitas sumber daya
manusia dalam melakukan
peran, tanggung jawab, dan
komitmen

Tenaga keuangan belum tentu mempunyai
background akuntans Lampiran wawancara KUAT

3. mekanisme
pertanggungjawaban atau
sistem pelaporan keuangan
terkait piutang/ tunggakan

Pertanggungjawaban piutang dalam laporan supervisi
keuangan atau Neraca Lampiran wawancara KUAT

B. Penilaian Risiko
1. tujuan yang akan dicapai

dan pengelolaan risiko atas
Unit sekolah kurang memahami pedoman keuangan
PPDB Lampiran wawancara KUAT
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Keterangan Praktek di perusahaan Bukti Kesimpulan
tujuan ppdb YG tertuang
dalam buku pedoman
keuangan di unit kerja?

2. proses, sistem pembayaran
dan sistem pencatatan
keuangan

Beberapa sekolah melakukan pencatatan secara
manual, terkendala infrastruktur jaringan internet Lampiran wawancara KUAT

3. Potensi fraud apa saja yang
terjadi pada proses PPDB

Unit sekolah tidak bisa mempertanggung-jawabkan
pencatatan penerimaan keuangan dan pencatatan
piutang siswa

Lampiran wawancara KUAT

C. Aktivitas Pengendalian
1. aktivitas pengendalian dari

sistem yang digunakan
Cross check data piutang dengan dana yang sudah
dibayar siswa
Ketidak tertiban Tenaga administrasi dalam
pencatatan transaksi keuangan

Lampiran wawancara LEMAH

2. model sistem
pengendalian internal
piutang

Pengendalian internal piutang meliputi laporan
keuangan dan laporan supervisi yang
terkomputerkan.
Saat ini masa transisi ke sistem informasi manajemen
keuangan secara online.

Lampiran wawancara KUAT

D. Informasi dan Komunikasi
1. Informasi dari sumber yang

relevan
ada kontrol dari korektor dari yayasan mengenai
keberadan piutang Lampiran wawancara KUAT

2. Pentingnya kualitas
informasi

program laporan keuangan nanti akan bermuara pada
laporan keuangan dalam arti yang standar Lampiran wawancara KUAT

3. Evaluasi dan komunikasi
defisiensi

laporan supervisi akan diprogramkan dalam sistem
keuangan Lampiran wawancara KUAT

E. Pemantauan
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Keterangan Praktek di perusahaan Bukti Kesimpulan
1. Perilaku yang berlaku dan

evaluasi terpisah
laporan supervisi akan diproramkan secara manual
yang nanti akan dikirim ke pusat
laporan supervisi perlu ditindak lanjuti dengan
klarifikasi dan audit apabila diperlukan

Lampiran wawancara KUAT

2. Desain dan strategi anti
fraud untuk piutang/

Supaya nanti titahnya jangan sampai siswa siswi itu
tidak bisa hanya gara-gara uang akan disebut sebagai
piutang.

Lampiran wawancara KUAT
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Transkrip Hasil Wawancara

Responden 1 Ketua Yayasan Pendidikan X

A: selamat siang Bruder, saya Nike Melinda Wijaya dari fakultas ekonomi dan
bisnis unika soegijapranata akan melakukan penelitian dengan judul Analisis
Sistem Pengendalian Internal pada Piutang atau Tunggakan Pembayaran Siswa di
yayasan pendidikan ini, kemudian penelitian bertujuan yang petama, menganalisis
sistem pengendalian internal yang dikembangkan. Kemudian yang kedua,
mengevaluasi kebutuhan sistem pengendalian internal penerimaan peserta didik
baru sebagai bagaian desain anti fraug untuk piutang atau tunggakan pembayaran
siswa Bruder. Sebelumnya saya sebagai peneliti meminta bantuan dari Bruder
untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Untuk memulai wawancara hari ini
mohon ketersediaan Bruder untuk perkenalan dari nama, masa kerja dan
jabatannya.
B: jadi saya Bruder C, saat ini saya menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan
Pendidikan X dimana yayasan ini bergerak dibidang pendidikan dan sekolah-
sekolah kami tersebar di 6 provinsi yang ada di Indonesia baik itu Jawa Tengah,
Jawa Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Kalimantan Barat.
Sekolah Yayasan Pendidikan X itu mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK,
dan Sekolah Luar Biasa (SLB), disamping itu kami juga mengelola 10 asrama dan
1 unit percetakan di munthilan. Maka jumlah unit kerja ada -+ 100 unit kerja
berupa unit pendidikan, sekolah, asrama dan lalu percetakan. Tapi karya utama
adalan unit pendidikan, dan Yayasan Pendidikan X sudah didirikan sejak ........
jadi sekarang ini sudah hampir berusia 67 tahun. Dan untuk kantor pusat kami ada
di jl. ......... Lalu kami ada perwakilan Yayasan Pendidikan X itu ada perwakilan
Semarang, perwakilan Yogyakarta, perwakilan Munthilan, perwakilan Sragen,
perwakilan Jakarta, perwakilan Ambarawa, perwakilan Sukaraja, dan perwakilan
Ketapang. Karena sekolahnya tersebar dan banyak jadi tidak mungkin kalau hanya
diperhatikan dari Yayasan Pendidikan X Pusat, perwakilan tersebut tugasnya
mewakili yayasan pusat didaerah masing-masing. Saya kira begitu untuk
mengenal Yayasan Pendidikan X dan juga tugas saya sebagai Ketua Yayasan.
A: baik Bruder, terimakasih. Untuk yayasan pendidikan ini, apakah ada
seperangkat aturan seperti buku pedoman yang tertulis dengan jelas dan mudah
dipahami oleh unit kerja?
B: ya, kami sebagai yayasan yang cukup tua, kami tentu berusaha untuk mengatur
sistem pengelolaan managemen Yayasan Pendidikan X itu dengan sebaik-baiknya.
Salah satunya cara untuk mengatur itu dengan membuat buku-buku pedoman. Jadi
kami memiliki banyak sekali buku pedoman untuk pengelolaan yayasan, ada buku
pedoman yang berkaitan dengan pengelolaan SDM, kepegawaian, sistem finansial,
pengelolaan aset, sistem perpajaka, mengelola yayasan baik itu tugas pengurusm
pengawas dan tugas yayasan-yayasan itu semua ada bukunya dan kami punya
banyak sekali pedoman itu supaya pengelolaan yayasan transparan dan akuntable.
Semua dapat mempelajari dan membaca buku pedoman itu dan ketika ada orang
baru yang menjadi pengurus yayasan juga dengan cepat bisa mempelajari dari
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buku itu sehingga tidak mengalami kebingungan tentang apa yang akan kerjakan
dan cara mengerjakannya semua tertulis dalam buku pedoman tersebut.
A: kalau model sistem tata kelola kemudian sistem pengendalian secara umum
yang ada di yayasan pendidikan ini seperi apa?
B: model pengelolaan Yayasan Pendidikan X itu kami sebut sebagai model
centralistis, itu artinya aturan pokok tentang Yayasan Pendidikan X ditentukan
oleh pengurus, jadi sistem centralistis ini bagi kami merupaka, sistem yang sangat
menguntungkan bagi kami. Karena kami membuat peraturan yang sama untuk
seluruh sekolah di Yayasan Pendidikan X, lalu yayasan perwakilan di sekolah itu
boleh membuat peraturan setempat tetapi tidak boleh bertentangan denga
peraturan yang ada dipusat. Mengapa kami menggunakan sistem centralistik,
wilayah kami sangat luas dan situasinya berbeda-beda, dengan sistem itu kami
bisa mengelola yayasan dengan baik karena adanya saling mendukung dan
membantu. Misalnya, sekolah yang ada dipinggiran secara finansial yang tidak
memadai, lalu dengan adanya sistem ini sistem finansial mereka dibantu dari
sekolah-sekolah yang lebih subur. Dengan cara demikian kami tidak khawatir
bahwa sekolah yang berada dipinggiran itu akan mengalami kesulitan karena
semua dikelola secara central. Demikian juga peraturan kepegawaian, kami atur
secara cental dengan begitu maka, tenaga pegawai Yayasan Pendidikan X itu
memiliki peraturan yang sama, tugas kewajiban dan hak yang sama. Daerah
setempat boleh memberikan tambahan peraturan yang sesuai dengan tuntutan
sesuai daerah setempat, atau kebijakan pemerintah daerah tetapi tidak boleh
bertentangan dengan peraturan dari pusat. Itu keuntungannya, dan kami juga lebih
hemat dalam hal SDM. Karena kalau itu diserahkan ke daerah, itu setiap daerah
harus ada pengurus lengkap, pembina, pengawas disetiap wilayah.
A: dari adanya buku pedoman tadi, kemudian sistem tata kelola sitem
pengendalian yang ada di yayasan pendidikan ini bentuk evaluasinya dan
bagaimana jika mengetahui ternyata dari situ ada gejolak, penyimpangan atau
pelanggaran, kemudian apasih tindakan dari yayasan pendidikan ini?
B: jadi tindakan dari yayasan melalui berbagai cara, kami ada rapat-rapat untuk
evaluasi perwakilan kami adakan dengan rapat bersama ketua perwakilan itu kami
adakan paling tidak satu semester satu kali. Kami membicarakan tentang situasi
konkret disetiap perwakilan sekaligus evaluasi dalam situasi yang ada dengan para
ketua perwakilan. Kemudian dengan kegiatan belajar mengajar, kami ada pembina
sekolah yang berkewajiban keliling ke sekolah-sekolah untuk membina para guru
agar meningkatkan kompetensinya maupun kinerja menjadi lebih baik. Kemudian
pada akhir tahun, kami meminta pada kepala sekolah untuk membuat laporan
tentang kegiatan belajar mengajar selama tahun yang bersangkutan. Kami juga
punya rapat dengan kepala sekolah, yang juga salah satu agendanya membahas
tentang evaluasi kerja proses pembelajaran selama disekolah. Kemudian untuk
guru atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas seperti yang diharapkan, itu
dalam sistem programnya sudah diatur secara detail dalam buku pengaturan
kepegawaian. Sesuai buku pedoman kepegawaian, pelanggaran digolongkan jadi
tiga yaitu : pelanggaran ringan, sedang dan berat. Bagi guru yang melakukan
pelanggaran ringan itu akan mendapatkan teguran secara lisan dari kepala sekolah.
Jika teguran secara lisan tidak bisa mengubah perilakunya, maka akan ada teguran
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secara tertulis yang disebut peringatan 1 yang dibuat oleh kepala sekolah setempat.
Kalau guru pegawai seperti itu tetap tidak memperbaiki kinerjanya maka,
diterbitkan peringatan 2 yang dibuat ketua perwakilan setempat. Kalau dengan
peringatan 2 pun masih tidak ada perubahan lebih baik, akan ada peringatan 3
yang langsung dari Yayasan Pendidikan X pusat. Maka jika sesudah itu tidak ada
perbaikan, ya biasanya kita beri tindakan sesuai dengan tingkat pelanggarannya,
untuk tingkat pelanggaran yang paling berat bisa sampai dengan tindakan PHK.
Tapi kalau pelanggarannya tidak terlalu berat, bisa berbagai kemungkinan seperti
alih tugas. Itu semua sudah diatur secara rinci di buku pedoman kepegawaian.
A: kalau di yayasan pendidikan ini budaya organisasi yang dibangun seperti apa
Bruder?
B: budaya organisasi yang kami bangun itu disebut dengan budaya organisasi
yang partisiptif yang berarti kita memberikan kesempatan kepada anggota dan
pegawai untuk berpartisipasi dalam Yayasan Pendidikan X, jadi di organisasi ini
semua orang terlibat didalam pengembangan yayasan. Jadi bukan hanya pengurus
yang mengatur, tetapi kami memberikan kesempatan pada semua pegawai untuk
memberikan saran dan masukan untuk pengembangan yayasan. Kami selalu ada
rapat untuk mengumpulkan masukan dan saran demi kebaikan yayasan.
A: kemudian bagaimana peran yayasan ini terhadap pemantapan integritas, nilai-
nilai etika, kompetensi, dan elemen untuk akuntabilitas pengendalian internal di
unit kerja dan apa aja pengaruh nilai-nilai tersebut terhadap budaya pengendalian
internal Bruder.
B: jadi yayasan ini saya kira sudah lebih dari 10 tahun itu membangun suatu
semboyan yaitu Yayasan Pendidikan X mengutamakan kualitas, kredibilitas, dan
akuntabilitas. Artinya kami ingin untuk seluruh pegawai Yayasan Pendidikan X
itu harus bekerja sebaik mungkin, tapi juga dapat diandalkan dan dapat
dipertanggung jawabkan. Maka dari itu kami membangun sistem monitoring,
supervisi dan pembinaan dari petugas dan pejabat yang ada. Misalkan, dari tugas
kepala sekolah ditegaskan untuk adanya supervisi, tidak hanya
mengkoordinasikan, merencanakan tapi juga jangan lupa untuk supervisi kadang-
kadang kalau perlu itu juga menunggui guru mengajar sudah sesuai dengan yang
diharapkan atau belum, mengonsep administrasi yang akan diperlukan, dst. Tetapi
kepala sekolah sendiri juga kadang waktunya terbatas, maka kami juga
mempunyai tim pembina yang keliling dari sekolah satu ke sekolah yang lain
untuk menanyakan pada pegawai, guru, kepala sekolah, dan juga mengecek
tentang administrasi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja. Saat ini
supervisi itu dilakukan pada waktu tertentu, terutama menjelang kenaikan pangkat,
pada waktu pegawai akan memasuki masa orientasi, dan saat pegawai akan
diangkat menjadi pegawai tetap. Untuk pengendalian internalnya, mereka harus
memenuhi syarat-syarat yang ada supaya kualitas pegawai yang kami dapatkan
sesuai dengan yang kami harapkan. Seperti harus lulus test psicology & test
wawancara. Lalu setiap tahunnya kepala sekolah wajib membuat DP3 (Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Itu adalah penilaian semua guru dan pegawai di
wilayahnya masing-masing. Kepala sekolah dan pembina juga memberi penilaian
untuk kenaikan gaji para pegawai.
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A: secara spesifik, terkait dengan PPDB di yayasan pendidikan ini untuk sistem
tata kelola pengendalian internal khusus PPDB apakah ada secara khusus? Jika
ada bagimana itu?
B: untuk PPDB yayasan pusat memberikan pedoman umum. Biasanya beberapa
bulan sebelum tahun ajaran baru, kami membuat surat edaran untuk kepala
sekolah dimana saja berada tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh
sekolah terkait PPDB, syarat-syarat yang perlu dipenuhi, dan pedoman lain agar
murid-murid yang diterima sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi karena
situasi sekolah itu berbeda-beda, maka sekolah setempat juga membuat ketentuan
sendiri sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan pusat. Yayasan perwakilan
juga boleh memberikan pengarahan terkait peraturan setempat. Biasanya dalam
PPDB kami mengatur untuk waktunya, syarat-syarat untuk diterima, prosedur
supaya pelaksanaan berjalan dengan baik, pengaturan soal finansial dan
persyaratan yang lain. Untuk pelaksanaannya diserahkan ke sekolah masing-
masing karena situasi yang berbeda-beda.
A: menurut pengalaman Bruder untuk mencapai tujuan-tujuan PPDB itu sejauh ini
sepeerti apa? Misalkan tahun ini target tertentu yang harus dipenuhi oleh unit
kerja itu ada atau tidak?
B: kami sekrang ini untuk PPDB pada prinsipnya ada beberapa pedoman, yang
pertama jumlah murid harus sesuai dengan kapasitas jumlah murid yang ada.
Karena pada saat ini pemerintah membuat aturan yang ketat misalnya untuk SD
itu satu kelas hanya boleh diisi 28, untuk SMP hanya boleh 32, untuk SMA 36.
Tinggal dikalikan jumlah kelas yang ada dengan jumlah siswa per kelasnya. Yang
kedua, pedoman sekolah swasta kami juga mengatur penarikan uang sekolah, dll.
Prinsipnya kami dalam hal ini supaya menggunakan prinsip keadilan, bukan sama
rata. Tetapi untuk siswa yang sekiranya mampu silahkan ditarik lebih, sedangkan
yang tidak mampu harus sesuai dengan kemampuannya. Kami menggunakan yang
namanya cross subsidi atau subsidi silang. itu berarti yang mampu membantu
yang kurang mampu. Dan ini sudah dilakukan berpuluh-puluh tahun dan cara ini
juga sangat efektif untuk penanganan PPDB. Untuk waktu PPDB kami lebih awal
daripada penerimaan pada umumnya.
A: dari tujuan tadi disampaikan, mungkin ada penilaian resiko yang Bruder
sendiri mengidentifikasi dan menilai ada kemungkinan tidak tercapainya tujuan-
tujuan tadi di unit kerja itu bagaimana cara peran yayasan untuk memantau hal
tersebut? Lalu terkait dengan keuangan tadi, penilaian resiko itu juga terkait
dengan PPDB itu tadi akan menentukan awal kali uang UPP dan lain sebagainya
yang nantinya akan berpengaruh ke tunggakan para siswa, lalu peran dan
pengaruh Yayasan Pendidikan X itu seperti apa?
B: jadi dari Yayasan Pendidikan X itu ada mekanisme yang rutin dijalankan. Jadi
ketika PPDB itu selesai, maka semua sekolah itu membuat laporan dari situ pihak
yayasan pusat dapat memonitor kegiatan pelaksanaan PPDB tersebut. Salah satu
contoh, ada masalah keuangan ya misalnya ketika pembicaraan awal itu dia
sanggup untuk membayar uang UPP sanggup 5jt tetapi ditengah jalan mungkin
ada masalah keuangan sehingga terjadi tunggakan itu kami buat sistem yang
pertama, uang sumbangan bisa dibayarkan secara bertahap, dari situpun bisa
dimonitor ada batas waktu batas pembayran. Jika sudah melebihi batas waktu
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yang ada, akan kami panggil orang tua siswa untuk dapat mencari solusi da,
kapankah bisa membayarkannya. Jadi kami Yayasan Pendidikan X itu milik para
Bruder evisay, jadi kami tidak ingin orang-orang tidak sekoah hanya karena tidak
dapat membayar. Lalu soal pembayaran itu dapat dibicarakan dengan kepala
sekolah, sehingga bisa dilakukan dengan cara mengangsur. Jika memang tidak
mampu, dapat mengajukan kepada kepala sekolah untuk penurunan biaya UPP,
sehingga ada permohonan yang jelas, dengan adanya surat permohonan tersebut
kami dapat mengambil tindakan. karena sistem kami centralistis, jika ada sekolah-
sekolah yang berkendala soal penarikan UPP,dsb harus selalu dilaporkan ke
yayasan pusat supaya sistem pembukuannya sama antara data yang ada disekolah
dan data di pusat. Karena sekarang kita menggunakan sistem virtual dalam
finansial itu jika diubah satu harus semuanya diubah sehingga ada kecocokan
antara data disekolah dan pusat. Jadi komunikasi dan klarifikasi pihak unit kerja
dan pusat harus selalu ada. Untuk menjamin kesamaan itu ada macam-macam
bentuk seperti laporan bulanan, itupun selalu dicocokkan laporan yang tertulis
dengan uang yang ada itu untuk sistem pengontrolan yang ada di yaaysan.
A: menurut pengalaman dan pendapat Bruder apakah kualitas pegawai di unit
kerja, yayasan perwakilan maupun pusat itu berpengaruh pada proses-proses tadi?
Mulai dari pembentukan uang sekolah, sampai dengan nanti terjadinya tunggakan
atau setelah lunas semua.
B: ya sangat jelas berpengaruh, jadi kualitas pegawai atau orang-orang yang
mengurus keuangan atau administrasi sangat berpengaruh terhadap kelancaran
dan keberhasilan. Da;am prakteknya kita mempunyai tenaga admnistrasi yang
bermacam-macam, ada yang dari lulusan SMA, SMK, S1 Akuntansi, S1
management, dan lain sebagainya. Kulaitas mereka berbeda-beda, untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, Yayasan Pendidikan X itu
mencoba untuk mengadakan pelatihan, jadi tenaga administrasi yang baru akan
diberi pelatihan dulu supaya mereka mampu melaksanakan tugas sebagai
administrasi keuangan dengan sebaik-baiknya. Meskipun sudah diberikan pelatiha,
kualitas mereka tetap berbeda-beda. Ada yang sangat teliti, dan ada juga yang
kurang begitu teliti sehingga mengakibatkan ada data yang terselip atau bahkan
hilang. Begitu juga cara kerja, karena sekarang ini menggunakan sistem
komputerisasi dan virtual juga ketelitian itu juga sangat penting dalam
pelaksanaan administrasi finansial tersebut karena itu soal yang sangat sensitif dan
banyak yang memperhatikan soal ini. Berdasarkan pengalaman kami untuk tenaga
administrasi finansial ini harus memiliki ketelian, karena meskipun punya ijazah
akuntansi misal, tetapi kalau orangnya memang kurang teliti akan berpengaruh
dengan hasil kerjanya. Tapi pada umunya kualitas SDM jelas sangat berpengaruh
terhadap kinerja.
A: menurut pengalaman Bruder dengan kualitas SDM itu sangat berpengaruh,
bagaiamana cara untuk menarik, mengembangkan kualitas-kualitas SDM itu
selain dari pelatihan itu ada apa lagi Bruder?
B: jadi disamping pelatihan supaya makin terampil dalam bekerja, tentu ada
pembinaan dari kepala sekolah maupun yayasan perwakilan, jadi yang dibutuhkan
tidak semata-mata hanya terkait dengan dministrasi tetapi juga ada yang berkaitan
dengan kepribadian yang diharapkan bisa melayani kalau ada tamu, orangtua



270

murid maupun murid yang membutuhkan bantuan dilayani dengan ramah dan
baik, sehingga orang-orang yang datang itu merasa sungguh-sungguh dibantu,
maka perilaku, sifat dan kepribadian dari setiap pegawai itu sangat menentukan
kualitas pelayanan kami. Maka kami sebagai penguyrus selalu menekankan pada
semua guru dan pegawai bahwa sekolah ini akan diminati oleh masyarakat atau
tidak itu akan bergantung dari cara pelayanan kita terhadap. Apabila pelayanan
kita itu kurang ramah, judes, atau sering kali kurang memperdulikan orang akan
berpengaruh bisa saja mereka tidak jadi mendaftarkan anaknya ke sekolah itu
karena pegawainya judes atau kurang ramah, dsb. Maka sikap dan karakter sangat
bisa menarik minat masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut.
A: jika ada unit kerja maupun perwakilan sudah melakukan hal itu, adakah
kompensasi dari yayasan pendidikan ini untuk unit kerja maupun SDM tersebut?
B: jadi setiap PPDB sekolah ini sudah ada kebiasaan disemua sekolah itu ada
yang namanya insentif PPDB, jadi ketika PPDB itu sudah selesai maka sekolah
itu mengajukan permohonan untuk insentif tersebut. Ini berlaku untuk semua
sekolah. Yayasan juga tidak masalah dengan adanya seperti itu, adanya sekolah
yang mempunyai murid yang banyak dan secara finansial tidak ada masalah akan
mendapatkan insentif yang lebih banyak dari sekolah yang mempunyai murid
hanya sedikit. Besar kecilnya insentif disesuaikan dengan kondisi masing-masing
sekolah tersebut.
A: Bruder, kalau dari evaluasi PPDB tadi disampaikan ada LPJ PPDB, dievaluasi
dalam bentuk supervisi dan audit, pernah nggak terjadi penyelewengan dalam
sistem PPDB itu berkaitan dengan keuangan?
B: pada umunya berjalan dengan baik, tetapi penyelewengan kecil itu selalu ada.
Di bebrapa tempat, contoh karena pewawancara itu kenal dengan orang tua murid
yang seharusnya dapat ditarik lebih tinggi malah jadi lebih rendah. Kalau
sekarang kan sudah hampir semuanya melalui virtual ya sehingga relatif lebih
aman, karena beberapa waktu yang lalu masih menggunakan sistem pembayaran
cash itu ada tetapi tidak banyak, misalkan yang seharusnya dia menerimanya 10
juta tapi dalam catatan hanya ditulis 7 juta saja. Sehingga yang disetorkan ke
yayasan hanya yang sesuai dengan catatan buku itu. Tetapi kami bersyukur kasus
seperti ini tidak banyak, tetapi ya ada. Ada juga meskipun belum ada bukti, itu
ada orang yang karena pewawancaranya itu kenal baik ada yang membayarnya
sedikit lalu pewawncaranya itu mendapatkan sesuatu dari orangtua murid tersebut.
Penyelewengan kecil seperti itu dapat terjadi, tapi secara umum menurut kami
berjalan dengan baik. Para petugas yang bekerja disekolah itu bekerja dengan baik
dan sangat bertanggung jawab.
A: Bruder, untuk peran dan tanggung jawab dari yayasan dalam pengawasah hal
tersebut supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi lagi bagaimana?
B: ya yang pertama kami lakukan itu sebelumPPDB itu semua kami buat
pedoman PPDB itu termasuk bagaimana cara menari uang seperti UPP, SPP dll.
Jadi unit kerja tinggal melakukan saja pedoman yang sudah diatur oleh pihak
yayasan. Jika memang akhirnya terjadi penyimpangan, ya pihak sekolah harus
memberikan laporan pada pihak yayasan, tetapi apabila sekolah dapat
menyelesaikan ya syukur. Tetapi pada prinsipnya kami melakukan upaya
pencegahan agar tidak terjadi hal seperti itu.
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A: untuk sistem pembayarannya di yayasan pemdidikan ini tadi sempat
disampaikan sudah menggunakan virtual. Itu apakah sudah semuanya virtual baik
UPP dan SPP Bruder? Kemudian apakah itu sudah menyeluruh ke semua unit
kerja di yayasan pendidikan ini Bruder?
B: sistem virtual itu kita terapkan dengan alasan keamanan, karena dengan cara
virtual itu tidak ada cash yang langsung didepan mata. Sampai sekarang ini
sekolah-sekolah di kota, itu sudah semuanya menggunakan pembayaran virtual,
baik itu untuk UPP dan SPP. Untuk sekolah didesa, itu menggunakan sistem semi
virtual, karena tidak ada bank didekat situ dan orangtua murid tidak punya
rekening bank, artinya orang tua membayarkan langsung ke sekolah lalu pihak
administrasi sekolah segera memasukkan pembayaran itu ke rekening bank
sehingga keamanan dari uang pembayaran dari orangtua itu dapat terjamin. Jadi
kita tidak menunggu kumpul sampai seminggu atau sebulan baru dikumpulkan,
karena itu ada celah-celah kemungkinan untuk penyelewengan itu kalau ada
seperti itu. Misalnya ada batas tertentu jika jumlah uang sudah ada 10jt harus
segera disetorkan ke bank, untuk menghindari kemungkinan tumpukan uang cash
di unit kerja.
A: Bruder, dari sistem proses pembayaran tadi menurut pengalaman Bruder
apakah sudah meminimalisir tunggakan untuk pembayaran anak-anak di sekolah-
sekolah itu sudah efektif belum Bruder?
B: secara umum itu lebih lancar, terutama untuk yang dikota pada umumnya
untuk tunggakan itu lebih sedikit dengan sistem virtual itu. Hanya karena
sekarang kasusnya lain, saat pandemi itu memang pembayaran-pembayaran
banyak yang terlambat karena sistem ekonomi orang tua banyak yang
berpengaruh. Tetapi sebelum ada pandemi untuk pembayaran virtual itu jauh lebih
lancar daripada dengan cash.
A: dari pengalaman Bruder dari pengalaman tadi apakah masih ada indikasi-
indikasi ke yang lain ndak Bruder saat dengan virtual, orang tua titip ke TU atau
bagaimana sesuai keadaan masing-masing unit terutama yang dipedalaman itu
masih ada celah ndak Bruder?
B: menurut pengalaman masih ada, dari beberapa kasus yang terutama kasus-
kasus yang berkaitan dengan tumggakan. Jadi anak yang menunggak, lalu orang
tua itu ada beberapa bulan belum membayar maka dia tidak bisa lagi memasukkan
ke program lalu dia datang ke sekolah untuk bayar cash tetapi didata virtualnya
belum diisi. Dalam kasus seperti ini tergantung dari administrasi sekolah, kalau
pegawainya kurang memperhatikan misalnya tidak memberi bukti pembayaran ini
yang akhirnya jadi sulit dilacak. Maka mnurut saya sistem virtual ini baik, tetapi
tetap harus ada pendanping.
A: Bruder, untuk tunggakan diseluruh unit kerja itu apakah sudah masuk dari
pelaporan keuangan yayasan pendidikan ini Bruder?
B: sekarang ini untuk pelaporan tahunan belum, untuk saat ini baru dimonitor saja
kira-kira tunggakan yang ada itu berapa %. Sekarang ini sekolah-sekolah hanya
melaporkan yang seharusnya diterima sekian dan baru diterima itu sekian. Kasus
tunggakan ini sebenarnya karena pandemi, kalau tidak ada pandemi tentu
kasusnya tidak akan seperti ini. Kami memanfaatkan akhir tahun untuk mengajak
orangtua untuk melunasi tunggakan-tunggakan ini. Sejauh ini selalu berhasil,



272

bahwa anaknya boleh ikut ujian akhir tahun atau rapot bisa diberikan jika sudah
membayar lunas. Dimasa-masa yang lalu ketika akhir tahun itu uang yang masuk
bisa mencapai 90-92%.
A: Bruder rencananya kedepan, itu apakah data tunggakan-tunggakan ini masuk
kedalam pelaporan keuangan tahunan Bruder?
B: untuk mengetahui keadaan real itu memang harusnya tetap masuk, karena
tunggakan itu sudah dimasukkan ke dalam APB (Anggaran Pendapatan dan
Belanja) unit. Kalau tunggakan itu tidak masukkan, maka pendapatan itu akan
anjlok banyak sekali. Maka dari itu tunggakan-tunggakan itu tadi harus tetap
ditagih dan dimasukkan kedalam pelaporan, agar tunggakan tersebut tidak
dianggap beres. Dari kamu juga ada ketentuan kalau tunggakan itu ada batas
waktunya, misalkan lebih dari 5 tahun maka akan diputihkan.
A: Bruder, berarti untuk tadi tagihan-tagihan yang tidak bisa ditagih apakah
yayasan menyediakan cadangan piutang Bruder?
B: ya itu baru akan kami atur sekarang, karena pengalaman dimasa lalu karena
tagihan itu diusahakan ada setiap tahu tapi nyatanya tidak ada.
A: menurut pendapat pengalaman Bruder, bagaimana selama ini auditor atau
korektor dalam menilai, menganalisis resiko-resiko yang ada di unit kerja
mungkin pendapatan sekian mungkin karena ada tunggakan dan lain sebagainya
itu kan mengakibatkan ada indikasi resiko fraud?
B: sampai sekarang itu tunggakan-tunggakan yang tidak termonitor itu ya ada
tetapi sangat kecil. Seharusnya juga korektor mencocokkan anatara seharusnya
berapa dengan uang yang ada, seharusnya ada catatannya. Kalau sampai saat ini
masih ada yang seperti itu berarti masih kurang teliti. Dan sebisa mungkin untuk
pelaporan tunggakan dilakukan setiap bulannya bukan hanya di akhir tahun agar
lebih mudah dikontrol dan diperbaiki.
A: kalau untuk pengalaman audit atau supervisi lagi Bruder, kalau untuk cakupan
fraud secara umum atau dasar penyelewengan yang sampai ke tindak hukum itu
pernah ndak Bruder di yayasan pendidikan ini?
B: pernah ada juga, jadi kalau penyelewengan itu sampai jumlah besar biasanya
karena akumulasi bertahun-tahun. Kalau audit dilaksanakan setiap tahun saya kir
penyelewengan tidak akan menumpuk. Kalau dihitung per kasus ya barangkali
dari yang sedikit tapi sampai bertahun-tahun sampai menjadi banyak. Pernah juga
ada kasus yang dibawa sampai ke jalur hukum, pegawai dilaporkan ke polisi juga
pernah. Sebenarnya kami Yayasan Pendidikan X tidak menginginkan adanya
kasus-kasus seperti itu. Oleh sebab itu kejujuran dan tanggung jawab pegawai itu
sangat diharapkan dan juga supervisi, audit diharapkan juga bisa mengurangi
kasus-kasus seperti itu.
A: berarti dari kasus tersebut yang pernah terjadi seperti yang sudah disampaikan
usaha dari yayasan mungkin sekarang mulai dilakukan perbulan, mungkin yang
sebelumnya itu pertahun diakumulasi kedepannya akan setiap bulan, supaya nanti
kalau ada kesalahan itu bisa langsung teridentifikasi ya Bruder.
B: ya itu memang usahanya, tetapi kami juga sudah minta, tetapi ya
kemungkinan-kemungkinan penyelewengan itu sekarang setiap hari diharapkan
ada closing, petugas keuangan mengecek antara catatan dan uang yang ada.
Tujuannya supaya catatan dan uang selalu cocok. Juga untuk membantu bila ada
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kelupaan atau terselip. Dan ketika bisa tertib melakukan pelaporan mengenai
tunggakan setiap bulannya saya kira itu juga bisa membantu untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya penyelewengan.
A: jadi itu juga merupakan strategi ya Bruder dari yayasan untuk menekan
penyelewengan tadi ya?
B: ya ini, juga bentuk managemen internal untuk menyelamatkan sumber dana
dari penyelewengan.
A: oke, apakah dari strategi tadi adakah toleransi resiko atau kebijakan itu ada
nggak Bruder? Misalkan dari strategi tadi ada closing, supervisi atau audit yang
nantinya harus setiap bulan nah dari proses tadi apakah ada toleransi resiko
misalkan dari ‘unit A itu tidak melakukan hal ini itu boleh atau ini harus semua
rata boleh’ gitu Bruder?
B: secara umum semua unit kerja harus melakukan, karena kalau tidak melakukan
ya kemungkinan terjadi penyelewengan akan terjadi. Adanya peraturan ini diuat
berlaku untuk semua unit kerja. Kalau ada tolerandi itu bersifat untuk kasus
khusus karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinakan dan itu tidak bisa
diterapkan pada peraturan umum.
A: Bruder kalau untuk supervisi dan audit di yayasan pendidikan ini apa si
bedanya antara supervisi dan audit menurut Bruder?
B: jadi supervisi dan audit itu sebenarnya ada kesamaannya tetapi ada
perbedaannya juga. Kalau audit itu jelas orang datang secara khsusus untuk
meneliti dan audit ituksn fokusnya mencocokkan antara apa yang tercatat dengan
bukti yang ada. Paling utama itu, dan itu memang jauh lebih teliti daripada
supervisi. Seupervisi itu tergantung dari tema saat itu, misal karena gaji guru,
pengelolaan dana BOS, atau pengelolaan uang komite sekolah. Jadi supervisi itu
lebih pada kategori tertentu secara umum, sifatnya pembinaan kalau audit
pembuktian. Meskipun ada kesamaannya untuk administrasi keuangan sesuai
dengan aturan yang ada, fokusnya saja yang berbeda.
A: menurut evaluasi Bruder kegiatan tadi yang bersangkutan dengan supervisi
maupun audit itu seperti apa? Dan selama ini peran dari auditor atau korektor atau
supervisor itu sejauh ini menilai, menganalisis itu di yayasan pendidikan ini
bagaimana Bruder?
B: ya memang selama ini sudah berjalan, Cuma selalu perlu ada peningkatan
karena memang tuntutan-tuntutan juga semakin banyak dan rumit serta
permasalahan semakin banyak. Jadi ya sekarang ini disana sini perlu adanya
peningkatan. Sekarang karena tenaganya sangat terbatas, lalu unitnya banyak
sekali, korektor-korektor itu datang ke unit semakin jarang. Seharusnya korektor-
korektor itu menjalin hubungan atau komunikasi dengan unit-unit yang ada, tetapi
pada masa-masa akhir itu korektor bekerja hanya sesuai dengan laporan yang ada,
dan tidak ada kesempatan lebih sering untuk datang kesekolah-sekolah jadi tidak
bisa berbicara langsung dengan petugas keuangan paling-paling hanya lewat
telepon. Jadi harapan kami dari pihak pengurus ya bagaimana meningkatkan
hubungan antara unit kerja dengan para korektor itu supaya ketika datanya itu
untuk yang tidak jelas itu harus berani untuk menanyakan. Karena memang
fungsinya korektor disini itu untuk menyelamatkan sumber dana di yayasan itu
dipakai secara bertanggung jawab. Demikian juga para auditor, karena juga
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terbatas tenaganya. Kalau bisa ya unit kerja diaudit setiap tahun, jangan sampai
orangnya sudah pergi tetapi meninggalkan permasalahan seperti itu nah ini jadi
tidak sehat. Tetapi usaha untuk kearah itu ya sudah dilakukan.
A: jadi yayasan sudah melakukan aktifitas tadi, jadi ketika korektor, auditor dan
pengurus sudah melakukan perannya masing-masing kemudian menurut Bruder
bagaimana respon tiondak lanjut dari unit kerja ketika ‘oh ini kan dinilai dan
dianalisis oleh temen-temen pelaksana atau auditor’ itu unit kerja apakah
melakukan perbaikan atau tidak atau bagaimana Bruder?
B: pada umumnya unit kerja sangat memperhatikan hanya memang suara yang
muncul terutama petugas administrasi keuangan merasa harus bekerja jauh lebih
keras karena untuk menyelesaikan data yang dibutuhkan untuk audit. Apalahi
akhir-akhir ini ada sitem JPL itu belum seperti yang diharapkan karena belum
terhubung dengan laporan keuangan jadi harus mencocokkan satu persatu. Karena
sekaranng ini masih dalam masa transisi jadi harus mengecek satu persatu data
yang ada dengan situasi keuangan yang real. Tetapi rencananya nanti mulai bulan
Juni akan coba dhubungkan dengan laporan keuangan supaya lebih terintegrasi.
Respon dari unit kerja pada umumnya positif, karena ketika ada kritikan dari sini
itu mereka menerima dengan sangat baik.
A: menurut pengalaman Bruder di yayasan pendidikan ini bagaimana melihat
akurasi kelengkapan dokumen transaksi untuk mencatat tunggakan?
B: kalau transaksi yang sifatnya lewat bank itu jauh lebih mudah ditelusuri. Hanya
transaksi yang langsung itu membutuhkan catatan yang lebih teratur dan teliti.
Secara umum memang kita harus sangat tertib, bahwa ada peningkatan di sana-
sini untuk mencocokkan. Semua data yang ada di unit kerja, perwakilan maupun
pusat harus sama. Ketika nanti sudah dikomputerisasi semua dengan sistem maka
akan disamakan semua datanya, agar pusat dapat memantau dan hanya pusat yang
dapat mengubah data tersebut. Kalau satu mengubah / memperbaiki, semua harus
mengubah dan memperbaiki juga.
A: Bruder, untuk kegiatan tadi itu apakah sudah mengakomodir kegiatan PPDB
Bruder? Mulai pendaftaran, record wawancara, kemudian saat kesepakatan itu
nanti ada oret-oretan apa mungkin ada yang harus divalidasi atau otorisasi itu
didalam sistem tersebut apakah sudah ada Bruder?
B: di sistem yang baru akan ada, tetapi di sistem yang lama belum ada. Namun
ada sekolah yang membuat sistem komputerisasi sendiri, dan disitu lengkap
informasi mengenai PPDB. Kalau tidak nantinya akan ada perbaikan-perbaikan.
A: berarti nanti ketika PPDB sudah masuk kedalam sistem, untuk validasi dan
otorisasi akan ada batasan-batasannya seperti ‘oh ini unit kerja, ini perwakilan dan
pusat’ itu ada ya Bruder?
B: ya rencananya ada. Nantinya masing-masing akan diatur jika ini semua sudah
berjalan dengan baik, nanti akan ada pembagian tugas dan wewenang itu nanti
akan ada.
A: kemudian Bruder untuk proses di yayasan pendidikan ini untuk memperoleh
kemudian menghasilkan informasi berkaitan dengan piutang atau tunggakan tadi
kalau dari unit kerja kan pelaporan, mungkin kan dari unit kerja ini mengotorisasi
dan memvalidasi data ini benar atau tidak itu untuk mendapatkan informasinya
bagaimana Bruder?
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B: dari pihak sekolah yang diatur oleh Yayasan Pendidikan X itu tunggakan
jangan sampai lebih dari 1 semester. Karena akumulasinya akan semakin besar.
Pada umunya dengan menggunakan kesempatan uas atau pengambilan raport itu
akan membuat orang tua jadi membayarkan tunggakan. Maka pedomam
umumnya untuk setia sekolah setiap akhir semester memberikan tagihan. Bahkan
kadang ada orang tua yang merasa sudah membayar tetapi masih ditagih, lalu kita
adakan pertemuan itu untuk mencari tahu ternyata uang yang dititipkan pada
anaknya tidak digunakan untuk membayar ke sekolah tetapi dipakai untuk
keperluan yang lain, itupun juga pernah ada. Sekarang ini sistemnya pihak
sekolah memberikan tagihan berupa surat kepada orang tua atau memanggil orang
tua untuk datang ke sekolah.
A: kemudian untuk pengembangan berbasis IT, menurut pengalaman atau yang
Bruder ketahui itu bagaimana model sistemnya atau alur informasi komunikasinya
ketika bertransaksi, memproses, menyimpan data, kemudian melporkannya tidak
hanya sekedar untuk intern mungkin unit, perwakilan, dan pusat juga berkaitan
dengan pihak luar Bruder. Sejauh ini apa yang dibangun Bruder untuk
kedepannya?
B: rencananya begitu, karena ini sedang dalam masa transisi jadi dikedepannya
dengan sistem ini pastinya akan lebih lengkap lagi. Untuk sekarang ini sistem-
sistem yang sudah ada disekolah-sekolah itu ada petugas keuanga, lalu disekolah
itu sendiri ada korektor jadi untuk memastikan apa yang dicatat petugas keuangan
itu sesuai dengan pedoman yang ada, itu korektor ditingkat uni. Kemudian di
perwakilan juga ada korektor, maka dari berbagai unit kerja diseluruh perwakilan
masih bisa dijangkau oleh tingkat perwakilan. Kemudian bila ditingkat perwakilan
permasalahan masih belum diselesaikan lalu ke korektor tingkat pusat.
Sebenarnya jalurnya juga sudah jelas tetapi pelaksanaannya saja yang terkadang
masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.
A: baik Bruder, bagaimana metodology pengembangan sistem yang digunakan
untuk mengontrol pemeliharaan aplikasi atau teknologi sebagai pendukung sistem
pengendalian internal di yayasn pendidikan ini?
B: pemeliharaan teknologi itukan membutuhkan orang yang memang ahli di
bidang itu, dikantor yayasan ini memang menyerahkan pada orang yang paham
dan mengerti betul dengan program itu, untuk memaintenance program itu
berjalan dengan baik agar tidak menimbulkan problem dimana-mana. Karena
fungsinya program baru ini untuk memperlancar kinerja kita bukan malah
menghambat. Saat sekarang ini sudah ada, untuk teknologinya itu dipegang oleh
pak A, kalau untuk sistemnya itu oleh pak erik yang lebih paham.
A: dari yang sistem IT yang dibangun ini menurut evaluasi Bruder ini apakah
sudah mendukung arahan-arahan dari Bruder pengurus atau belum?
B: kalau melihat apa yang dibuat dan direncanakan itu sangat mendukung. Namun
ya karena saat ini sedang masa transisi, misalkan data kepegawaian itu sedang
dialihkan dari sistem yang lama ke sistem yang sekarang dipakai, dan itu beberapa
masih perlu ada perbaikan. Namun untuk keuangan sistem house to house nya
sudah sangat bagus, artinya transaksi dari bank ke sekolah, dari pihak orang tua
kesekolah itu baik, tetapi untuk pelaporan keuangannya belum karena nanti masih
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perlu diintegrasikan sehingga semua bisa terhubung. Sehingga idealnya semua ini
akan berfungsi dengan baik, karena pada saat ini masih proses menuju kesana.
A: jadi ketika sistem ini dibangun kedepannya pasti akan menjawab kebutuhan-
kebutuhan yayasan pendidikan ini ya Bruder?
B: yya, harapannya memang begitu nantinya dan untuk menghemat waktu serta
tenaga. Diperusahaan besar pun saat ini juga begitu, dengan sistem operasi yang
mendukung itu bisa sangat menghemat waktu serta tenaga kerja, misalkan yang
biasanya dikerjakan oleh 10 orang bisa selesai dalam waktu seminggu, lalu
dengan adanya sistem itu bisa hanya dikerjakan oleh 2 orang saja dan dapat
selesai dalam waktu 2 hari. Karena semuanya sudah terprogram, otaknya manusia
dipindahkan ke teknologi itu semua.
A: untuk saat ini tunggakan itu sudah sesuai dengan prinsip akuntansinya belum?
Dan untuk kedepannya untuk sistem itu apakah juga sudah sesuai prinsip
akuntansi belum?
B: pada umunya sudah karena sampai sekarang pembukuan kita selalu diaudit
oleh akuntan publik dan pihak itupun juga tidak banyak masalah mengenai sistem
pembukuan kita. Artinya sistem akuntansi yang kita lakukan sampai saat sekarang
itu sudah sesuai secara keseluruhan. Karena sudah sejak lama juga kita mamakai
audit internal yang memang orang-orangnya menerapka sistem akuntansi yang
baku. Jadi ketika auditor atau akuntan publik saja mengakui dan menerima ya
pembukuan kita sudah memenuhi standart dari pembukuan akuntansi.
A: kemudian menurut Bruder dari sistem yang dibangun saat ini apakah mungkin
ada masukan atau usulan dari unit kerja berupa tanggapan atau apa gitu Bruder?
B: saat ini karena memang masih dalam masa transisi itu ada yang memberikan
masukan, dan ada yang masih belum begitu mengerti. Beberapa hal yang masih
sering ditanyakan yaitu didaerah-daerah yang belum meiliki jaringan internet itu
memang masih merasa kesulitan dengan adanya sistem ini karena mereka belum
bisa melaksanakan sepenuhnya. Lalu yang masih ada usulan dan saran itu
integrasii antara kepegawaian dengan finansial yaitu masalah penggajian serta
tunjangan-tunjangan yang begitu banyaknya itu bagaimana bisa disatukan dengan
kepegawaian, karena saat ini belum bisa disatukan secara keseluruhan. Ini semua
nantinya kan lebih diperhatikan. Kami harapkan juga masa transisi dimana
peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru ini tidak terlalu lama sehingga
dapat memperlancar kinerja kami semua kedepannya.
A: berdasarkan bahasan yang sudah kita lalui tadi Bruder, menurut Bruder
kebutuhan sistem pengendalian internal untuk tunggakan saat PPDB yang efektif
dan efisien itu seperti apa? Dan kemudian bagaimana desain atau stategi anti fraud
itu dapat diaplikasikan diseluruh unit kerja di yayasan pendidikan ini?
B: sebenarnya untuk tunggakan yang paling efektif itu kepala sekola, karena
mereka yang berhubungan langsung dengan orang tua murid. Jika yayasan tahu
pun nantinya akan dikembalikan lagi ke sekolah masing-masing yang punya relasi
dengan orang tua. Oleh sebab itu menurut saya untuk management resiko yang
berkaitan dengan tunggakan itu kuncinya ada pada unit kerja atau kepala sekolah.
Kepala sekolah juga hsrus dapat meminimalisir tunggakan distiap bulan atau
tahunnya. Maka petugas keuangan itu harus sangat teliti siapa saja yang masih ada
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tunggakan, dan dilakukan penagihan setiap bulannya jangan sampai terjadi
penumpukan.
A: untuk peran yang sangat penting untuk menyatukan dalam hal ini kan kepala
sekolah banyak ya Bruder, itu untukl menyatukan dengan unit kerja itu bagaimana
ya Bruder dengan karakter yang berbeda-beda itu?
B: jadi ini selalu kita ingatkan pada waktu pertemuan dengan kepala sekolah yang
namnya APB itu harus seimbang antara pendapatan dengan pengeluaran.
supayatunggakan itu bsegera ditagih dan memanfaatkan ujian akhir tahun untuk
menagih tunggakan. Lalu juga sudah kamu lakukan untuk tunggakan yang sudah
terlalu lama, lebih dari 10 tahun itu tidak perlu ditulis terus menerus.
A: baik Bruder, terimakasih untuk waktunya. Harapannya wawancara dalam
penelitian ini dapat berguna untuk Yayasan Pendidikan X. Mohon maaf apabila
ada yang kurang berkenan dalam wawancara.
B: baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat ditangkap dengan jelas, dan
bermanfaat dalam penulisan skripsinya.

Responden 2: Bendahara Pengurus Yayasan Pendidikan X

A : Selamat siang Bruder, saya Mike Melinda Wijaya dari program studi s1
fakultas ekonomi dan bisnis universitas Soegiyo pranoto, akan melakukan
penelitian yang berjudul analisis system pengendalian internal pada piyutang atau
tunggakan pembayaran siswa di yayasan pendidikan, studi kasus di yayasan ini.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system pengendalian internal piutang
atau tunggakan pada penerimaan peseerta didik baru, dan mengevaluasi
kebutuhan system pengendalian internal penerimaan peserta didik baru sebagai
bagian dari desain anti fraud untuk piutang atau tunggakan dari pembayaran siswa,
disisni saya meminta bantuan dan kesediaan Bruder untuk berpartispasi dalam
penelitian ini Bruder . Untuk yang pertama, Bruder boleh memperkenelkan diri
terlebih dahulu, dari nama kemudia umur, pendidikan, jabatan dan masa kerja dan
masa kerja di yayasan pendididkan ini Bruder.
B : Terima kasih nama saya…. Pekerjaan saya, satu, pekerjaan saya di Yayasan
Pendidikan X pusat mulai tahun 2019, di yayasan sebagai bendahara
A : Terima kasih Bruder untuk kita langsung ke wawancara ya Bruder, yang
pertama, apakah ada seperangkat aturan seperti pedoman keuangan yang tertulis
dengan jelas dan mudah dipahami oleh unit kerja di yayasan pendidikan ini
Bruder ?
B : Untuk aturan pedoman keuangan jelas ada, yang bisa dipahami oleh unit kerja
dan kebetulan peraturan juga belom lama diperbaharui dan sudah di kirim ke unit,
sudah muncul disosialisasikan . Harapannya dengan peraturan itu jadi lebih
mudah dipahami dan lebih mudah untuk diaplikasikan sehingga hal-hal terkait
dengan keuangan, terhadap tata kelola laporan atau apapun itu bisa kita mudah di
unit sehinga pada akhirnya segala hal terkait dengan laporan keuangan yang
dikelola dipusat itu bisa lebih menjadi lebih baik lagi.
A : Kemudian Bruder, untuk bagaimana system tatakelola dan system
pengendalian internal secara umumnya di yayasan pendidikan ini Bruder ?
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B : Terima kasih, untuk pengendalian dari internal, jaidi masing-masing unit
itukan melalui kepanjangan dari perwakilan, itu perwakilan masingnya dari
yaysan itukan sudah ada tenaga-tenaga administrasi keuangan yang mengerjakan.
Kemudian dari pusat itu kan ada tenaga yang namannya korektor, jadi senantiasa
untuk mengontrol, melihat, mengecek laporan-laporan dari masing unit, bilamana
terjadi ada suatu kesalahan atau hal-hal yang perlu ditindak lanjuti kejelasan itu
bisa baik lewat telpon kalua mau bisa atau langsung didata ke unit untuk
diselesaikan masalah yang ada, tapi jika oleh pihak korektor masih belum
menemukan jawaban yang diharapkan itu bisa membuat catatan supaya ditindak
lanjuti , diaudit. Jadi itu proses internal yang dijalankan, sehingga harapannya
dengan audit itu segala permasalahan yang ada bisa ditemukan dengan benar,
berbasis data kemudian ditindaklanjuti seperti apa baiknya dan akhirnya mencari
solusi yang terbaik ini untuk proses internal, pengendaliannya secara internal.
Secara gampangnya seperti itu.
A: Oke, Bruder, dari adanya buku pedoman sistem tatakelola, sistem
pengenendalian internal tadi yang ada di yayasan, bagaimana bentuk evaluasi dari
ketiga hal tersebut dan bagaimana jika mengetahui mungkin ada gejolak
penyimpangan atau pelanggaran apa tindakan dari yayasan ?
B: Untuk evaluasi dari mungkin kecil dari kebutuhan itu kan teman yang baru
yang terbaru baru dikirim ke Unit Kemudian dari unit Bilamana ada hal-hal terkait
dengan hal-hal yang sudah di jalan kan misalnya belum termuat dalam buku
petunjuk pedoman itu bisa diusulkan tetapi terkait dengan pelaksanaan dan
evaluasi tentunya di masing-masing unit itu kan juga harapannya ada yang
namanya tugas itu membuat suatu laporan yang namanya secara supervisi, ada
laporan mengenai cash opname ada evaluasi pribadi mereka Jadi itu salah satu
sebagai alat evaluasi untuk melihat Bagaimana hasil laporan dan kinerja pada
masing-masing unit, maka dalam pedoman keuangan itu sudah dicantumkan
supaya membuat sub supervisi dan juga melaksanakan cash opname setiap hari itu
kan menjadi suatu kontrol menjadi sebuah catatan sebuah evaluasi kinerja mereka
itu salah satu hal yang praktis yang praktis yang bisa dilihat bisa dievaluasi oleh
unit maupun juga bisa di evaluasi oleh tenaga corrector dari pusat atau juga nanti
kalau missal ada supervisi masalah keuangan kepada unit juga maktubnya
supervisor akan menanyakan apakah proses secara supervisi termasuk cash
opname itu bisa dijalankan setiap hari tidak? Itu kan juga bisa menjadi salah satu
untuk mengontrol atau untuk mengevaluasi dan tentunya buku pedoman yang
sudah ada tentunya akan terus dilihat karena kan mengikuti aturan-aturan yang
ada mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada terlebih lagi terkait dengan
peraturan-peraturan terkait dengan program yang baru ini kan juga akan terus
disesuaikan supaya bisa selalu update.
A: Oke Baik bu Dir seperti apa sih budaya organisasi yang dibangun di Yayasan
Pendidikan ini dan bagaimana peran dan komitmen Yayasan Pendidikan ini
terhadap penanaman integritas nilai-nilai etika kompetensi struktur dan elemen
akuntabilitas Pengendalian internal di unit kerja, nah apa nih pengaruhnya nilai-
nilai tersebut pada budaya pengendalian organisasi Bruder ?
B: Kalau budaya untuk organisasi yang tertanam, kita mengedepankan yang
namanya proses Dialog itu yang pertama. Kemudian juga di dalam
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peraturankoordinasi itu juga modelnya tidak bottom up atau petunjuk dari atas
tapi kita modelnya ya harus saling memperdayakan dan dilibatkan di dalam acara-
acara dalam membuat suatu keputusan. Jadi ini kan hal-hal yang menjadi proses
di dalam suatu organisasi sehingga terjadi adanya proses dialog proses diskusi
mencari solusi yang yang terbaik dan bilamana proses-proses dialog tidak jalan
mungkin perlu menggunakan suatu kebijakan keputusan aturan yang datanya dari
atas, itu kalau misalnya berdialog tidak berjalan atau terhalang suatu keputusan,
tapi sejak adanya dialog diskusi itu bisa berjalan dengan baik ya yang lebih baik
tak jadi tanpa membutuhkan suatu ketentuan aturan-aturan yang lebih tegas lagi,
tetapi karena situasi mungkin bisa juga dilakukan dengan yang namanya
keputusan-keputusan dari pusat yang tiba-tiba harus bisa dilaksanakan oleh unit.
Tetapi sejauh didiskusikan, didialogkan maka itu lebih baik didiskusikan
didialogkan supaya bisa dicari solusi yang terbaik.
A: Berarti untuk peran dan komitmen Yayasan ini terhadap nilai integritas tadi
lebih kepada dialog ya Bruder dan Apakah pengaruh nilai-nilai tersebut kepada
Bruder? Pengendalian organisasi Bruder ?
B: Jadi untuk dia itu kan Cara yang pertama diambil makanya di setiap
penyelesaian suatu masalah itu kan pasti ada dialog, kita mungkin juga terjadi
dialog tapi disaat dialog itu tidak bisa menjadi solusi yang terbaik misalnya ada
kasus misalnya pelanggaran berat maka ranahnya sudah bukan dialog lagi, tapi
ranahnya sudah aturan yang sudah baku yang sudah ditetapkan itu kan Ya harus
dan harus diterapkan makanya misalnya ada kesalahan ada pelanggaran kan ada
proses yang namanya surat teguran 1, 2 sampai 3 itu kan harapannya dengan
proses itu masih terjadi proses diskusi atau proses dialog, tapi kalau sampai
akhirnya memang merupakan pelanggaran bahkan bisa juga melakukan
pelanggaran berat tanpa harus melalui yang nama surat peringatan karena itu jenis
pelanggaran nya berat maka bisa langsung itu bisa langsung diputus Dan ini
menjadi salah satu pengendali, jadi pengendali itu dilakukan dengan cara juga bisa
berupa dialog maupun bisa berupa punishmen pemutusan hubungan kerja jadi itu
menjadikan suatu kendali yang bisa di bisa dirasakan bisa dialami kalau memang
perlu tindakan yang tegas, itu seperti itu.
A: Oke kalau secara umum bagaimana bentuk struktur organisasi Yayasan
Pendidikan ini Bruder ?
B: Jadi secara umum yayasan ini kan namanya ada staf organisasi ada Pembina,
ada pengawas ada pengurus yang menjalankan keputusan-keputusan dari Pembina
atau dari staf organisasi yang di pusat Kemudian kan dari itu masih dijabrkan ada
yang namanya yayasan-yayasan perwakilan-perwakilan itu nanti yang menjadi
kepanjangan dari dari pusat, kemudian dari perwakilan baru masuk ke unit-unit ke
kepala-kepala sekolah terus guru-guru dan karyawan itu secara struktur, Secara
garis besarnya secara singkatnya seperti itu
A: Lebih spesifik lagi ya Bruder. Bagaimana dengan sistem pengendalian internal
dan sistem Pengendalian internal dan sistem tata kelola yang berkaitan dengan
PPDB di Yayasan Pendidikan ini dan bagaimana struktur kewenangan atau
perintah tanggung jawab dari garis laporan dalam kegiatan PPDB Bruder ?
B: Untuk PPDB biasanya kan unit membentuk panitia tersendiri, membentuk
panitia sendiri, mereka menetapkan sendiri mengenai orang atau untuk guru atau
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karyawan yang dilibatkan didalam kepanitiaan PPDB itu, jadi, praktis PPDB
menjadi otoritas yang lebih luas yang dilaksanakan oleh unit, sedangkan dari
pihak pusat sendiri dalam PPDB hanya sebatas memberikan dukungan, uang atau
support kemudian memberikan suatu Penerimaan laporan dari PPDB itu bahkan
juga kalau ada namanya persetujuan anggaran terkait dengan PPDB itu seperti itu.
A: Jadi untuk yang bertanggung jawab di hal PPDB ini lebih ke lebih unit kerja ?
B: Ya, unit kerja yang bekerja
A: Oke berikutnya menurut pengalaman Bruder sejauh mana peran yayasan
pendidikan dalam menetapkan tujuan untuk kegiatan PPDB di unit kerja Bruder?
B: Untuk penetapan tujuan PPDB itu kan biasanya kita juga memberikan surat
edaran misalnya sebelum mau PPDB dilaksanakan itu harapannya kan yang
pertama biasanya kan isinya biasanya terutama dalam PPDB adalah untuk
mencari murid, maka perlu misalnya menerapkan strategi-strategi yang
disesuaikan dengan kondisi yang di berikan masing-masing unit, harapannya
dengan strategi itu kita bisa promosi dengan cara bermacam-macam atau
berdekatan dengan bermacam-macam harapannya bisa menarik para calon-calon
murid yang yang mau mendaftarkan jadi ada juga karena daerah-daerah yang
pinggiran maka mereka akan lebih aktif lagi tidak aktif lagi tidak sebatas
menyebarkan flat atau memberikan informasi, tetapi juga didukung diberi
dukungan secara finansial dalam anggaran terus mereka akan mencari langsung ke
daerah-daerah yang cukup jauh dari sekolah misalnya Kalimantan itu kalau
mereka mengajukan anggaran khusus untuk PPDB ini. Karena ya memang
situasinya Termasuk daerah daerahnya itu juga sangat jauh, makanya kadang-
kadang ada anggaran khusus terkait dengan pelaksanaan PPDB ini.
A: Bruder nanya Dalam menetapkan tujuan tadi pasti ada resiko yang hadir
B: Iya pasti ada resiko karena berkaitan dengan tujuan apalagi Yayasan
Pendidikan X ikan mengelola banyak sekolah yang mempunyai karakteristik
berbeda-beda. Makanya ini pasti tujuannya itu apa pasti akan ada konsekuensi
yang namanya anggaran entah itu sekolahnya Pinggiran maupun di sekolah di
kota itu kan masing-masing mempunyai resiko masing-masing dengan
konsekuensi yang itunya Itu semua terkait dengan yang namanya anggaran.
A: Bagaimana cara peran yayasan pendidikan ini untuk mengidentifikasi menilai
menafsir resiko untuk mencapai tujuan berkaitan dengan PPDB yang akan
berpengaruh pada piutang lingkungan kerja Bruder ?
B: Jadi biasanya untuk melihat hal ini kan dari unit dan PPDB kan
mengumpulkan data-data dari calon siswa, dari data-data siswa itu termasuk
termasuk data-data mengenai rumahnya, mengenaipekerjaan orang tuanya
mengenai penghasilannya dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang sampai
detail sekali bahkan sampai harus menunjukkan rekening listrik dan rekening
yang lain sebagainya. Harapannya dengan cara seperti ini kita bisa memperoleh
data terkait kekuatan finansial dari masing-masing calon siswa serta lebih real,
sehingga diharapkan bisa meminimalisir yang namanya tunggakan-tunggakan
terkait dengan tunggakan kewajiban di dalam persekolah tersebut. Meskipun hal
ini pun bisa juga karena situasi pandemi ini makanya dulu awalnya dipandang
berdasarkan data itu mempunyai kemampuan yang cukup bahkan lebih dari cukup.
Tapi juga ada yang akhirnya karena masalah pandemi ini akhirnya meminta
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dirinya diringankan dan ada yang minta dibebaskan dengan kewajiban terkait
finansial pada persekolah. Ini yang terjadi seperti ini.
A: Apakah tujuan beserta penilaian risiko tadi sudah tertuang dalam buku
pedoman Bruder ? Dan bagaimana sejauh ini untuk penerapanya itu ?
B: Kalau dalam buku pedoman secara eksplisit gamblang saya rasa belum bisa
memuat secara detail sedangkan untuk peraturan ppdb hanya tersirat umum. Tapi
untuk secara teknis itu kan nanti biasanya dari masing-masing unit ada yang
mengajukan yaitu tadi menyangkut soal karakteristik dimana tidak semua bisa
teakomodir dengan satu buku yang namanya peraturan makanya biasanya setelah
yang khusus itu mengajukan sendiri dengan proposal terkait dengan ppdb itu
sendiri, sehingga tidak terkungkung atau tidak berpatok pada buku pedoman
yang ada. Kadang-kadang karakteristik masing-masing unit tidak tertampung
ataau terjawab denagan aturan yang tertulis dalam buku petunjuk. Makanya dalam
itu selalu dicantumkan bilah ada hal-hal yang belum terkait tercantumkan, ada
hal-hal yang masih perlu ditambahkan, itu dibicarakan dengan pengurus pusat.
Harapannya supaya peraturan yang ad itu benar-benar bisa menjadi membantu
dari pihak unit untuk melkasnakan proses belajar dan seluk beluknya itu, bukan
untuk membatasi maka adsa hal yang belum termuat, terkait menyangkut
kebutuhan masing unit, bisa mengajukan permohonan dengan memberikan data
yang jelas, real, yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga pertimbangan-
pertimbangan terkait dengan keputusan terkait dengan pelaksanaan ppdb itu nnati
berdasarkan pertimbangan berbasis data.
A: Iya Bruder, kemudian dalam proses ppdb itu kan juga ada wawancara kepada
orang tua murid ya, nah ketika pemberian, istilahnya patokan sekian, untuk orang
tua sekian, biasanya kan orang tua kan bilang, boleh ndak ini diangsur ? Atau
bagaiman, nah itu ketentuan-ketentuan seperti itu sudah ada di istilahnya
strukturnya, atau karakteristiknya, ini ad atida ? Kalua misalnya ada, proses
penerapannya seperti apa ?
B: Jadi untuk hal-hal praktis teknis seperti itu juga tidak dituliskan secara rinci
dalam peraturan pedoman umum keuangan, jadi semacam itu juga memang dari
masing unit sudah memtuuskan bnerrapa besar terkait dengan spp atau apapun itu
ada batas minimalnya. Itu menjadi patokan umum. Tetapi bilamana memnang
bedasarkan seleksi, tes, anak itu lolos tetapi kemampuan membayarnya tidak
seperti yang sudah digariskan yaitu kan tetap ada kebijakan tersendiri jadi tidak.
Jangan sampai anak yang mau sekolah di Yayasan Pendidikan X itu terhalang
karena factor biaya. Jadi masih bisa dibicarakan. Jadi patokan ukuran batas
minimal soal pembiayayan aslinya masih bisa dibicarakan. Yang penting anak
masuk dulu, diterima dulu berdasar seleksi yang nyata dan benar maka soal
pemboiayan biasanya tetap pad adiskusi lagi dengan pihak kepsek, kemudian
pihak kepsek biasanya akan menulis surat kepada pengurus terkait hal seperti itu.
A: Jadi secara teknis untuk patokan harus ngangsur berapa kali itu gaada ya
Bruder ?
B: Gaada, tergantung pembicaraan. Kekuatan dari wali murid untuk membayar.
A: Kemudian Bruder terkait dengan SDM, Bagaimana sih kualitas sdm yang ada
di sini dalam melakukan peran, tanggung jawab, komitmen terhadap integritas
nilai-nilai etika kompetensi melalui sikap dan perilaku
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B: Kalau soal sdm secara secara umum itu kan syarat-syarat normatif yang
dipenuhi paling enggak tenaga-tenaga yang ada di Satukan melalui tes tes yang
sudah bekerja sama dengan lembaga yang memang sudah diakui keberadaannya.
Harapannya dengan seperti itu bisa mendapatkan pegawai-pegawai yang memang
seperti yang kita harapkan seperti peraturan yang ada maka ini nanti menyangkut
soal integritas soal kesetiaan dan apapun yang dimiliki oleh pegawai bisa-bisa
harapannya menjadi lebih baik. Harapannya. Tetapi itu kan syarat-syarat formal
yang bisa dipenuhi tapi kan ada yang Iya memenuhi syarat-syarat lumayan
terpenuhi tapi akhirnya saya dalam perjalanan waktu akhirnya ada hal-hal yang
memang dalam tanda petik bisa menurunkan integritas kualitas dari karyawan itu
sendiri. Itu yang terjadi makanya makanya kita juga ada yang namanya supervisi.
Pegawai ada juga proses untuk untuk proses dari rekruitmen tes-tes macam-
macam sampai akhirnya diangkat menjadi pegawai tetap juga ada penilaian-
penilaian nanti juga pada waktu kenaikan pangkat itu juga ada supervisi lagi, itu
kan berbagai macam cara yang dipakai untuk mengetahui bagaimana kualitas
termasuk integritas karyawan itu dan tanda kutip ini ya, kita pun juga melakukan
pembinaan pembinaan terhadap guru dan karyawan atau dan lain sebagainya.
Renungan-renungan Itu kan juga dipakai dalam rangka untuk mendanpingi untuk
mengembangkan dan juga untuk menanamkan sikap-sikap yang baik pada diri
karyawan termasuk integritas dan loyalitas pada Yayasan
A: Jadi kualitas sdm yang ada di satuan pendidikan ini akan berpengaruh terhadap
proses awal terbentuknya suatu, kalau teknisnya di unit itu kan mulai penerimaan
UPP kemudian sampai SPP,dari bayar awal sampai pelunasan itukan sangat
pengaruh ya ?
B: Iya itu sangat berpengaruh karena itu kan soal itu kan juga menyangkut soal
integritas juga ya, Tapi kan dalam integritas juga termasuk bagaimana orang itu
soal kejujuran soal mau nulis apa adanya keterbukaan jadi kan seperti itu.
A: Baik Bruder, ketika supervisi tadi atau audit ada pengalaman apa yang
didapatkan berkaitan dengan penyalahgunaan piutang atau tunggakan di yayasan
pendidikan ini Bruder ?
B: Ya tunggakan yang ada terkait dengan itu kadang ada juga sebenarnya sudah
bayar, tetapi ternyata dalam pelaporan tidak tertulis, jadi itukan contoh kasus yang
tunggakan itu secara administrasi, secara pelaporan masih ada, tapi secara laporan
tidak sejumlah itu / sebanyak yang ditulis itu. Sebenarnya anak itu sudah bayar
tapi tidak ditulis/dilaporkan tetepi tetap dilaporkan belum bayar, jadi ada kasus-
kasus seperti itu terkait dengan tunggakan.
A: Oke, dari penyalahgunaan tadi berarti kan kualitas sdm juga berpengaruh, nah
ketika sdm yang seprti itu, apa nih program peningkatan sdm yang dillakukan
yayasan pendidikan ini dan peran dan komitmen dari yayasan untuk
mengmbangkan kompetensi sdm seperti ini, seperti apa Bruder ?
B: Ya kalau ada sdm yang sperti itu, yang tetap kita akan melakukan pembinaann
secara khusu. Jadi ad pembinaan berdsifat pribadi, tetapi juga ada pembinaan
yang bersifat komunal, tetap akan kita lakukan. Harapannya agar pembinaan iini
ada aperubahan sikap yang diharapkan, tapi kalu dengan pembinaan seperti itu
tidak ada perubahan sikap, kita harus menegakkan yang namanya aturan, sesuai
dilakukan dengan porsinya, dijalankan sesuai peruntukannya dan dijlankan sesuai
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yang kita tentukan. Harapannya dengan menjalankan sesuai dengan ketentuan itu
menjadi lebih mudah untuk melihat secara tolak ukur, mengevaluasi apa
kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait dengan soal penindakan atau
pembinaan karyawan menjadi halangan sesuai dengan pedoman yang ada.
A: Menurut pengalaman dan pendapat Bruder ini, bagaimana sih sistem tatakelola
untuk menarik mengembangkan kompetensi mempertahankan sdm dan stage
holder dalam perencanaan ppdb ini ?
B: Dalam pelaksanaan ppdb ini, misalnya kita kan juga menyelenggraklana
supaya unit bisa melibtkan pihak-pihak luar. Maksudnya bisa melibatkan dari
orang tua murid / tim-tim yang memng mempunyai kemampuan n dan juga
memiliki niat baik membantu dalam proses ppdb in. Tetapi juga misalnya proses
ppdb, kita sebagai pengurus memberikan himbauan supaya misalnya didalam satu
wilayah perwakilan yayasan itu supaya saling mempromosikan, jadi missal disana
ada smp-sma , yang sma membersihkan smp, yang smp membersihkan sma, tk-sd
juga kemudian saling mempromosikan, karena ini kan terkait dengan sebagai satu
keluarga Yayasan Pendidikan X, sui[aya tidak terjadi terpecah-pecah, supaya
menjalankanpromosi bareng dengan ppdb ini. Sperti itu.
A: Masih berkaitan dengan sdm Bruder, bagaimana pertimbangan dari yayasan
pendidikan ini dalam mengukur kinerja dan menetapkan kompensasi yang
diberikan pada sdm dalam kegiatan ppdb, sebagai bentuk apresiasi atas
keberhasilan dan prilaku disiplin untuk mnecapai tujuan yayasan ?
B: Kalau untuk terkait dengan apresiaiasi, terkait dengan itu, yang menentukan
bukan yayasan pusat, tapi masing-masing unit sudah memilih masing-masing
seksi atau pengurus itu disuguhkan dengan kemampuan meraka masing-masing
guru dan karyawan, kemudian yayasan akhirnya ngontrolnya kan dari anggaran
yang dimasukkan, apakah anggaran terkait dengan permintaan vakasi untuk ppdb
sudah sesuai dengan norma-norma kepatutan, sesuai dengan hal-hal yang memang
wajar atau belum, biasanya kan kita mengontrol secara finansialnya kan disitu,
tapi untuk pra teknisnya terkait dengan orang-orangnya itu terserah dari unit,
kaerena mereka yang lebih mengerti soal ini. Tapi dari yayasan hanya
memberikan himbauan, teguran sapaan terkait proses pelaksanaan ppdb ini.
A: Jadi apresiasinya untuk tadi dari setiap unit ya Bruder ?
B: Berbda-beda…
A: Kemudian bagaimana proses sistem pembayaran secara umum yang digunakan
secara umum dalam pembayaran keuangan setiap siswa yang diterapkan dalam
yayasan pendidikan ini, Bruder ? Apakah sistem pembeyarannya itu juga seperti
apa ? Metode pencatatannya itu tunai atau cashless Bruder ?
B: Kalau dulu kan secara masih memakai cash sistem, karena sudah dibayarkan,
jadi anak yang dicatat kan seperti itu.
A; Kemudian untuk proses dan sistem pembayarannya untuk keuangan siswa di
yayasan pendidikan ini seperti apa Bruder ?
B: Sistem pembayarannya ?
A: Iya
B: Sistem pembayarannya sekarang menggunakan sistem online itu tadi, tidak
membayar lagi secara cash, tetapi dibayarkan langsung lewat bank. Harapannya
ini kan bisa mengurangi kecurangan yang ad adengan menerima uang secara cash
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itu kan lebih beresiko terjadi penyimpangan. Berdasarkan pengalaman dengan
pembayaran manual itu akhirnya banyak penyimpngan yang ada. Kemudian lewat
bank ini kita harapkan lebih mendukung yang namanya pembayaran secara bersih,
secara baik. Memnag ada kendalanya, terkait dengan kadang di suatu wilayah
yang mengatakan bahwa jauh dari bank, atau sebagaimana harus bank mandiri,
harus mengantri panjang atau bank mandiri ini kan juga ada orang-orang rekanan
yang bisa kita tuntut untuk membayar, tetapi bisa lewart orang-orang yang
ditunjuk resmi oleh bank mandiri untuk melkukan pembayaran.
A: Untuk disemua unit sudah melalui online ya Bruder ? Atau masih ada yang
cash ?
B: Ya yang cash masih ada tapi kan satu dua yang beluim bisa dijangkau. Tapi
sebagian besar sudah memlaui pembayaran lewat bank.
A: Bagaimana proses alur ppdb saat mennetukan keuangan pembayaran siswa
baik spp maupun sampai dengan pembayaran bertahap berikutnya Bruder ? Proses
popdb ini ada transaksi yang berkaitan dengan keuangan ya Bruder ? Itu nanti
peran-peran dan tanggung jawab yayasan dalam pengawasannya itu seperti apa ?
B: Baik. Dalam proses pembayaran spp maupun upp, itu dari masing-masing unit
kita memproses pembayarannya tunggakan itu, yang pertama, yang dituliskan
dalam kesepakatan yang sudah terjadi antara pihak sekolah dengan pihak ortu
murid soal kesannggupan membayar upp dan spp. Kemudian terhadap bagaimana
yayasan mengontrol ya berdasar laporan yang ada, terhadap kesepakatan yang
awal datanya itu dengan laporan jumlah uang yang masuk yang sudah dilaporkan.
Itu yang coba dicek, dilihat apakah proses pembayaran yang sudah dianggarkan
itu pada akhirnya bisa masuk sesuai dengan target atau tidak. Itu nanti
kebanyakan kan tidak 100% bisa masuk. Ada yang keluar, ada yang minta
keringanan, ada yang mengusulkan perubahan-perubahan soal pembayaran baik
upp maupun spp itu.
A: Setelah ppdb kegiatan di unit kerja itu selesai. Bagaimana untu sistemnya di
unit kerja di yayasan pendidikan ? Mekanisme pertanggungjawaban laporannya
dari unit ke yayasan terkait keuangan tadi bagaimana ?
B: Setelah ppdb, biasanya kan semua unit mebuat rincian pelaporan pada yayasan
baik proses, pelaksanaan maupun hasilnya, kemudia nyang terkait denga soal
keuangan mereka juga akan melaporkan termasuk juga vakasi yang sudah
disetujui. Kemudian untuk tunggakan biasanya dari unit juga membuat rincian
pelaporan dari akumulasi. Ini juga kadang yang membuat repot, karena datanya
yang masuk kadang sudah bertumpuk dan bertahun-tahun. Disaat tunggakan
menumpuk, hanya tercatat terus tapi belum ada tindakan.
A: Bruder, kalu dari segi pencatatan atau pelaporan keuangan di yayasan ini,
apakah ada cadangan kerugian untuk mengantisipasi ? Cadangan ini lebih ke
cadangan dari entitas atau secara akuntansinya mengacu ?
B: Untuk itu sebenarnya belum diakuntansi. Sepertinya belum
A: Menurut Bruder, apakah perlu cadangan tersebut Bruder ?
B: Ya kalau secara ideal dan akuntansi nya seharusnya ada (perlu) dicadangakn
berapa % pertahun. Untuk penyimpangan anggaran atau untuk biaya tak terduga.
Idealnya harus ada untuk antispasi. Memang harus ada.
A: Kemungkinan yayasan akan ada kearah sana atau tidak ?
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B: Harapannya ada kea rah sana
A: Bearti mau tak mau harus merubah metode pencatatannya ya Bruder., kemudia
Bruder, bagaimana indikasi dan analisis pada buku sistem untuk tunggakan atau
masih perlu disampaikan hal-hal yang masih belum terstandarisasi ?
B: Harapannya nanti kedepannya bisa dimasukkan di buku pedoman. Kita akan
lihat seperti apa hal-hal yang bisa mengakomodir dari berbgai unit. Supaya nanti
aturan yang ada di buku pedoman benar-benar bisa dijalankan. Sambal menunggu
masukan unit untuk hal ini.
A: Dari pelaporan audit internal / eksternal ada penyelewengan yang berakibat
kerugian yayasan, adakah potensi penyalahgunaan dan antisipasinya seperti apa ?
B: Kalau potensi penyelewengan pasti ada, pasti ada celahnya. Makanya
harapannya dengan sistem keuangan yang baru, semoga bisa menimalisir potensi
penyalahan finansial ini.
A: Apakah pelanggaran yang terjadi di yayasan ini sampai ke ranah UU ? Atau
fraud di proses ppdb terkait finansial ?
B: Ya kalau dijumlah cukup besar, kalau dikumpulkan kan sudah lama, sudah
berapa M (milyar) untuk tunggakan saja… kalau normal ya bisa diapakai untuk
perkembangan.
A: Tapi apakah dari sdm, dari unit kerja yang mengontrol, apakah ada
disalahgunakan sampai sdm ini harus beruursan dengan UU ?
B: Disini juga ada tapi tidak spesifik masalah itu, tapi juga ada sampai yang ke
ranah UU juga soal penggelapan ini. Harapannya ya jangan sampai seperti itu
(lagi)
A: Bagaimana pengalaman auditor/korektor ketika menguji pelangaran di unit
kerja, dan apakah prosedurnya ada yang tersistem ataukah manual ? Ketika
bekerja apakah ditemukan skenario atas pelanggaran manajemen unit kerja ?
B: Kalau saya lihat waktu ikut audit, dalam suatu unit yang dipantau sudah baik,
sudah menggunakan sistem yang dipertanggung jawabkan. Tapi kan kasusnya
tidak terlihat, seperti mengubah nota belanja, jadi bukan sistem, tapi praktek
belanja. Banyak sekali kasus nota yang tidak sesuai dengan seharusnya. Itu yang
sangat mudah diselewengkan.Harapannya kedepan bisa minimal penyelewengan
dengan cara pembiayaan transfer / cashless. Sebab kalau cash banyak ditangan
akan semakin mudah menyelewengkan, seperti itu.
A: Menurut Bruder dalam kasus tersebut diatas, bagaimana bentuk pengawasan
yang diupayakan yayasan ini untuk sistem pengendalian piutang dan bagaimana
usahanya supaya tidak terjadi lagi ?
B: Untuk piutang, kita selalu himbau supaya piutang itu harus diusahakan untuk
diselesaikan, karena juga harus sadar akan anggaran, agara harapannya dengan
sering dihimbau mereka jadi selalu sadar dan diingatkan terkait tunggakan. Tapi
kadang ada yang memperhatikan kadang juga ada yang tidak. Tapi kalau tidak ada
ketegasan ya yang namanya piutang selalu ada. Makanya perlu cara yang lebih
bijak untuk menangani hal iini. Karena ini membuat dilema juga dan kalu tidak
tegas ya repot juga. Tapi karena ini dunia pendidikan makanya tidak bias
memakai cara yang malah menciderai semangat pendidikan itu (seperti debt
collector).
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A: Usaha tadi yang disampaikan Bruder, ada strayegi khusus ndak untuk menekan
penyelewengan tadi dengan karakteristik pendidikan, yang bisa menekan potensi
penyalahgunaan piutang, kemudaian apakaha ada toleransi resiko dari cara
tersebut ?
B: Sebelum bicara strategi, penyelewengan yang belum diselesaikan karena ada
laporan yang tidak tertib, tidak sebatas laporan selesai, setelah direview banyak
yang salah dan belum selesai. Maka yang pertama untuk selalu mengontrol
laporan agar tepat waktu dan benar / sudah dicocokkan dengan data yang sudah
ada. Jika masih ada kendala ya dengan strategi misalnya dengan menertibkan
laporan dan perwakilan akan semakin diberdayakan supaya lebih optimal
fungsinya di unit keuangan. Kita juga akan melihat kembali apakah dengan sistem
yang baru akan semakin berdampak lebih baik.
A; Kemudian keterlibatan auditor atau korektor saat ppdb itu bagaimana di yyasan
ini ? Apakah peran mereka melakukan proses aktivitas itu resikonya bagaimana
Bruder ?
B: Ya kalau itu memang auditor kan melihat berdasar laporan saja kan. Ya
kedepannya pelan-pelan untuk mengoptimalkan proses audit agar bisa
memaksimalkan laporan.
A: Bagaimana respon / tanggapan tindak lanjut dari unit kerja atas kontrol
keuangan ?
B: Ya kalau tanggapan dari unit itu kan mengubah kenyamanan mereka yang
sudah terjadi selama ini. Ya tetap ada komentar atau reaksi terhadap itu. Tapi saat
sistem yang dijalankan sudah tidak berjalan ya harus diganti atau diubah. Respon
pasti ada yang pro kontra / plus minus, tapi kita juga harus melihat kedepan terkait
dengan apapun, agar lebih baik. Karena hal yang baik memang harus dipaksakan
awalnya, belajar.
A: Saat ini bagaimana aktivitas dari pengendalian di yayasan dari resiko piutang /
tunggakan ppdb, sistem apa yang baru dibangun di yayasan ini Bruder ?
B: Yang pertama secara pelaporan harus diubah juga. Kemudian yang kedua
setelah perubahan pelaporan online tadi, kita kedapan secara langsung akan
mengunjungi unit yang berpotensi ada masalah. Maka kita selalu perlu mereview,
harapannya kita akan tau secara rinci dan jelas agar bisa menangani hal yang
berpotensi menjadi masalah.
A: Menurut pengalaman, bagaimana kelengkapan transaksi tadi agar bisa
mengetahui akurasi dokumen / kelengkapan dengan jumlah yang dilaporkan di
kegiatan ppdb ?
B: Untuk melihat akurasi, kita bisa melihat bukti yang bisa dipertanggung
jawabkan, misalnya terkait dengan pembelanjaan, bisa dengan nota yang asli dari
took, jangan sampai membuat nota sendiri. Tapi ya memang harus dikontrol
sampai akarnya (tokonya), karena semua bersumber dari situ, semua
penyelewengan. Karena walaupun secara sistem sudah benar, tapi kalu dari
caranya seperti itu ya sama saja (transaksi manual)
A: Kalau mempersempit keakurasian dokumen itu apa saja yang dilakukan
yayasan ini Bruder ? Dari awal mungkin ada surat pernyataan atau kesepakatan di
awal.
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B: Itu harusnya ada, dokumen kesepakatan awal dari kedua pihak pastinya ada.
Nanti kita akan cek lagi apakah yang ditulis sama dengan daftar administrasi
untuk menagih, apakah itu sama atau tidak. Harapannya dengan ini bisa
meningkatkan keakurasian dokumen. Juga dilihat dari data pembayaran wali itu,
karena sekarang kita bisa mereview besarnya pembayaran lewat pc agar lebih
jelas.
A: Untuk kontrol pengawasannya berupa validasinya atau otorisasi atas dokumen
tadi untuk adminstrasi bagaimana Bruder ? Untuk kaitannya dengan validasi.
B: Untuk validasi yang pertama kita harus memiliki dokumen kesepakatan awal
antara sekolah dengan wali di masing-masing unit. Kemudian prosesnya kita lihat
dalam pencocokan sistem pembayaran, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan
awal. Jika tidak sesuai kita akan Tanya langsung dengan unit sekolah. Jika ada
selisih yang beda, maka harus disurat, agar bisa dirunut alurnya. Kalaupun ada
penguranganpun harus memakai surat agar bisa dipertanggung jawabkan.
Kemudian untuk otoritas mengurangi, harus dari yayasan pusat, jadi tidak dengan
kebijaksanaan sekolah sendiri, kan itu tidak boleh. Kan alurnya dari sekolah
meinta surat ke yayasan tentang kebijakan selanjutnya, dan surat itu juga harus
diketahui pimpinan yayasan.
A: Kemudian berkaitan dengan informasi dan komunikasi, bagaimana yayasan ini
memperoleh info atau masukan dari internal/eksternal dan bagaimana
mengkomunikasikannya?
B: Kalau bentuk komunikasi, yang pertama dari awal sebelum ppdb biasanya dari
unit itu kan biasanya mengundang satu pengurus untuk mengarahkan ppdb di
hadapan wali murid, dari hal-hal umum sampai keuangan. Sehingga kesepakatan
bersama terkait apapun yang ada di yayasan ini. Inilah yang dari awal sudah
disampaikan. Kan juga banyak masukan dari pihak manapun termasuk unit
maupun wali murid. Sehingga semua masalah yang ada bisa diselesaikan dengn
baik.
A; Inovasi apa yang dibangun sistem IT untuk menekan resiko piutang saat ppdb
dan bagaiman model dan sistem alurnya di yayasan pendidikan ini Bruder?
B: Jadi terkait dengan sistem IT yang dibangun, hal-hal itu salah satunya dalam
proses ini kan tidak bisa dilakukan di unit, jadi dikendalikan di pusat. Jadinya
semua sistem yang mengendalikan ya pusat, jadi unit harus sesuai aturan yang
sudah diterapkan.
A: Jadi dengan pembangunan sitem IT tadi, kemungkinan surat kesanggupan itu
bisa jadi secara IT juga ya?
B: Harapannya kedepannya seperti itu, dokumen secara fisik kan akan
ditinggalkan dan berganti elektronik seperti di luar sana mengingat resiko dari
dokumen fisik sangat riskan dan juga memakan banyak ruang, terlebih manual
juga akan sedikit lebih merepotkan.
A: Untuk pelaporan tahunan yyasan ini apakah sudah tersistemkan, kemudian
bagaimana metodenya sudah sesuai dengan prisnsip yang efektif?
B: Sudah sesuai, tapi untuk efektifitas masih harus ditingkatkan, karena
kenyataannya belum maksimal. Nyatanya tunggakan juga masih banyak, jadi ya
belum efektif ini. Semoga bisa meningkat efektifitasnya nanti seiring berjalannya
waktu.
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A: Untuk aktifitas penerapan pengendalian piutang di unit kerja di yayasan
pendidikan ini, apakah sudah mendukung arahan dari pengurus ?
B: Sudah mendukung, tapi kan hasilnya masih belum optimal dan perlu
ditingkatkan lagi. Makanya outpunya harus senantiasa ditingkatkan.
A: Bagaimana model sistem pengendalian keuangan di yayasan penidikan ini
yang relevan dengan kondisi saat ini Bruder?
B: Ya idealnya setiap tahun selesai. Semua masalah pada tahun itu juga harus
selesai pada tahun itu juga seharusnya. Harapannya seperti itu.
A; Bagaimana sistem IT ini, apakah meningkatkan sistem pendukung jadi lebih
tepat waktu /
B: Memang sudah mendukung, tapi saya katakan, ini kan masih sistem di awal,
makanya belum atau masih belum optimal.
A: Bagaimana tanggapan dan respon dari unit kerja selama pengendalian berbasis
sistem, misalnya kedepan akan online, apakah mereka seperti apa?
B: Untuk unit-unit yang SDM nya mencukupi, mereka senang, bisa cepat. Tapi
untuk yang masih belum kan ada yang mengeluh, tapi mau tak mau juga harus
dihadapi agar bisa berjalan terus. Nantinya juga aka nada penggantian atau
pemindahan jika tidak bisa mengikuti sistem / tidak mau mengikutu sistem.
A: Untuk tindakan korektif yang sudah dilakukan dan apakah sudah tersistemasi?
B: Kalau untuk audit dan semacamnya sudah terdokumentasikan. Karenanya
semuanya butuh tindak lanjut ya.
A: Untuk evaluasi yang sudah dibuat unit kerja tadi apakah sudah tepat waktu?
B: Ya belum (hehehe), masih diperjuangkan.
A: Kemudian, kebutuhan sistem pengendalian nanti saat PPDB yang efektif itu
seperti apa? Agar tidak terjadi piutang atau anti fraud?
B: Yang pertama, menggali data sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnya dari
calon siswa /orang tua untuk menetukan kemampuan finansial. Yang kedua,
semua kesepakatan harus terdokumentasikan dengan benar (kedua belah pihak
punya/ pegang, rangkap 3) supaya saling bisa mengontrol. Ketiga, dari pihak
sekolah tiap bulan harus update data siswa yang mengalami tunggakan, setelah itu
harus melakukan tindakan real yang terukur. Jika ada hal-hal yang tidak bisa
diputuskan langsung oleh unit, maka unit harus segera melapor kepada yayasan
(surat) agar bisa ditindak lanjuti. Setiap tahun masalah keuangan haru selesai pada
tahun itu juga.

Responden 3: Managemen Keuangan Yayasan Pendidikan X

A : Selamat siang Bruder, saya Nike Melinda Wijaya dari Fakultas Ekonomi dan
Bisnis dari Unika Soegijapranata akan melakukan penelitian yang berjudul
“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Piutang atau Tunggakan Pembayaran
Siswa di yayasan pendidikan x. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem
pengendalian internal untuk piutang atau tunggakan pada penerimaan peserta
didik baru atau PPDB. Kedua, untuk mengevaluasi kebutuhan sistem
pengendalian internal penerimaan peserta didik baru, sebagai bagian dari desain
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anti fraud untuk piutang atau tunggakan pembayaran siswa. Untuk yang pertama
Bruder, apakah di yayasan ini ada seperangkat aturan atau pedoman keungan yang
tertulis dengan jelas di yayasan pendidikan x?
B : tentunya ada pedoman keuangan tertuang dalam buku pedoman keuangan
yang tentunya mengatur salah satunya seperti yang tadi disampaikan bagaimana
pengendalian intern keuangan tidak hanya PPDB tapi dari segala jenis pendapatan
keuangan yang ada.
A : berarti ada ya Bruder, kemudian bagaimana dengan sistem tatakelola
keuangan yang ada disini dan bagaimana sistem pengendalian secara umum yang
ada di yayasan ini.
B : baik, pedoman tentunya dibuat berdasarkan dari situasi dan kondisi yang
sudah pernah terjadi lalu dari pedoman itu nanti ada semacam evaluasi. Evaluasi
itu lebih tepatnya mungkin bisa dibacakan dengan supervisi. Dari supervisi itu
sebagai bentuk pengendalian seperti yang tadi ditanyakan.
A : kemudian dari situ ada supervisi, ada audit mungkin ya ..., nah bentuk
evaluasinya terhadap kepatuhan sistem pengendalian internal keuangan di yayasan
pendidikan x itu bagaimana? Dan bagaimana jika dari sistem pengendalian
tatakelola itu ditemukan ada gejolak, ada pelanggaran itu bagaimana?
B : baik, pengendalian melalui supervisi terlebih dahulu ya. Bahwa semua jenis
keuangan itukan dilakukan oleh supervisi, supervisi itu nanti akan menyandingkan
data yang harusnya masuk disandingkan data yang sungguh masuk di apa
namanya, nanti dari disandingkan itu akan kelihatan mana yang belum masuk.
Jadi, dari data yang harusnya masuk lalu mungkin masih ada siswa atau orangtua
yang masih menunggak, lalu semua itu disandingkan dengan seluruh uang yang
sudah masuk, harusnya tidak ada selisih atau nol, tetapi tidak hanya berhenti disitu
bahwa siswa-siswa yang masih menunggak itukan menjadi tunggakan yang masih
harus dipertanggung jawabkan dan itu tercatat sebagai piutang. Kalau tadi
ditanyakan bagaimana ketika terjadi apa namanya, penyalah gunaan dan
sebagainya tentu dengan supervisi macam itu pasti akan ketahuan, karena
supervisi seperti itu dilakukan setiap bulan periodik setiap bulan jadi, data yang
sungguh masuk dan data yang seharusnya masuk itukan dikutip tiap bulan, nah
dari tiap bulan itu kalau tidak cocok kan langsung ketahuan. Nah dari ketahuan
tiap bulannya itu nanti akan ditindak lanjuti dengan ........ seperti itu.
A : kemudian, bagiamana peran dan komitmen dari yayasan pendidikan x ini
terhadap inkreabilitas dan nilai-nilai etika, kompetensi, struktur dan elemen untuk
akuntabilitas pengendalian internal di unit kerja yang secara kolektif berpengaruh
pada budaya pengendalian organisasi?
B : yaa kalau ini cakupannya luas ya, tapi paling tidak intinya bahwa uang yang
kita kelola itukan milik masyarakat, dana yang masuk itukan sebenarnya milik
masyarakat yayasan itukan hanya mengelola, ketika uang masyarakat itu tidak
dikelola dengan baik, terjadi penyelewengan sana-sini itu tentu kita tidak bisa
mempertanggung jawabkan secara baik dan benar pada masyarakat, makanya di
yayasan ... itu tadi saya katakan ada buku pedoman keuangan lalu ada tatacara
bagaimana supervisi yang nanti ditindak lanjuti audit sehingga kemungkinan-
kemungkinan terjadi penyelewengan-penyelewengan itu sudah bisa deteksi sejak
dini. Jadi sekali lagi, itu lebih pada untuk inkreabilitas dan sebagainya di yayasan
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pendidikan x inikan sekali lagi mengelola uang masyarakat bagaimana untuk bisa
mempertanggung jawabkan pada masyarakat dengan mengelola sebaik-baiknya
jangan sampai terjadi penyelewengan.
A : kemudian secara spesifik lagi ya Bruder, yang secara umum, nah bagaimana
dengan sistem pengendalian internal dan sistem tatakelola berkaitan dengan
PPDB di yayasan pendidikan x ini?
B : oke, bahwa keuangan-keuangan di yayasan pendidikan itukan berasal dari
PPDB ketika penerimaan siswa baru bahwa siswa yang masuk baik dari tingkat
playgroub sampai dengan SMA/SMK, itu tentu ada uang-uang yang mesti
menjadi tanggung jawab bagi orang tua atau siswa itu, entah apa macam uangnya
ya, misalnya uang sekolahnya atau uang gedungnya, uang seragam dan
sebagainya tadi saya katakan berbagai macam jenis keuangan yang menjadi
tanggung jawab orang tua wali siswa itu dituangkan dalam surat kesanggupan
bagi PPDB. Dari kesanggupan itu tentu tidak 100% merka membayar langsung
lunas, ada yang separuh, ada yang 75%. Nah, dari yang masuk maupun dari yang
menjadi tunggakan itu yang kiranya nanti dikelola oleh masing-masing unit
dengan catatan supervisi tadi yang saya jelaskan. Bahwa itu nanti akan
disandingkan dengan uang yang seharusnya masuk dan uang yang sesungguhnya
masuk, itu.
A : kalau disini, untuk struktur organisasinya seperti apa Bruder dan kemudian
dari struktur tersebut kan pasti ada wewenang atau otoritas, tanggung jawab
kemudian ada garis pelaporan dalam kegiatan PPDB tadi. Nah, dari situ kemudian
nanti siapa saja yang bertanggung jawab?
B : struktur dalam hal ini struktur organisasi berkaitan dengan keuangan PPDB ya?
Atau sekolah? Oh umum dulu ya, kalau umum sekali lagi yayasan pendidikan ini
adalah sistemnya centralis ya, jadi bukan decentral tapi centralisme terpusat di
yayasan pusat pendidikan x ini. Jadi masing-masing sekolah itu nanti akan
melaporkan data keuangan itu ke pusat, nah dari pusat itu nantinya ada pengurus
yang sesuai dengan undang-undang yayasan itu ketua yayasan, ada sekretaris
yayasan, ada bendahara yayasan, sesuai dengan undang-undang terbaru behwa
pengurusan yayasan pendidikan itu hanya boleh tiga orang ditambah satu yaitu
manager keuangan. Dari pengurus dan ditambah manager keuangan inilah nanti
yang bertanggung jawab dari jalannya roda dari masing-masing unit kerja. Unit
kerja disini adalah sekolah-sekolah yang berada dibawah yayasan tersebut. Dari
masing-masing unit kerja sekolah itu tentu yang namanya sekola itu ada yang
penanggung jawab yaitu kepala sekolah, kepala sekolah dalam hal ini ada wakil
kepala sekolah bagian staf-staf dan sebagainya dan tentu ada yang namnya
bendahara sekolah dan tenaga keuangan sekolah. Berkaitan PPDB yang
dimaksudkan tadi, terkait dengan pengendalian keuangan dan sebagainya tentu
PPDB itu tidak langsung yayasan tapi itu ditangani oleh sekolah masing-masing
dimana tingkat sekolah itu berada. Misalkan di sekolah TK, di TK tersebut, kalau
SD, di SD tersebut. Nah dari sistem yang ada, tentu dari unit penanggung
jawabnya adalah kepala sekolah, penanggung jawab di unit itu. Sehingga nanti
pelaporan dari PPDB itu termasuk dana yang seharusnya masuk, kalau yang
masih menunggak dan yang seharusnya masuk itu nanti akan dipertanggung
jawabkan oleh kepala sekolah kepada pihak yayasan pusat. Nanti dari laporan-
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laporan yang disampaikan dari masing-masing unit kerja, baik tingakat TK
sampai dengan SMA maupun SMK ataupun SLB karena yayasan pendidikan ini
juga bergerak dibidang SLB bagian B itu di yayasan pusat itu ada yang namanya
korektor yang akan mengoreksi dari laporan-laporan unit tersebut.
A : kemudian dari PPDB tadi, peran yayasan dalam menentukan tujuan dikegiatan
PPDB itu bagaimana Bruder?
B : baik, pengalaman yang sudah berjalan, bahwa sebelum dilaksanakan PPDB
yang sudah terjadi dari pihak yayasan itu akan turun ke unit kerja masuk didalam
sosialisasi kepada calon orangtua murid, yang sudah berjalan seperti itu. Bahwa di
yayasan pendidikan swasta ini khususnya kan semua sarana tadi adalah
memasyarakat bukan seperti sekolah negeri ya kita dibiayai negara tapi kita dari
biaya sendiri lalu kita kelolanya. Dari pihak yayasan tentunya akan memberikan
sosialisasi kepada calon orangtua murid bahwa biaya-biaya inilah yang menjadi
tanggung jawab orangtua murid bekerjasama dengan sekolah tentunya dimana
sekolah itu akan disekolahkan. Sehingga nanti ketika ditentukan biaya uang
gedungnya, uang sekolah, uang seragam dan sebagainya mereka paham. Perlu
ditegaskan bahwa sekolah swasta itukan tidak sama dengan sekolah negeri, karena
sekali lagi yang namanya sekolah swasta itu adalah membiayai dari dirinya
sendiri andaikan toh itu ada bantuan dari BOS dan sebagainya itu tidak, belum
menutup lah seperti itu. Nah, jadi kalau peran ya, tadi dikatakan peran yayasan
tentu secara peran yayasan akan turun tangan untuk ikut sosialisasi dalam
financial khususnya PPDB, penekanannya pada yayasan tentu juga karena ini
sekolah misi ya, itu jangan sampai nanti ada anak yang tidak bisa masuk hanya
gara-gara tidak bisa membayar itu yang selalu ditekankan karena yayasan ini
sekali lagi secara misi tetap perhatikan siswa-siswi yang istilahnya kurang mampu
dibidang finansial gitu.
A : kemudian bagaimana cara yayasan pendidikan x dalama mengidentifikasi,
menilai atau penafsiran resiko untuk mencapai tujuan itu berkaitan dengan
keuangan atau tunggakan di PPDB ini Bruder, jadi saya kan sudah menemukan
tujuan, dan dengan tujuan itu pasti ada resiko-resikonya terus bagaimana itu
mengidentifikasinya bagaimana, menilainya bagaimana?
B : ya tentu itu melalui prose ya tidak bisa secara sekali jadi ya, yang jelas dari
tujuan lalu praktek teknis nanti pelaksanaan dilapangan di masing-masing sekolah
itu bagaimana pelaksanaannya, lalu dari pelaksanaannya tadi secara teknis itukan
dikoreksi dari bagian korektor yayasan pusat lalu dari situ nanti akan ditemukan
misalka terjadi penyelewengan dan sebagainya itu nanti akan kita tindak lanjuti
tapi toh demikian tadi kalau dikatakan bahwa untuk bagaimana mencapai sasaran
dan sebagainya yaitu dengan situasi orangtua dan sebagainya itu diketahui bahwa
yayasan menekankan jangan sampai siswa itu tidak bisa diterima atau tidak bisa
masuk gara-gara tidak bisa membayar, karena solusi yang ada khususnya selama
ini itu pihak yayasan selalu mengesahkan kepada siswa-siswa yang mau masuk
tetapi tidak mampu, itu melalui bisa beasiswa, bisa sumbangan asong gitu ya,
seperti itu. Sehingga dari sisi pemasukan itu tetap ada, lalu tujuan juga tercapai
tapi toh secara pengendalian itu juga diperhatikan.
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A : apakah dari tujuan-tujuan yang akan dicapai kemudian pengelolaan resiko
tersebut itu sudah tertuang didalam buku pedoman yang tadi disampaikan dan
kemudian penerapan dari buku pedoman tersebut seperti apa Bruder?
B ; mungkin kalau secara detail mungkin tidak tetapi itu sudah pernah kami
sosialisasikan disekolah ini dan iu sudah berjalan berapa puluh tahun dimana
yayasan ini berdiri, perlu diketahui bahwa yayasan ini dulu sistem keuangannya
itu masih manual, karena situasi dan kondisi waktu itu sehingga pengendalian dan
sebagainya itu tentu istilahnya manual dengan sistem itukan tetap ada bedanya
dalam arti manual waktu itu karena situasi dan kondisi belum ada program yang
sesuai sehingga masih kerja manual. Tapipun demikian manual itu juga tetap kita
melakukan pengendalian ya dalam arti seperti secara manual itu tetap sebenarnya
sama hanya caranya teknisnya secara program dengan manual. Karena dengan
manual dan program itu sebenarnya hanya teknisnya saja, hanya menentukan
kecepatannya, kalau tadi dikatakan ditekankan pengendalian-pengendalian itu dari
masing-masing unit satu dengan unit yang lain kan tentu berbeda ya, berbeda
dalam arti situasi dan kondisinya, kalau cara pengerjaannya sama, karena
diseragamkan. Pernah kita memberikan sosialisasi pada waktu itu, baik waktu
jaman sistemnya masih manual maupun secara ini pelan-pelan kan yayasan
pendidikan ini sedang membenahi program keuangan secara sistem ya secara
komputeris, nah itu masa transisi seperti inikan juga perlu sosialisasi yang lebih
available sehingga para tenaga administrasi keuangan maupun kepala sekolah itu
lebih memahami. Tapi pada dasarnya bahwa sekolah itu tau teknis yang begini itu
sudah, hanya ketika mau beralih ke sistem itukan tentu ada secara teknis kan perlu
disosialkan lagi. Jadi kalau menerangkan secara detail memang tidak, tapi itu
secara umum kita pernah sampaikan dan itu sudah berjalan.
A : kalau dari buku pedoman itu apakah sudah mengatur berkaitan dengan
ketentuan pemberian atau pelaporan kepada piutang kalau orangtua murid dan
bagaiaman proses penerapannya di unit kerja? ini kan tadi mulai dari surat
kesanggupan, kemudian ada bantuan bagi yang tidak mampu, kemudian kan
mungkin bisa diangsur ya Bruder? Nah, itu apakah sudah ada dibuku pedoman
tersebut dan penerapannya?
B : oke, sekali lagi bahwa segala sesuatu yang di buku pedoma maupun mungkin
belum tercantum secara detail itu sudah pernah kami sosialisasikan dan mungkin
kalau dikatakan bagaimana untuk memberitahukan kepada orangtua atau mungkin
bahasa tepatnya itu surat tagihan begitu yaa, itu waktu ketika sistemnya manual
itu juga pernah kami lakukan hanya mungkin dengan manual itu kan teknisnya
pasti agak lama dibandingkan kita menggunakan program sistem ya, perlu
diketahui bahwa pembayaran keuangan di yayasan pendidikan x ini sekarang kita
sudah menggunakan sistem perbankan sehingga itu sudah secara sistem ya
istilahnya bayar manual itu sudah hampir jaranglah mungkin hanya satudua
sekolah yang ada di pedalaman dan sebagainya mungkin tidak melakukan itu, tapi
tidak dengan sistem pembayaran lewat bank itu di fasilitasi dengan program yang
nanti akan menunjukkan bahwa siswa ini beklum membayar bulan ini, siswa ini
belum membayar bulan ini, nah dari data tersebut muncul dengan surat tagihan
yang otomatis ya atau dengan slipnya itu bisa dicetak dan bisa diberikan kepada
orangtua karena dengan sistem pembayaran bank itu kan bisa mengakomodir
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bahwa ketika siswa itu belum membayar misalkan ini bulan januari misalkan lalu
dia membayar bulan februari itu kan tidak bisa, itukan sebagai bentuk juga supaya
orangtua itu tertib membayar pun demikian, ketika tadi dilkatakan wawancara,
lalu ada kesanggupan dia kenanya sekian, dan sekian, lalu dia sanggup sekian lalu
mengajukan lain-lain itu kita ikuti, kita ikuti dalam arti dalam blanko supervisi
dan dari situ kan nanti bisa diketahui uang yang sesungguhnya masuk dan uang
yang seharusnya masuk, begitu. Jadi penagihan itu sudah berjalan.
A : berarti kalau untuk piutangnya misalnih siapa saja sih orang tua yang boleh
ngansur, atau boleh istilahnya kesepakatan 1 juta itu kemudian boleh ngangsur itu
ada ketentuannya tidak?
B : nah itu, berangkat dari ketika wawancara PPDB ya karena seperti itukan tidak
bisa dide...sasi ya, tadi saya katakan bahwa yayasan ini kan tetap mengakomodir
bagi siswa-siswa yang tidak mampu, tidak mampu dalam arti tidak hanya finansial
ya tapi bisa juga karena memang lemah dalam situasi dan kondisi, sehingga
mungkin dia bisa tetapi membayarnya 5x misalkan, tetapi ada juga yang mungkin
tidak mampu sehingga nanti kita bantu dari sumbangan atau dari dana asong atau
di yayasan x ini seperti itu. Jadi kalau pedomannya untuk digenerasi tentu tidak
bisa, tetapi sekali lagi bahwa unit-unit sekolah itukan ada kepala sekolahnya ya
sehingga ketika nanti apabila terjadi istilahnya case atau kasus satudua siswa yang
mesti harus membayarnya mestinya mentok 5x dia melebihi 5x angsuran itu nanti
kan bisa dibicarakan tingkat penanggung jawab di init kerja tersebut.
A : kemudian Bruder, bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam melakukan
peran, tanggung jawab, kommitmen, disini kommitmen disini yang dimaksud
adalan tanggung jawabannnya kemudian kualitasnya, tanggung jawabnya
terhadap inkrebilitas nilai-nilai etika serta kompetensi melalui sikap, perilaku dan
prose penerimaan mulai dari pendapatan terus mulai ngansur sampai pelunasan
pada saat terjadi PPDB di yayasan pendidikan x ini.
B : berarti ini lebih pada ini tenaga kerja pada unit tersebut? Baik. Tentu sebelum
tenaga, mungkin lebih tepatnya saya katakan tata usaha bagian keuangan tersebut
terjun atau ditempatkan di unit tersebut yayasan sudah punya kommitmen untuk
memberikan tempat atau istilahnya sosialisasi sehingga ketika dia nanti bekerja di
unti tersebut apa yang mesti harus dipertanggung jawabkan, apa yang mesti
dikerjakan tentu sesuai dengan rule yang ada, dalam arti kita tetap akan selalu
monitor jangan sampai nanti pegawai tersebut nanti melakukan hal-hal yang
menyeleweng dan sebagainya, karena kita sedang mengakomodir dengan sistem
yang ada, toh demikian pasti ada satudua kasus seperti itu ada. Nah, masalahnya
sekarang kalau kita membuat standar dari tenaga TU unit x sama tenaga TU unit
yang lainnya itukan tentu penangkapannya itu kadang tidak bisa sama walaupun
awalnya kita memberikannya sama tapi pemahamannya kadang karena CC dan
sebaginya itu kan belum tentu tenaga keuangan suatu sekolah itu dari background
akuntansi ya, karena perlu kita ketahui bahwa sekolah pendidikan x ini kan sudah
lama dalam arti bisa saja tenaga ebnas nya itu dulu lulusan SMEA yang kalau
sekarang itu SMK itu cukup pada waktu itu. Tetapi ada juga yang karena situasi
dan kondisi tenaga administrasi keuangan ini dikerjakan oleh guru yang karena
situasi itu dia tidak punya background akuntansi atau tata buku atau pembukuan
tapi dari situasi dan kondisi itu sekali lagi yayasan selalu berusaha memberikan
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sosialisasi workshop pada tenaga kerja administrasi termasuk pada bagaimana
inkredibilitasnya, bagaimana sikapnya, bagaimana mengelola sekali lagi uang
masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, seperti itu.
A : ketika melakukan supervisi atau audit ada pengalaman apa aja yang Bruder ini
bekerja berkaitan dengan penyalah gunaan, atau ada yang salah dari rule pekerja
tentang piutang atau tunggakan di yayasan pendidikan ini?
B : kalau ditanya case dan sebagainya itu tentu pernah terjadi, justru dari kejadian
itu kita belajar supaya jangan sampai terulang kembali. Tai saya katakan bahwa
pembayaran keuangan sekolah di yayasan pendidikan x ini dengan situasi dan
kondisi yang itu sudah menggunakan 98% menggunakan perbankan, jadi hampir
bisa dipastikan tenaga administrasi keuangan itu tidak menerima uang tunai lagi,
kalau jaman dulu mungkin “sana bayar uang sekolah ke bagian tata usaha”, jadi
ada kemungkinan seorang tata usaha itu akan menerima uang tunai. Dari situasi
dan kondisi itu kita tidak bisa menjamin apakah seorang tata usaha itu sudah jujur
dan sebagainya kan tidah tahu, yang tahu itu hanya dia dan yang diatas. Tapi, dari
kejadian yang ada, tentu saya bisa menyampaikan satudua yaa. Karena ini
memang kejadian, bahwa dengan sistem manual itu bisa dimanipulasi dengan
berbagai macam cara. Saya pernah menemui hal itu, bahwa kwitansi itu dibuat
dobel dalam arti yang diberikan sama orangtua sama pihak yayasan itu tidak sama.
Atau sengaja dibuat tidak sama, inikan sudah miss yaa, kalau dalam akuntansi
namanya penyelewengan atau froat. Dengan cara pembayaran di bank hampir
kejadian seperti itu tidak akan bisa terjadi karena secara sistem sudah dibenahi
lalu tadi saya katakan 95% TU itu tidak akan menerima uang tunai dan ini
sebenarnya akan meringankan tugas bagi tenaga administrasi di unit kerja tersebut
karena tidak perlu mengelola uang tunai karena mungkin resiko yang dimaksud
tidak melulu bahwa uang itu kan diselewengkan tetapi uang itu bisa juga palsu lho
ya, karena pernah kejadian. Jadi membayar uang tunai karena ketidak pekaan
seorang tenaga administrasi bahwa uang itu palsu. Mungkin palsunya cuman satu
lembar, tapi kalau 1 lembarnya itu 100.000 atau waktu tahun 90-an itu 50.000
itukan sudah jumlah yang besar, sedangkan deteksi lampu uang palsu itu belum
semua unit punya itu satu, nah yang kedua, tadi ketika PPDB itu ada yang
namanya lembar kesanggupan, nah itukan kita membuat 3 rangkap supaya
tindasan-tindasannya itu nanti bisa kita cross, orangtua pegang, unit sekolah
pegang lalu pihak yayasan juga pegang. Itu nantikan dari situ kita bisa cross
ketika data yang ada dengan uang yang dibayar itu tidak sesuai itukan pasti akan
ketahuan. Jadi kejadian-kejadian itu pasti ada, justru dari kejadian itu yayasan
pendidikan x ini kommitmen akan membenahi sistem, tadi saya katakan bahwa
pembayaran sekolah itu sudah melalui program bank, sehingga kecenderungan
TU untuk menggunakan uang tersebut itu akan kecil sekali.
A : itu Bruder, tadikan disampaikan bahwa SDM nya kemungkinan bisa jadi
melakukan hal seperti itu atau ada juga yang tidak. Nah tadikan ada program yang
dilakukan oleh yayasan itu seperti pelatihan. Nah, itu ada program lainnya ndak
untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia, sebagai peningkatannya,
sebagai peran dan kommitmen yayasan pendidikan juga untuk para SDM ini?
B : ya mungkin bukan program ya tetapi lebih pada penyegaran. Beberapa waktu
yang lalu, tenaga administrasi keuangan maupun non keuangan itu diberikan
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semacam penyegaran disuatu tempat dibandungan kalau tidak salah, bagaimana
perform seorang tenaga administrasi yang berada dibarisan depan. Sehingga dari
tampilan, dari segi pelayanan, dari berikan servis itu istilahnya ya good looking ya
good servis ya, sehingga tidak melulu hanya diajari bagaimana program keuangan
itu, tetapi lebih pada SDM nya. Sehingga ketika SDMnya itu tampil sebagai front
office dibarisan depan itu masyarakat yaa sebelum pandemi, karena sekarangkan
hampir tatap muka itu berkurang yaa, tapi waktu itukan sebelum pandemi kan
hampir 90% orang tua maupun siswa itukan bertatap muka dibagian administrasi
keuangan yang bertemu dengan SDM-SDM tadi, yang tentu sesinya saya katakan
tidak sama. Nah dari yayasan tentu sudah pernah melakukan penyegaran untuk
tampilan perform atau istilahnya bukan pelatihan tapi sadar diri bagimana ketika
tampil melayani konsumen.
A : kemudian bagaimana sistem tatakelola keuangan di yayasan pendidikan ini,
untuk menarik pengembangan kompetensi dan mempertahankan sumber daya
manusia nih yang sudah bagus-bagus biar tetap bertahan dan untuk pihak-pihak
berkepentingan stikholder dalam perencanaan kegiatan penerimaan PPDB?
B : ini mungkin lebih tepat dikatakan sebagai penghargaan bagi SDM, beberapa
waktu yang lalu, yayasan pendidikan x ini pernah melakukan yaitu sistem tenaga
administrasi keuangan yang berprestasi, berprestasi dalam arti ranking ya, jadi
pernah dilakukan yayasan ini bahwa untuk memberikan penghargaan atau
memberikan support pada tenaga administrasi yang berprestasi, salah satunya
prestasi yang bisa saya sampaikan dalam hal ini yaitu tingkat piutangnya itu
mungkin 5% seperti itu, nah sehingga kan dari sisi .... bukan karena dibuat-buat ya
tapikan ini bagaimana usaha dari tenaga administrasi yang sudah baik tadi padahal
waktu itu masih manual belum secara komputeris, jadi bagaimana keaktifan dari
atau peran serta dari unit maupun tenaga administrasi itu untuk mengusahakan
bagaimana tingkat piutang atau anak yang belum membayar tunggakan itu kecil
5%. Seperti supermall kerjaannya tapi itu wallahu’alam yaa, tetapi itu bisa dan itu
terjadi dan itu sudah pernah kita lakukan sekitar 5 periode saya katakan itu yang
diselenggarakan 2 tahun sekali, karena pernah di Jakarta itu saya mengiventaris
itu satu unit kerja di jakarta itu bisa 4x berturut-turut dia bisa mempertahankan
bahkan dari tingkat presentasi piutang itu semakin kesini semakin menurun,
itukan bagus sebenarnya untuk sebuah yayasan atau perusahaan ketika tingkat
piutangnya itu mengecil karena banyak yang bayar.
A : kemudian bagaimana pertimbangan yayasan pendidikan ini untuk mengukur
kinerja dan merupakan kompensasi yang diberikan kepada para SDM dalam
kegiatan penerimaan peserta didik baru, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan
yang dilakukan disini untuk mencapai tujuan yayasan pendidikan ini?
B : bahwa seorang pegawai entah dia sebagai tenaga administrasi atau bukan
diyayasan pendidikan ini ada yang namnya kenaikan gaji bertahap, kenaikan
golongan. Kalau kita merujuk pada tenaga administrasi keuangan di unit kerja itu
dengan situasi dan kondisinya dengan jobdescription yang dengan pihak
pendidikan pertanggungjawabkan akan dinilai disitu, apakah dia layak naik
pangkat, apakah dia layak naik golongan atau tidak, tentu kalau dia itu layak dia
akan dipertimbangkan dengan penilaian objektif ya dalam arti kan di yayasan
pendidikan x ini ada yang namanya pembina yang bisa supervisi nah itu bisa
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dipertanggung jawabkan baik secara laporan. Dari situ nanti konsekuensinya
ketika seorang tenaga administrasi keuangan itu layak dalam arti nilainya lebih
dari cukup pasti kompensasi nanti dengan kenaikan gaji dan golongan, disamping
itu di yayasan pendidikan x ini lepas dia sebagai tenaga administrasi atau tidak
ada yang namanya penghargaan pengabdian, contohnya ketika seorang tenaga oke
saya mempersempit tenaga administrasi keuangan dia sudah 15 tahun berkarya di
yayasan pendidikan x ini dimanapun dia ditempatkan karena menghitungnya tidak
di satu unit tetapi di periode tertentu, jadi mungkin 10 th itu nanti akan
penghargaan tertentu dan ada dana atau finansial yang akan diterima, begitu.
A : memperjelas lagi mungkin, bagaimana sih proses sistem pencatatan yang
digunakan untuk pembayaran siswa saat ini bagaimana prosesnya?
B : oke. Jadi di yayasan pendidikan x ini tadi saya katakan kan pembayaran 98%
itu melalui perbankan, jadi yayasan pendidikan x ini sekolahnya dimanapun itu
sistem pencatatannya itu akan sama karena pembayaran lewat bank x pun juga
akan sama. Memang ada sekolah-sekolah yayasan pendidikan x ini yang karna
situasi dan kondisinya berada di pelosok dan tidak memungkinkan untuk
membayar lewat bank, itu bisa dimengerti ya karena situasi dan kondisi. Tapi
sistem pencatatannya itu sama baik manual ataupun perbankan itu sama. Nanti
bisa saya jelaskan sebentar ya, untuk sistem pencatatan persiapan pembayaran
uang sekolah atau keuangan siswa kepada pihak yayasan atau lewat unit kerja itu
berangkat dari kesanggupan ketika wawancara PPDB, tadi saya katakan bahwa
seorang siswa itu baik berada di tingkat Playgroub sampai dengan SMA maupun
SMK itu ada yang namnya lembar kesanggupan pembayaran bahwa disitu ada
uang gedung atau uang pangkal, ada uang sekolah, ada uang seragam, uang
komite dan sebagainya. Dari lembar kesanggupan itu nanti akan direkap ulang
oleh unit sekolah masing-masing dari rekapan itu nanti akan dilaporkan ke
yayasan pusat pendidikan ini untuk dimasukkan dalam sebuah program yang nanti
akan muncul tagihannya dibank-bank dimana orangtua itu bisa membayar jadi
berangkat dari form kesanggupan, misalkan anak Anton itu tagihannya 1.500.000
dari uang sekolah, uang komite, uang seragam dan lain sebagainya pundemikian
tagihan anak Anton ini ada uang gedungnya misalnya 5jt misalkan, nah itu juga
nanti akan muncul tagihannya masalahnya sekarang dengan sistem pembayaran
bank itu, kalau uang sekolah dan sebagainya SPP itu kan rutin tiap bulan,
sehingga nanti itukan dikalikan 12 karena siswa itukan belajar 12 bulan, kalau
uang PP itu atau uang gedung itukan sistemnya masih ada yang dengan membayar
manual ada juga perbank dengan cara dibagi 12 atau mungkin dibagi
kesanggupannya 5x ini belum bisa ditata secara sistem seperti uang sekolah tapi
intinya orangtua itu membayar ke bank itu nanti menunggu ketika pihak yayasan
melakukan validasi atau approve program sehingga muncul di bank jadi dalam hal
ini kerjasama dengan perbankan itu lebih supaya : satu, uang tunai itu langsung ke
bank, lalu secara data itu otomatis yayasan dengan bank itu bisa connect jadi itu
sebenarnya.
A : kemudian dari proses tadi, bagaimana dengan peran dan tanggungjawab
yayasan dalam melakukan pengawasan selama proses penerimaan pendapatan,
saat mulai dari PPDB sampai ke pelaporannya itu seperti apa?
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B : dari sistem pembayaran perbankan tadi dituangkan dalam sebuah formulir
yang mungkin nanti kita juga sudah mengusahakan secara sistem itu form
supervisi dari masing-masing jenis keuangan tentu secara periodik dikerjakan jadi
setiap bulannya, jadi bulan ini tagihan yang sesungguhnya harus masuk itu berapa
lalu yang sungguh masuk berapa lalu yang nunggak itu berapa itu kan ketahuan
secara sistem dan formulir, itu yang dilaporkan dari unit dan itu sudah ada
kuncinya atau istilahnya crosscheck ketika selisihnya 0 itu berarti 95% bisa
dikatakan betul. Tetapi ketika itu terjadi selisih, itu yang menjadi konsen baik bagi
pihak korektor, baik kepala sekolah, maupun pihak yayasan untuk segera
berkondisi supaya selisih ini bisa segera ditemukan di mananya. Kalau
pembayaran secara tunai, kemungkinan selisih itu hampir ada, tetapi dengan
sistem perbankan ini yayasan hanya menerima data keuangan sedangkan
finansialnya dibank itu hampir 90% kecil-lah kalau selisih itu. Lalu
pengendaliannya seperti apa ya tadi saya katakan, baik dari tingkat unit kerja atau
sekolah, para kepala sekolah itu sebelum memberikan laporan pada pihak yayasan
tentu akan mengecek kebenaran datanya sehingga nanti sampai yayasan pun
masih perlu dicek lagi tidak serta merta terus diterima.
A : kemudian untuk sistem pelaporannya yang terkait dengan PPDB di unit kerja
itu seperti apa? Bagaimana sistemnya, sistem pelaporannya? Atau LPJ nya
B : laporan pertanggung jawaban PPDB dari masing-masing unit itu sesuai
dengan sekolahnya masing-masing dlm arti dia tingkat TK sampai dengan tingkat
SMA, nah tentu disitu yang paling pokok khususnya data laporan keuangan, tentu
data keuangan tidak lepas dari jumlah siswa perlu diketahui bahwa jumlah siswa
atau calon siswa pendaftar dengan jumlah siswa yang sungguh masuk itu belum
tentu sama, dalam arti mungkin bisa saja dia diterima sekolah negeri sehingga
tidak jadi masuk, atau mungkin dia ikut orangtuanya sehingga jumlahnya tentu
tidak sama. Yang perlu dicermati dalam hal ini, namanya pendaftaran itu kan ada
yang namanya uang pendaftaran, uang pendaftaran itu kalau sudah masuk tentu
nominalnya ada ya itu harus dipertanggung jawabkan, nanti dari jumlah siswa
yang pendaftar lalu jumlah siswa yang sungguh masuk, tentu nanti yang sungguh
masuk ada lampiran lembar persetujuan finansial yang menjadi tanggung jawab
orangtua atau wali murid nah itu nanti dilaporkan didalam LPJ. Dari laporan LPJ
itu nanti akan menjadi dasar yayasan dan sekolah tersebut untuk menyusun yang
namanya laporan supervisi tadi. Belum tentu yang namanya LPJ itu jumlahnya
nanti menjadi seperti itu, misalnya begini bahwa satu siswa ini dia ketika
kesanggupannya waktu mendaftar itu 25jt misalnya kan dalam situasi dan kondisi
dalam perjalanan kan kita tidak tahu misalkan dia orangtuanya bekerja di
perusahaan lalu di PHK dan lain sebagainya, tentu akan ada yang namanya
kebijaksanaan dalam arti nanti penurunan, atau mungkin nanti kenaikan.
Kenaikan itu hampir kecil, tapi kalau penurunan itu sering terjadi ya karena situasi
dan kondisi. Itu nanti akan di tindak lanjuti dalam data supervisi itu yang namanya
daftar mutasi, mutasi itu mutasi masuk, bisa mutasi keluar, dalam arti kalau
berkurang berarti datanya nanti akan berkurang. Sehingga nanti untuk pencocokan
data yang singguh seharusnya masuk dan data yang sudah masuk itu akan klop.
Jadi memang yayasan pendidikan x ini memang sudah berusaha mengusahakan
pengendalian intern sedetail mungkin, walaupun tetap ada juga ya penyelewengan
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tetapi kita sudah berusaha dengan mengusahakan formulir maupun dengan sistem
yang sudah diberlakukan.
A : lebih spesifik lagi Bruder, untuk mekanisme pertanggung jawaban dari sistem
pelaporan keuangan terkait piutang, waktu PPDB di unit kerja suatu yayasan itu
sudah terlaporkan dalam laporan keuangan secara umum di yayasan atau laporan
tahunan, apakah sudah diakomodir disitu? Dalm artinya piutang atau tunggakan
yang ada dalam supervisi tadi Bruder
B : yayasan pendidikan ini kan pada satu periode tahun berjalan atau tahun akhir
itukan selalu membuat yang namanya laporan keuangan. Laporan keuangan salah
satunya adalah neraca ya atau laporan supervisi keuangan. Nah disitu ada yang
namanya cost piutang, piutang dalam hal ini itu diperoleh dari siswa-siswi yang
masih menunggak karena kita kan jualan jasa ya, namanya jasa pendidikan.
Piutang itu salah satu sumber angkanya disitu diperoleh dari anak-anak yang
belum membayar, nah itu darimana? Yaitu dari laporan masing-masing unti kerja.
tentu dari unit itu akan kita menginventarisir dan akan memberikan laporan pada
pihak yayasan.
A : jadi sudah diakomodir untuk angsuran atau tunggakan pembayaran sudah di
akomodir dipelaporan itu ya Bruder? (iya). Kemudian bagaimana keadaan piutang
atau tunggakan pembayaran siswa yang terjadi di yayasan pendidikan ini apakah
pengendalian piutangnya sudah berjalan efektif menurut Bruder bagaimana?
B : jadi yang namanya tunggakan itu kan kalau dalam hal keuangan itu periode
tertentu ya tapi bisa juga yang namanya piutang itu atau tunggakan itu dari
periode-periode sebelumnya, maksudnya begini, ketika siswa itu sudah lulus, lalu
sudah berapa tahun yang lalu, lalu piutangnya masih gantung dan sebagainya itu
dengan keputusan pengurus tentu akan diperhitungkan bagaimana untuk
menghapuskan atau istilahnya memutihkan piutang tersebut. Tapi ada juga yang
periode berjalan itu istilahnya dibantu dari dana asong, karena mungkin siswa itu
benar-benar butuh bantuan. Jadi sekali lagi, perlakuan piutang di yayasan
pendidikan x ini dengan visi misi yayasan itu tidak bisa disamaratakan dengan
piutang dalam badan usaha perusahaan ya, pada perusahaan itukan beda, inikan
sekali lagi kita jualan jasa pendidikan lalu nairlaba ya sehingga tidak semata-mata
mencari untung tetapi bagaimana visi misi karya para Bruder disitu berjalan tetapi
juga tidak nombok, jadi seperti itu.
A : kemudian dari data-data tersebut, keadaan piutang yang disebutkan dengan
Bruder ada indikasi resiko yang terjadi? Misal, kalau tadi dikatakan piutangnya
atau tunggakannya semuanya sudah dicatat dilaporan, dan semua data sudah
dicatat dilaporan dari situ masih ada indikasi-indikasi lain nggak dari Bruder atau
ada celah lain ngga darisitu atau pernah ada pengalaman apa disitu?
B ; sesuai dengan keputusan pemerintah, sebenarnya ini kita tidak boleh bukan
menyandra ya tapi apa istilahnya ini menahan STTB atau Ijazah siswa sebenarnya
itukan nggak boleh karena itu istilahnya alat syarat siswa untuk mencari kerja dan
sebagainya. Tapi dalam praktek yang ada di beberapa sekolah ketika siswa
tersebut itu belum bisa melunasi, itu ada yang menjadi jaminan salah satunya
adalah ijazah atau STTB nya. Nah ketika STTBnya itu ditahan, atau mungkin
dititipkan ya bahasa halusnya itu dititipkan kepihak sekolah dalam arti karena
yayasan tidak menyimpannya tetapi ketika siswa tersebut nanti membereskan itu
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nanti ijazah baru bisa diambil. Kalau dikatakan celah itu celah yang seperti apa
mungkin ada satudua yaa karena ini tergantung dari akredibilitas dari tenaga
keuangan itu sendiri, masalahnya yang namanya daftar tunggakan itu kan sama ya
semua yayasan akan dipantau keberadaannya jadi kalau dari tahun ke tahun itu
malah semakin naik, itu akan dipertanyakan tapi kalau menjadi harapan kita
semua piutang itu kan dari waktu ke waktu kan akan turun.
A : nah berartikan ada kemungkinan bahwa dari siswa yang membayar itukan
istilahnya bisa dai tahun ke tahun itukan pasti ada, nah di yayasan ini apakah
sudah ada cadangan kerugian piutangnya Bruder? Artinya sistem pencatatannya
itu, sudah ada belum Bruder? Jadi untuk istilahnya njagani untuk beraga-jaga
bahwa anak-anak ini kemungkinan yang sudah lulus walaupun kita sudah sita
tetapi belum bisa bayar apakah sudah ada?
B : sekali lagi perlu saya tekankan yaa, ini yayasan pendidikan istilahya jualan
jasanya itu pendidikan dan ini karya ker.... para Bruder itu tentu sekali lagi ini
tidak bisa disamakan dengan badan usaha dagang atau perusahaan dalam arti tadi
dikatakan cadangan kerugian piutang begitulah ya karena saya juga belajar
akuntansi jadi paham dan itu nanti akan menjadi cadangan ketika kerugian itu
terjadi saya katakan bahwa ini belum dan tidak. Belum berarti memang tidak ada
cost untuk cadngan itu karena sekali lagi pertimbangan-pertimbangan pengurus
maupun pihak para karya Bruder itu nanti menjadi kesannya bahwa ini seperti non
realaba lagi dan ituan nanti didalam laporan perpajakan itu yang namanya
cadangan kerugian itu dikoreksi fisikal tapi mungkin tidak hanya itu alasan
utamanya bahwa sekali lagi ini tidak bisa disamakan dengan perusahaan jadi
seakan-akan belum ada dan tidak ada.
A : jadi kapan saja siswanya membayar akan tetap diterima untuk mengurangi
piutang itu ya Bruder? Kemudian, apasaja indikasi resiko pada proses sampai
pelaporan piutang tadi keuangan pembayaran siswa baru adakah potensi
penyalahgunaan dari pencatatan sampai dengan pelaporan?
B : mungkin kalau potensi resiko lebih pada ini ya managemen data yang tidak
sesuai dengan sesungguhnya bahwa tadi pembayaran itu sudah melalui perbank,
sedangkan kita itu sebenarnya secara fisik uang kan sudah meminimalisir uang itu
tidak jatuh pada istilahnya tidak diterima langsung oleh tenaga keuangan tapi toh
demikian yang namanya data atau human error itukan pasti akan terjadi nah itu
kadang data yang dipersembahan oleh tenaga administrasi keuangan itu tidak
valid atau mungkin keliru dan sebagainya menjadi tidak cocok atau terjadi selisih
antara uang yang masuk, jadi kalau sebenarnya kalau resiko itu lebih pada resiko
apa ya. Karena kita sudah membangun sistem yang benar-benar komputeris tapi
itu proses, tadi saya katakan dari manual ke komputer itukan juga transisi jadi
secara finansial kita mengamankan dulu kita bayarkan lewat bank sehingga tidak
ada dana langsung yang diterima oleh tenaga keuangan khususnya yang
menggunakan keuangan PPDB ini, sehingga tenaganya .... sekolah itu lebih pda
mengolah datanya. Jadi kesalahan teknis itu ada pada human error datanya.
A : kemudian bagaimana caranya yayasan untuk tau hal-hal kan nanti setlah tau
identifikasi resiko kemudian nantikan ada perbaikan, kemudian bagaimana cara
engetahuinya lagi atau mengidentifikasinya lagi ada resiko-resiko lain ngga yang
terjadi kemudian apakah sudah masuk didalam buku pedoman tersebut karenakan
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kalau identifikasi resiko kan terus erkelanjutan ya tidk bisa berhenti disitu aja.
Nah itu giamana caraya apakah sudah terakomodir di pedoman?
B : perihal monitor untuk keberlangsungan ketertiban mungkin bahasa saya lebih
tepat ketertiban menyajikan laporan yang secara benar itu tentu akan secara
kontinitas atau tidak cukup sekali. Ini tidak bisa kta tumpukan pada satu SDM
tenaga keuangan it merupakan gabungan atau kerjasama yang positif antara
tenaga keuangan antara bank lalu pnanggung jawab di unit, lalu korektor di
yayasan pendidikan pusat maupun dari pihak yayasan. Yayasan dalam hal ini
pengurus, tentu pengurus tidak akan terjun dalam bidang yang kecil-kecil seperti
itu tapi karena pengurus itukan lebih kepada kebijakan dan sebagainya. Pengurus
itu ada yang namnya tadi mnager keungan di bagian finansial dan bagian korektor.
Nah ini yang secara periodik secara kontinueitas yang akan memberikan laporan
ikut memeriksa kepada unit dan memberikan laporan kepada pengurus supaya
nanti ditindak lanjut dan istilahnya akan diberi kan itukan kewenangan pengurus
dan yang lainnya seperti bagian korektor dan sebagainyakan bukan memutuskan
tetapi dia lebi kepada mempersembahkan data yang ada, dari sini nanti secara
periodik pasti akan terpantau. Unit-unit mana yang kiranya tertib atau belum tertib
atau sungguh tertib. Ini sekali lagi karena masa pandemic ya, walaupun kita sudah
mengusahakan secara supervisi jadi supervisi secra pribadi dalam arti ini kan juga
membangun inkredibilits seorang tenaga administrasi keuangan. Bahwa dipriksa it
pasti akan mempersembahkan atau menyajikan laporan yang sebagaimana
mestinya dalam arti yang positif. Tapi dimasa yang lalu ketika sebelum pandemic
covid seperti ini kita yayasan pendidikan ini sudh menjadwalkan atu program
supervisi disemua unit kerja sehingga kemungkinan-kemungkian istilahnya sdm
nya akan melakukan penyelewengan dan sebagainya itu diharapkan sudah kecil ya,
karena secara periodik kita juga akan melakukan pemeriksaan secara teratur
seperti itu.
A : kemudian, pernah nggak Bruder ada pengalaman bahwa ketika supervisi atau
di audit itu ada potensi fraud yang sampai kalau fraud itukan luas ya gitu dalam
proses PPDB atau proses keuangan yang pernah terjadi akhirnya potensi fraud
dalam proses pencatatan yang terjadi saat ini sampai dengan pelaporan tersebut?
B : mungkin saya tidak mengatakanpotensi tapi pernah kejadian, iya. Pernah
kejadian dalam arti kejadian ini menjadi pengalaman yang berharga bag yayasan
pendidikan ini untuk memperbaiki kedepan. Contoh konkrit yang bisa saya
sampaikan ketika dilakukan supervisi oleh bagian yayasan pusat ke unit itu,
bahwa unit itu tidak bisa mempertanggung jawabkan antara data yang seharusnya
masuk berartikan data awal yang istilahnya nanti kalau masuk totalnya sekian,
lalu dikurangi siswa-siswa yang masih menunggak atau dibahasakan piutang lalu
disandingkan dengan uang yang sesungguhnya masuk. Nah itu ada selisih dan itu
tidak bisa mempertanggungjawabkan, nah ini kan sudah bukan potensial lagi
justru dia sudah melakukan hal yang penyelewengan. Kalau dikatakan itu
sampaikan ke undang0undang yayaan tentu yayasan punya kebijakan dalam arti
step-step yang harus dilaksanakan ya, contohnya mungkin saya sampaikah dalam
hal ini yaitu surat SP atau surat peringatan yang pertama, dua dan tiga supaya
langkah-langkah ketika sampai dengan undang-undang dan sebagainya itu kita
memenuhi istilahnya prosedur yang benar tidak serta merta misalkan ketika
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pegawai itu melakukan penyelewengan tanpa babibu langsung kita penjarakan itu
juga menyalahi aturan tentu ada step-step yang ada.
A : kemudian Bruder mungkin kan juga pernah mengikuti proses audit, atau
proses supervisi yang dilakukan oleh auditor dan korektor dan menilai,
menganalisis, menguji itu prosesnya bagaimana dan adakah skenario atau
motivasi, dorongan dan masalah sistem atau kerentanan yang istilahnya
pengabaian dari managemen sekolah karenakan kalau yayasan lebih gampang
memantau ya dan ketika terjun kesana apakah ada skenario atau motivasi atau
kerentanan managemen di unit kerja?
B : kalau titik beratnya pada audit di yayasan pendidikan ini itu berangkat ketika,
bisa dari dua sisi yang pertama dari hasil supervisi memang harus teliti tanpa
adanya audit lalu yang kedua tanpa supervisi unit ini seepertinya wajib dilakukan
audit jadi seperti ini timbul semacam keganjelan atau mungkin ketidak beresan
sehingga mungin langsung kita audit. Penyelewengan itu dengan audit yang kedua
tadi pun yang pertama itu unit tidak tahu ketika kita akan melakukan audit bawa
jadwal teknik iya,kita akan beritahukan tapi nanti akan dibagaimanakan itu tidak,
karena nanti kalau audit itu sudah disampaikan bahwa nanti itu menjadi rekayasa
penyiapan data yang tidak sesungguhnya itu yang terjadi. Nah dari berangkat
audit ini itu nanti akan dilakukan tahapan-tahaan audit sebagaimana mestinya dan
nanti muaranya adalah laporan dan apa istilahnya penyampaian kepada unit kerja
tersebut bahwa dari hasil ini tuh sekian,sekian,sekian termasuk dana yang .... dan
sebagainya.
A : setelah diketahui seperti itu ada nggan Bruder, pertimbangan atau strategi
yang dibuat supaya meneka penyelewengan atau penyalahgunaan itu dan apakah
ada toleransi ketika strategi itu dibuat?
B : oke, tadi saya katakan bahwa hasil audit itu akan dilaporkan dalam arti kepada
pihak yayasan maupun pada unit tersebut. Ya tergantung dari hasil auditnya itu
tingkat presentasi penyelewengannya itu sejauh mana bisa ditindak lanjuti satu
dengan memanggil tenaga panggilan dinas itu pada tenaga administrasi maupun
kepala sekolah yang dari unit kerja tersebut jadi dalam hal ini kalau tadi dikatakan
toleransi ya, toleransi dalam arti apa dulu? Kalau toleransi tentu kita tindak lanjut
dari hasil audit tersebut itu mengandung konsekuensi ya itu tentu ya tadi saya
katakan prosentasi penyelewengan itu sejauh mana dan sejauhmana itu bisa di
pertanggungjawabkan, kalau memang itu menjadi tanggung jawab dari unit tenaga
unit tersebut dalam arti tenaga administrasi tersebut, ya tentu kita akan memonitor
dalam arti penyelesaiannya seperti apa.
A : baik Bruder, secara spesifik peran dari auditor internal, korektor ketika
menilai, menganalisis menguji aktifitas antifraug tadi, menganalisis adanya
kecurangan itu seperti apa tugas dan tanggung jawab auditor dan korektor?
B : di yayasan pendidikan x ini memang ada auditor inernal yang dia akan
melaksanakan tugas wewenangnya sesuai dengan jobnya ya, sekali lagi auditor
finansial ini kan juga berada dibawah manager keuangan dan juga dibawah
pengurus yayasan sehingga tidak punya wewenang untuk memutuskan mereka
hanya bekerja dengan sesuai job dan deskripsi yang menjadi tanggung jawabnya
terhadap pihak manager maupun pihak yayasan, nanti dari pengurus yayasan
maupun dibantu manager keuangan itu akan memutuskan langkah apa yang harus
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dilaksanakan. Jadi dalam hal ini walaupun saya tidak katakan secara detail, bagian
auditor internal akan melaksanakan sesuai dengan tugas dan job dan deskripsinya.
Dia tidak sebagai pemutus keputusan, tetapi selalu terkoneksi dengan manager
keuangan maupun pengurus yayasan.
A: ketika dalam suatu unit kerja, itu ada penyelewenga atau ada kesalahan
bagaimana sih tanggapan atau respon-respon analisi resiko yang terjadi sebagai
aktifitas pengebangan pengendalian resiko untuk piutang itu di unit kerja seperti
apa?
B : mungkin tidak hanya sebatas piutang, tetapi segala sesuatu kalau saya katakan
mungkin ketidak sesuaian atau ketidakpas-an perihal laporan keuangan itu sekali
lagi diyayasan pendidikan pusat ini ada yang namanya korektor, dari pihak
korektor itu akan mengoreksi atau mengkorektor pelaporang keuangan dari
masing-masing unit, ketika terjadi suatu hal yang tidak pas pasti si korektor ini
akan berkonsultasi dengan bagian manager keuangan dan pengurus tentunya ya
nanti akan memberikan surat dinas yang ditandatangani oleh pengurus yayasan
mengenai perihal ketidakpas-an yang terjadi. Inikan sebagai bentuk monitor,
sebagai bentuk prefentif sejak dini supaya apa yang terjadi lebih jauh,
penyelewengan lebih jauh.
A ; kemudian secara spesifik lagi itu bagaimana aktifitas pengendaliaannya
Bruder ketika sistem yang digunakan atau dibangun yayasan ini untuk
menanggapi resiko piutang tadi pada saat PPDB aktifitas pengendaliannya sperti
apa?
B : kalau secara teknis tadi saya katakan bahwa piutang yang ada itu kan bukan
berupa data, dari data itukan nanti akan disandingkan dengan dana yang ada, dana
yang dibayarkan dari piutang yang ada, dari data piutang yang ada itu kan nanti
aktionnya ketika ada pembayaran tadi saya katakan kan pembayaran yang ada
sebenarnya di unit itukan tinggal mengolah data dengan menyandingkan dengn
dana yang masuk. Sebenarnya seprti itu, tadi saya katan human error yang terjadi
pengolahan data itu bukan tidak selalu ya ada juga tenaga yang tidak tertib
sehingga mencatatnya tdak sesuai dengan uang yang masuk. Tetapi itukan
didasari oleh bagian korektor, tentu tindakan teknis yang terjadi ya dengan surat
itu tentu bagian unit itu harus melakukan pembenahan, seperti itu.
A : selain pembenahan itu kalau dari unit surat tagihannya itu dari yayasan
pendidikan ini atau di unit kerja? Karenakan untuk kontroling kan tidak hanya
dari yayasan, kontroling dari unit kerja seperti apa Bruder mengenai aktifitas
pengendalian?
B : kalau tadikan surat tagihan atas piutang itu berangkat dari unit tersebut karena
kita menciptakan sistem atau program itu tagihan itu akan muncu dimasing-
masing unit untuk siswa di unit tersebut supaya bisa ditagihkan. Kedepan kita
sudah mengusahakan secara sistem komputeris juga secara online ketikaa tagihan
itu melebihin 1 bulan, 2 bulan, sudah menunjukkan pada siswa tersebut.
A : bagaimana dengan ketentuan dokumen ataupu kelengkapan transaksi seperti
yang tadi telah dijelaskan seperti surat kesanggupan, kemudian surat-surat lain
yang mendukung yang harus dicatat sesuai dengan akurasi transaksi dokumen
atau kelengkapan transaksi atau jumlah yang dilaporkan dan yang dibukukan
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itukan harus sama Bruder sesuai pertanggungjawabannya nh itu ketentuannya apa
aja secara spesifik harus begini, harus begitu..
B : jadi formulir-formulir yang ada yang mesti harus dilampirkan dalam LPJ tadi
ya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban bagian finansial itu kita sudah
mengusahakan untuk numerik, numerik itu sudah ada nomernya karena itu juga
berangkat dari pengalaman ketika itu tidak numerik, itu bisa disalah gunakan
apapun alasannya entah batal, entah siswa itu tidak jadi masuk, entah slah nulis
sehinga lembar ini batal, tetapi ketika ada numerik, itu entah batal atau tidak
nomer itu akan terikuti ketentuan-ketentuan dasar yang tentu perlu diperhatikan ya
ketika melakukan pelaporan form-form itu akan disusun menurut numerik yang
ada, ketika batal juga harus ada keterangannya, bisa saja formulir yang ada itu
rusak dan sebagainya itukan tidak bisa digunakan akhirnya nah itu juga tetap
harus dilaporkan.
A : bagaimana bentuk kontrol pengawasan validasi, verifikasi, otorisasi kemudian
proses rekonsiliasi data saat peristiwa pembentukan piutang kemudian pemberian
kebijakan atau prosedur dengan membandingkan data satu atau dengan dua data
meninggalkan kelengkapan data itu tadi Bruder.
B : ini berangkat dari ketika PPDB itu berlangsung, jadi PPDB berlangsung
terjadi di bulan apa?, sehingga akumulasinya kan mungkin tidak terjadi PPDB
hanya dalam satu bulan, bisa dua bulan atau tiga bulan bahkan sekolah-sekolah
tertentu itu karena situasi dan kondisi yang ada mungkin mulai bulan januari
sampai bulan juli, ini biasanya karena sekolah-sekolah menunggu siswa yang
datang tapi untuk sekolah-sekolah tertentu kadang menentukan karena jumlah
kursi yang ada itukan berpengaruh juga dengan jumlah siswa yang akan diterima
itu akan memberikan, menyajikan data aiswa yang benar-benar masuk, diterima
ya dalam hal ini, lalu kesanggupannya lalu yang sudah dibayar berapa, yang
belum dibayar yang tadi dikatakan sebagai piutang itu berapa dan itu nanti akan
menjadi dasar pembetukan piutang atau tagihan pada bulan tersebut untuk tahun
ajaran sesuai dengan yang bersangkutan.
A : berarti untuk validasi dari surat kesanggupan itu ada yang harus tandatangan
harus siapa saja
B : di lembar formulir itu tidak serta merta hanya tenaga adinistrasi keuangan ya,
karena biasanya disekolah-sekolah tertentu hampir semua, itu tidak hanya satu
orang karena sebagai bentuk pengendalian juga dalam hal ini jadi pasti lebih dari
satu orang supaya nanti ketika di kurs dan sebagainya itu memang benar-benar
bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini ketika terjadi kesepakatan finansial
dan itu misalkan tadi 25jt belum dibayar semua misalkan baru 20jt berartikan ini
5jt nya masih nunggak atau sebagai piutang, nah 5jt ini tentu akan sebagai tadi
yang dikatakan piutang yang telah divalidassi dari pihak unit pun nanti diketahui
pihak yayasan, seperti itu.
A : itu ada materai atau gimana gitu?
B : eee dilembar kesanggupan itu tentunya ada ketentutan-ketentuan yang harus
dipahami sebelum mereka, tadi yayasan sudah mengatakan bahwa itu sosialisasi
ya kepada pihak sekolah atau kepada calon orangtua murid tentang pembayaran
dan sebagainya itu dengan formulir yang bisa dipertanggung jawabkan termasuk
misalkan bila sudah tandatangan diatas materai, terkait dengan ketentuan
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pelajaran di sekolah pendidikan x ini, karena itu nanti akan menjadi masalah
dikemudian hari. Didalam formulir itu disamakan untuk semua unit, hanya jenis
keuangnya yang berbeda. Dari formulir yang telah ditandatangani itu juga ada
ketentuan bahwa uang yang sudah dibayarkan tentu tidak bisa diambil lagi supaya
ini menjadi konsen orangtua benar-benar minat enggak sekolah disini, seperti itu.
A : jadi surat kesanggupannya itu dari semua unit kerja disini ada berapa itu
semua sama ya?
B : iya sama, karena yang membuat pihak yayasan.
A : kemudian, bagaimana proses yayasan pendidikan ini untuk memperoleh
menghasilkan informasi berkaitan dengan piutang dan bagaimana
mengkomunikasikan tujuan tadi dan tanggung jawab untuk mendukung
berfungsinya pengendalian internal yang sudah disampaikan kepada pihak internal
maupun eksternal
B : sekali lagi ini ya tidak bisa berjalan dari pihak yayasan sendiri atau unit kerja
sendiri, atau kepala sekolah sendiri, kita dalam hal ini harus saling koordinasi pun
dengan bagian korektor dibagian pun dengan bagian korektor dibagian yayasan
pendidikan pusat karena satu dengan yang lain itukan berhubungan, mengerti efek
domino ya, bukan hanya efek domino, karena nanti ketika unit itu tidak bisa
menyajikan data piutang secara benar dan valid itu nanti akan berpengaruh juga di
pusat, begitu juga ketika pusat itu tidak mengontrol, atau tidak ada kontrol dari
korektor dan sebagainya nanti keberadaan piutang itu juga kan ada istilahnya
kapan akan diselesaikan kan itu ada deadlinenya nah itu yang menjadi yang tadi
saya katakan koordinasi, karena dalam lembar tadi misalka itu tidak atau belum
bisa dilunasi atau mungkin 5x pembayaran itu kan ada deadlinenya, nah itu yang
menjadi konsen yayasan itu bahwa korektor masing-masing mempunyai kontrol
sendiri.
A : apakah kontroling dari yayasan itu bisa langsung ke pihak eksternal gitu ya
atas konfirmasi oh ini piutangnya si anak A ini sekian kemudian itu apakah boleh
dikonfirmasi dengan pihak eksternal?
B : pernah terjadi dalam hal ini berkaitan dengan audit dan supervisi ya karena
ketika penyajian data itu meragukan itu perlu konfirmasi pun demikian
pembayaran denga sistem bank kan itu kadang apa yang dibayarkan dengan yang
tercaytat itu beda nah itukan bukan berarti langsung kita curiga, ttapi justru ini
untuk konfirmasi dan klarifikasi supaya sesuai dan itu pernah terjadi.
A : berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi sistem berbasi IT dan apa
nih yang sedang dibangun dari yayasan pendidikan ini untuk proses piutang ketika
saat PPDB?
B : yayasan pendidikan x ini masih dalam proses transisi seperti yang saya
katakan, seperti dalam program terkait dengan keuangan terkait dengan PPDB,
karena nantikan kalau yang namanya program komputeris itukan tidak bisa berdiri
sendiri ya dalam arti terkait dengan pendaftaran, dengan kurikulum ini satu
kesatuan. Yayasan pendidikan x ini sedang mengusahakan khususnya bagian
finalsial kalau saya boleh katakan parsial finansial terkait dengan PPDB itu nanti
akan ngelink dengan jumlah piutang atau tunggakan atau dana yang masih harus
dipertanggungjawabkan dana yang mesti harus dibayarkan oleh calon siswa atau
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calon orang tua siswa itu dengan kemajuan IT itu tidak harus datang ke sekolah
tapi bisa dengan hp dan sebagainya atau disebut secara online begiru.
A : berarti secara detail Bruder, modern sistem kemudian alur komunikasi mulai
dari mencatat memproses, menyimpan data, melaporkan piutang, dari pihak
sekolah itu seperti apa dan bagaimana secara logikanya?
B : bahwa sumber data yang diperoleh itu dimulai dari PPDB, dari PPDB itu ada
lembar kesanggupan, yang mana dalam lembar kesanggupan itu menjadi
tanggungjawab dari calon siswa, dari data tersebut lalu direkap oleh unit kerja
yang bersangkutan, lalu dilaporkan ke yayasan, dari yayasan akan divalidasi lalu
akan di approve lalau itu nanti akan menjadi tagihan di perbankan ketika siswa
atau orangtua itu membayar. Jadi langkahnya seperti itu.
A : kemudian untuk surat kesanggupan tadi kan disampaikan bahwa kedepan akan
masuk ke modern sistemnya yang disampaikan.
B : ya. Ini sudah ada percontohan satu unit, tetapi sudah model online.
Masalahnya kan untuk online ini itu mengandung konsekuensi dengan situasi dan
kondisi yang ada. Makdusnya begini, seperti uang sekolah itukan 95%
pembayaran dilakukan di bank karena kondisi dan situasi sekolah itu
memungkinkan, bank nya juga dekat dan bisa mengakomodir. Tapi, ada sekolah
yang situasi dan kondisinya di pelosok itu tidak memungkinkan untuk melakukan
pembayaran di bank. Karena harus ter dulu, jadi malah tidak efisien ya. Seperti
halnya formulir tadi, ketika formulir itu bisa langsung kenapa harus online, kalau
situasi dan kondisi sekolahnya itu memang tidak memungkinkan untuk berbasis
IT.
A : kemudian menurut Bruder, bagaimana penerapan metode pengakuan piutang
yang berdasarkan dengan prinsip akuntansi yang diterima dan yang dipakai
yayasan pendidikan ini sudah efektif atau sudah memenuhi kebutuhan
pengendalian piutang, metode pengakuan piutangnya itukan ada metode secara
langsung, atau tidak langsung, prinsip-prinsip aakuntansi itu Bruder, menurut
Bruder itu sudah berjalan efektif atau belum, dan sudah sesuai dengan kebutuhan
ketika mengurus atau mengawas tentang pelaporan piutang ini tuh udah sesuai
atau belum?
B : yayasan pendidikan ini kan disamping transisi juga pembenahan ya dalam arti
tidak serta merta langsung ini sudah fix, ini sudah sesuai tidak bisa dikatakan
seperti itu, karena mungkin pertimbangan dan faktor-faktor dari pengurus. Namun
demikian kalau kita bicara piutang, dari waktu ke waktu yang saya ketahui bahwa
piutang siswa itu bisa dipertanggunga jawabkan, bisa disajikan, diselesaikan
dalam arti entah siswa itu akhirnya membayar atau dibantu fari dan asong maupun
sumbangan yang lain atau eman g keputusan pengurus masukan dari pembina dan
pegawas itu dihapuskan atau diputihkan, jadi kalau dikatakan prinsip-prisip itu ya
tidak bisa disamakan dengan perusahaan dagang, jangan sampai nanti gara-gara
piutanga dan sebagainya itu mengabaikan visimisi dari yayasan pendidikan itu
sendiri, karenakan untuk penelitian ini mencermati piutang tetapi dalam hal ini
kan saya harus berbicara menyeluruh atau makro ya karena ini tidak serta merta
hanya fokus kepad piutang saja tetapi itu bagian didalamnya iya, perlu diketahui
bahwa kehadihar Bruder-Bruder ..... yang di karya kerasulan itu punya visimisi
tentunya ikut mencerdaskan anak bangsa. Itu yang perlu digarisbawahi juga.
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A : kalao motedanya itu untuk pencatatan pembukuannya itu masih pakai apa
Bruder? Akrual atau cashbasis Bruder?
B : kalau yang berjalan selama ini cashbasis ya
A : kedepan ada inovasi atau apa dari cahbasis itu atau ada kekurangannya apa,
kelebhannya apa?
B : ya begini ya, tadi saya katakan kalau yayasan inikan sedang berbenah, sedang
transisi dan sebagainya kan yang saya katakan bahwa laporan itu bisa disajika,
bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa diselesaikan, nah kalau mengacu nanti
kedepannya akan akrual itu nanti melalui pertimbangan-pertimbangan pengurus,
pengawas dan pembina. Karena yayasan ini bisa berjalan, itu kan tidak melulu
keputusan pengurus, tapi ada dari pengawas juga. Dalam hal ini nanti ketika
ditentukan ketika pencatatan secara akrual itu juga perlu disampaikan latar
belakang atau landasan dasarnya sehingga bisa secara akrual, sperti tiu.
A : kemudian Bruder, bagaimana pengembangan sistemnya yang disampaikan itu
kan ada peralihan, nah itu nanti untuk mengonrol akuisisi, pengembangan dan
pemeliharaan aplikasiya teknologi baru yang mendukung pengendalian piutang ini
seprti apa?
B : kalau ditanya metodologinya mungkin lebih tepatnya ini kan hal baru ya kita
berpindah ke program koputeris itukan hal yang baru terkait dengan pencatatan
piutang itu tentu lebih kalau dalam hal ini itu dipantau karena kita belum bisa
membndingkan karena kita belum pernah pakai beberapa program kan belum.
Yang lalu kan sebenarnya manual yang dikomputerkan, untuk kedepan mungkin
untuk saya ini disamping monitor tapi juga nanti kita dipembenahan sistem itu
tadi.
A : bagaimana aktifitas pengendalian tekologi yang mencakup infrastruktur
teknologi apakah akan menggunakan server, plot, atau apa yang berbasi IT, dan
sumber daya managemen keamanannya, seperti apa, prosesinya seperti apa,
pengembangannya itu seperti apa? Di buku tentang pengendalian piutang itu
B : dalam hal ini kan kita sudah menunjuk satu vendor yang dipercaya untuk
mengelola program keuangan bahwa didalamnya juga termasuk piutang tadi.
Kalau dikatakan bagaimana secara keamanan dan sebagainya tentu kita ketika
membuat perjanjian MOU dengan vendor satu ini, itu sudah meliputi hal-hal yang
tadi sudah disampaikan.
A : kemudian untuk keamanan proses managemennya ini ketika membuat sistem
baru inikan ada sub proses nya, kas kontrol aksesnya itu apakah bermutasi
kemudian distem operasinya seperti apa, perangka lunaknya, jaringan, terhadap
buku pengendalian piutang ini?
B : jadi program keuangan yang kita gunakan ini sudah memperlakukan prasyarat
ya dan itu juga dilengkapi dengan pengendalian keamanan. Ketika unit kerja
sekolah x itu kan ada password dn kode keamanan masing-masing yang hanya
bisa dibuka oleh unit kerja. Lalu dengan yayasan pendidikan pusat melalui
korektor-korektor itu dengan kewenangannya untuk pengurus dan manager
keuangan itu bisa membuka semua unit untuk memonitor. Begitu juga kepala
sekolah sebagai penanggung jawab itu juga punya password yang bisa membuka
apa yang dikerjakan oleh tenaga administrasi keuangan mengenai piutang dan
sebagainya. Sehingga, secara termonitor sudah pasti. Lalu itu bukan hanya tingka
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sekolah tetapi juga perwakilan maupun tingkat pusat. Dan sekali lagi program
keuangan, lepas didalamnya itu juga ada pencatatan piutang, itu juga terkait
program keuangan yang dilaksanakan oleh yayasan pendidikan ini itu bersyarat ya
dalam arti berangkat dari unit dulu lalu ke prwakilan lalu ke pusat.
A : untuk perangkat lunaknya itu seperti apa Bruder, maksudnya online, atau
harus ngirim data atau gimana?
B : kita dengan menggunakan kecanggihan IT dengan kita menunjuk vendor tadi
ya tentu dengan perimbngan tertentu itu kita mengusahan online atau realtime ya,
karena dengan begitu ketika satu unit menginput satu data itu bisa langsung dilihat
di pusat. Idelanya kan seperti itu.
A : itu web base atau bagimana?
B : itu sudah termasuk dalam vendor perjanjian MOU yang kita tunjuk ya.
A : maksudya itu website atau pakai yang www apa gitu atau pakai yang software
yang harus dicopy
B : oh tidak, jadi kita sudah menggunakan LAN internet yang seperti google, dan
lainnya yangsudah ada jaringan internet gitu. Sehingga kita tidak perlu menginstal
dan sebagainya. Sehingga sebenarnya dimanapun kita berada asalkan ada jaringan
internet dan kita tau passwordnya kita tetap bisa melaksanakan itu. Itu salah satu
kelebihan yang diberikan oleh vendor tersebut.
A : menurut Bruder apakah sistem yang digunakan oleh yayasan pendidikan ini
untuk pengendalian internalnya sudah memenuhi kebutuan secara sistem atau IT
ya? Apakah sudah diterima secara efektif dan efisien?
B : kalau ditanya seperti itu bahwa ini kan masih dalam transisi dan kita masih
menggunakan satu program ini jadi belum bisa mengevaluasi secara keseluruhan
kalau ditanya soal hal itu. Tapi bahwa kita selalu mengendalikan agar supaya
tidak terjadi fraud yang sudah menjadi konsen yayasan ini.
A : kemudian model .....nya yang nanti akan disistemkan yang relevan sesuai
dengan kebutuhan itu seperti apa Bruder?
B : kalau gambaran yang bisa saya berikan dalam program ini itukan nanti akan
meliputi laporan keuangan yang sudah tersaji itu juga dengan laporan supervisi
yang masalalu kita kerjakan secara manual yang dikomputerkan itu nti secara
sistem akan tersajikan dengan sendirinya. Tapi pengendalian dari pusat tetap kita
jalankan dan bagaimanapun karena ini uang masyarakat ya, sehingga biar
bagaimanapun sudah menggunakan sistem dan sebagainya itu pengawasan akan
selalu kita laksanakan dan tentu dengan cara yang lebih efektif.karena kita sudah
by program tidak manual lagi, masalahnya dengan proram transisi inikan kita
belum bisa menyampaikan dalam wawancara ini ketika bentuk teknisnya seperti
apasih, seperti itu.
A : berarti teknis yang tadi itu memberikan efesiensi, meningkatkan aksesbilitas
informasi ya Bruder untuk mendukung pengendalian internal ini. Kemudian untuk
sistem in, apakah sudah mengidektifikasi dari progres awal itu tepat waktu Bruder?
B : kalau ditanya tentang saat itu, terkait laporan keuangan idealnya iya. Jika saya
kembalikan ke penanya, ini kan pasti butuh ktertiban dari masing-masing tenaga
administrasi diunit. Kalau dari unitnya tidak tertib menginput tentu itu juga akan
menghambat. Tapikan dari presisi itu kita kan sudah mengunci tanggal-tanggal
secara realtime. Jadi ketika SDM tertentu itu malas, dia tidak tertib, itu tidak bisa
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menginput data belakang. Itukan sebagai bentuk pencegahan supaya pencatatan
realtime dan online itu bisa berjalan sebagaimana mestinya.
A : bagaimana akse pengendalian sistem outputnya sistem komunikasi dapat
digunakan dan dapat dipahami oleh pihak internal dan eksternal yayasan
pendidikan ini Bruder?
B : kalau untuk itu perlu saya sampaikan gambaran secara umum supaya menjadi
jelas, bahwa program laporan keuangan ini nanti akan bermuara pada laporan
keuangan dalam arti yang standar ya seperti neraca, laporan laba rugi, dan itu
nanti akan bisa terbaca secara instansi maupun secara per unit ya, sehingga
masing-masing unit dan perwakilan dapat membaca dengan online dan realtime
kalau kita tertib. Lalu untuk keaman atau tidaknya tentu terkait dengan vendor
yang kita tunjuk ya tidak jatuh ke tangan orang yang perlu itu perlu kerja sama dri
pihak program. Kedua informasi ke orang tua sesuai dengan kebutuhannya ya
misalkan kalau orangtua akan membayar tagihannya itu akan jadi mdah diakses
melalui berbagai fasilitas. Dengan begitu kita kan memotong waktu dan jarak dan
kedua kita bergerak gogreen ya supaya tidak banyak memakai kertas, tentu untuk
sekolah dengan situasi dan kondisi yang masing-masing.
A : kemudian dari sistem yang sudah dibangun, tanggapan dan respon dari unit
kerja tentang program pengendalian piutang berbasis sistem itu seperti apa?
B : sekali lagi yang bahwa yang namanya perubahan itu pasti akan timbul pro dan
kontra, untuk program keuangan atau diluar program keuangan. Masalahnya, pro
dan kontra itkan kita olah, tentu yayasan dalam hal ini punya kebijakan dan
wewenang mensosialisasikan sehingga program ini bisa dierima dan memberikan
respon yang positif. Jadi program keuangan yang kuta buat ini bukan program jadi
tetapi kita meng-create sesuai dengan situasi dan kondisi yayasan pendidikan x ini.
Sehingga nanti catatan piutang dan sebagainya itu nanti akan dikondisikan
menjadi informasi yang tepat dan bisa dimengerti oleh unit, hal ini kan perlu kita
komunikasikan dan sosialisasikan tidak cukup satu dua kali tetapi mencakup
semua unit kerja karena mau tidak mau program ini kan ditujukanuntuk semua
unit, jika sebuah program tidak kita sosialisasikan dengan baik tentu nanti
pemahamannya akan kurang, sehingga ada pro dn kontra yang tidak imbang tadi.
Tapi yang jelas pihak yayasan dngan situasi dan kondisi pandemi seperti ini kita
tidak kurang-kurang untuk memberikan sosialisasi baik itu secara personal
maupun secara rasikal.
A : kemudian dari yayasan pendidikan itukan ada tindakan korektif, kembali
dalam kebijakan dan prosedur, nah itu tersistemkan atau berupa apa?
Tanggapannya itu lisa, tertulis, atau sudah disistem itu ada box flow nya atau
gimana Bruder?
B : tanggapan pengurus yayasan terkait dengan program ini kan masih transisi,
bahwa pemahaman penjalankan program itu masih seperti ini tntu yayasan dan
pengurus paham. Tapi kalau ditanyakan bagaimana responnya itukan ini belum
final, ini masih dalam proses.
A : maksudnya kan dari pelaporan tadi itu disampaikan akan dikoreksi aleh
korektor, maupun pihak yayasan, nah itu untuk koreksinya itu disampaikan secara
lisan, tertulis atau sudah ada dalam sistem?
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B : bahwa itu ada record nya itu tentu ada dalam program itu ada, sehingga bila
laporan itu tidak sesuai misalkan pengajuan dan sebagainya itu dikembalikan dan
tercatat. Karena itukan mungkin karena manual akan memakan waktu, harus
dikembalikan dan sebagainya, dengan program ini kan disamping online dan
realtime jadi ketika hari itu juga dikembalikan ada record dan memonya itu pasti
akan dibaca. Inipun juga disampaikan pada pihak pengurus yayasan bahwa ini
suatu bentuk komunikasi dari yayasan ke unit maupun perwakilan sehingga
bahwa suatu program yang baru itu selalu kita koordinasikan.
A : evaluasi yayasan pendidikan ini terkait pelaporan terkait dengan pelaporan
supervisi terkait pengendalian piutang tersebut apakah sudah andal?
B : untuk laporan supervisi itu kedepan kita akan programkan dalam sistem
keuangan ini, tapi yang sudah berjalan kan itu sudah dikerjakan oleh unit secara
manual dengan disndingkan dengan program keuangan karena itu nantikan harus
di cocokkan dengan uang yang sungguh masuk, dari hasil itukan nanti akan
dilaporkan kebagian pendidikan pusat dan akan dikoreksi. Misalkan nanti hasil
dari supervisi itu tidak ada selisih, dapat dikatakan 80% itu valid, sehingga bisa
dikatakan akurat dan sebagainya. Begitu ada selsisih nanti akan dikoreksi oleh
bagian pusat apakah ada kejanggalan itu perlu dilakukan tindak lanjut.
A : tindak lanutnya tadi berupa apa Bruder?
B : tindak lanjutnya tentu dri bagian korektor akan memberikan laporan bahwa
laporan supervisi ini perlu ditindak lanjuti dengan klarifikasi atau kalau perlu
langsung audit.
A : itu manual atau sudh tersistem Bruder?
B : untuk saat ini masih manual.
A : manualnya lebih ke tertulis? Kemudian untuk sistem pengendalian internalnya
piutang atau digunakan saat PPDB yang efektif dan efisien di yayasan pendidikan
ini memnuhi itu bagaiman?
B : klau menurut saya tentunya kalau itu sudah masuk dalam sistem program itu
akan berjalan dengan sendirinya, dalam arti saya mengadopsiprogra keuangan di
perbankan, itu seorang teller dia itu sebagai pelaksana dia akan melaksanakan
sistem yang sudah ada dalam program perbankan. Ketika dia melakasanakan
tugasnya sebagaimana mestinya maka pengendaliaan dalam pekerjaajnya itu akan
mudah. Tapi jika dia menyeleweng dan sebagainya itu juga akan menjadi mudah.
Masalahnya sekarang program belum seluruhnya jadi, masih mengutamakan
bagian finansial untuk pitang kan masih dalam proses. Jadi menurut saya kalau
dari awal PPDB itu sudah mulai terbentuk piutangnya karena mungkin belum bisa
membayar, dan itu nanti akan termonitor secara periodik dan dilakukan secara
sistem juga. Angka piutang itu nanti akan muncul di neraca
A : jadi nanti otomatis dari mulai PPDB, wawancara itu sudah mulai terdetek ya
Bruder
B : ya, karena sebenarnya ilmu akuntansi itu piutang kan muncul ketika transaksi
kan, kalau kita membahsakan dalam kegiatan itu ya ketika PPDB itulah transaksi
teradi.
A : terakhir ni Bruder, tadi seperti yang Bruder sampai kan itu kan bentuk desain
atau strategi anti fraug untuk piutang atau tjggakan ketika mulai PPDB, nah
aoakah desain dan strategi in dapat diaplikasikan di yayasan pendidikan ini?
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B ; itu bisa ya hanya memang kalau boleh memberikan catatan, sebuah desain ini
tadi harus disesuaikan dengan visimisi dari para budaya kerasulan efisay yakarena
mau tidak mau yayasan ini akan selalu berjalan dengan visi misi tersebut. Kalau
ini nanti tidak sejalan, sedesain bahawa jalan perusahaan tidak sesuai itu nanti
nggak akan klop. Itu yang peru dipegag supaya, selama yayasan pendidikan ini
tetap berjalan sesuai visi misi dari awal sampai nanti panjang setiap masa ini
karena memang karya kerasulan dengan visi misi yang sudah ada. Tentu desain
program yang anda maksudkan tadi akan menyesuaikan visi misi yang ada terkait
dengan bagaimana piutang itu dikelola secara baik dan benar dan bisa
diprtanggungjawabkan.
A : kalau boleh tau ih Bruder, visi misi dari yayasan pendidikan ini apa sih?
B : secara garis besar itukan kehadiran paragude itukan juga bergerak dibidang
pendidikan, secara garis besar tentu akan ikut mencerdaskan pendidikan anak
bangsa
A : tidak melihat suku, ras dan ini ya
B : ya, dan perlu saya tekankan sekali kagi ya supya anada yang akan menyusun
ini suoaya nanti titahnya jangan sampai siswa siswi itu tidak bisa hanya gara-gara
uang akan disebut sebagai piutang. Nah ini jangan sampai bertabrakan, tapi bisa
sejalan gitu lho penelitian anda dengan visi misi, kenapa sih di Yayasan
Pendidikan X itu istilahnya mengolah uang masyarakat lalu dikembalikan ke
masyarakat juga itu tetap bisa eksis?, nah itu seperti itu. Beda dengan perusahaan
ya.
A : berarti artinya bahwa uang yang dikelola dari para siswa itu dengan kebutuhan
yan lainnya itu berbeda-beda ya Bruder? Sesuai dengan visi misi tadi ya. Baik
Bruder terimaksih untuk waktunya, melalui wawncara ini semoga dapat
bermanfaat untuk yayasan pendidikan ini. Begitu Bruder terimaksih.
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Responden 4 : Korektor Yayasan Pendidikan X

A: selamat malam pak diktor, saya Nike Melinda Wijaya dari program studi S1
fakultas ekonomi dan bisnis Unika Soegijapranata akan melakukan penelitian
yang berjudul Analisis Sistem Pengendalian Internal pada Piutang atau
Tunggakan Pembayaran Siswa di yayasan pendidikan. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis sistem pengendalian internal untuk piutang atau tunggakan
pada Penerimaan Peserta Didik Baru dan mengevaluasi kebutuhan sistem
pengendalian internal Penerimaan Peserta Didik Baru sebagai bagian dari desain
anti fraug untuk piutang atau tunggakan dari pembayaran siswa. Peneliti saya
disini meminta bantuan dan kesediaan pak diktor untuk berpartisipasi dalam
penelitian ini, untuk mengawalinya mohon untuk pak diktor memperkenalkan diri
Nama, mungkin umur, pendidikan, jabatan dan masa jabatan di yayasan
pendidikan ini. Silahkan....
B: selamat malam, terimakasih mbak nike, nama saya A, umur saya 36 tahun,
pendidikan saya S1 Sistem Informasi Komputer, saya di Yayasan Pendidikan X
sudah -+ 15th, dan untuk di yayasan pusat ini saya masih 5tahun ya, sisanya -
+11th saya ditugaskan di unit karya Yayasan Pendidikan X ..... . oke, terimakasih
A: kita mulai wawancara hari ini, yang pertama apakah ada seperangkat aturan
seperti pedoman atau aturan yang tertulis dengan jelas dan mudah dipahami oleh
unit kerja di yayasan pendidikan ini?
B : untuk seperti yang disampaikan mbak nike, pedoman keuangan di Yayasan
Pendidikan X setahu saya serta pengalaman saya diuinit kerja maupun dikantor,
Yayasan Pendidikan X sangat luar biasa ada aturan keuangan atau pedoman yang
sangat mudah dipahami oleh unit kerja maupun staff di Yayasan Pendidikan X itu
sendiri.
A: oke, pak A bisa menjelaskan secara umum untuk sistem tata kelola dan sistem
pengendalian internal yang ada diyayasan pendidikan ini seperti apa?
B: kalau diyayasn pendidikan juga umum ya mbak sama seperti di yayasan
pendidikan lain saya yakin, yang pertama tentu dari pihak sekolah itu ada bagian
staff tata usaha yang mengurusi penerimaan uang sekolah dari orangtua murid
dari situ tentu berdasarkan pedoman keuangan yang sudah diterapkan di yayasan
dari sekolah tersebut menyesuaikan laporan-laporan yang diminta oleh pihak
yayasan itu dari sisi sekolah. Dari situ akan muncul laporan-laporan yang
sekiranya dapat dipertanggung jawabkan.
A: dari adanya buku pedoman tadi, kemudian sistem tata kelola sitem
pengendalian yang ada di yayasan pendidikan ini bentuk evaluasi dari ketiga hal
tersebut itu seperti apa dan bagaimana jika mengetahui ternyata dari situ ada
penyimpangan atau pelanggaran, kemudian apasih tindakan dari yayasan
pendidikan ini?
B: maksudnya penyimpangan itu penyimpangan petugasnya atau kejadian di
sekolahnya, orang tua murid, atau bagaimana ini?
A: semuanya, mislnya kalau dari pedoman tadi pedoman itu mengatur tentang apa,
apakah itu dilaksanakan sepenuhnya oleh unit kerja kedian dari situkan tidak
hanya mengatur unit kerjanya, bagaimana orangtuanya itukan mungkin ada, nah
itu apakah sudah dipatuhi, kemudian bentuk evaluasinya itu seperti apa?
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B: kalau menurut say mbak nike, yang pertama pasti ada beberapa faktor yang
bisa dikatakan menyimpang tadi yang pertama saya menggaris bawahi di orangtua
siswa itu sendiri yang menurut saya menyimpang adalah sudah ada pemberitahuan
bahwa spp harus dibayarkan pada tanggal sekian namun ternyata tidak dijalankan
nah dari situ berdasarkan pedoman sekolah akan mengevaluasi bahwa mungkin
nanti setiap tiga bulan sekali atau tiap tengah semester atau sebelum terima raport
orang tua diberikan informasi kembali agar segera membayar uang SPP tersebut
itu dari sisi orangtua, dan kalau dari sisi unit itu sendiri atau dari tenaga
administrasi saya kira tidak begitu bisa dikatakan menyimpang dalam hal ini itu
ya dalam proses mengurus dari berbagai dana itu sendiri namun memang
beberapa kasus karna kondisi dan situasi mungkin ada beberapa yang
menyimpang.
A: nah ketika diketahui adanya penyimpangan tadi, tindakan dari yayasan atau
dari unit kerja itu seperti apa?
B: yang pasti mbak nike, dari yayasan setiap tahun ada supervisor yang datang
ada pemberitahuan bahwa ya tentu ada penilaian atau pengecekan laporan di unit
kerja masing-masing. Itu dari sisi yayasan sudah punya format khusus untuk
melakukan pengecekan atau evaluasi dari setiap tahun unit kerja tersebut, dari situ
formula yang sudah dibuat oleh yayasan bisa mengetahui kondisi sekolah tersebut
tunggakannya berapa, kondisi keuangannya seperti apa, juga kinerja dari petugas
tata usaha itu sendiri. Kalau ada hal-hal yang dianggap sangat menyimpang kita
juga ada tim auditor internal yang nantinya akan mengurusi penyimpangan-
penyimpangan tadi.
A: kalau dari pengalaman pak A ini, seperti apa budaya organisasi yang dibangun
di yayasan pendidikan ini?
B: kalau di Yayasan Pendidikan X kita ada ikut yang namanya Bruder B, jadi
kalau budaya kita dasarnya ada terimakasih, perhatian, mungkin ini tidak ada
hubungannya ya tapi ini menjadi budaya dasar kami untuk melayani siswa,
orangtua, bahkan staff kantor satu sama lain dan saling menghargai. Dengan
saling menghargai itu pada saat yayasan ada pedoman atau aturan dan tentu ada
kebijakan pula yang mungkin terjadi mungkin kita bisa memahami dan sama-
sama satu visi misi untuk pendidikan itu sendiri. Dalam keuangan otomatis sama-
sama yok mengurangu tunggakan dengan cara sesuai pedoman yayasan, jika ada
penyimpangan saya kira bisa diselesaikan secara internal.
A: untuk budaya organisasi tadi nih bagaimana peran dan komitmennya dari
yayasan pendidikan ini untuk penanaman integritas, nila-nilai etika, kompetensi,
struktur dan elemen untuk akuntabilitas pengendalian internal din unit kerja?
kemudian apa pengaruhnya nilai-nilai tadi terhadap budaya pengendalian
organisasi?
B: wah lha itu tadi, menurut saya sam sih kalau kita mempunyai visi misi yang
sama kita mempunyai 10 keutamaan dari Bruder B yang ditanamkan kepada kita
semua karena tidak hanya guru, tapi siswa pun juga ditanamkan itu jadi menurut
saya secara umum sangat mendukung satu sama lain.
A: berarti nilai-nilai tadi sangat berpengaruh ya dalam budaya organisasi yag
berada dalam yayasan pendidikan ini?
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B: sangat berpengaruh mbak, karena kita ini yayasan pendidikan ya, lebih
tepatnya mendidik sebaiknya tidak hanya memberikan ilmu yang umum saja juga
kalau di jawa ini ada yang namanya Unggah-Ungguh atau tata krama. Itu yang
saya kira menjadi kekuatan di yayasan pangudu luhur.
A: untuk secara umum, bagaimana bentuk struktur organisasi yang ada di yayasan
pendidikan ini?
B: saya kira umum ya mbak sama seperti yang lain, yang saya tahu tentu ada
pengurus Yayasan Pendidikan X disitu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan ada
juga staff kantor dan dari divisi-divisi lain. Untuk unit kerja ada kepala sekolah
dan staff.
A: untuk lebih spesifik lagi ya pak, bagaimana dengan sistem pengendalian
internal dan sistem pengelolaan terkait PPDB di yayasan pendidikan ini.
Kemudian struktur wewenang atau otoritas dari pelaporan PPDB itu seperti apa?
B: untuk masalah PPDB mbak, kita disini masih menyerahkan ke unit kerja
masing-masing untuk proses PPDB. Secara pedoman khusus kita tidak ada,
karena di Yayasan Pendidikan X ini dari 95 unit kerja ini tidak semua levelnya
sama. Mungkin ada yang sekolah subuh, yang minus, atau ditengah-tengah. Dari
tiga perbedaan level tersebut model PPDBnya pasti berbeda, cara menerima dan
promosinya itu sangat berbeda-beda. Jadi terus terang, setau saya masih secara
umum intinya kita menyediakan pedoman keuangan yang umum untuk
memfasilitasi unit kerja untuk melaksanakan prose PPDB.
A: jadi untuk wewenang dan otoritasnya ada di unit kerja ya?
B: iya, dalam hal ini wewenang untuk PPDB ya, selama 15th ini saya kira pihak
yayasan tidak ikut campur untuk siswa tersebut harus masuk dimana, itu tidak.
Jadi pihak yayasan itu hanya menerima hasil dari PPDB.
A: untuk pak A ini pengalamannya, seperti apa yayasan pendidikan ini
menetapkan tujuan dalam kegiatan PPDB di unit kerja? asda tujuan khusu tidak,
apa yang harus dicapai berkaitan dengan PPDB?
B: kalau melihat visi misi dari Yayasan Pendidikan X saya kira tujuan khususnya
itu pelayanan pendidikan di yayasan katholik ya karena banyak anak-anak yang
dari sekola-sekolah atau daerah yang pedesaan itu mungkin membutuhkan sara
pendidikan, dari ini visi misi yang utama adalah melayani kaum yang lemah di
Yayasan Pendidikan X juga ada sekola-sekolah yang dikatakan unggulan bisa
memberikan hal yang positif dari Yayasan Pendidikan X itu sendiri.
A: inikan ketika menentuka tujuan itu pasti ada resiko, bagaimana cara atau peran
yayasan pendidikan ini untuk mengidektifikasi, menilai atau melihat resiko-resiko
oh, ketika tujuan ini dibentuk itu berkaitan dengan PPDB berpengaruh apa nih di
piutang ataupun saat PPDB itu terjadi di unit kerja?
B: pasti ada resiko ya mbak, contoh konret itu di salahsatu SMP ditempat kita,
disitu merupakan salah satu sekolah yang bisa dikatakan unggulan dari sisi
akademis maupun penerimaan finansial dan itu sangat mendukung Yayasan
Pendidikan X sebenarnya juga mendukung unit kerja lain karena kita ada istilah
subsidi silang. Namun, ada resiko atau kendala dari orangtua murid yang
sekiranya kurang mampu dan pengen disitu itu mungkin ada yang merasa ‘kok
sekolahnya mahal, kok sekolahnya tidak bisa murah’ istilahnya seperti itu dari hal
seperti itu memang perlu adanya penjelasan biasanya dari pihak yayasan
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memberikan pengarahaan pada saat undangan calon orangtua murid untuk sekolah
di unit karya tersebut. Jadi kita selali menjelaskan visi misi dari yayasn Yayasan
Pendidikan X, lebih tepatnya visi misi disekolah itu sendiri. Jadi kita pasti
menerima anak yang ‘mohonmaaf’ miskin, namun kita juga menerima anak yang
secara ekonomi tercukupi.
A: dari yang telah disampaikan, apakah tujuan besrta penilaian resiko tadi sudah
tertuang secara tertulis? Kalau tadi kan ada sapaan dari yayasan pendidikan ini ya
ke unit kerja, tetapi secara tertulis itu apakah sudah ada? Terus jika secara tertulis
sudah ada, sejauh ini npenerepannya seperti apa?
B: kalau secara tertulis, setahu saya belum ada mba. Karen itu menyangkut visi
misi, ya tertulisnya visi misi itu. Jadi visi misi itu kita jelaskan bahwa kita
mengedepankan siswa-siswi yang miskin untuk bisa menikmati pendidikan.
Namun secara tertulis yang seperti tadi disampaikan mbak nike, ‘oh sekolah ini
harus menerima anak level ini’ itu ndak ada.
A: pak, dari buku pedoman keuangan di yayasan pendidikan ini apakah sudah
mengatur kaitan dengan pengendalian dan pelaporan piutang atau tunggakan
orangtua murid dan jika sudah ada, bagaimana penerapannya? Terkait
pembayaran uang SPP atau UPP itu apakah ada standarisasinya atau tidak di buku
pedoman?
B: sekali lagi, kalau umumnya kita ada pedoman khusus untuk PPDB ya
khususnya untuk pembayaran UPP berapa, SPP berapa, bahkan diangsur berapa
kali itu kita ada, bahkan dituangkan di blanko kesanggupan UPP itu kita ada
aturan normatifnya berapa kali, namun sekali lagi seperti tadi yang saya
sampaikan diawal, bahwa sebenarnya untuk otonomi PPDB itu menjadi tanggung
jawab penuh sekolah itu sendiri. Karena beda-beda, belum tentu sekolah A sama
dengan sekolah B karena level ekonominya beda, jadi tidak mungkin sekolah A
yang kaya itu ngangsurnya 5x itu tidak mungkin, terus sekolah yang level
ekonominya lebih rendah itu lebih sedikit tidak mungkin pastikan ratenya akan
lebih panjang. Itu menjadi kebijakan yayasan yang diberikan oleh sekolah yang
penting sekolah dapat mempertanggungjawabkan.
A: menurut pak A kualitas SDM di yayasan pendidikan ini ketika melaksanakan
peran, tanggungjawab, kemudia kommitmen, terhadap integritas dan nilai-nilai
etika yang tadi sudah disampaikan lewat budaya organisasi lewat 10 keutamaan
B: pertanyaannya bagus, karena saya dulu dari salah satu petugas administrasi.
Dalam hal ini saya menjadi salah satu hal itu harus dipastikan apakah berkualitas
atau tidak? Karena pasti banyak kasus-kasus yang sekiranya melenceng dari
pedoman yang sudah diatur dari yayasan. Jadi kalau secara SDM kalau saya boleh
berpendapat, ya tergantung dari penerimaan orang itu sendiri. Karena yayasan itu
sudah memiliki aturan-aturan dan pedoman yang saya kira sudah bisa sangat
dipahami dan bisa dijalankan. Kreatifitas dari pegawai atau tenaga administrasi itu
sendiri yang nantinya akan membawa orang tersebut arahnya kemana, SDM yang
baik atau SDM yang belum baik.
A: menurut pengalaman pak A lagi nih, bagaimana pengaruh terhadap proses awal
terbentuknya penerimaan UPP awal, dari PPDB dari SPP, UPP itukan lewat dari
SDM itu sendiri, biasanyakan kalau dari sekolah ada yang namanya TU ya itu
berpengaruh ndak selama ini di unit kerja?
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B: tata usaha itu menjadi pintu utama ya mbak, pada saat calon orangtua murid itu
datang ya mbak, untuk beli formulir, untuk tanya-tanya, untuk cari informasi
sekolah tersebut, dari situ maka kualitas SDM tersebut harus betul-betul diuji.
Namun, sekali lagi kita ada pedoman dari yayasan turun ke sekolah bahwa
aturannya seperti ini, kita menjelaskannya ya dengan baik, kita menjelaskannya
dengan sejeleas-jelasnya pada saat orang tua murid tanya-tanya saja atau beli
formulir atau mantep untuk langsung masuk itu saya kira juga temen-temen di
garda terdepan ini maksudnya dari awal jumpa dari calon orangtua ini sangat
harus diperhatikan, jangan sampai datang malah cuek, malah disambi dengan hal-
hal yang lain. Bisa disadari ataupun tidak disadari itu bisa sangat berpengaruh
menurut saya, karena dari situ orang tua murid pasti senang. Nah dari mulai situ
saya menyinggung dengan penerimaan UPP atau SPP tadi ya, nah itupun juga
tentu kita ada formula yang sudah dijelaskan oleh orang tua, dijelaskan senyaman-
nyamannya bahwa aturannya seperti ini, bapak ibu nanti wawancara terus nanti
akan diberikan bukti yang otentik, diberikan jadwal ya intinya diberikan jadwal
yang sejelas-jelasnya kepada orang tua, itupun tugasnya tata usaha. Nah saya kira
itu yang wajib dimiliki oleh setia SDM.
A: kemudian pengalaman untuk supervisi atau audit yang pernah dialami oleh pak
A ini berkaitan dengan penyalahgunaan piutang di yayasan ini seperti apa? Boleh
diceritakan?
B: kalau saya ceritakan, ada plusminusnya ya mbak. Kalau saya pribadi saya
pernah melakukan supervisi di unit karya yang secara laporan bagus dan sesuai
dengan pedoman yayasan. Kita seneng nih, bakalan ini berjalan dengan baik,
aturannya betul dipakai, katakan kalau ada tunggakan ya jelas dan ada buktinya,
ya seperti itu. Namun, memang ada bebrapa unit karya yang mungkin masih
belajar harus bertanggung jawan dalam hal ini harus jika ada tunggakan tidak bisa
menunjukkan bukti, bahkan memang ada penyalahgunaan dari unit kerja tersebut.
Namun, dari penyalahgunaan tersebut kita tidak sertamerta memberikan sanksi
kita pastikan dulu dengan data dan yang bersangkutan bahwa betul-betul terjadi
sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan dari tata usaha tersebut. Intinya ya itu
tadi, karena kita yayasan pendidikan dengan mengutamakan 10 keutamaan saya
kira itu sangat baik melayani siapapun termasuk temen-temen di unit kerja.
mereka datang dengan baik-baik, kita melayani dengan baik-baik, kita
berdasarkan dengan pedoman, asalkan pedoman, aturan, format-format itu
dijalankan dengan baik, katakanlah nanti ada temuan didalam bisa disampaikan
dengan baik pula. Walaupun itu nanti ada penyimpangan yang disengaja maupun
tidak disengaja intinya ada pertanggungjawaban atau surat pernyataan yang
nantinya bisa kita lapiorkan ke pimpinan kita atau ketua yayasan.
A: untuk SDM yang ada dipendidikan ini apakah ada program-program untuk
meningkatkan kualitas SDM dan peran dari yayasan pendidikan ini untuk
mengembangkan kompetensi dari SDM yang ada di yayasan pendidikan ini
seperti apa?
B: tentu ada ya mbak, karena dengan siring berkembangnya zaman, seiring
dengan perkembangan teknologi saat ini baik seperti sisi perbankan dan lain
sebagainya contoh konkret aja di tahun 2016 ini Yayasan Pendidikan X
melakukan perubahan untuk sekola-sekolah yang berada di kota itu kita ada
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pembayaran virtual, atau yang dulu itu orang tua datang kesekolah untuk
membayar pakai kartu SPP namun, tahun 2016 ini kita mencoba yang namanya
model house to house yaitu pembayaran yang dilakukan melalui bank yang bisa
diakses tidak harus disekolah ya jadi orangtua bisa melakukan pembayaran
melalui ATM, Bank, atau Internet Banking, atau dari apapun jangkauan-
jangkauan bank tersebut agar orangtua lebih fleksibel. Ya kalau dari cara-cara
sepeti itu SDM harus di apain dulu nih? Harus diberikan pelatihan baik itu
Yayasan Pendidikan X memfasilitasi untuk memberikan pelatihan-pelatihan, ya
tidak hanya house to house tapi mungkin ada prosen cara pembukuan baru, nah
itu pasti kita akan memberikan pelatihan pada SDM yang ada.
A: menurut pengalaman dan pendapat dari pak A ini, bagaimana sistem tata kelola
untuk menarik mengembangkan kompetensi, kemudian mempertahankan SDM
yang sudah ada, kemudian mempertahankan pihak-pihak yang berkepentingan
didalam yayasan ini seperti apa? Tentunya dalam perencanaan PPDB itu seperti
apa keterlibatannya?
B: sepengetahuan saya, khususnya untuk PPDB ya sekolah-sekolah itu biasanya
ada study banding mbak untuk memberikan pelayanan atau bisa dikatakan
mencontoh hal-hal yang baik dari kegiatan study banding tersebut agar
kualitasnya semakin meningkat, pelayanan bahkan fasilitas, apa yang harus kita
pilih yang baik, nah kita lakukan itu. Sehingga dengan prosedur itu sendiri, karena
kita orang jawa ya kita melibatkan yang namanya komite sekolah juga, terutama
dari sisi proses wawancara finansial ini akan jadi sarana yang jelas untuk calon
orangtua pada saat melakukan test wawancara finansial dengan adanya teman
‘sama-sama orangtua murid’, kita mendukung sekolah, mendukung anak kita
masuk ke sekolah tersebut, maka itu menjadi salah satu cara pihak sekolah dalam
PPDB tersebut.
A: bagaimana cara yayasan pendidikan ini untuk mengukur kinerja dan
meletakkan kompensasi yang diberikan kepada SDM dalam kegiatan PPDB
sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dan perilaku disiplin, untuk mencapai
tujuan pihak yayasan?
B: yang sudah terjadi mbak, mungkin tidak hanya untuk bagian PPDB saja ya
namun kegiatan finansial papun temen-temen dari tata usaha dari kegiatan PPDB,
penerimaan SPP, pelaporam keuangan itu pada saat kita supervisi, kita datang dan
hasilnya baik yayasan memberikan penghargaan walaupun tidak terlalu materiil
tapi sekiranya dapat memberikan motivasi pada temen-temen agar bisa berkarya
dengan baik, misalkan penghargaan tata usaha terbaik setahun berjalan ini, karena
proses pelaporannya baik dengan yayasan bahkan PPDB nya juga sukses
walaupun konteks nya sekolah ya penerimaannya juga bagus saya kira juga pasti
ada andil dari temen-temen tata usaha, menurut saya seperti itu.
A: menurut pengalaman pak A ini, bagaimana proses sistem pembayaran
kemudian setelah ada pembayaran kemudian pencatatannya itu secara umum yang
digunakan di yayasan pendidikan ini itu seperti apa? Kemudian sistem
pembayarannya itu metode pencatatannya apakah menggunakan akrual, atau cash
basis?
B: saya jawab yang paling belakang dulu mbak, kalau disini itu masih cash basis
ya mbak, karena untuk metode pelaporannya pun saya kira untuk model cash
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basis ini mudah dipahami oleh temen-temen unit kerja karena juga temen-temen
unit kerja ini tidak semuanya lulusan akuntasi. Jadi untuk hal-hal seperti itu
yayasan memberikan pedoman dan tatacara yang mudah dulu. Namun saya juga
bangga bahwa teten-temen ada yang ahli di bidang akuntansi dan ingin selalu
berkembang baik dari model pelaporan maupun sistem diusahakan selalu
meningkat tujuannya biar pelaporannya semakin baik.
A: berarti untuk sistem pembayarannya siswa itu sperti apa mulai dari proses
kemudian bagaimana orangtua membayarkan, kemudian pencatatannya itu
manual atau sudah otomatis tersistemkan?
B: kalau di Yayasan Pendidikan X itu ada level sekolah yang berbeda maksud
saya ada sekolah yang berada di perkotaan atau pedesaan itu dibedakan. Kalau
dikota, sekitar 50 sekolah Yayasan Pendidikan X sudah menggunakan model
house to house tadi otomatis dari sistem sudah terfasilitasi intinya pembayaran
langsung di bank, dari sistem, sudah diproses, sudah memunculkan laporan, maka
dari pihak sekolah hanya bertugas untuk kontroling apakah siswa tersebut sudah
bayar SPP atau belum dibulan tersebut, disitu pula ada pemberitahuan itu juga
secara sistem yang telah berjalan selama ini. Namun ada sekolah yang masih
manual, namun dari pihak yayasan sudah mempersiapkan format-format yang
sudah dibuat oleh yayasan atau dari self supervisi, format tersebut dapat dipakai
untuk sekolah yang sudah house to house ataupun yang belum, namun lebih
optimal untuk pelaporannya masih pakai format tersebut. Orang tua masih datang
ke sekolah ya dimasukkan ke kotak atau ke bagian tata usaha lalu dicatatkan
manual, dan akhir bulan dibagikan lagi, dicatat lagi dan itu sudah masuk format
yang sudah disediakan.
A: lalu untuk prose PPDB nya itukan melibatkan komite atau unit kerja, yang saya
tanyakan peran yayasan saat melakukan proses PPDB di unit kerja itu seperti apa?
B: kalau peran yayasan sendiri di PPDB itu umum ya mbak, seperti ketua yayasan
membverikan informasi dan visimisi yayasan dijelaskan pada orangtua bahwa ini
kita yayasan nearlaba, namun kita juga ada sistem subsidi silang. Pihak yayasan
hanya meberikan informasi secara umum yang nantinya tetap harus disampaikan
lagi oleh kepala sekolah masing-masing sesuai dengan level sekolah itu sendiri.
A: setelah PPDB itu selesai, bagaimana sistem pelaporan keuangan terkait PPDB
di unit kerja pada yayasan pendidikan itu seperti apa? Kemudian lebih spesifik
lagi mekanisme pertanggung jawaban atas sistem pelaporan tadi misalkan dalam
satu tahun itu melakukan PPDB ‘oh, ini diterima 100 anak. Dari 100 anak ini,
yang lunas sekian, yang belum lunas sekian’ itu seperti apa menurut pak A?
B: kalau di Yayasan Pendidikan X yang sampai sat ini berjalan, PPDB itu seperti
kepanitiaan ya mbak, dikepanitiaan tersebut tentu ada jadwal, panitia, tindak
lanjut dan laporan pertanggung jawaban. Dari pertanggung jawaban tersebut kita
ada format-format untuk penerimaan UPP, SPP, dll. Jadi unit kerja hanya
menjalankan format tersebut. Walaupun nanti ada orangtua yang belum lunas
nanti tetap dapat dipertanggung jawabkan, dari laporan tersebut pasti juga kan
berkorelasi dengan laporan keuangan. Dari situ pihak yayasan dapat mengontrol
walaupaun tetap harus membuat laporan pertanggungjawaban.
A: dari pelaporan tadi, menurut pak A keadaan piutang atau pembayaran siswa
yang ada di unit kerja keseluruhan yayasan pendidikan ini tuh keadaannya seperti
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apa dan apakah pengendalian internal menurut pak A sudah berjalan efektif atau
belum?
B: saya bagi dua lagi ya mbak, maksudnya kalau untuk tunggakan UPP untuk
sekolah level surplus ya bisa dikatakan aman terkendali, normal jika ada satu,dua,
atau tiga yang belum lunas atau masih molor. Untuk sekolah yang minus itu pasti
banyak tunggakan ya yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian khusus. Saya
menjumpai ada formula sekolah ada yang membebaskan uang UPP, sebenarnya
otonomi untuk proses PPDB itu ke sekolah masing-masing dengan seijim dari
yayasan saat ada sekolah yang memberlakukan tidak memungut SPP karena
kondisinya di pedesaan. Namun punya formula yang dapat
dipertanggungjawabkan dan memah bagus untuk ditempat itu. Menurut saya harus
tetap dibedakan karena tidak harus semuanya dijalankan, harus lunas, dll.
A: dengan adanya 2 perbedaan tadi, unit kerja yang berbagai macam keadaanya,
dengan model varian yang banyak ini menurut pak A indikasi resiko yang terjadi
ketika seperti itu apa? Apa saja yang memungkinkan tidak terstandarisasinya ini
ada resiko apa saja? Adakah indikasi dengan keadaan tersebut semakin mudah ada
penyelewengan itusemakin banyak atau bagaimana?
B: sebenarnya hal-hal speprti itu bisa terjadi, karena jaraknya pengendalianya jauh,
beda dengan sekolah yang sudah hpuse to house itu secara pelaporan sudah bisa
terdetekso di yayasan. Sekolah yang belum house to house ioni menjadi perhatian
khusus untuk kita semua karena dengan ‘embel-embel’ sekolah defisit lalu pihak
tata usaha merasa bisa santai secara pelaporan, namun hal sepertti itu malah
menjadi bumerang, ada penyimpangan yang terjadi itu justru di sekolah yang
dianggap defisit itu.
A: kalau dari segi pelaporan keuangan di yayasan pendidikan ini laporan tahunan
apakah sudah mengakomodir piutang-piutang tadi secara berkesinambungan, nah
dari situ apakah ada cadangan piutang untuk mengantisipasi adanya tunggakan
maupun terjadinya penyelewengan?
B: kalau di Yayasan Pendidikan X ini ada yang namanya Aksi Sosial Anak
Miskin (ASOM) ini biasanya digunakan untuk membantu siswa-siswi yang secara
ekonomi membutuhkan (tidak bisa bayar SPP, melunasi UPP,dll) namun dengan
syarat-syarat yang berlaku dengan memastikan jika benar-benar kurang mampu
atau bisa juga untuk siswa yang berprestasi namun kurang mampu. Untuk
cadangan khusus saya kira saat ini belum ada, namun ya memang baik bila
dianggarkan ya. Sekali lagi kita ini subsidi silang, dengan adanya subsidi silang
ini saya mendukung adanya cadangan agar jika suatu saat tidak dapat di subsidi
silang yayasan bisa tetap aman.
A: dari yang pak A sampaikan semuanya itu, berkaitan dengan model-model
pitang atau tunggakan itu sudah terakomodir di buku pedoman atau belum
standart-standartnya?
B: untuk antisipasi yang dimaksud mbak nike kalau di Yayasan Pendidikan X atau
bagian finansial itu ada agenda-agenda yang secara normatif harus dilakukan, dari
aturan tersebut kayak laporan bulanan, format yang harus disajikan, saya kira
kalau itu saja ditaati saya kira akan normal-normal saja. Tapi kalau memang
niatnya tidak dijalankan, lama-lama akan terlihat bahwa ini pelaporannya seperti
apa. Bahkan apabila akhirtahun pelajaran kita mengadakan supervisi, kita sudah
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punya bekal di laporan bulanan yang dikumpulkan dari situ terlihat bahwa bagian
tata usaha tersebut melakukan penyimpangan atau tidak.
A: menurut pengalaman pak A, pernah ndak ada potensi fraud, fraud ini dalam
cakupan luas yang dimana SDM itu melakukan pelanggaran jadi kita sudah dapat
pedoman tapi masih dilanggar dan pelanggarannya sampai ke ranah hukum atau
tidak?
B: ada. Namun itu kembali ke orangnya mbak, sekali lagi, yayasan sudah punya
aturan dan pedoman yang harus dilaksanakan pada saat niatnya sudah tidak baik
pasti ada resikonya. Kita disini ada tim korektor, supervisi, dan audit internal yang
nanti akan menindak lanjuti pada saat ada kondisi penyimpangan tersebut. Kalau
secara aturan betul-betul dipahami itu tidak boleh melakukan penyimpangan dong,
kecuali kita tidak ada aturan ‘udah sekolah dibuka dan jalankan yang penting
profit’. Lha ini sudah ada aturan yang harus dijalankan kok, kalau ada yang
melenceng kita proses hukum bisa.
A: cara-cara dari auditor atau korektor ketika menilai, menganalisis, menguji
resiko fraud tadi di unit kerja itu seperti apa? Dan apakah masih manual atau
sudah tersistemkan dalam menilai, menganalisis dan menguji, lalu apakah ada
skenario, dorongan terkait masalah sistem atau kerentanan mangemen di unit
kerja adakah skenario-skenario yang terjadi diunit kerja?
B: secara sistem keuangan, yayasan itu sudah menyediakan sistem keuangan itu
sudah dilatih dan dipergunakan di unit kerja masing-masing dengan melaporkan
setiap bulan dengan begitu kita akan tahu karena kita korektor kita akan cek
laporan tersebut dalam satubulan, dua bulan itu normal dari laporan fisik yang
dikirim, nota yang dilampirkan itu juga di cek betul atau tidaknya, nah dari situ
sudah bisa dicatat setiap bulannya itu sesuai dengan pedoman atau semakin jauh.
Dari supervisi itu memastikan di unit kerja, karena kita sudah punya catatan
selama satu tahun itu seperti apa. Harapannya sih berjalan dengan baik, tetapi
dengan sistem yang sudah ada itu sudah sangat membantu kami di yayasan untuk
memeriksa terjadi penyelewengan atau tidak, seperti itu.
A: dalam proses penilaian tadi sudah sesuai atau tidak itu ada prosedur-
prosedurnya tidak? Dari semua korektor maupun auditor di yayasan pendidikan
ini ketika menilai apakah terstandarisasi semua caranya itu sama sudah ada
prosedurnya atau bisa jadi si A begini si B begini, atau bagaimana?
B: kalau menurut pengalaman saya, kita disini ada yang namanya tim finansial ya
mbak, disitu ada korektor, manager, dan tim audit internal itu pasti kita selalu
koordinasi, kita memastikan sistem kita ini apakah ada celah atau tidak bahkan
bila ada korektor yang menemukan sesuatu kita share bareng. Jadi jika ada hal
seperti ini kita proses eksekusi untuk pengecekan lebih detail. Ya harapannya visi
delaksanakan di perwakilan-perwakilan lain.
A: disitu ketika menganalisis dan menguji pernah nggak di unit kerja ditemukan
unsur kesengajaan menyalahgunakan tunggakan ini ada skenario atau motivasi
seperti manager unit kerja tidak terlalu peduli dengan finansial, ada ndak?
B: ya sebenarnya ini ya mbak, kalau untuk SDM sendiri karena situasi yang
terjadi saat itu, disitu kalau memang ada kesempatan ya bisa jadi. Karena kejadian
penyelewengan yang sudah terjadi itu karena memang proses kontroling kepala
sekolah lalu perhatian pada tata usaha itu ada satu atau dua unit kerja yang belum
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optimal kesitu. Darisitu pihak tata usaha yang ‘tidak bertanggung jawab’ ya bisa
menggunakan kesempatan tersebut untuk menyalahgunakan uang yayasan
tersebut. Sebenarnya secara sistem, kita yang dipusat bisa melihat melalui
laporannya. Dari catatan-catatan tersebut dapat ditindak lanjuti ke unit kerja
tersebut.
A: Dari upaya-upaya yang sudah dilakukan, pernahkah unit kerja tetap saja
mengulangi kesalahan yang sama? Kemudian jika pernah, upaya dari yayasan itu
seperti apa?
B: kalau menurut pengalaman saya pribadi belum pernah, saya juga berharap
karena ini yayasan pendidikan, visi misi Yayasan Pendidikan X harusnya betul-
betul disadari oleh semuanya. Katakanlah sudah di supervisi, audit, tetapi masih
seperti itu, ya mau tidak mau jalur hukum mbak. Karena di yayasan sudah banyak
toleransi, apabila masih ada yang seperti itu ya tidak boleh, harus ditindak secara
tegas. Kalau perlu dikeluarkan, ada sanksi, dsb. Dan itu juga sudah ada di aturan
kepegawaian.
A: ada kemungkinan nggak dari sistem yang sudah dibuat, menurut pak A ada
kelemahan ndak didalam sistem yang sudah dibangun, pernah ada yang dievaluasi
nggak kenapa kok unit ada yang seperti ini, misalnya masih mengulah lagi itu ada
kemungkinan ada nggak? Lalau untuk strateginya apa nih, agar unit yang sudah
diperiksa tidak mengulangi lagi?
B: kalau saya berpendapat, dari hal-hal yang sudah terjadi selalu belajar dari
sistem yang sudah ada ini masih ada celah atau tidak, kita datang ke unit kerja,
dan sistem kita selalu diupdate lagi agar dapat sedetail mungkin, seaman mungki,
juga harus senyaman mungkin. Karena itu nanti yang menjalankan unit kerja,
jangan sampai unit kerja merasa kesulitan. Kami selalu berusaha bagaimana
sistem ini nyaman dipakai oleh unit kerja, namun secara pelaporan tetap aman.
Karena kita selalu mendengarkan unit kerja, dengan begitu kita dapat mengetahui
celahnya, menurut saya. Karena jika kita memberikan sistem secara satu arah, kita
tidak tahu kegunaanya seperti apa, dan justru ada oknum yang menggunakan
celah-celah ini kita akan kesulitan dan akan banyak penyimpangan.
A: kemudian peran dari auditor maupun korektor disini ketika melakukan
pengendalian itu pada periode berjalan atau setelah periode berjalan?
B: kalau untuk waktunya, kita sekian tahun sekali. Namun, kalau setiap bulannya
kita selalu komunikasi dengan unit, karena pasti adanya kendala ddengan unit
tanya ke pusat, menurut saya itu suatu bagian dari proses tadi. Darisitu bisa dilihat
bendahara ini paham atau tidak? Kedua, dia ini punya niat baik atau tidak itu bisa
ketahuan, jadi kalau untuk normatifnya ya setahun sekali, namun karena kita ini
mengkoreksi jadi ya setiap hari kita komunikasi dengan unit kerja.
A: dengan adanya koreksi tadi, mungkin setahun sekali atau setiap hari
komunikasi dengan unit kerja, telfon, konsultasi itu sudah merupakan bagian dari
resiko yang mengarah dari unit kerja akan diketahui ya. Bagaimana tindak lanjut
dari penilaian resiko tadi, kemudian pengembangan dari aktifitas khususnya
piutang sebagai kontrol keuangan di unit kerja itu seperti apa?
B: kalau menurut saya, ya kita mendengarkan dulu ya mbak. Karena yang merasa
kesulitan atau ada masalah tentu dari unit kerja baik itu menghubungi yayasan
atau datang ke yayasan. Setelah kita dengarkan, tentu kita akan mengingatkan
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kembali laporan-laporan, dan format dr laporan tersebut atau kewajiban yang
harus dijalankan setiap hari maupun setiap bulannya, sistem yang sudah diberikan
sudah dijalankan atau belum nah itu kita akan mengingatkan tentang itu juga.
Jangan hanya berkeluh kesah, tetapi saat diminta untuk menunjukkan buktinya
tidak ada. Biasanya dari itu sudah ketahuan kendalanya dimana. Katakanlah jika
ada sesuatu yang memang pelik nanti akan kita agendakan untuk pendanpingan
khusus untuk unit kerja, kita pastikan ke bagian-bagian yang bersangkutan.
Kemudian jika sudah ditemukan solusi berarti selesai, namun jika malah
berkembang ditemukan yang lainnya, disini ada tim supervisi dan audit internal
yang akan membantu proses disitu.
A: tadi seperti yang telah disampaikan, bahwa ada dokumen untuk melengkapi
transaksi mengenai tunggakan tunggakan. Kemudian cara untuk mengetahui
akurasi data dari dokumen yang dibuat oleh unti kerja baik itu jumlah maupun
pelaporannya itu bagaimana?
B: akurasi data ini tentu kita kaan memastikan dulu pada format-format laporan
yang sudah disediakan yayasan. Format tersebut sudah dijalankan atau belum.
Dalam hal ini kalau UPP, itu seharusnya yang diterima berapa, kenyataannya
yang diterima berapa, sisa tunggakannya berapa. Disitu juga dilapirkan yang
nunggak siapa, juga ada bukti fisik khususnya untuk sekolah-sekolah yang belum
house to house. Namun untuk sekolah yang sudah menggunakan sistem house to
house tentu secara sistem senditi sudah terbantu, karena secara penerimaan
uangan normatifnya tidak diterima langsung oleh tata usaha melainkan orang tua
sudan membayarkan melalui bank. Jadi kontrolnya langsung dari sistem itu
sendiri. Walaupun tetap harus dikontrol, karena masih ada beberapa sekolah yang
membantu orangtua untuk membayarkan ke bank karena merasa kesulitan kalau
harus ke bank. Disitu harus ada formula seperti bukti atau slip yang nantinya bisa
dipertanggung jawabkan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Formula-
formula seperti itu sebenarnya dari pihak finansial Yayasan Pendidikan X sudah
ada, jadi tinggal dilaksanakan.
A: kalau tadikan mengenai surat pernyataan kesanggupan pembayaran UPP, itu
melihat akurasinya darimana?
B: jadi di yayasan ini ada yang namanya blanko kesanggupan pembayaran UPP.
Dari blanko tersebut dibuat rangkap, itu ada yang buat orangtua, ada yang untuk
sekolah, dan ada yang untuk yayasan. Dari situ disaat adanya pelaporan supervisi
itu harus ada lampiran itu, itupun ketika ada orang tua yang minta keringanan lagi
untuk UPP tersebut maka blanko itu bisa diberikan catatan yang dapat
depertanggung jawabkan oleh kepala sekolah saat PPDB berlangsung disekolah
tersebut. Harapannya blanko-blanko tersebut dapat menjadi lampiran yang bisa
dipakai untuk laporan.
A: untuk surat kesanggupannya itu ada pengontrolannya nggak di unit kerja entah
penomorannya, atau apanya gitu ada nggak?
B: kalau penomoran, itu pasti ada penyeragaman nomor di unit kerja itu pasti
berbeda karena saat PPDB secara formula maupun penomoran iotu berbeda, dari
yayasan itu akan diteruskan oleh unit kerja sesuai kultur unit kerja masing-masing.
Asalkan kebiasaan di unit kerja tersebut disampaikan ke pihak yayasan. Jadi sat
ini seperti itu.
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A: artinya ada penomorannya. Tetapi model penomorannya itu sesuai dengan unit
kerja gitu ya, berarti memang ada tetapi belum tersandarisasi ya.
B: untuk pengecakannya hanya sebatas melalui nomor yang sudah tercetak di
blanko saja karena sudah dibuat model rangkap juga.
A: kemudian kalau untuk kontrol pengawasannya berupa validasi, verifikasi atau
otorisasi bisa proses rekonsiliasi dari data suatu peristiwa untuk menentukan
pendapatan atau piutang tadi ketika memberikan kebijakan dan prosedur, entah
membandingkan data satu dengan yang lainnya untuk mengambil suatu langkah di
yayasan pendidikan ini seperti apa?
B: dari unit kerja itu sudah menyediakan format self supervisi, saya kira itu sudah
detail bahwa disitu ada data siswa, pembayaran siswa, tanggung jawab siswa
dalam satu tahun ajaran itu membayar sejumlah berapa, dan sudah dibayar berapa
dan dari sistem supervisi itu sudah mengeluarkan lembar supervisi yang bisa
dipertanggung jawabkan oleh kepala sekolah bahwa betul penerimaan sekia,
tyunggakan sekian dan itu harus diketahui oleh kepala sekolah dan
dipertanggungg jawabkan. Dari situ akan dikirimkan dan dicek ke yayasan, itu
nanti akan dicek apabila ditemukan ada format yang tidak sesuai, salah, atau
bahkan ada yang dimanipulasi itu akan menjadi proses kendali dari yayasan untuk
ditindak lanjuti kebenaran dari laporan tersebut.
A: kemudian dari yayasan ketika mencari informasi berkaitan dengan piutang itu
bagaimana caranya? Dan bagaimana cara yayasan mengkomunikasikan tujuan,
tanggung jawab yang mendukung fungsi-fungsi pengendalian internal terhadap
piutang itu kepada pihak internal maupun eksternal?
B: Yayasan Pendidikan X ini yayasan swasta ya mbak, jadi kita tetap
membutuhkan dana penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Dari hal-hal tersebut
dengan adanya tunggakan yang ada disekolah tentu kita ada formula yang
sekiranya tetap harus kita tagih piutang tersebut. Karena visi misi kita itu tadi ada
subsidi silang ya mba, tentu itu berpengaruh ya mba misalkan ada sekolah yang
surplus itu bisa membantu sekolah yang minus. Untuk kontrol itu sendiri dari
daeran unit kerja itu sendiri pasti lebih dominan, karena pihak kepala sekolah itu
langsung berhubungan dengan orangtua. Darisitu maka sebenarnya kebijakan
kepala sekolah yang menjadi tolak ukur pengkajian piutang, cara berkomunikasi
dengan orang tua, mendapatkan beasiswa untuk membantu siswa yang kurang
mampu. Untuk pemberitahuan, secara sistem itu kita ada surat pemberitahuan,
ketika sebelum test itu juga ingatklan kembali. Apabila masih menunggak juga,
itu nanti bisa kita tanyakan kendalanya apa, dan bisa kita carikan dari bantuan
ataupun dana ASOM itu tadi.
A: kemudian berkaitan dengan sistem berbasis IT, inovasi apa yang dibangun
yayasan untuk menekan resiko piutang yang terjadi saat PPDB, dan bagaimana
sistem alur komunikasinya mulai dari mencatat, memproses, menyimpan data,
melaporkan piutang kepada pihak internal maupun eksternal dari yayasan
pendidikan ini?
B: setiap sekolah itu mempunyai formula marketing untuk proses PPDB, dalam
hal ini berkaitan dengan IT beberapa sekolah sudah menggunakan model web.
Dari pendaftaran dan pembayaran uang pendaftaran itu sudah melalui virtual.
Dalam hal ini kita bekerja sama dengan bank, orang tua tidak harus datang.
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Namun dalam formula PPDB tersebut sekolah tersebut harus ada formula yang
nyaman untuk orang tua dalam melakukan pembayaran apapun termasuk UPP,
dsb. Saya kira hal itu saat ini harus direalisasikan, karena saat ini ditingkat
perkuliahan itu sudah berbasis IT semua. Jadi sistem di Yayasan Pendidikan X
sedang berproses kesana. Harapannya bisa segera terealisasi sistem pelaporannya
juga nyaman untuk internal maupun orangtua. Pihak yayasan pun juga bisa
mengontrol sudah sampai mana proses dari orang tua tersebut dalam melunasi
pembayaran SPP.
A: kemudian, kalau metodologi sistem pengembangan yang digunakan yayasan
pendidikan ini untuk mengontrol pengembangan kemudian pemeliharaan aplikasi
melalui teknologi baru dan pengendalian internal terhadap piutang itu seperti apa?
Seperti pemeliharaan aplikasi, pengembangan aplikasi, dsb.
B: dengan pertanyaan ini saya langsung membandingkan dengan dua kondisi
sekolah Yayasan Pendidikan X ya, karena memang ada kondisi yang belum siap
IT dan ada yang sudah siap. Nah kalau pertanyaan seperti ini saya akan melihat
dari sisi sekolah yang memang sudah siap menggunakan IT, saat ini sistem yang
familiar adalah sistem yang berbasis web, sistem web sendiri baik dari sekolah itu
sendiri ada tata usaha, ada kepala sekolah, baik dari yayasan ada staff finansial
dan lain sebagainya maupun dari orangtua baik itu nanti ada alpikasi yang dapat
dilihat oleh orang tua sangat aman dan nyaman. Bahkan untuk proses meintenance
sistem tersebut bank-bank dan perusahaan pun sudah menggunakan web tersebut.
Dari sisi security tetap kita perhatikan. Untuk servernya pun tidak harus kita
letakkan di yayasan namun bisa diunit kerja tersebut. Sambil berjalan, sambil
berkembang karena Yayasan Pendidikan X ini juga belum 100% mengandalkan
IT, maka harapannya kedepan sistem tersebut bisa terealisasikan.
A: kemudian, IT yang tadi disampaikan pengembangan sistemnya yang berkaitan
dengan keuangan apakah sistem yang digunakan itu sesuai dengan metode
pengakuan terutama piutang atau berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi itu sudah
efektif belum? Dan apakah sudah memenuhi kebutuhan yayasan pendidikan ini?
B: terus terang saya tidak berada dibidang itu, karena ada temen-temen staff yang
memang ahli disitu arahnya memang kesitu. Karena memang harusnya berbasi
akuntansi ya yang bisa dip[ertanggung jawabkan. Karena kita memang sedang
berproses, dan dalam setahun ini kita sedang proses peralihan dari program yang
berbasis desktop ke program web. Dari program web ini pula diharapkan
sistemnya semakin akuntable.
A: kemudian untuk bagaimana aktifitas pengendalian kontrol teknologi yang
mencakup infrastruktur teknologi kemudian sumber daya managemen
keamananya kemudian pemeliharaan teknologinya untuk mendukung
pengendalian tunggakan saat ini seperti apa?
B: kalau keamanan program itu sudah mencakup semua, tidak hanya di salah satu
bagian pelaporan saja. Mau itu PPDB, pembukuan maupun pembayaran itu pun
harus aman semua dan berkorelasi karena nanti akhirnya kan muncul di pelaporan
keuangan. Kita masih berproses menyatukan program tersebut. Untuk yang dari
house to house pun juga beralih karena ini tidak hanya sisi sekolah ke yayasan
ataupun sebaliknya, namun juga orang tua yang membayar dan masuk ke sistem
tersebut. Makanya itu yang harus benar-benar kita jaga untuk keamanannya.
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A: kalau keamanan dari segi akses, sistem operasi, kemudian jaringan yang ada di
unit kerja kemudian perangkat lunak itu sudah mendukung semua untuk
mendukung pengendalian secara umum maupun didalamnya itu ada dari piutang
itu seperti apa?
B: kalau untuk akses ini kita juga bertahap, setiap user yang menggunakan baik
dari sekolah, unit kerja, maupun dari yayasan itu mempunyai akses yang aman
dalam arti bisa dipertanggungjawabkan. Namun papapun itu pada saat ada sesuatu
yang disengaja ataupun tidak sengaja itu dapat membahayakan apapun yang ada
dalam sistem tersebut, namun saya kira dengan pelatihan yang disampaikan
yayasan ke pihak unit untuk selalu menjaga user dan password yang diberikan
harusnya bisa ditaati dengan baik karena ini menyangkut laporan mereka masing-
masing pada saat bertanggung jawab dengan user tersebut kalau ada apa-apa
secara umunya pasti akan disalahkan pemegang user tersebut.
A: menurut pak A nih, di 87 sekolah dan 6 asrama itu hal-hal seperti itu sudah
efektif dan efisien atau belum?
B: sebenarnya belum ya mbak, karena belum 100% meggunakan sistem yang
berbasis IT ini. Masih banyak edukasi-edukasi yang kepada unit kerja karena
memang banyak kendala. Salah satunya jaringan, pada saat jaringan tidak nyaman
atau lemot pasti juga tidak nyaman.
A: bagaimana penerapan untuk aktifitas pegendalian tunggakan di unit kerja itu
mengetahui kebijakan dan tanggunga jawab akuntabilitas di yayasan pendidikan
ini sudah mendukung arahan dari pengurus yayasan pendidikan ini belum?
B: kalau untuk arah dasarnya saya yakin sekoilahan berusaha menjalankan itu.
Namun, kadang ada kebijakan khusus yang harus dikonfirmasi pada pihak
yayasan karena memang ada keadaan yang terjadi di sekolah sehingga yayasan
ikut turun tangan disitu. Namun dari kebijakan-kebijakan tersebut tetap
menggunakan dasar aturan keuangan yang ada di yayasan pendidikan ini.
A: dari aktifitas pengendalian tadi, IT yang dibangun, evaluasi dari pak A sudah
memenuhi kebutuhan secara menyeluruh atau belum?
B: harus sudah efektif dan efisien, karena di Yayasan Pendidikan X ini ada di
pulau jawa, sukaraja (sumatra), dan kalimantan, namun sekarang teknologi yang
berkaitan dengan jaringan saya kira lama-kelamaan akan mencakup daerah-daerah
tersebut. Maka dari itu pihak yayasan dari segi sistem sudah harus mempunyai
arah kesana, tidak terus berhenti untuk tidak memperjuangkan unit karya yang di
pedalaman. Semuanya ahrus samarata bisa menikmati sistem yang sudah dibuat
oleh yayasan karena tujuannya sama untuk pelaporan.
A: kalau boleh tau, model sistemnya itu seperti apa? Yang relevan dan sesuai
dengan kebutuhan tadi
B: kalau model sistemnya tentu dari PPDB itu sendiri ya mbak, dari proses
pendaftaran harapannya bisa langsung masuk, pada saat sudah diinput ada fitur
filterisasi mana yang betuk-betuk diteriman dan yang tidak. Dari yang sudah
diterima itupun sudah terfilter lagi untuk bisa masuk ke jurusan kelas, setelah itu
proses kesiswaan yang mencakup keuangan (UPP, SPP, dll), dari keuangan tetap
bisa menggunakan sistem itu, misal input manual untuk sekolah yang belum
menggunakan model house to house, atau yang manual intinya sistem tersebut
bisa mengakomodir proses awal penerimaan uang sekolah. Dan berkorelasi
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dengan tanggung jawab yang harus dibayar berapa, akhirnya juga bisa
memunculkan laporan yang juga sudah dirancang oleh yayasan yang nantinya
terkorelasi dengan laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu pihak yayasan
bisa menerima, karena ini basisnya web, jadi mau kita dimanapun bisa terkontrol.
Kita memfasilitasi dari awal PPDB sampai pelaporan. Dari pelaporan tersebut kita
bisa mengkoreksi apakah cocok didaerah tersebut, jika tidak itu kendalanya
dimana, tentu pasti ada parameter yang akan muncul sambil berjalan.
A: berarti sistem IT yang nanti akan dibuat itu tentunya memberikan peluang
untuk meningkatkan efisiensi, kecepatn dan aksesbilitas informasi dari mulai
pembina atau siapapun penggunanya ya? Untuk mendukung kegiatan PPDB dari
unit kerja ya?
B: ya karena memang tujuannya itu mbak, karena format dari PPDB di Yayasan
Pendidikan X sama maupun itu di sekolah surplus maupun sekolah defisit dalam
arti sama-sama bisa digunakan dengan baik dan nyaman digunakan dimanapun
sekolah Yayasan Pendidikan X. Jangan sampai nyaman disatu sisi saja, nah
darisitu agar nyaman semua pasti banyak audit-audit dari program tersebut sambil
jalan.
A: Kemudian untuk saat ini bagaimana tentang perlindungan sistem serta output
dari sistem informasi dan komunikasi yang digunakan sudah mudah dipahami
oleh pihak internal maupun eksternal yayasan pendidikan ini?
B: kalau bicara saat ini kita memang belum optimal ya mbak, ini pun sedang
proses untuk memahami. Karena saat ini sedang peralihan dari sistem lama ke
sistem yang saat ini dipakai, saya rasa ini sangat drastis perubahannya. Namun
dengan berjalannya waktu dengan adanya masukan-masukan semua bisa
memahami.
A: kemudian dari berproses tadi, tanggapan dari unit kerja tentang pengendalian
berbasis sistem menurut evaluasi pak A itu seperti apa? Apakah mereka
memberikan apresiasi atau saran masukan pada yayasan?
B: saya ingat betul diawal pada saat sistem ini mau dipakai, saya ibaratkan sistem
yang lama itu dibangun selama 15tahun lamanya ada pengembangan di tahun
ketiga ditambah dan sebagainya, nah sistem ini baru setahundeuatahun mbak,
pemahaman ini saya menyampaikan ke unit, jangan samakan dengan sistem yang
sudah berdisi selama 15tahun. Sistem ini masih kecil dan tetap harus berprose
dengan masukan-masukan yang selama ini sedang berjalan. Saat ini kita masih
tetap membutuhkan pengembangan baik dari internal atau yayasan maupun
masukan dari unit kerja. Kita sudah memberikan edukasi sama temen-temen unit
kerja bahwa sistem ini masih mudah dan ayok bangun bersama-sama agar sistem
ini jadi lebih baik. Bukan berarti pemahaman itu jangan sampai tidak dilakuka
sejak awal.
A: ketika ada masukan tadi kemudian bagaimana respon dari yayasan ketika ada
masukan dari unit bagus itu tindakan peninjauan kembalinya di yayasan
pendidikan ini melalui kebijakan dan prosedur nya itu seperti apa? Sudah
terstandarisasi kah? Mungkin masukan dari unit itu kan secara lisan, itu sudah
terwadahi secara khusus atau masih secara bebas yang misalkan unit A
menyampaikan masukan ke yayasan itu sekedar ditampung oleh si A atau sudah
ada waktu tersendiri?
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B: kalau teknisnya pada saat kita menerima masukan atau ide itu lebih kita
tampung dan kita sampaikan dalam rapat yang meliputi korektor satu dan lainnya
maupun dari bagian audit ataupun pihak pengembang sendiri itu kita kumpulkan
bersama. Dalam rapat itu lebih ke diskusi namun tetap mengutamakan masukan
dari unit tersebut, karena sistem ini masih muda. Mau masukan itu baik atau tidak
tetap kita dengarkan, karena dengan kita mendengarkan yang tidak baik juga itu
akan menjadi catatan untuk kita, bisa jadi itu akan menjadi celah juga.
A: jadi ketika diskusi akan ada hasilnya, nah itu ada dokumentasi ndak? Atau
setelah diskusi itu langsung ada putusan kemudian ditindak lanjuti kah atau
bagaimana?
B: kalau terdokumentasi tentu ada, dari dokumentasi notulen tersebut kita akan
sampaikan ke tim pengembang dengan bagian programer, kita kan tindak lanjuti.
Karena dari situpun belum selesai, karena kadang dari pihak programer ada
masukan lain atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan lagi karena masukan dari
satu dan lainnya berbeda itu bisa jadi timbul ide baru. Jadi tetap diskusi, tetap
berusaha untuk update hal terbaru untuk memastikan tidak ada celah.
A: kemudian 3 point terakhir terkait dengan pemantauan ya pak A, kembalilagi
untuk evaluasi selama menjadi korektor laporan-laporan unit kerja berkaitan
dengan unit kerja ketika membuat supervisi, pelaporan PPDB, dan sebagainya itu
sudah andal, akurat, dan tepat waktu belum?
B: dalam 75% bisa terlaksana, namun ada 25% pasti ada kendala. Namun kita ada
proses solusi untuk kendala tersebut dengan malakukan kunjunga, pendanpingan
dalam menyelesaikan kendala tersebut, bahkan bisa dengan audit dan sebagainya.
A: terakhir, kalau evaluasi peran dari auditor, korektor ke unit kerja berkaitan
dengan piutang ini sejauh apa tindakan korektifnya?
B: kalau hal ini sesuai pengalaman saya baik korektor, auditor, dan pengoreksi
apapun di yayasan ini tentu harus menguasai betul kondisi dari unit kerja tersebut
dari laporan dan komunikasi, serta kendala yang disampaikan. Tentu saat
kendalanya disampaikan kan, lalu ada agenda supervisi kita sudah punya
pedoman, darisitu kita bisa cek berdasarkan format yang sudah ada. Memang
menurut saya keahlian dari supervisor, audit, maupun kebijakan dari yayasan itu
harus bisa dikombinasikan. Visi misi kita kan jelas, konsekuensi yang diberikan
juga jelas namun jangan sampai melukai siapapun. Berusaha memberikan
pelaporan yang terbaik untuk yayasan juga. Jadi harapannya pada saat ada kasus
tertentu bisa terselesaikan dengan baik.
A: kalau sistem ini yang akan dibangun menurut pak A sudah menjadi bagian dari
desain anti fraug tunggakan atau piutang ini belum? Dan bagaimana
pengaplikasiannya ini bisa di unit kerja atau belum secara menyeluruh? Dan kalau
mislanya belum, itu kebutuhannya menurut pendapat pak A itu seperti apa?
B: yang pasti, kita masih berproses. Arahnya dengan SDM kantor yayasan,
finansial, dan audit ini sudah bekerja keras penuh dalam membuat desain atau
sistem dengan baik ini harapannya segera teralisasi. Menurut saya ini belum
terlaksana dengan baik. Kalau hal kedepan, kembali lagi pada arah dari yaysan
mau seperti apa, namun dari arah tersebut bisa akuntable, readible, dan dapat
dipertanggung jawabkan. Pertanyaan dari mbak niike sangat baik untuk kami di
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yayasan ini, karena kami sedang berproses, barangkali mbak nike mempunyai
masukan juga.
A: terimakasih pak A untuk waktunbya, semoga wawancara kali ini bisa membuat
yayasan jadi semakin baik kedepannya
B: sama-sama mbak nike, sukses kuliahnya, segera lulus.
A: terimakasih pak A.
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