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A. Pendehuluan
Reformasi disegala bidang; telah memhrka wawasan dan pentingnya mengubah
paradigma lama tentang manajemen kauangan. Paradigma lama manajemsn keuangan

yang berorientasi pada auditabilifas (prosedural) telah bergesor kearah akuntabilitas
{eftsiensi, Gttt pu\ dan out corne}. It{anajemen keuangan nrolalui paradigma lama

yang menitik beratkan dana berubah pada menitik beradcan program. Yarg dulu
terkesan monolitik (terpusaQ sekarang menuju kearah desenkalisasi. Jika masa lalu
pemerintah msmegafig peranan yang cukup besar sekarang harus rnandiri (swadana)
dan perubalufl o'rientasi pada taryet hasil faal put)

kryda

gabuflgafi out

p*t

dan.oat

come (dampak).

Administrasi Keuangan

{AK} dalam suahr organisasi mefirpkan fingsi

yerig

melibatkan pro$$s pencaktan semua trrrsak*ilkejadian keuangan yarg masuk dan

keluar dalam periode tcrtertu. Periode pencatatan

AK bisa dibuat

dalam periode

harian, mingguaq bulanan, trfirulanan, dm tatrunsr. AK menrpakan sesuatu hal yang

menarik untuk diketahui, tidak saja pada tataran teknis tetapi jugu padu tataran
operasionalnya.

Pada tataran teknis, AK

Mlngpi

dan beffianfaat rmhrk informasi pimpinadrnarajer

keuangan sebagi swnber informasi dalam proses pengambilan koputusan-keputusan
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stategis atas k$langsungari org*nieasi/perueltrafi pada rnasa lalq sekaang dan masa

datang. Pada tataran operasional schari-hari, pelaksana AK dituntut mampu
menyediakan

dan menterjemahkan b**bugui benhrk laporan yang

pimpinan. L,aporan

AK

biasanya berbentuk Reraca: Iaporan nrgi/tabs, penrbahan

modal, psnggmaan modal, jumlah aktila" pasivE hutang kewajiban, dan lain-lein.

Laporan keuangan rnerupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang dibuat dalam

benilk nsraca dan lapran nrgi/laba (R/L). Nwaca akan menyajikan po$si keuangan
suahr perusahaan pada saat te$enfir yang merc*kup posisi kekayaan perusahaan
{aktiva} sErta sumber kek4raan/trutang dan modal (pasiva}. Sedargkan laporan RIL
akan menyajikan hasil kegiatan perusahaan dalam rryaktu tcrt€ntu. Iaporan RL jrqga

berfungsi sebagai indicatlrr keberhasilan penrsatraan dalam meqide*an usalunya
selama satu periode tertenfu. Pada dasarnya hporan
arus yang membentuk laba atau flrgi. Dikatakan laba

RL

al<afl meirgganrbarkan dua

jika peryhasilan yarg diperoleh

dalam sahr periode lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan, begitu pgla
sebaliknya dikatakan rugi

jika

pendapatan 1'ang diterima lebih kecil dibandingkel

dengan seluruh biaya yang dikeluarkan.

setiap organisasi/perus*laan besar maupun kecil, yatry prafit oriented maupgo
nirl"aba, dalam aktivitas selari-hari pasti memsrluka$ wmg (kas). Uang bisa
diumpamakan seperti

dtrah dalsm tubuh manusia. orang yang hidup

tetapi

darah, biasanya walaupun hidup tetapi tidak akan sehat seperti orargorirng yary kecuktlpan darah pada umumnya. Tetapi orirng yang kelebihan darah jr€B
akan mengalami

ganguffi

dalam beberapa f,rngsi organ tubutl.

Setiap bagian/elemsn terkecil sekalipun dalam organ

ftbuh manusia

memerlukan

daralu begitu pula penxahaarr/organisasi. Datam perusahaan dspartemsn pemasaran

memsrlukan biaya iklan dan peiftlsara& departemen SDM memer{ukan biaya

reknrtmen, penempatan, pelatihan, dafl pengembangan. Departemen keuangan
memedukan untuk pembayaran upal/gaji p€gawaq dan departemen prodr*ri sangat
membutuhkan dt*ungan suplai barang untuk rtiproduksi guna munenuhi p€ffirdntaan

pelangan.

Dalam mengelola uang masuk dafi keluar dalam suatu organirasilperusahaan
dibun*kan suatu llcrcncilnaffi dan perhitungan yang alarat. Akurasi pgrencanaail
kebutuhan akan uang sanget menentukan efektif tindalarya suatu tqiuan. perencanaan
kebutnhan uarig -vang mengal*mi over-under estimste pada pereiode tertentq akan

tingkat perolehan laba perus*haan. Menurut lohn Maynrrd Keynes,
rnasyarakat termasr* perusahaan merniliki kecenderungm
dalam benfilk tunai kmena eg,a

motif (l) ransak*[ (2]

untrk merguasi

uang

berjagaragq dan {3) matif

apekulasi.

Motif transaksi (transaction mottfr berarti ssseorang etau

psr$sahaa#organisasi

memeg4rig uang tunai unfirk keper{uan roalisasi trcrbagai transaksi bisnis yang
dilakukanya' Bsrbagai

bent* dan ragaxn transaksi antara l*in

gaji upah, peltmasan hutang

yang jatuh tempo, fistrilq teleporq

Motif berjaga-iaga (precautionary motifl berarti
dalam memegang uilng
mendadak

untr*

seperti pembayaran

aL

darr sebagainya

sessorarrg atau oryanisasilpenrsaha*n

mengantisipasi adanya kebuhrtran yang beffifat

{tak terduga). Sedangkan motif spekulasi lspecxtatif motifi

karena

keinginan organisas#penxahaan

uflh* memperoleh keuntungan yang lcbih

besax

dari matu kosempatan yang tidaklbelum direcanal(an scbelurnnya.

B.

.A.plikasi

Dalam praktek pengelolaan (manajemen) keuanga4 terdryat dua unsur yang tidak

bisa dipisahkan satu dengan lainnya, yai& unsuf pimpinan dsn

pengelola

{bendaharawan}. Unsur pimpinan disebut sebagai pihak yang mempunyai wewenang

dafi

menguasai enggirran

untuk menganrbil tindakan ymg berakibat pada

penerimaan/pengefuaran (ordonafir/otorisatot). Sementera

unsur

bendaharawan

adalah orang&adan yang diserahi tugas menerima s€rnua pndapatan dan melakukan
pernbryaran atas dasm p€dntah ordonahr.

Dengan demikian ordonaturlotorisator harus

mel*r*an uji fornril daa materiil

terhadap tagihail yaflg direkomendasi ordonatur urinrk dibayar oleh ssorang
bsndaharawan kepada pihak yang berkepentingan {stakeholder). Tugas yang harus

dilskukan oleh otorieator/ordonatm adalatr melakukaa eek dan kontrol terhadap tiga
hal yaitu:

1. Rechmatighefd

(menunrt kebenaran formil)

Otorisator/ordonatur harus menelitilmencermati sotiap tagihan yang menjadi
kewajibannya telah memprxryai dasar hukum dan tidak bertentangan denga{t
peraturan yang berl*ku. Disrrrprog itrr juge pedu meneliti tagihafl dari aspek

kemungkinan tanggal
kebenarannya.

yang diiryaratkan dan apakah telah

dibuktikar

7.

Doe lmatigherd (menurut kebenaran materid)

otorisatar/ordonatur hanrs rnampu dan mente{eflallkan
antma maksud dan fujunn
suatu transaki pengeluaran

serk maqpu meqreimbargkan

dengan prinsip-prinsip

ekonomi-

3.

Wetmatigherd(menrrut kebeflaran materii$

Suatu tra$salGi pengeluaran

untr*

keae*uaiannya de*gur tata cara

pengguraaft sejumlah dana perlu difihat

ar€g*a& peratman daa perundangan

yang

berlaki, deflgan meurperhatikan ketepatan prosar& ketemediaan
dan4

pada

tatxm berjatan.

Dalam praktek sehari-hari $eorang bendalurawan b€rfugas
menerimq merryimpml
metnperhitungkan, membayarka4 dan memperfangguagiarrabkan
uang ya$g menjadi
tanggungiawabnya. Datam pelaksanaan pertangspngiawabrn
seperti diatas, seorafig

bendatrarawan harus menyediakan pembukuan

dan catatan laiil soeai

de4gan

kebutr&an" lingkup, dan kondisi lembaga yang beisargkutan
deng;an mengacu pada
pola akuntanei Indonesia.

seorang bendaharawan datrm menjatankan argas den
tanggungiawab yang di

pikukryq tidak lepas dari kemungkinan timbukrya resiko
kekruanganlketebilran
selisih uarg yang dibayarkan.

Unfr* menghindari re,siko kesalatran tersebuf, srcrang

beadaharauraa hmrs bersikap cerma{

kemampuan seseorafig

tetit! sabar, der gigil,- cernrat

di dalam membedkan pemahaman (interpret**i)

permasalalun yang sedang dihadapi.

atas suafu

Teliti menyangkut kenrmpuan dalam

mencermati berbagai prsoalan, sabar mergiangkut pengendalian

diri

dan ulet dalam

menyelesaikan masalah' sedangkan gigih m€rryeryh$
pribadi ssoriulg bendatrarawan

yang tidak meilgsnal waktu dalam mgnyelesaiakaxl tugas-tugas yang dienrbannya
walaupua harus lembur.

Selain

itu seorag bendaharawan juga hrus mernahaftd dan menoermati

setiap

peraturan dan pedoman pengelolaan uang. Sebelum melakuhan pembayaran seorsog
beridaharawan harus mengetahui syarat-qy*rat keabsyahan kuitan$i yang memuat
antara lain:

1.

KLIITANSItagihan hanrs dibuat atas nama *JABATAN'

7. Jumlah uang tagihan yang tertdie antara *HllRUF

dan

;

"ANGKA" haru$ $Hna;

3. KUITAIISI harus ditanda trr${d olsh oraflg _yang berhakmenagitL untr*
perusahaan harus dibubuhi cap pcrusahaan dilampiri

4. KUITANSI tidak boleh ada ooretan/tindasan
5.

SI{JP, dan Npwp;

maupun bekas hapusilU

Telah disetujui/ditanda taflgard oleh ataea& langrung bendaharawan dan dibubuhi
stempel

S.

Hq

"SETUru DIBAYAR";

Pembayaran yang diikat dengan kontrak harus dilampiri dargan Perjanriian

Kontak (PK), penawaran h*gq Surat Perintah Kerja (SFK) dan Berita Acara
{BA} serah tsrima barang/pekerjaan;

7.

Kuitansi pemba,varan kansumsilakomoda*i sustu kogiatan harus dililnpiri

d*at

hadir pesert kegiatan;

8.

Kuitansi yang nilai nominalnya hanrs dikenskao pajak (PPN, PPh.) dibubuhi
,?ATAK TELAH DIPIINGUT";

9.

Kuitansi peurbayran atas pembeliar/pengadaan barang/jasa yang nilainya hrrus
dipungut meterai dengan ketsnftan:

10.

a.

Untuk ftominal Rp. 250.000,- smrpai dengan Rp. 1.000.00Q-:3ffi0

b.

Untuknomilal Rp. f.000.001,-

sampaitakterhingga

= 6000

untuk penrbayaran gaji, honor, uaflg lelat\ uang sidang upah dan lain-lain yang
bertentuk daftar sedikitnya harus memuat:

NO

NAMA

JABATAN

BESARNYA

Pgh

T.BERSIH

T.TANGAN

1.

1..

I

2._.

C. Penutup
Manajemen keuangan pada tataran aplikasi masih sering mengalami kegagalan
kareara banyak organisasi/perus&haan yang masih

mengunakan paradigma larna -valg

bercirikan monolitik, prosedural. dana sebagai targst, bsrorientasi hasil dari tidak

mandiri. Pelaksana keuangarlangaran pada organisasilpenxaha*n

disamping

memiliki sikap tanggungiawab, jr€a dihmtut adanya komitnen diri atas nitai-nit*i
moral seperti jujrn, terbuka teliti cennat dan sabar.
Perencanaan kebutuhan uang

mtuk motif

spekulasi, berjaga-jaga dan transaksi harus

disesuaikffi dengan kebuhrhan dan melalui ffialisi$ yxrg cermat dan akurat. Salah
dalam membuat perencanaan akar kebufi&an rmng akan meryebabkan kehilangan
kesempatan dalam memperebutkan setiap peluang.

*

MANAJEMEN KEUANGAN
"Semuo oktivilos orgonisosilperusshoon yong berhubungon
dengon usoho-usoho mendopotksn dono dengon bioyo
murqh don menggunokonnyo secoro efektif don efisien"

& PENGELOLA KEUANGAN

t
t
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Pihok Pimpinon

(Iop Leoderl

r Otorisator # pengambil kebijakan 4 anggaran
r Ordonator c2 menguasai/mempunyai wewenang 4 anggaran
Pihok Bendqhorswon

PARADIGMA MANAJEMEN KEUANGAN
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=,,

Auditobilitss prosedurol
Kurong lronsporqn

Menitik berstkon dono
Evqluosi budgeter

Monolotik (terpusot)
Out put (hosil)
Tergontung pemerintsh

Akuntqbililos (efisiensi,
output, out come)
Tronsporsn

Menitikberotkon progrom
Evoluosi budgeter don
progrom
Desentrolisosi
Out put (hosil) don

outcome (dompok)
Mondiri {swodono}

ALIRAN KAS
BARANG DALAM PROSES

BARANG JADI

PENJUA1AN KREDIT

PEMILIK

HUTANG

