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Bersatu Amankan Keuangan

Oleh: Nada Zakiya

Tidak dapat dipungkiri opini BAK yang sebelumnya ‘hanya’ menjadi paduan dan 
rekomendasi bagi entitas KM PKN STAN dinilai kurang mangkus untuk mendorong 
semangat memajukan integrasi organisasinya dengan penyusunan laporan keuangan 
yang mumpuni. Seolah proses menyusun laporan pertanggungjawaban adalah segmen 
tidak menarik di penghujung tata acara penyelenggaraan organisasi.
Simpati terhadap perbendaharaan entitas masing-masing diharapkan terstimulan 

setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan BEM PKN STAN 

no.1/PMK/BEM/2018 tentang Prosedur Pencairan Dana KM Politeknik Keuangan 

Negara STAN TA 2018. Berlandaskan pasal 1 ayat (11) tentang laporan audit, kini 

opini BAK akan mendasari pencairan dana dari BEM untuk entitas KM PKN STAN 

pada periode semester berikutnya.

RESMI DISAHKAN, TEMUAN BAK 
MENDASARI PENCAIRAN DANA



To better 
understand how 

things can help us, 
we need to see 

how it fits into the
bigger picture.

Selanjutnya diatur dalam pasal 2 ayat (10) mengenai 
ketetapan jumlah pencairan dana oleh Menteri 
Keuangan BEM PKNSTAN dengan rincian sebagai 
berikut:

No.
Kesalahan 

Saji
Alokasi

Tepat 
waktu

1

2

3

4

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

100%

95%

90%

85%

Terkait pertanggungjawaban dana BK KM PKN STAN dan 
UKM yang tidak benar dan keterlambatan penyampaian 
laporan, Menteri keuangan berhak mengluarkan sanksi 
berupa pengurangan alokasi dana tahun berikutnya. Hal 
ini diatur dalam pasal 2 ayat (11).
 
 
Meskipun dampaknya diprediksi akan signifikan untuk 
mayoritas organisasi, sanksi pengurangan pencairan dana 
dianggap tidak efektif untuk mendisiplinkan entitas-
entitas yang sumber utama pendanaannya tidak lewat 
BEM



 

Ada pun, terlepas dari pencairan 

dana itu sendiri, rekomendasi 

BAK terhadap laporan keuangan 

adalah salah satu prasarana 

pengendalian internal bagi 

sebuah organisasi. Salah satu 

faal entitas yang berbudaya 

organisasi kuat adalah mampu 

mempertanggungjawabkan 

kinerjanya dalam laporan 

keuangan yang baik.

 

Kunci dari penyusunan laporan 
adalah pencatatan yang 
sistematis dari awal masa 
jabatan sehingga tidak kesulitan 
di akhir periode. Laporan 
keuangan yang konsisten juga 
memudahkan pemegang 
kepentingan di masa jabatan 
berikutnya mencatat transaksi 
dan menyusun laporan.
 

Laporan yang tidak konsisten 

dan sulit dipelajari membuat 

pengurus entitas yang baru 

cenderung tidak punya arah dan 

membuat kebijakan baru setiap 

tahunnya. Siklus yang nampak 

abid itu bisa dihentikan dengan 

reformasi laporan keuangan 

sesuai dengan SAKM yang 

sudah ditetapkan.

 
 
 
 
 
 


