
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR   

KEUANGAN KOSLATA 
 

I  PENDAPATAN DAN PENGELUARAN 

 

A SUMBER PENDAPATAN 

1. Honor bulanan program 

Honor staf bulanan yang berasal dari proyek  

2. Profesional fee  

Berasal dari kontribusi honor staf koslata yang bekerja sebagai 

fasilitator,notulen,oc,moderator, narasumber pada lembaga lain di dalam jam kerja  

kantor 

3. Fee lembaga 

fee yang diperoleh dari funding untuk pelaksanaan proyek 

4. Iuran anggota koslata 

Iuran yang diberikan anggota koslata setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam 

pertemuan tahunan 

5. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat 

6. Selisih kurs, bunga bank  

7. Unit bisnis lembaga 

 

B PENGELUARAN 

1. Gaji /Honor 

o Gaji staf tetap; 

o Gaji staf kontrak; 

o Honor pelaksana program seperti fasilitator,oc,notulen,moderator,narasumber 

sesuai aturan yang berlaku di koslata; 

o Honor untuk orang luar yang bekerja untuk koslata seperti fasilitator, notulen, 

oc, sc, narasumber, moderator. 

2. Biaya kesekertariatan/rumah tangga 

a. Koran,listrik,air,tlp,internet 

b. ATK/foto copy 

c. Dokumentasi 

d. Konsumsi 

e. Iuran lingkungan  

f. Lain-lain 

3. Biaya perjalanan dinas 

a. Bensin/transportasi 

b. konsumsi/perdiem 

4. Biaya pelaksanaan kegiatan 

5. Tunjangan Hari Raya 

6. Tunjangan melahirkan untuk staf tetap koslata 

7. Tunjangan kesehatan untuk staf tetap koslata 

8. Sumbangan untuk pihak lain  



9. Pengadaan Peralatan kantor 

10. Servis computer dan sparepart 

11. Servis motor dan sparepart 

12. Pajak kendaraan (motor) 

13. Pajak Lembaga 

 

 

II PENGELOLAAN KEUANGAN  

 

A PERENCANAAN KEUANGAN 

 

Perencanaan keuangan Koslata disusun oleh Bendahara berdasarkan rencana tahunan yang 

telah disusun oleh Direktur. Periode perencanaan keuangan mengikuti periode rencana tahunan 

yakni dari bulan Juli tahun berjalan hingga bulan Juni Tahun berikutnya. Dalam Rencana 

Anggaran Biaya setidaknya memiliki beberapa komponen sebagai berikut:  

a. Kode Budget / Mata Anggaran  

Berfungsi untuk mengkategorikan biaya-biaya yang dialokasikan berdasarkan kode 

tertentu yang disepakati. Tiap-tiap item budget akan memiliki kode budget / mata anggaran 

yang berbeda.  

b. Unit  

Menunjukkan satuan yang digunakan dalam mengukur alokasi biaya yang dianggarkan. 

Ukuran unit yang tepat akan menambah rasionalisasi dari jumlah biaya yang 

diperhitungkan.  

c. Kuantitas  

Menunjukkan jumlah (nilai kuantitas) yang diinginkan dari setiap unit yang digunakan.  

d. Biaya per Unit  

Menunjukkan jumlah biaya yang dialokasikan dari setiap unit yang digunakan.  

e. Sumber Dana  

Menunjukkan organisasi sumber kontribusi pendanaan yang didapatkan untuk masing-

masing item budget yang diusulkan. 

 

B PENCATATAN 

 

Setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan dana yang sudah disetujui harus dicatat ke dalam 

buku kas atau bank, dengan melampirkan voucher dan dokumen-dokumen pendukung yang 

disyaratkan, sesuai prosedur sebagai berikut: 

 

a. PROSEDUR PENGISIAN KAS  

1. KAS koslata menggunakan system impres fund dengan nilai Rp. 2.000.000,- 

2. Kasir membuat rekapitulasi pengeluaran kas kecil; 

3. Kasir melaporkan kepada bendahara rekapitulasi pengeluran kas kecil beserta bukti-

bukti; 

4. Kasir membuat voucher pengeluaran bank;  

5. Kasir menyerahkan voucher pengeluaran bank ke bendahara untuk 

verifikasi/tandatangani;  



6. Kasir meminta tandatangan/otorisasi direktur; 

7. Kasir mengambil uang ke bank;  

8. Kasir membuat voucher penerimaan kas; 

9. Kasir meminta tandatangan bendahara untuk diverifikasi; 

10. Kasir meminta tandatangan/otorisasi direktur; 

11. Kasir mencatat penerimaan kas di buku kas;  

12. Kasir menyerahkan voucher penerimaan kas ke bendahara untuk diinput ke komputer; 

13. Kasir mengarsip voucher dan bukti pendukung. 

 

b. PROSEDUR PENGELUARAN KAS  

1. Berdasakan bukti external yang ada kasir membuat bukti pengeluaran kas;  

2. Kasir meminta persetujuan dari direktur;  

3. Kasir menyerahkan uang dan meminta tandatangan kepada pemegang bukti external; 

4. Kasir mencatat pengeluaran pada buku kas;  

5. Kasir meyerahkan voucher kas keluar kepada bendahara untuk diinput kekomputer; 

6. Kasir mengarsip. 

 

c. PROSEDUR PENGELUARAN BANK 

1. Kasir membuat voucher pengeluaran bank; 

2. Kasir meminta persetujuan dari direktur; 

3. Kasir membuat cek/slip pengeluaran bank; 

4. Kasir  mengambil uang di bank; 

5. Kasir meyimpan uang; 

6. Kasir mencatat di buku bank; 

7. Kasir menyerahkan voucher kepada bendahara untuk di input ke komputer; 

8. Kasir mengarsip. 

 

d. PROSEDUR PENGISIAN BANK 

1. Kasir membuat voucher pengisian  bank dan slip bank; 

2. Kasir meminta persetujuan dari direktur; 

3. Kasir ke bank; 

4. Kasir mencatat penerimaan bank di buku bank; 

5. Kasir menyerahkan ke bendahara untuk di input ke komputer; 

6. Kasir mengarsip. 

 

e. PROSEDUR PENGAJUAN UANG MUKA  

1. Staf mengajukan uang muka kegiatan kepada kasir; 

2. Kasir membuat voucher pengeluaran kas; 

3. Kasir meminta persetujuan direktur; 

4. Kasir memberikan uang muka kepada staf dan menandatangani voucher; 

5. Kasir mencatat pada buku kas; 

6. Kasir menyerahkan ke bendahara untuk di input ke komputer; 

7. Kasir mengarsip. 

 



f. PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN UANG MUKA 

1. Staf menyampaikan laporan pertanggungjawaban uang muka beserta bukti ke kasir; 

2. Kasir membuat voucher pengeluaran kas; 

3. Kasir menyerahkan voucher, form laporan uang muka, bukti pendukung ke bendahara 

untuk diverifikasi; 

4. Kasir menyerahkan form laporan uang muka, bukti pendukung ke direktur untuk 

diotorisasi; 

5. Kasir memberikan uang ke staf kalau pertanggungjawabannya lebih besar dari uang 

muka dan meminta uang kepada staf apabila uang muka lebih besar dari yang di 

pertanggungjawabkan; 

6. Kasir mencatat pada buku kas; 

7. Kasir menyerahkan voucher, bukti ke bendahara untuk diinput ke computer. 

 

Catatan:  

Saldo bank dan kas wajib direkonsiliasi dengan rekening koran dan fisik uang yang ada, 

minimal 1 bulan sekali, serta diverifikasi dan diotorisasi oleh Direktur. Seluruh dokumen 

keuangan wajib diarsip berdasarkan project dan periode bulan tercatatnya transaksi, dan sesuai 

urutan nomor voucher.  

Direktur tidak dapat meng-otorisasi pengeluarannya sendiri, oleh karena itu otorisasi 

pengeluaran Direktur dilakukan oleh Dewan Pengawas atau dua staf senior.  

 

C MONITORING DAN PELAPORAN KEUANGAN 

 

Monitoring keuangan dilakukan 1 bulan sekali untuk melihat performa keuangan setelah 

seluruh biaya tercatat. Proses monitoring keuangan dilakukan setelah laporan keuangan telah 

selesai disiapkan, untuk kemudian ditinjau dan dianalisa bersama dengan Direktur, Project 

Manager atau staf lainnya yang relevan.  

Pelaporan keuangan lembaga dilakukan setiap tahun, sedangkan Laporan Keuangan Interim / 

Progress / Final dari suatu proyek kerjasama disusun sesuai dengan jadwal yang disepakati di 

dalam perjanjian kerjasama (MoU), yang terdiri dari:  

1) Lembar Laporan Keuangan Interim / Progress / Final yang sudah ditandatangani oleh 

Direktur dan Staf Keuangan;  

2) Lembar Rekonsiliasi Bank dan Cash Count yang sudah ditandatangani oleh Direktur 

dan Staf Keuangan;  

3) Lembar rekening koran bank yang digunakan dalam project / laporan keuangan yang 

dikirimkan;  

4) Lembar Forecast untuk periode selanjutnya.  

 

Setiap Laporan Keuangan / Monitoring keuangan suatu project, selain memiliki komponen 

yang ada di dalam Proposal Budget, setidaknya harus memiliki beberapa komponen, sebagai 

berikut:  

a. Biaya Aktual (Pengeluaran)  

Merupakan biaya aktual (pengeluaran) yang tercatat dan disetujui selama periode laporan 

keuangan yang dilaporkan.  



b. Varian  

Varian menunjukkan berapa selisih antara budget yang disepakati dengan biaya aktual 

(pengeluaran). Dimana varian positif menunjukkan sisa dana (underspend) yang masih 

dapat digunakan di item budget, sedangkan varian negatif menunjukkan kelebihan biaya 

yang dikeluarkan atas total budget yang dialokasikan (overspend). Varian % menunjukkan 

persentase sisa dana atau kelebihan biaya atas total budget pada masing-masing item 

budget. Terkait varian, ada beberapa kebijakan yang harus diperhatikan, sebagai berikut: 

1. Penjelasan atas varian underspent harus mengandung beberapa unsur, sebagai berikut:  

1) Mengapa underspend tersebut timbul;  

2) Apabila karena tertundanya pelaksanaan aktivitas, maka disebutkan kapan dana 

tersebut akan digunakan; dan  

3) Apabila akan direalokasi ke item budget lainnya, maka disebutkan line budget mana 

yang akan disubsidi.  

2. Penjelasan atas varian overspent harus mengandung beberapa unsur, sebagai berikut:  

1) Mengapa overspend tersebut timbul;  

2) Apabila disubsidi dari line budget lainnya, maka disebutkan line budget mana yang 

akan meng-subsidi.  

c. Forecast  

Menunjukkan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan setelah periode pelaporan sampai 

dengan akhir periode project atau periode pelaporan selanjutnya yang disepakati. Forecast 

dapat membantu memprediksi total biaya yang akan digunakan pada periode berjalan, 

sebelum biaya actual (pengeluaran) akan terjadi, serta memastikan ketersediaan dana cukup 

untuk mendukung pelaksanaan aktivitas-aktivitas project. 

 

III PENGADAAN BARANG DAN JASA 

  

1. Pengadaan barang dan jasa yang dipesan harus sesuai dan relevan dengan kuantitas maupun 

spesifikasi atas Formulir Pengadaan Barang dan Jasa yang diajukan oleh staf.  

2. Setiap pengajuan barang dan jasa dan order pembelian harus disetujui terlebih dahulu 

secara tertulis oleh Direktur atau proyek manajer (untuk kepentingan suatu project).  

3. Setiap barang dan jasa yang sudah diterima, harus disertai dengan Tanda Terima Barang 

atau Pernyataan Kepuasan atas Jasa yang ditandatangani oleh staf yang mengajukan barang 

atau jasa tersebut.  

4. Level pengadaaan barang dan jasa ditentukan berdasarkan nilai barang dan jasa yang akan 

diajukan oleh staf atau nilai barang dan jasa yang akan dipesan. Setiap level akan 

menentukan mekanisme pengadaan barang dan jasa apa yang harus dijalankan serta 

dokumen pendukung apa yang harus dilengkapi. Level pengadaan barang dan jasa yang 

berlaku saat ini, ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Nilai Barang dan Jasa Kategori Nilai Mekanisme Pengadaan  

Rp 1 sd. Rp 6.999.999 Rendah Pembelian Kas 

Rp 7.000.000 sd. Rp 13.999.999 Rendah 1 Penawaran 

Rp 14.000.000 sd. 704.999.999 Menengah  3 Penawaran 

Sama atau di atas Rp 705.000.000 Tinggi  Tender 

 



Mataram, Juni 2020 


