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PPK Unit

FO. Dit Keuangan

Loket

Dokumen yang harus dibuat saat mengajukan
Pencairan UP/TUP/GUP/LS
1.

UP
a.Lember kendali
b.SPP
c.SPTJM (manual)

2. TUP
a.Lembar kendali
b.SPP
c.RAB
d.SPTJM (manual)

4. LS AWAL
a. Lembar kendali
5. PTUP
b.SPP
a. Lember kendali
c. DRPP
b.SPP
d.SPTJM
c. DRPP
e. Dokumen Pendukung d.SPTB
e. Bukt i SPJ/ Transaksi
7. LS RAM PUNG
a.Lembur kendali
b.SPP
c.Bukt i perjadin

3. GUP
a.Lembar kendali
b.SPP
c.DRPP
d.SPTB
e.SPTJM (manual)
f .Bukt i SPJ/ Transaksi

6. LS SEKALIGUS
a. Lembar kenali
b. SPP
c. DRPP
d.SPTJM
e.Bukt i pert anggung
jawaban

Dokumen Perjalanan Dinas
1. Surat Undangan

3. Rincian

biaya
perjalanan dinas

t ugas, penjelasan yang
pent ing sumber dana dari mana
dan biaya apa saja yang
dit anggung.

4. Surat perint ah
perjalanan dinas
(SPPD)

2. Surat

5. Lampiran VII, bukt i
st emple

Rincian Biaya Perjalanan Dinas :
Uang harian, yang
meliputi:
1. kebutuhan makan,
2. transport lokal, dan
3. uang saku.

Uang Representasi
(sesuai jabatan)
Biaya Taxi (bukti ril)
Biaya tiket
perjalanan/at
cost (kendaraan
sendiri)

Biaya Penginapan
(sesuai dengan
kelompok)
Biaya Tol dan
Parkir
Biaya Bahan Bakar
(Komponen ini
disesuaikan
dengan kebutuhan
yang akan
melakukan
perjalanan dinas)

Contoh biaya taxi :
•

Perjalanan dinas Bandung ke Jakarta, biaya taksi yang dapat
diperoleh adalah : Rp.166.000,- (biaya taksi Jawa Barat)
ditambah Rp.256.000,- (Biaya taksi DKI Jakarta), totalnya Rp.
422.000 per orang PP.

•

Apabila perjalanan dinas dilakukan oleh lebih dari 1 (satu)
orang dengan tujuan yang sama, maka biaya taksi diberikan
sebesar maksimal 50% dari tarif.
Contoh di atas, yaitu di bagi 2. Jadi Rp. 422.000/2 = Rp.
211.000 per orang PP.

PERHATIKAN KELENGKAPAN DUKUM ENNYA
DAN DALAM RINCIAN BIAYA HARUS PER ORANG

KEGIATAN RAPAT DI HOTEL
URAIAN

SATUAN

HALFDAY

FULLDAY

FULLBOARD

Pejabat setara Kepala Biro/Direktur Direktorat ke atas

O/H

426,000

530,000

1,110,000

Pejabat setara Kepala Divisi/Kepala Bagian ke bawah

O/H

331,000

398,000

822,000

SATUAN BIAYA KEGIATAN DI LUAR KANTOR

URAIAN

SATUAN

FULLBOARD DI
LUAR KOTA

Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor
Kota Bandung/Kab. Bandung Barat/Cimahi
DKI Jakarta

O/H
OH

150,000
180,000

FULLBOARD DI FULLDAY/HALFDAY DI
DALAM KOTA
DALAM KOTA

150,000
180,000

Transport Luar Kota : at cost (bila tidak menggunakan kendaraan dinas

105,000
130,000

Bukti Pertanggungjawaban
No

Kegiatan

Bukti Pertanggungjawaban

1

Rapat/FGD/Lokakarya

- Undangan
- Daftar hadir
- Notulen

2

Rapat di luar jam kerja

- Undangan
- Daftar hadir
- Notulen
- Bukti finger print

3

Honorarium

- Daftar pembayaran yang
ditanda tangani penerima
honorarium (pihak luar)
- Surat Tugas/SK

Bukti Pertanggungjawaban
No

Kegiatan

Bukti Pertanggungjawaban

4

Lembur

- Surat Tugas Pimpinan Unit
- Daftar pembayaran insentif lembur
(dengan menyebutkan jenis
kegiatan yang dikerjakan oleh
pegawai yang bersangkutan).
- Bukti finger print
- Laporan lembur

5

Pembelian
konsumsi

- Struk/cash register
- Daftar hadir

6

Bantuan/hibah

- SK penetapan hibah
- Kontrak hibah
- Daftar pembayaran yang ditanda
tangani penerima bantuan/hibah
- Laporan pendukung dari penerima
bantuan/hibah

Dokumen yang harus dibuat dan
harus ada di Unit Kerja
1.

Bukt i Penerimaan
Transf er dari
Universit as dalam
bent uk RK

2. Bukt i pengeluaran

(Kuit ansi/ Not a/ Bukt i
Lain)

3. SPTB yang dit andat angani

oleh BPP dan at as
langsung BPP/ PKK sert a
Kasubag UM PER/ kabag.
OI (bila ada pembelian
persedian/ peralat an)

4. Kelengkapan dokumen

unt uk pembelian bahan/
Persediaan dan Peralat an
unt uk bagian
UM PER/ Kabag. OI.

5. Semua SPTB

disampaikan langsung
ke FO, unt uk diverif ikasi
oleh bagian verif ikat or.

LANJUTAN
9. Di SPTB harus t ercant um :
a. Kode sat uan kerja
b. Nama sat uan Kerja
c. Tanggal/ No. DIPA/ RKAT
d. Klasif ikasi anggaran
e. Jenis sumber dana : Non BPBP/
BBPTN/ IGU/ KS
f . Jenis RKAT : Rut in/ Pugasan
g. Nama Kegiat an
h. Jenis Belanja/ COA

11. SPTB kerjasama (SM 3T, PPGT, PPG,

Pemda dll) harus dilampiri dengan
anggaran dan realisasi anggaran sert a
bukt i pengembalian ke Universit as.

13. Bila t erjadi pengembalian dana, maka
harus dilakukan melalui t ransf er ke
rekening Bendahara.

10 . Dana BPPTN harus sesuai dengan

usulan yang t ert era dalam RKAT

12. Kont rak kerjasama supaya disampaikan

ke bendahara penerima dan akunt ansi
pada saat pencairan at au sebelumnya.

14. Bila SPJ t idak lengkap baik pada

TPU/ GUP maka GUP berikut nya t idak
dapat dicairkan selama SPJ t ersebut
belum dilengkapi.

SPJ Motivasi Kerja/Piknik :
▧ Biaya Transport/tiket
▧ Bukti hotel

▧ Uang harian, sesuai dengan wilayahnya (SBU)
▧ Surat tugas

▧ Dokumentasi/laporan

▧ Kontrak, bila menggunakan travel/EO

SPJ penelitian dan PPM yang bersumber dari dana
Non-PNBP bersifat lumpsum (produknya hasil):
1. Proposal penelitian
2. Kontrak penelitian

4. Publikasi/jurnal

3. Hasil akhir dari
penelitian

5. SPJ RAB sesuai dengan
penggunaanya

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri
Digunakan Untuk:
Kebutuhan Makan
transport lokal, uang saku

uang penginapan yang bersifat lumpsum
Dalam pelaksanaannya mengikuti Peraturan Rektor
tentang Perjalanan Dinas atau mengikuti ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas jika
belum terdapat Peraturan Rektor.

SPJ PERJALANAN DINAS LN

Apabila :
Tiket hilang, print ulang
Boarding pas hilang, minta surat keterangan kepolisian

Surat tugas
Dokumen perizinan
dari setneg
Invitation letter
(surat undangan)
Bukti kehadiran di
LN (SPPD LN)

04

01

02
Tiket
pesawat

03

Kuitansi tanda terima uang harian
LN dan biaya perjadin lain

Laporan perjalanan
LN/laporan kegiatan
Bila menggunakan EO,
bukti kontraknya

08

07

06

05

Pengelolaan Dana Kerjasama
Ket ent uan pengelolaan dana kerjasama :
1.

Dana kerjasama wajib diset or ke rekening universit as

2.

Dana yang dicairkan unt uk belanja operasional, biaya
hidup pesert a at au biaya lainnya sesuai dengan kont rak,
kecuali unt uk biaya pendidikan misnya SPP, prakt ikum dll.

3.

Usulan pencarian harus melampirkan :
a.

Kont rak kerjasama;

b.

SP2D at au bukt i t ransf er ke rekening UPI;

c.

Rincian Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan kont rak;

d.

Rencana dist ribusi penggunaan dana.

Kelengkapan Dokumen Kontrak Pengadaan (harus disusun
berdasarkan urutannya)
1.

Surat Permohonan pembayaran dari penyedia barang/ jasa dan
dari PPK Universit as

2.

Ringkasan surat perjanjian/ SPK/ kont rak

3.

Berit a acara pemeriksaan

4.

Berit a acara serah t erima

5.

Berit a acara pembayaran

6.

Fakt ur pajak

7.

FC NPWP, PPKP, dan rekening bank penyedia barang/ jasa

8.

Kuit ansi bermat eri yang t elah dit andat angi oleh penyedia
barang/ jasa.

Pembukuan di Unit Kerja (SINTAG)

Buku Kas
(Kas masuk
dan kas
keluar)

Buku
Pembantu
Pajak

Buku
Pembantu
Uang muka

Dokumen yang harus ada di unit kerja :
1. Bukti dasar (kontrak, SP2D, kuitansi, faktur, nota dll)
2. SSP (Surat Setoran Pajak), diminta dari Direktorat Keuangan.
3. Bukti transfer ke bagian lain misalnya mahasiswa.

Hal-hal yang masih sering
t erjadi kesalahan di unit kerja

1.

2.

3.

Anggaran t idak sesuai
dengan pert anggung
jawaban/ realiasinya
COA, SBU dan
kegiat an t idak sesuai
dengan st andar yang
t elah dit et apkan
Pert anggunjawaban
keuangan t idak sesuai
dengan at uran yang
t elah dit et apkan

Hal-hal yang menyibukan
Direkt orat Keuangan:
1. Pemahaman

unit

kerja

t erhadap :

a) program Sint ag belum
memadai

b) SBU masih rendah
c) COA masih belum
merat a pemahamannya.

2. Penuhnya Pemasukan SPJ
IBK menjelang pencairan.

3. Koreksi dari unit kerja yang
berulang kesalahannya
(t idak dikoreksi)

4. Pencairan diakhir t ahun
yang membludak

:

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Penyusunan R K A T , harus
memperhatikan :
a.

C hart of A ccount
(C O A )

b.

K egiatan yang akan
dilakukan

c.

B esaran biaya, harus
sesuai dengan
S tandar B iaya U mum
(S B U ) U P I

Jadwal Revisi
Revisi dilakukan set iap
t anggal 1 s.d. 10 bulan
M aret , Juni, Sept ember,
dan November.

M ASALAH DAN KONDISI
1. Kepanit iaan t idak ada pesert anya, gunakan rapat di luar jam
kant or.

2. Penyusunan RKAT harus sesuai dengan SBU, COA, kegiat an,
dan bila t idak sesuai maka akan dit olak, dan akan
mengakibat kan daya serap rendah dan solusinya revisi
RKAT.

3. Perhat ikan surat edaran akhir t ahun
4. Kerja sama harus masuk dalam RKAT (sint ag) dan harus
dirinci penggunaannya, melalui mekanisme TUP disert ai
disposisi dari BPPU.

5. Pengajuan TUP-IGU wajib menert akan bukt i set or dan
disposisi dari BPPU

6. Workdesk set iap ajuan sesuai dengan lembar kendali.
7. Input nomor rekening di pembebanan.

M ASALAH DAN KONDISI (LANJUTAN)
8.

Honor IBK melalui t agihan LS sekaligus

9.

Jika t elah mengajukan GUP, maka SPTB nya harus diprint secara
t erpisah dan diserahkan pada div. akunt ansi

10.

Pengembalian TUP/ GUP, harus dipisah/ t idak boleh bergabung,
1 SPP 1 set oran pengembalian

11.

TUP berikut nya akan cair bila TUP sebelumnya sudah di SPJkan

12.

Lembar kendali harus lengkap (t anda t angan dan t anggal)
dicet ak dikert as kecil

13.

Sumber dana yang berasal dari BPPTN harus dicant umkan/
dit uliskan di kart u kendali.

14.

St ruk bon jangan palsu

15.

Kerjasama harus masuk unit kerja masing-masing

16.

Bukt i SPJ harus dipindai (scan) dan disampaikan pada FO,
berdasarkan DRPP.

Kesalahan yang Sering Terjadi pada Unit :
1.

Pembelian barang (aset / persediaan) harus jelas, baik dalam
pengelompokan jenis barangnya maupun COA nya.

2.

Fakt ur/ kuit ansi t idak lengkap, baik mat erai, st empel at aupun st ruknya.

3.

Tanggal penyet oran pajak melebihi bat as wakt u. Unt uk PPh 10 hari
set elah berakhirnya masa pajak sedangkan PPN 15 hari set elah
berakhirnya masa pajak.

4.

Pajak diset or oleh unit kerja/ direkt orat keuangan.

5.

Pengembalian jangan dijumlahkan di dalam SPTB (t ersendiri) karena
bukan beban.

6.

SPTB dan Lampiran salinan kuit ansi pembelian barang, harus
dit andat angan oleh bagian Umper.

7.

Cant umkan t anggal pada set iap Kuit ansi/ not a/ bukt i lainnya.

Temuan Itjen Dikti dan KAP :
1.

DIR t idak sesuai dengan jumlah dan jenis barang
yang ada di ruangan.

2.

Terdapat perbedaan ant ara cat at an persediaan
dengan bukt i f isiknya.

3.

Kas Tunai melebihi 50.000.000

4.

Prodi/ Jurusan t idak memiliki pembukuan
(kas/ pajak).

5.

Terdapat selisih jumlah kas dengan pencat at an.

6.

Salah mengelompokan persedian dan aset .

7.

Honor kegiat an t idak disert ai dengan surat t ugas.

