
PENDANAAN DAN KEKAYAAN 

 

Bagian Kesatu Pendanaan 

Paragraf 1 

Umum 

Pasal 105 

(1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, 

akuntabel, dan bertanggung jawab.  

(2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan 

dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.  

(3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh 

menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.  

Pasal 106 

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) meliputi:  

a. Perencanaan;  

b. Penganggaran;  

c. Pelaksanaan;  

d. Pengawasan; dan  

e. Pertanggungjawaban.  

Paragraf 2 

Perencanaan dan Penganggaran 

Pasal 107 

Periode anggaran Institut terhitung dari 1 September  hingga 31 Agustus tahun 

berikutnya . 

Pasal 108 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Institut (APBI) disusun Rektor setiap tahun sebagai 

hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang memuat paling 

sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang 

ingin dicapai.  

 

Pasal 109 



(1) APBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diajukan oleh Rektor kepada Ketua 

Yayasan Serba Bakti paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan 

untuk mendapatkan persetujuan.  

(2) Dalam hal Ketua Yayasan Serba Bakti memberikan pertimbangan yang 

mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka Rektor 

harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Ketua 

Yayasan Serba Bakti diterima.  

(3) APBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Ketua 

Yayasan Serba Bakti merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi 

pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang 

dalam RKA.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan 

anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Rektor.  

 

Pasal 110 

(1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun 

berjalan.  

(2)  Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan apabila terdapat: 

a. Perubahan asumsi pendapatan yang signifikan; 

b. Perubahan target kinerja; dan/atau  

c. Perubahan Alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Institut (APBI). 

(3)Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Yayasan Serba Bakti.  

 

 

 

Paragraf 3 

Pelaksanaan 

Pasal 111 

(1) Rektor memegang kewenangan pengelolaan keuangan Institut sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  



(2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan Institut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, dan 

akuntabel.  

(3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor 

dibantu bendahara Institut yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, 

mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat berharga serta 

membukukannya sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 112 

(1) Pengelola keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) 

meliputi:  

a. Merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;  

b. Menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;  

c. Menyimpan kas dan mengelola rekening bank;  

d. Melakukan pembayaran;  

e. Mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan 

f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara 

yang efektif dan efisien.  

(2) Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui 

suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian 

jumlah, kepastian waktu, wajar, dan adil.  

(3) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada 

prinsip kehati-hatian.  

 

Pasal 113 

(1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut dan semua pengeluaran 

harus dilakukan melalui rekening Institut.  

(2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor 

secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.  

 

 

 



SARANA DAN PRASARANA 

 

Pasal 128 

(1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang 

penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.  

(2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat 

diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain. 

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik 

Institusi. 

(4) Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau 

memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan 

tinggi.  

Pasal 129 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan 

dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan oleh Rektor dengan 

memperhatikan ketentuan yang berlaku.  

 


