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TujuanSebagai pedoman pencairan/penggunaan anggaran rutin dan non rutinbiro/unit/fakultas/lembaga dan universitas.
Ruang Lingkup1. Proses ini di mulai dari awal tahun akademik hingga akhir tahun akademikdalam bentuk pengajuan pengeluaran ditingkat biro/unit/fakultas/lembagadan universitas sesuai dengan RAPB yang telah ditetapkan.2. Prosedur ini berlaku selama tahun akademik yang berjalan.
DefinisiAnggaran adalah merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalambentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatanperusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Rencana yangdisusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter.
Garis Prosedur Pencairan Anggaran Rutin1. Pimpinan unit kerja mengajukan pencairan anggaran dengan mengisi SuratPermintaan Pembayaran (SPP) dan proposal yang ditandatanganipenganggungjawab aktivitas dan pimpinan unit kerja.2. SPP diajukan kepada Kepala Biro Administrasi Keuangan untuk diverifikasi dandiotorisasi apabila sudah sesuai dengan APB. Apabila hasil verifikasimenunjukan ketidaksesuaian maka SPP dikembalikan kepada pimpinan unitkerja untuk diperbaiki dan segera diserahkan kembali ke Biro AdministrasiKeuangan.3. Biro Administrasi Keuangan kemudian membuat Surat Perintah Membayar(SPM) yang telah diotorisasi oleh Kepala Biro Administrasi Keuangan, WakilRektor II dan Rektor, kemudian diserahkan kepada bagian pelayanan keuangan(kasir).4. Bagian pelayanan keuangan kemudian membuat Bukti Kas Keluar (BKK)bersamaan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) ke unit kerja.5. Pimpinan unit kerja dapat mencairkan dana berdasarkan SPM di bagianpelayanan keuangan.6. Pimpinan unit kerja bersama pelaksana aktivitas menjalankan kegiatanberdasarkan rencana kegiatan yang tertuang dalam APB untuk kemudian padasaatnya harus dipertanggungjawabkan.



Garis Prosedur Pencairan Anggaran Non Rutin1. Pimpinan unit kerja mengajukan SPP beserta proposal yang berisi rencanakegiatan yang akan dilaksanakan dan harus sesuai dengan APBU yang telahdiajukan sebelumnya.2. Rektor atau Wakil Rektor menganalisis kegiatan yang diajukan oleh unit kerjadengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Apabila kegiatan disetujui,maka Rektor atau Wakil Rektor mengotorisasi SPP tersebut dan diberikankepada Biro Administrasi Keuangan.3. Kepala Biro Administrasi Keuangan kemudian memverifikasi proposal denganpertimbangan kewajaran dan ketersediaan dana. Apabila disetujui dana tersebuttersedia maka Kepala Biro Administrasi Keuangan mengotorisasi SPM.4. Kepala Biro Adminitrasi Keuangan menyampaikan kepada pimpinan unit kerjabersangkutan bahwa dana untuk proposal pengajuan dapat dicairkan.5. Pimpinan unit kerja mencairkan dana dimaksud pada bagian pelayanankeuangan dan dibuatkan bukti kas keluar.6. Pelaksana/penanggungjawab aktivitas menjalankan kegiatan berdasarkanrencana kegiatan (yang tertuang dalam proposal) untuk kemudiandipertanggungjawabkan



Uraian Prosedur
(Pencairan Anggaran Rutin)

Mulai

BAK Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang telahdiotorisasi oleh Kepala Biro Administrasi Keuangan,Wakil Rektor II dan Rektor, kemudian diserahkankepada bagian pelayanan keuangan (kasir). Surat PerintahMembayar (SPM)

Selesai

BAK Pengajuan SPP untuk diverifikasi dan diotorisasiapabila sudah sesuai dengan APB. Surat Disposisidan pengajuan

PimpinanUnit Kerja Mencairkan dana berdasarkan SPM di bagianpelayanan keuangan

PimpinanUnit Kerja Mengajukan pencairan anggaran dan proposal yangditandatangani penganggungjawab aktivitas danpimpinan unit kerja Surat Pencairan(SPP)

PimpinanUnit KerjaDanPelaksanaaktivitas
Menjalankan kegiatan berdasarkan rencana kegiatanyang tertuang dalam APB untuk kemudian padasaatnya harus dipertanggungjawabkan

BAK Melakukan entry data pengeluaran ke SIMKEU SIMKEU

BAK Membuat Bukti Kas Keluar (BKK) bersamaan denganSurat Perintah Membayar (SPM) ke unit kerja. 1. Surat PerintahMembayar(SPM)2. Bukti KasKeluar (BKK)



Uraian Prosedur
(Pencairan Anggaran Non Rutin)

Mulai

BAK Memverifikasi proposal dengan pertimbangankewajaran dan ketersediaan dana

Selesai

Rektor/ WakilRektor Menganalisis kegiatan yang diajukan oleh unit kerjadengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran

PimpinanUnit Kerja Mencairkan dana dimaksud pada bagian pelayanankeuangan dan dibuatkan bukti kas keluar

PimpinanUnit Kerja Mengajukan SPP beserta proposal yang berisi rencanakegiatan yang akan dilaksanakan dan harus sesuaidengan APBU yang telah diajukan sebelumnya Surat Pencairan(SPP)

PimpinanUnit KerjaDanPelaksanaaktivitas
Menjalankan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan(yang tertuang dalam proposal) untuk kemudiandipertanggungjawabkan

BAK Melakukan entry data pengeluaran ke SIMKEU SIMKEU

BAK Menyampaikan kepada pimpinan unit kerjabersangkutan bahwa dana untuk proposal pengajuandapat dicairkan



Referensi1. Pedoman Umum Sistem Penganggaran dan Pedoman Sistem InformasiAkuntansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2015
Tim PenyusunMurniati, S.Sos, M.SiPatta Hindi Asis, S.Sos, M.AMualif Arsyad, S.KMSarmansyah Arifin, S.E


