
SOP KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN FMIPA UI 

A. SISTEM KEUANGAN EKSEKUTIF DAN BADAN OTONOM 2013 

a. Sistem keuangan LE dan BO mengadopsi sistem keuangan dua pintu yang memisahkan fungsi 

kendali dan otorisasi keuangan (Controller) dengan fungsi pemegangan kas organisasi 

(Treasurer). 

b. Fungsi kendali dan otorisasi keuangan dilakukan oleh Bendahara Umum I (Controller). 

c. Fungsi pemegangan kas organisasi dilakukan oleh Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi). 

 

B. TIM KEUANGAN LEMBAGA EKSEKUTIF (LE) DAN BADAN OTONOM (BO) 

a. Tim keuangan LE dan BO adalah pihak yang berwenang mengatur keuangan yang terdiri dari 

bendahara umum I (Controller) dan bendahara umum II (Treasurer / Deputi). 

b. Tugas dan tanggung jawab Bendahara Umum I (Controller) adalah : 

-  Melakukan otorisasi terhadap proses keluar-masuknya uang untuk seluruh kegiatan LE dan 

BO.  

- Bertanggung jawab mengontrol secara keseluruhan pengaturan dan sirkulasi  keuangan 

berdasarkan anggaran/budget  yang telah dibuat.  

- Turut serta secara aktif dalam memberikan pertimbangan dan membantu kontrol keuangan 

berkaitan dengan acara-acara biro dan/atau departemen serta kepanitiaan-kepanitiaan di 

bawahnya. 

- Membuat laporan keuangan. 

- Mengawasi pencatatan kas masuk dan kas keluar yang dilakukan Bendahara Umum II 

(Treasurer / Deputi). 

c. Tugas dan tanggung jawab Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi) adalah : 

- Mengelola proses keluar masuknya uang yang telah diotorisasi oleh Bendahara Umum I 

(Controller). 

- Sebagai pemegang kas LE dan BO, baik kas sosial, kas operasional dan dana warisan yang 

tersimpan. 

- Melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar bersama Bendahara Umum I (Controller). 

- Membawahi, mengontrol dan mengevaluasi biro dana usaha dalam melaksanakan tugasnya. 

d. Dalam melaksanakan tugasnya, tim keuangan akan berkoordinasi dengan bendahara masing-

masing biro dan/atau departemen dalam hal pelaporan dan pengaturan keuangan internal biro 

dan/atau departemen terkait. 

 

C. LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA EKSEKUTIF (LE) DAN BADAN OTONOM (BO)  

 

a. Bentuk laporan keuangan LE dan BO adalah jurnal, buku besar, laporan posisi keuangan, 

neraca, laporan aktivitas keuangan dan bukti transaksi. 



b. Laporan untuk informasi internal akan dilaporkan setiap sebulan sekali berupa jurnal. 

c. Laporan keuangan untuk transparansi eksternal akan diterbitkan pada laporan triwulan dengan 

koordinasi dari BPM. Laporan keuangan yang diterbitkan berupa neraca, laporan aktivitas 

keuangan yang dipublikasikan melalui media publikasi LE dan BO. Format bentuk publikasi 

disertakan pada evaluasi Bendahara Umum pada LPJ EPT dan EAT lembaga.  

d. Bendahara biro dan/atau departemen wajib membuat  Laporan keuangan bidang secara berkala 

1 bulan sekali  dalam bentuk : Laporan Bulanan Penerimaan dan Penggunaan Dana Anggaran. 

e.  Data pendukung pembukuan juga harus diserahkan kepada Bendahara Umum II (Treasurer 

Deputi). Laporan Keuangan Bulanan beserta Dokumen pendukung pembukuan, yaitu : 

i. form permintaan dana (dikeluarkan oleh Bendahara Umum I (Controller)). 

ii. kuitansi tanda terima pengeluaran dana (dikeluarkan oleh Bendahara Umum II (Treasurer 

Deputi)). 

iii. bukti-bukti pengeluaran/bon atau kuitansi 

f. Laporan keuangan tersebut di buat rangkap 2 (dua), 1 rangkap untuk arsip biro dan/atau 

departemen yang bersangkutan dan 1 rangkap diserahkan kepada Bendahara Umum I 

(Controller). 

g.  Laporan Keuangan tersebut diserahkan pada pekan pertama bulan berikutnya, yaitu pada 

pertemuan bendahara biro/departemen.  

h.  Laporan keuangan dari masing-masing biro/departemen kemudian dikonsolidasi/digabung oleh 

Bendahara Umum I (Controller) menjadi Laporan Bulanan Keuangan LE dan BO. 

i. Pada akhir kepengurusan LE dan BO, bendahara departemen/biro wajib membuat LPJ akhir 

keuangan biro/departemen yang diserahkan ke Bendahara Umum I (Controller) pada tanggal 

yang ditentukan oleh Bendahara Umum I (Controller). 

 

D.  SUMBER PENERIMAAN DAN ALOKASI DANA LEMBAGA EKSEKUTIF (LE) DAN 

BADAN OTONOM (BO) 

 

a. Sumber dana/penerimaan LE dan BO diatur dalam AD IKM FMIPA UI 2010 Bab XI tentang 

Keuangan Lembaga Kemahasiswaan pasal 41. 

b. Dana yang dimiliki LE dan BO dialokasikan sebagai berikut: 

- Dana Operasional 

Dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional LE dan BO, seperti biaya 

kesekretariatan, kegiatan nonsosial, serta dana awal (set up cost) kepanitiaan. 

- Dana Sosial 

Dipergunakan secara terbatas untuk membiayai seluruh kegiatan LE dan BO yang bersifat 

sosial termasuk kepanitiaan sosial. 

- Dana Usaha  



Dipergunakan sebagai modal yang akan diinvestasikan/diputar kembali untuk menghasilkan 

keuntungan untuk mendukung pembiayaan seluruh kegiatan LE dan BO. 

- Dana Warisan 

Dana yang dimiliki oleh LE dan BO pada akhir kepengurusan wajib diturunkan kepada 

kepengurusan berikutnya. 

c. Definisi kas sosial, kas danus, kas operasional/umum dan dana warisan. 

o Kas Sosial adalah bagian dari kas milik LE dan BO yang penggunaannya terbatas 

(restricted) untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti bencana alam dan kegiatan 

sosial lainnya. 

o Kas Danus adalah kas yang diusahakan oleh bidang pada LE dan BO yang 

penggunaannya terbatas (restricted) untuk menghasilkan keuntungan bagi LE dan BO. 

o Kas Operasional/umum adalah kas milik LE dan BO yang penggunaannya adalah untuk 

menunjang aktivitas LE dan BO.  

o Dana warisan adalah dana yang tersisa dari seluruh kegiatan LE dan BO saat 

kepengurusan berakhir.  

o Penggunaan kas sosial dan kas operasional adalah atas persetujuan (otorisasi) dari 

Bendahara Umum I (Controller) 

 

 

E. PROSEDUR PERMINTAAN DAN PENGGUNAAN DANA 

    

E.1 Pengajuan dana dari Departemen/Biro/Kepanitiaan/Proyek 

a. Syarat Pengajuan Permintaan Dana : 

1) Maksimal sebesar yang dianggarkan dalam program kerja yang disahkan dalam 

rapat/musyawarah kerja; 

2) Diajukan paling lambat 7 x 24 jam sebelum pelaksanaan kegiatan untuk anggaran sebesar 

≥ Rp. 500.000;  

3) Bagi pembayaran advance (uang dibayar di muka dari bendahara) maka dana advance 

diberikan berdasarkan keputusan Bendahara Umum I (Controller) dari total anggaran 

yang dimohon oleh departemen dan/atau biro. Sisanya dibayarkan kemudian jika bukti 

pengeluaran valid telah diserahkan kepada Bendahara Umum I (Controller).  

4) Bagi pembayaran dengan sistem reimburse, pembayaran anggaran biro dan/atau 

departemen diserahkan setelah bukti pembayaran yang valid diserahkan kepada 

Bendahara Umum I (Controller). 

 

Catatan : 

1) Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak tercantum di dalam proker, pengeluaran harus jelas 

dan disepakati oleh Bendahara Umum I (Controller), Ketua LE atau BO serta pihak yang 



bersangkutan. Pihak yang bersangkutan wajib membuat permohonan resmi dengan tanda 

tangan Ketua biro dan/atau departemen dengan persetujuan Ketua LE atau BO 

2) Apabila surat permohonan dana tersebut disetujui maka permintaan dana tersebut akan 

diakumulasikan dengan keseluruhan permintaan dana biro dan/atau departemen yang 

bersangkutan dan tidak ada penambahan dana. 

 

b. Prosedur permintaan dana berikut ini merupakan tahapan-tahapan teknis dalam melakukan 

permintaan dana kepada Bendahara Umum I (Controller), beserta form-form yang diperlukannya, 

yaitu : 

1) Dalam hal pengajuan anggaran kepanitiaan dengan proposal yang ditujukan untuk 

mencari dana pihak ketiga, anggaran setidaknya berdasarkan persetujuan dari ketua LE 

dan BO. 

 

2) Untuk kegiatan rutin, anggaran dirumuskan secara rinci dalam form permintaan dana yang 

akan dijelaskan di poin 3. 

 

3) Masing-masing biro dan/atau departemen yang memerlukan dana untuk melaksanakan 

program kerja yang telah ditetapkan, dianjurkan mengisi Form Permintaan Dana 

 

4) Form Permintaan Dana yang telah diisi tersebut kemudian diajukan pada Bendahara 

Umum I (Controller) untuk dicek pada anggaran yang tersedia. Jika ternyata dana yang 

tersedia tidak mencukupi maka akan dituliskan dalam form: “tidak ada dana”. 

 

5) Setelah menyetujui, Bendahara Umum I (Controller) akan mengeluarkan lembar 

penarikan kas 2 rangkap. Bendahara Umum I (Controller) memegang lembar penarikan 

kas 1. Selanjutnya Pemohon dana akan diberikan lembar penarikan kas 2 oleh Bendahara 

Umum I (Controller), pemohon dana kemudian meneruskan lembar penarikan kas 2 

tersebut kepada Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi). Bendahara Umum II 

(Treasurer / Deputi) akan memeriksa validasi lembar penarikan kas 2 LE atau BO (jika 

terdapat tanda tangan Bendahara Umum I (Controller) dan cap LE atau BO maka 

Bendahara Umum II  (Treasurer / Deputi) akan memberikan uang sebesar yang diminta. 

Selanjutnya lembar penarikan kas 2 dipegang oleh Pemohon dana.   

   

E.2 Kepanitiaan Kecil 

 

a. Kepanitian kecil adalah kepanitiaan  yang memiliki anggaran keuangan ≤ Rp5.000.000,00. 

 

b. Dana operasional awal kepanitiaan kecil ditetapkan oleh bendahara umum I (Controller). 



 

c. Kepanitiaan kecil wajib memberikan laporan keuangan kepada Bendahara Umum I 

(Controller) LE dan BO selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah kegiatan berakhir. 

 

d. Setiap keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan tersebut akan dikenakan denda 

Rp5.000,00/hari, dikeluarkan dari dana pribadi (di luar dana sisa kepanitiaan). Denda tersebut 

selanjutnya dibayarkan kepada bendahara I (Controller). 

 

 

 

 E.3 Kepanitiaan Besar 

 

a. Kepanitian besar adalah kepanitiaan yang memiliki anggaran keuangan > Rp5.000.000,00. 

b. Dana operasional awal kepanitiaan besar ditetapkan oleh bendahara umum I (Controller). 

c. Kepanitiaan besar wajib memberikan laporan keuangan akhir kepada Bendahara umum LE atau 

BO selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah kegiatan berakhir.  

d. Setiap keterlambatan dalam penyerahan laporan keuangan tersebut akan dikenakan denda 

Rp5.000,00 / hari, dikeluarkan dari dana pribadi (di luar dana sisa kepanitiaan). Denda tersebut 

selanjutnya dibayarkan kepada bendahara I (Controller).           

e. Laporan keuangan kepanitiaan terdiri dari Laporan Rincian Pemasukan dan Pengeluaran.  

 

 

 

F. Hal lain terkait kepanitiaan : 

 

-  Kepanitiaan yang mendapatkan dana kegiatan langsung dari Dekanat atau Departemen wajib 

melaporkan penerimaan dana tersebut kepada Bendahara Umum I (Controller). 

 

 

 

G.  Proses Pengembalian Dana dan Penyetoran Dana 

 

1. Dana awal operasional yang tidak habis pemakaiannya sesuai dengan anggaran (bila dana 

diterima dimuka) wajib dikembalikan kepada Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi) 

2. Pengembalian dana dilakukan selambat-lambatnya ketika penyerahan LPJ Kegiatan termasuk LPJ 

Keuangan dengan bukti-bukti transaksinya. 



3. Penyetoran dana kepada Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi) dilakukan oleh pihak 

kepanitiaan yang melakukan pembagian dana sisa (profit sharing) selanjutnya akan masuk ke 

dalam kas LE dan BO sesuai dengan kebijakan keuangan yang diterapkan oleh LE dan BO. 

4. Mekanisme pengembalian uang yaitu diawali dengan : 

 Departemen/Biro/Penyetor dana lain yang ingin menyetorkan dana ke Bendahara Umum II 

(Treasurer / Deputi), mengisi form penyetoran dana dan diserahkan kepada Bendahara Umum I 

(Controller). 

 Bendahara Umum I (Controller) akan mengotorisasi adanya penerimaan dan memberikan form 

penyetoran dana kepada bendahara umum II (Treasurer / Deputi). 

 Departemen/Biro/Penyetor dana lain menyerahkan dana kepada Bendahara Umum II (Treasurer / 

Deputi). Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi) akan menandatangani form penyetoran dana 

dari Bendahara Umum I (Controller). 

 Pihak yang mengembalikan dana/penyetor dana akan mendapatkan bukti kuitansi penyerahan 

dana dan salinan form penyetoran dana. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAIN-LAIN 

 

a. Hal-hal yang tidak boleh masuk dalam anggaran: 

 team building panitia 

 pembubaran panitia 

 kaos / jaket / merchandise panitia. 

 

b. Hal-hal yang belum di atur dalam SOP ini akan ditentukan kemudian oleh peraturan BPM. 



 

 

Standar Validasi Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Uang Lembaga Eksekutif (LE) dan 

Badan Otonom (BO)  

 

Laporan keuangan yang dibuat harus didukung oleh bukti-bukti/dokumen yang valid. Validitas bukti-bukti 

pemasukan dan pengeluaran inilah yang akan diperiksa/dicek dalam mekanisme audit. Bukti-bukti yang 

memadai tersebut dijelaskan dalam poin khusus mengenai standar validasi dokumen keuangan Bukti 

pengeluaran dan penerimaan uang. 

Umum 

Agar dapat dilaporkan dalam Laporan Keuangan, semua jenis pendapatan dan pengeluaran harus disertai 

dengan bukti-bukti yang valid dan memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam SOP LE dan 

BO. 

Bukti Pemasukan/Penerimaan Uang: 

 

a. Bukti pemasukan merupakan tanda penerimaan uang yang diperoleh biro dan/atau departemen 

LE dan BO. Dokumen bukti penerimaan uang diharuskan ada untuk membuktikan keakuratan 

laporan keuangan dengan informasi yang terdapat didalamnya sehingga memudahkan 

pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu Bendahara Umum I 

(Controller). 

b. Dokumen bukti penerimaan uang terdiri dari form permintaan dana, kuitansi, tiket atau kupon. 

c. Dokumen bukti penerimaan uang ditulis dengan alat tulis yang bersifat permanent berwarna 

hitam dan mudah untuk dibaca. 

d. Dokumen bukti penerimaan uang harus memiliki tulisan yang jelas tanpa coretan atau tip-ex 

yang bermaksud untuk mengoreksi segala informasi yang terdapat didalamnya. 

e. Dokumen bukti penerimaan uang harus dalam keadaan utuh (tidak ada sobekan yang signifikan, 

tidak boleh disambung, tidak rusak, tidak basah, bisa terbaca dengan jelas). 

f. Setiap dokumen yang mendukung perjanjian dan bukti suatu penerimaan uang harus disimpan 

rapi dan tidak boleh hilang. 

g. Form permintaan dana yang sah memiliki atribut sebagai berikut: 

1) Diberi nomor urut; 

2) Tanggal penerimaan; 

3) Nama, NPM, jabatan, alamat, nomor telepon pihak pemberi dan penerima uang 

tercantum dengan jelas; 

4) Jumlah yang jelas dan sesuai dengan yang diterima; 

5) Cap dan stempel dari Bendahara Umum I (Controller). 

 



 

h. Kuitansi yang sah (juga digunakan untuk penerimaan donasi) memiliki atribut sebagai berikut: 

1) Diberi nomor urut; 

2) Tempat dan tanggal penerimaan uang; 

3) Nama pemberi dan penerima uang tercantum dengan jelas beserta tanda tangan kedua 

pihak; 

4) Nominal uang terbilang dengan jelas; 

5) Cap dan stempel dari panitia. 

 

i. Tiket/kupon yang sah memiliki atribut sebagai berikut: 

a. Diberi nomor urut; 

b. Nominal uang terbilang dengan jelas; 

c. Cap dan stempel dari panitia, LE atau BO. 

 

j. Dokumen bukti penerimaan uang dapat dinyatakan tidak sah oleh auditor maupun tim keuangan 

(Bendahara Umum I (Controler) dan Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi)) LE atau BO 

apabila dianggap memiliki unsur kecurangan, setelah dilakukan prosedur audit (konfirmasi 

donatur/sponsor dan panitia) 

 

k. Pengecualian diberikan pada penerimaan yang benar-benar tidak bisa mendapatkan dokumen 

bukti penerimaan uang dengan alasan yang jelas dan logis setelah Bendahara Umum I 

(Controller) mempertimbangkan dengan melakukan prosedur audit (penelusuran) secara 

objektif. 

 



 

 

Bukti Pengeluaran: 

 

a. Dokumen bukti pengeluaran uang diharuskan ada untuk membuktikan eksistensi suatu 

pengeluaran uang sehingga memudahkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

 

b. Dokumen bukti pengeluaran uang terdiri dari Bon, Nota penjualan, Struk, Kuitansi dan Faktur 

 

c. Dokumen bukti pengeluaran uang harus dalam keadaan utuh (tidak ada sobekan yang 

signifikan, tidak boleh disambung, tidak rusak, tidak basah, bisa terbaca dengan jelas dan tidak 

ada penebalan tulisan dalam bukti pengeluaran tersebut). 

 

d. Dokumen bukti pengeluaran uang harus memiliki hubungan yang rasional dengan pelaksanaan 

kegiatan, baik secara operasional maupun non-operasional dari kegiatan yang sedang 

dilaksanakan, dan memiliki keterkaitan terhadap bidang/seksi yang membelinya. 

 

e. Bukti yang memadai dianggap sah dan harus memiliki kriteria serta mencantumkan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Bukti-bukti pengeluaran harus jelas siapa yang mengeluarkan, baik berupa tulisan yang tertera 

pada bukti tersebut maupun dengan tanda tangan pihak penjual atau stempel yang 

menunjukkan secara jelas pihak yang mengeluarkan bukti tersebut. 

2) Jumlah pendapatan kas beserta deskripsi barang yang jelas dan mudah dibaca.                                                                                      

3) Tanda tangan pihak yang berkepentingan (penjual dan penerima). 

4) Nama jelas pihak yang berkepentingan. 

5) Bukti pembayaran yang bernilai ≥ Rp5.000.000,00  harus menyertakan stempel perusahaan. 

6) Dokumen bukti pengeluaran uang ditulis dengan alat tulis yang bersifat permanen berwarna 

hitam. 

7) Dokumen bukti pengeluaran uang harus memiliki tulisan yang jelas tanpa coretan atau tip-ex 

yang bermaksud untuk mengoreksi segala informasi yang terdapat didalamnya. 

8) Dokumen bukti pengeluaran uang yang bernilai Rp250.000,00 – Rp1.000.000,00 harus 

memakai materai sebesar Rp3.000,00. 

9) Dokumen bukti pengeluaran uang yang bernilai ≥ Rp.1.000.000,00 harus memakai materai 

sebesar Rp6.000,00. 

 

f. Untuk pembuktian biaya telepon melalui wartel, maka bukti tersebut harus mengungkapkan : 

1) Nama wartel 



2) Jumlah biaya telepon 

3) Nomor telepon yang dituju 

4) Nama penelepon 

5) Siapa yang dituju 

6) Untuk keperluan apa 

 

 Untuk pembuktian biaya telepon selain melalui wartel (voucher, kartu telepon) maka 

diwajibkan membuat catatan tiap kali melakukan komunikasi telepon dengan mengungkapkan 

point (3), (4), (5), dan (6). Bukti biaya telepon di atas Rp100.000,00 dinyatakan tidak berlaku.  

 

g. Untuk pengeluaran biaya bensin, ditetapkan sebagai berikut (per hari) maksimal : 

 Mobil  :  Rp100.000,00/hari 

 Motor :  Rp20.000,00 /hari 

 

h. Untuk pembuktian biaya perjalanan, harus dicatat : 

1) Nama yang melakukan perjalanan dan tanda tangan 

2) Program kerja yang dilakukan  

3) Tanggal perjalanan 

4) Tujuan perjalanan 

5) Sarana serta biayanya 

 

Contoh: 

Nama&Dept/Biro    : Andi 

Kegiatan    : Tossaka 

Tujuan/Keperluan   : Bogor/Roadshow 

                               Sarana     : Bus 

Biaya                      : Rp10.000,00 

                  

  

i. Kuitansi yang dikeluarkan oleh bendahara umum II (Treasurer / Deputi) bukanlah suatu bukti 

valid, bukti valid harus diperoleh dari panitia yang meminta reimbursment (penggantian uang) 

serta melampirkan bon-bon pendukung seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kuitansi 

tersebut hanya merupakan dokumentasi bendahara. 

 

j. Bendahara dapat menggunakan kuitansi yang dibuatnya sebagai bukti pengeluaran jika penerima 

uang tidak dapat menyediakan nota  kontan yang valid dengan catatan nama dan tanda tangan 

penerima uang serta jumlah uang harus jelas (sesuai syarat di atas). 

 



k. Dalam setiap tanda bukti tidak diperkenankan adanya coretan, catatan tambahan atau catatan 

dengan tinta yang lain yang dapat mengaburkan keabsahan bahan bukti. Jika hal tersebut terdapat 

dalam tanda bukti, maka tanda bukti tersebut dianggap tidak valid. 

 

l. Tiap tanda bukti harus diberi nomor bukti yang jelas dan dikelompokkan beserta bidangnya serta 

berdasarkan urutan tanggal transaksi diurutkan dari tanggal termuda. 

 

m. Setiap dokumen yang mendukung perjanjian dan bukti suatu pengeluaran uang harus disimpan 

rapi dan tidak boleh hilang. 

 

n. Bendahara Umum II (Treasurer / Deputi) hanya akan me-reimburse berdasarkan bukti 

pengeluaran. Pengeluaran yang tidak ada bukti pengeluarannya tidak akan mendapatkan 

penggantian atau reimburse. 

 

o. Bukti pengeluaran untuk perjalanan utusan / delegasi kelembagaan harus disertai undangan dari 

pihak ketiga kepada LE dan BO.  

 

 

Hal – hal yang belum diatur dalam SOP ini, ditetapkan oleh LE dan BO sesuai dengan kebijakan masing – 

masing. 

 

STANDAR FORMAT PENGAJUAN DANA KEPADA BIROKRAT 

 

A. SOP FORMAT PROPOSAL PENGAJUAN DANA  

 

   A.1 SOP format proposal pengajuan dana rutin lembaga kemahasiswaan FMIPA UI 

 

Pengajuan dana rutin kepada dekanat harus disertai dengan proposal.  Lembaga yang berhak 

mengajukan dana rutin secara mandiri kepada dekanat FMIPA UI adalah BEM, HMD, dan BO.  

Pengajuan dana rutin oleh BSOD menjadi salah satu item pada bagian isi proposal.  Proposal 

pengajuan dana rutin lembaga kemahasiswaan secara garis besar dapat dibagi menjadi: 

1. Cover (halaman muka) 

 Cover harus mencantumkan judul proposal, nama lembaga kemahasiswaan, periode 

kepengurusan, lambang lembaga kemahasiswaan, dan nama fakultas yang menaungi.  Contoh 

cover pada. 

 

2. Isi proposal 

Isi proposal pengajuan dana rutin lembaga kemahasiswaan adalah: 



a. Jika dana akan digunakan untuk kegiatan kelembagaan, maka untuk setiap kegiatan harus 

dipaparkan dengan rincian nama kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, penanggung 

jawab, contact person, dan rincian estimasi kebutuhan dana.  

b. Jika dana digunakan bukan untuk kegiatan seperti kesekretariatan, maka harus dipaparkan 

sejelas mungkin.  

c. Daftar dana total yang diajukan direkapitulasi dalam bentuk tabel. 

 

3. Bagian penutup dan pengesahan 

Bagian penutup dan pengesahan mencakup ketua dan bendahara umum lembaga, dan dengan 

persetujuan BPM FMIPA UI dan kordinator mahasiswa Departemen untuk HMD, dan 

sepengetahuan manajer kemahasiswaan. Jika pengajuan dana rutin dilakukan oleh BSO maka 

perlu dicantumkan persetujuan lembaga yang menaunginya.  

 

 

   A.2 SOP format proposal pengajuan dana non rutin lembaga kemahasiswaan  FMIPA UI 

 

Pengajuan dana non rutin kepada dekanat harus disertai dengan proposal.  Lembaga yang berhak 

mengajukan dana rutin secara mandiri kepada dekanat FMIPA UI adalah semua lembaga 

kemahasiswaan FMIPA UI maupun perseorangan.  Proposal pengajuan dana non rutin secara garis 

besar dapat dibagi menjadi: 

1. Cover (halaman muka) 

a. Pengajuan oleh lembaga kemahasiswaan 

Cover harus mencantumkan judul proposal, nama lembaga kemahasiswaan, lambang lembaga 

kemahasiswaan, dan nama fakultas yang menaungi. 

b. Pengajuan oleh perseorangan 

Cover harus mencantumkan judul proposal, nama perseorangan, NPM, asal departemen, dan 

nama fakultas yang menaungi. 

 

2. Isi proposal  

Isi proposal mencakup latar belakang dan tujuan permohonan dana serta rincian estimasi 

penggunaan dana. 

  

3. Bagian penutup dan pengesahan 

              a.  Pengajuan oleh lembaga kemahasiswaan 

Bagian penutup dan pengesahan mencakup ketua dan bendahara umum lembaga, persetujuan 

BPM FMIPA UI dan kordinator mahasiswa Departemen untuk HMD, dan sepengetahuan 

manajer kemahasiswaan FMIPA UI. Jika pengajuan dana non rutin dilakukan oleh BSO maka 

perlu dicantumkan persetujuan lembaga yang menaunginya. 



              b.  Pengajuan oleh perseorangan 

Bagian penutup dan pengesahan mencakup perseorangan yang mengajukan, dengan 

persetujuan koordinator mahasiswa Departemen dan BPM FMIPA UI*, dan sepengetahuan 

manajer kemahasiswaan dan hubungan alumni FMIPA UI. 

 

B. SOP FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA RUTIN LEMBAGA 

KEMAHASISWAAN FMIPA UI 

 

Laporan pertanggungjawaban dana rutin wajib disampaikan pada dekanat pada saat melakukan 

pengajuan dana rutin berikutnya dan saat akhir kepengurusan.  Laporan pertanggungjawaban 

penggunaan dana rutin oleh BSO dicantumkan sebagai salah satu item pada bagian isi laporan.  

Laporan pertanggungjawaban dana rutin mencakup: 

1. Cover (halaman muka) 

 Cover harus mencantumkan judul laporan, nama lembaga kemahasiswaan, periode kepengurusan, 

lambang lembaga kemahasiswaan, dan nama fakultas yang menaungi.   

2. Isi laporan 

Isi laporan pengajuan dana rutin lembaga kemahasiswaan adalah: 

a. Jika dana digunakan untuk kegiatan kelembagaan maka untuk setiap kegiatan harus 

dipaparkan dengan rincian nama kegiatan, penanggung jawab, contact person, dan rincian 

pengeluaran dana. 

b. Jika dana digunakan bukan untuk kegiatan seperti kesekretariatan, maka harus dipaparkan 

sejelas mungkin. 

c. Daftar pengeluaran dana total direkapitulasi dalam bentuk tabel. 

d. Jika dana rutin yang diperoleh masih lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya maka 

perlu dicantumkan saldo kas lembaga kemahasiswaan. 

e. Jika pengeluaran yang sebenarnya lebih besar daripada dana rutin yang diperoleh, maka harus 

disertakan laporan mengenai sumber dana (pinjaman) pada lampiran keuangan. 

f. Lampiran keuangan pada laporan pertanggungjawaban harus disertai bukti transaksi (bon / 

kuitansi transaksi). 

 

3. Bagian penutup dan pengesahan 

Bagian penutup dan pengesahan mencakup Ketua dan bendahara umum lembaga, persetujuan 

BPM FMIPA UI dan kordinator mahasiswa Departemen untuk HMD, dan sepengetahuan manajer 

kemahasiswaan dan hubungan alumni FMIPA UI*. Jika laporan pertanggungjawaban keuangan 

dilakukan oleh BSO, maka perlu dicantumkan persetujuan lembaga yang menaunginya*. 

 

 



 

SOP PENGAJUAN DANA RUTIN DAN NON-RUTIN  

KEMAHASISWAAN FMIPA UI 2012 

 

1. Besarnya dana rutin lembaga kemahasiswaan yang diperoleh setiap lembaga kemahasiswaan di 

IKM FMIPA UI adalah berdasarkan keputusan Forum Keuangan IKM FMIPA UI yang ditetapkan 

oleh BPM FMIPA UI. 

2. Lembaga kemahasiswaan mengajukan pengambilan dana rutin melalui surat pengajuan dana rutin 

kepada wakil dekan dengan mencantumkan besarnya dana yang akan diambil dan tujuan 

penggunaan dana rutin tersebut. Jika kebutuhan dana berkenaan dengan kepanitiaan, maka 

pengajuan dana rutin disertai proposal kegiatan. 

3. Setiap pengajuan dana rutin lembaga kemahasiswaan melalui persetujuan BPM FMIPA UI dan 

mengetahui manajer kemahasiswaan dan hubungan alumni FMIPA UI dengan tembusan 

koodinator keuangan FMIPA UI. 

4. Seluruh lembaga kemahasiswaan dapat mengajukan pengambilan dana rutin maksimal  

Rp2.000.000,00 untuk dana rutin dan Rp500.000,00- untuk dana non rutin bagi seluruh lembaga 

kemahasiswaan tersebut. Pengajuan dilakukan setiap satu bulan sebesar Rp2.000.000,00  untuk 

dana rutin dan Rp500.000,00 untuk dana non-rutin bagi seluruh LE dan BO.  

5. Setiap pengajuan pengambilan dana rutin harus tertulis diarsip BPM FMIPA UI dengan mengisi 

isian pengambilan dana rutin. 

6. Laporan penggunaan dana rutin dilaporkan segera kepada dekanat dan BPM FMIPA UI disertai 

bukti pembayaran/pengeluaran (untuk laporan ke BPM dapat berupa fotokopi).  

7. Format surat dan berkas untuk pengajuan dana dapat dilihat pada SOP Keuangan Lembaga 

Kemahasiswaan FMIPA UI. 

8. Lembaga yang belum melaporkan penggunaan dana rutin dan non rutin pada pengambilan 

pertama tidak akan disetujui oleh BPM untuk pengambilan dana rutin dan dana non rutin 

selanjutnya.  

9. Ketentuan-ketentuan untuk bukti transaksi untuk reimburse : 

- Bon tidak bertanggal 

- Tidak diperbolehkan bon digital 

- Tidak boleh ada coretan 

- Hanya bon yang sudah lunas 

10. Proses reimburse dikoordinir oleh BPM dan dikumpulkan maksimal tanggal 20 setiap bulannya. 

 

SOP  PEMBAGIAN PROFIT DAN LOSS SHARING 

KEMAHASISWAAN FMIPA UI 2013 

 

1. Profit adalah keuntungan bersih setelah dikurangi semua beban / hutang didalam kepanitian. 



2. Profit dilaporkan kepada lembaga maksimal 30 hari setelah kegiatan selesai.  

3. Profit sharing berlaku untuk kepanitiaan besar dan didanai oleh sponsor  ( anggaran > 5 juta). 

4. Dana profit sharing yang masuk kedalam kas lembaga  60% akan digunakan untuk dana 

operasional lembaga dan 40% untuk dana turunan kepanitiaan tahun selanjutnya 

5. Ketentuan profit sharing diatur sebagai berikut : 

 Jumlah keuntungan < Rp.500.000,00 , maka 100% diberikan ke panitia pelaksana 

 Jumlah keuntungan di antara Rp. 500.000,00 dan Rp.1.000.000,00 , maka 50% diberikan ke 

lambaga dan 50% diberikan ke panitia pelaksana 

 Jumlah keuntungan di antara Rp.1000.000,00 dan Rp.2.500.000,00 , maka 60% diberikan ke 

lembaga dan 40% diberikan ke panitia pelaksana 

 Jumlah keuntungan di antara Rp.2.500.000,00 dan Rp.5.000.000,00 , maka 65% diberikan ke 

lembaga dan 35% diberikan ke panitia pelaksana 

 Jumlah keuntungan di atas Rp.5.000.000,00 , maka 70% diberikan ke lembaga dan 30% diberikan 

ke panitia pelaksana. 

6. Loss sharing dilakukan apabila pendapatan yang diterima kepanitiaan lebih kecil daripada 

pengeluarannya. 

7. Apabila terjadi loss, maka besarnya kerugian akan ditanggung bersama antara lembaga dan panitia 

dengan rincian sebagai berikut : 

 Jumlah loss < Rp.500.000,00 , maka 100% diberikan ke panitia pelaksana 

 Jumlah loss di antara Rp. 500.000,00 dan Rp.1.000.000,00 , maka 50% diberikan ke lambaga dan 

50% diberikan ke panitia pelaksana 

 Jumlah loss di antara Rp.1000.000,00 dan Rp.2.500.000,00 , maka 60% diberikan ke panitia dan 

40% diberikan ke lembaga 

 Jumlah loss di antara Rp.2.500.000,00 dan Rp.5.000.000,00 , maka 65% diberikan ke panitia dan 

35% diberikan ke lembaga. 

 Jumlah keuntungan di atas Rp.5.000.000,00 , maka 70% diberikan ke panitia dan 30% diberikan ke 

lembaga. 

8. Persyaratan loss sharing sebagai berikut : 

a. Panitia wajib melaporkan indikasi adanya loss paling lambat H-15 hari  sebelum acara 

berlangsung. 

b. Lembaga berhak melakukan intervensi hingga ke konsep acara terhadap kepanitiaan terkait untuk 

menghindari loss. 

9. Hal-hal yang belum diatur dalam SOP ini, diputuskan sesuai kesepakatan kepanitiaan dan lembaga. 

 


