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A.  TUJUAN 

Standar operasional prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

tata cara permintaan, pencairan, pembelanjaan dan pertanggung Jawaban Keuangan. 

 

B.  RUANG LINGKUP 

1. Penyusuan program dan kegiatan triwulan 

2. Pencairan dan pertanggung jawaban UMK 

3. Laporan dan Evaluasi 

 

C.  DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

3. Surat Keputusan Rektor Universitas Jambi No. 09 tahun 2020 tentang Peraturan 

Akademik Universitas Jambi. 

 

E.   PROSEDUR 

I. Penyusunan Rencana Program dan kegiatan Triwulan 

1. Ketua dan Sekretaris Jurusan menyusun rencana program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada setiap triwulan anggaran yang dimulai pada bulan Januari setiap 

tahun berdasarkan RKAKL yang telah disetujui.  

2. Rencana triwulan pertama disampaikan ke Fakultas pada minggu kedua bulan Januari 

dan selanjutnya 7 hari sebelum dimulai triwulan berikutnya. 

3. Rencana triwulan disampaikan dan dibicarakan pada salah satu rapat rutin yang dihadiri 

oleh  Dosen dan tenaga kependidikan. 



4. Sekretaris bersama dengan staf administrasi bidang keuangan melakukan komunikasi 

dengan bagian keuangan Fakultas untuk memastikan pencairan Uang Muka Kerja  

(UMK) sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.  

5. Jika terdapat hambatan dalam pencairan UMK maka Sekretaris wajib melaporkan 

kepada Ketua Jurusan. 

 

II. Pencairan dan Pertanggung Jawaban UMK 

1. Uang Muka Kerja yang telah cair segera didistribusikan kepada masing-masing panitia 

dan/atau tim pelaksana, individu dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa serta 

bagian lain di Jurusan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam rencana triwulan. 

2. Pemegang UMK di tingkat Jurusan adalah panitia dan atau tim pelaksana untuk 

kegiatan; dana Alat Tulis dan Kantor (ATK) serta pemeliharaan oleh Kepala Tata 

Usaha; dana perjalanan dinas, bantuan perjalanan dan operasional Jurusan lain oleh 

Juru Bayar. 

3. Panitia dan/atau tim pelaksana, individu dan atau bagian yang akan mencairkan UMK 

mengajukan surat permohonan pencairan dana kepada Ketua Jurusan tanpa harus 

menunggu proses pencairan UMK di tingkat Fakultas. 

4. Masing penerima uang muka kerja wajib membelanjakan dana yang diberikan sesuai 

dengan rencana anggaran dan mempertanggung jawabkannya dalam bentuk Surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ) yang memenuhi kaidah administrasi yang benar. 

5. Penerima UMK Jurusan wajib menyerahkan seluruh SPJ sesuai dengan jumlah dana 

yang diberikan kepada Sekretaris Jurusan melalui staf administrasi yang ditunjuk paling 

lambat  5 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan tetapi tidak melewati 15 hari sebelum 

dimulainya triwulan berikutnya atau paling lambat 15 Maret;  15 Juni; 15 September 

dan 15 Desember.  

6. Staf administrasi bagian keuangan Jurusan berkewajiban memberikan asistensi dan 

bantuan dalam pembuatan dan penyusunan SPJ. 

7. Staf administrasi bagian keuangan Jurusan mengumpulkan dan mengevaluasi seluruh 

SPJ yang telah masuk dan melakukan koordinasi aktif dengan pemegang UMK jika 

terdapat kekurangan, kesalahan dan ketidak tepatan SPJ yang disampaikan. 

8. Penyampaian koreksi dari juru bayar dan bagian keuangan Jurusan paling lambat 

dilakukan 1 hari kerja setelah SPJ diserahkan. 



9. Jika terjadi perselisihan, konflik dan atau perbedaan pendapat dalam tata kelola 

keuangan maka pemegang UMK Jurusan wajib memberikan laporan Sekretaris Jurusan 

 

III. Pelaporan dan Evaluasi 

1. Sekretaris Jurusan bersama dengan Staf administrasi bagian keuangan wajib menyusun 

dan menyampaikan laporan realiasi keuangan triwulan secara tertulis kepada Ketua 

Jurusan paling lambat 10 hari sebelum dimulainya triwulan berikutnya  atau paling 

lambat tanggal 20 Maret;  20 Juni; 20 September dan 20 Desember.  

2. Laporan keuangan tersebut disampaikan pada salah satu rapat rutin Jurusan. 
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