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Pelaksanaan Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dalam 

bidang 

pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama 

Tujuan  SOP prosedur permintaan anggaran rutin, anggaran lain-lain dan anggaran 

bantuan studi lanjut kepada yayasan ini dibuat sebagai prosedur standar 

yang harus dilakukan ketika pelaksanaan permintaan anggaran agar bisa 

berjalan dengan baik dan lancar. 

Kebijakan  

SOP ini mengatur tata cara perminaataan anggaran rutin, anggaran lain-

lain dan anggaran bantuan studi lanjut 

Prosedur  

1. Meminta, menerima, mengumpulkan dan mencatat pengajuan 

permintaan bantuan biaya dari masing-masing bagian/unit 

2. Mengelompokkan permintaan dana sesuai dengan anggaran rutin, 

lain-lain dan studi lanjut 
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3. Membuatkan daftar pembayaran gaji karyawan dan dosen, honor 

mengajar dan transport, tunjangan, permintaan kegiatan, bantuan 

sekolah dan lain-laian 

4. Mengajukan dan menyerahkan daftar permintaan anggaran yang 

telah dikelompokkan tersebut agar dicek dan disetujui oleh Wakil 

Ketua II untuk diteruskan kepada Ketua STKIP PGRI dan ditanda  

tangani sebagai tanda persetujuan permintaan anggaran bulanan 

kepada Ketua Yayasan 

5. Bendahara lembaga meminta cek kepada bendahara Yayasan 

6. Ketua Yayasan membaca, mengecek, dan menyetujui daftar 

permintaan dana dari lembaga dengan menandatangani cek 

bersama dengan bendahara Yayasan 

7. Setelah cek ditandatangani kemudian konfirmasi kepada bank 

yang ditunjuk oleh yayasan untuk dicairkan dananya dan dibagi 

sesuai dengan kelompok pengeluarannya 

8. Menghitung dan membuatkan slip gaji masing-masing dosen dan 

karyawan 

9. Setelah selesai dibagi kemudian dikumpulkan bukti-bukti 

pengeluaran (kwitansi, daftar gaji, tunjangan, transport dll)n dan 

dicek oleh kepala bagian, Wakil Ketua II, dan Ketua serta 

ditandatangani 

10. Pada setiap akhir bulan dibuatkan laporan dan dibukukan 

kemudian diserahkan kepada Yayasan sebagai 

pertanggungjawaban atas permintaan dana yang diajukan pada 

bulan yang bersangkutan 

Dokumen terkait  SOP prosedur permintaan anggaran rutin, anggaran lain-lain dan anggaran 

bantuan studi lanjut kepada yayasan ini dibuat sebagai prosedur standar 

yang harus dilakukan ketika pelaksanaan permintaan anggaran agar bisa 

berjalan dengan baik dan lancar. 

Unit Terkait SOP ini mengatur tata cara perminaataan anggaran rutin, anggaran lain-

lain dan anggaran bantuan studi lanjut 

 


