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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, 

dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan pedoman pengelolaan 

keuangan ini sesuai yang direncanakan. Pedoman pengelolaan keuangan ini dimaksudkan 

untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan pengembangan bidang 

keuangan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kami berharap semoga 

pedoman pengelolaan keuangan ini dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Veteran 

Bangun Nusantara Sukoharjo tercinta dalam upaya mewujudkan visi sebagai Perguruan 

Tinggi Swasta yang unggul, mandiri, berkarakter, dan memiliki nilai kejuangan. Oleh 

karena itu pedoman pengelolaan keuangan ini disusun agar dapat digunakan sebagai 

petunjuk arah guna memberikan layanan yang berkualitas kepada civitas akademika. 

Demikian semoga pedoman ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada 

semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunannya diucapkan banyak 

terimakasih. 

Wassalammualaikum wr wb 
 
 
 
 

Sukoharjo,  9 September 2017 

Rektor 
 
 

 
Prof. Dr. Ir. Ali Mursyid W.M., MP  

NIP. 196412241994041132 
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PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA 

 

 

A.   BATASAN ISTILAH 

1.    Yayasan adalah Yayasan Pembina Pendidikan/ Perguruan Veteran 

Sukoharjo. 

2. Universitas adalah unit-unit pendidikan yang meliputi pendidikan tinggi 

yang berada di bawah naungan yayasan. 

3. Keuangan adalah semua pendapatan belanja dalam rangka 

penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh universitas dalam 

satuan rupiah atau  ekuivalensinya. 

4. APB universitas adalah suatu rencana keuangan tahunan universitas yang 

dituangkan dalam APBU. 

5. Uang pengembangan adalah pendapatan dari mahasiswa yang 

dipergunakan untuk pembagunan fisik  dan non fisik. 

6. Pengelola keuangan adalah pegawai universitas yang diberi kewenangan 

tertentu dalam perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang 

terdiri dari Rektor, Wakil Rektor 2, Pimpinan Unit Kerja, Bendahara Unit 

Kerja, dan ketua pelaksana kegiatan. 

7. Bendahara adalah pegawai lembaga yang diberikan kewenangan oleh 

pimpinan lembaga untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran kas 

lembaga serta segala bentuk kekayaan lembaga. 

8. Pengguna  anggaran adalah pejabat/pegawai universitas yang diberi 

kewenangan menggunakan anggaran universitas. 

9.    Kas universitas adalah tempat penyimpanan uang lembaga. 

10.  Pemegang kas  adalah setiap pegawai di universitas yang ditunjuk dan 

diserahi tugas melaksanakan laporan kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan APBU. 

11.  Dana cadangan adalah semua penerimaan universitas yang disisihkan 

untuk menopang kebutuhan yang memerlukan dana cukup besar yang tidak  

dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 

12.  Pendapatan universitas adalah semua penerimaan universitas dalam 

bentuk uang pada periode tahun anggaran tertentu. 
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13.  Belanja universitas adalah semua pengeluaran pembiayaan dalam 

periode tahun  anggaran tertentu. 

14.  Sisa  lebih adalah selisih lebih pendapatan terhadap realisasi belanja 

universitas. 

15.  Utang universitas adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh universitas 

sebagai akibat penyerahan uang, barang atau jasa kepada universitas 

atau akibat lain berdasar  peraturan  perundang-undangan yang berlaku. 

16.  Pinjaman universitas adalah semua transaksi yang mengakibatkan 

universitas menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang 

bernilai uang  sehingga universitas berkewajiban membayar kembali. 

17.  APBU adalah anggaran pendapatan dan belanja universitas. 

18.  Biaya investasi meliputi biaya  penyediaan sarana dan  prasarana, biaya 

pengembangan sumber daya  manusia dan modal kerja  tetap  universitas. 

19.  Biaya operasi meliputi: 

a.  gaji dosen dan tenaga kependidikan serta  segala tunjangan yang 

melekat pada gaji; 

b.   bahan atau peralatan habis  pakai; dan 

c. biaya  operasi pendidikan tak langsung berupa daya,  air, jasa 

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan  prasarana, uang  lembur, 

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 

20.  Biaya personal meliputi biaya  pendidikan yang  harus  dikeluarkan oleh 

peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur. 

 

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN UNIVET BANTARA 

1.  Visi 

Menjadi  Universitas  yang  Unggul,  Berkarakter,  Mandiri  dan  Memiliki  Nilai 

Kejuangan. 

2.  Misi 

a.   menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan; 

b.   menjalankan penelitian untuk mengembangkan ipteks dan sosbud; 

c.   menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang ipteks dan sosbud; 

d.   menjalin   kerjasama   yang   saling   menguntungkan   sesuai   dengan   kebutuhan 

     pembangunan
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3.  Tujuan 
 

a. menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, mandiri dan memiliki nilai 

kejuangan; 

b.  menghasilkan karya penelitian yang berguna untuk pengembangan ipteks dan 

sosbud; 

c. menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan budaya; 

d. menjadi mitra unggulan dalam kerjasama dengan berbagai pihak dalam 

pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik; 

 

4.  Sasaran 
 

Sasaran  pendidikan  di  Universitas  Veteran  Bantara  Sukoharjo  adalah  sebagai 

berikut: 

a. Sejalan dengan misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu 

dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang 

tinggi dan memiliki nilai kejuangan Universitas Veteran Bantara Sukoharjo 

menyelenggarakan pendidikan  dan pengajaran secara efektif  dan efisien, agar 

mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi 

oleh nilai- nilai kejuangan, dan memiliki kompetensi tinggi yang  diakui  secara 

nasional maupun internasional. 

b. Dalam  rangka  mencapai  sasaran  sesuai  pelaksanaan  misi  kedua,  Universitas 

Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan 

berbagai inovasi dalam bidang IPTEKS, pendidikan dan pengajaran yang sesuai 

dengan nilai-nilai kejuangan. 

c. Dalam  rangka  mencapai  sasaran  sesuai  pelaksanaan  misi  ketiga,  Universitas 

Veteran Bantara  Sukoharjo  menyelenggarakan pengabdian  kepada masyarakat 

untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang inovatif dalam bidang IPTEKS 

kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kejuangan. 

d. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi yang keempat, Universitas 

Veteran Bantara Sukoharjo menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah, 

maupun masyarakat luas, serta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, serta 

instansi lain yang terkait demi mensukseskan pendidikan di Indonesia. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. DASAR PEMIKIRAN 

Pencapaian visi misi  tujuan dan sasaran univet bantara sukoharjo 

memerlukan dukungan pembiayaan yang   cukup dalam jumlah, proporsional 

untuk  berbagai macam kegiatan tri  darma dan  penunjang, serta  berkelanjutan. 

Hal  tersebut dapat  diwujudkan apabila universitas mampu mengelola sumber - 

sumber  keuangan  dan   pengalokasiannya  secara  transparan  dan   akuntabel. 

Untuk itu perlu  adanya Pedoman pengelolaan keuangan universitas. 

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan 

merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan 

penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. 

Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan 

pendidikan melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan  

tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan 

tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau pedoman 

pengelolaan keuangan. 

Peraturan pemerintah Nomor 19  tahun  2005  tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) pasal  26  menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan 

pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan 

pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya  operasional, dan   biaya 

personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Univet Bantara 

menetapkan pedoman pengelolaan keuangan yang akan menjadi acuan dan tolok 

ukur bagi pimpinan unit kerja, pelaksana kegiatan yang bertanggung jawab dalam 

perannya sebagai pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. 

 

 

B.  MAKSUD DAN TUJUAN 
 

1. Penetapan Pedoman Pengelolaan Keuangan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk 

pengelolaan keuangan yang meliputi: penetapan, perencanaan, implementasi, 

pelaporan, audit dan perbaikan pengelolaan di Universitas Veteran Bangun 

Nusantara Sukoharjo. 

2. Tujuan penetapan pedoman pengelolaan keuangan adalah agar pelayanan 

bidang keuangan kepada seluruh civitas akademika Universitas Veteran Bangun 

Nusantara Sukoharjo dapat lebih terarah dan terencana sehingga pelaksanaan 

kegiatan dapat berjalan efisien. 
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B. DASAR HUKUM 

 

Beberapa peraturan yang dijadikan landasan penetapan pedoman pengelolaan 

keuangan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo antara lain: 

 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun   2012   tentang   Pendidikan   Tinggi dan 

Penjelasannya. 

3. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  73  tahun  2013,  tentang 

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  49  tahun  2014,  tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

5. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

6. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 

Pendidikan. 

7. Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  50  Tahun  2014,  tentang 

8. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 

9. Statuta Universitas Veteran Bangun Nusantara Tahun 2017. 

10. Rencana   Strategis   Pengembangan   Universitas   Veteran   Bangun   Nusantara 

Sukoharjo Tahun 2013-2017. 

11. Kebijakan SPMI Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Tahun 2016. 

12. Manual SPMI Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo Tahun 2016. 

13. Pedoman  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  serta  pengelolaan 

barang/jasa   bagi   lembaga   pendidikan   di   bawah   Naungan   YPPP   Veteran 

Sukoharjo 2005 

14. Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik   Indonesia  Nomor  78/PMK.02/2017 

tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 33/PMK.02/2016 

tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2017. 
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D.  MEKANISME PENETAPAN PEDOMAN 
 

1.  Tim penyusun 

Ketua                  :   Dra. Dewi Susilowati, M.Pd. 
 

Sekretaris            :   Drs. Agus Purwanto, M.Pd. 

Anggota              :    

1. Para Mitta Purbosari, M.Pd. 

2. Darsini, S.T, M.Si. 

3. Ahimsa Kandi Sariri, S.P, M.Sc. 

4. Dra. Betty Gama, M.Si. 

5. Purwanto, SE, MM. 

6. Wartini, SKM, M.Sc. 

 

 

2.   Deskripsi Tugas Tim 
 

No Nama Deskripsi Tugas 

1. Dra. Dewi Susilowati, M.Pd. a.   Mengkoordinasikan pelaksanaan  tugas 

anggota tim penyusun buku Pedoman 

pengelolaan keuangan. 

b.   Draft buku Pedoman pengelolaan keuangan. 

c.   Mempimpin  pembahasan draft  buku 

Pedoman pengelolaan keuangan dalam tim. 

d.   Mengkoordinasikan  revisi  draft  Buku 

Pedoman pengelolaan keuangan dalam tim. 

e. Mempresentasikan hasil kerja tim dalam 

lokakarya penyusunan dokumen SPMI 

tingkat Universitas 

f. Mengkoordinasikan revisi  Buku Pedoman 

pengelolaan keuangan sesuai hasil 

lokakarya. 

2. Drs. Agus Purwanto, M.Pd. a.   Menyiapkan  draft  pedoman   pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi  draft  pedoman pengelolaan 

keuangan. 

3. Para Mitta Purbosari, M.Pd. a.   Menyiapkan draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

4. Darsini, S.T, M.Si. a.   Menyiapkan  draft  pedoman   pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 
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5. Ahimsa Kandi Sariri, S.P, 

M.Sc. 

a.   Menyiapkan draft pedoman  pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

6. Dra. Betty Gama, M.Si. a.   Menyiapkan draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

7. Purwanto, SE, MM. a.   Menyiapkan draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

8. Wartini, SKM, M.Sc. a.   Menyiapkan draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

b.   Merevisi draft pedoman pengelolaan 

keuangan. 

 

 

3.   Alur Penyusunan Pedoman 
 

Pedoman pengelolaan keuangan disusun dengan mengikuti prosedur sesuai alur 

berikut. 

a. Rektor membentuk tim penyusun draft buku pedoman pengelolaan keuangan 

yang terdiri dari 1 orang koordinator dan 8 orang anggota melalui SK Rektor. 

b.    Tim melaksanakan tugas: 
 

1) Menyiapkan bahan dan referensi. 

2) Menyusun draft pedoman pengelolaan keuangan. 

3) Membahas draft pedoman pengelolaan keuangan dalam tim. 
 

c. Presentasi draft oleh tim dalam lokakarya penyusunan dokumen mutu tingkat 

universitas. 

d.    Revisi draft buku pedoman pengelolaan keuangan sesuai hasil lokakarya. 

e.    Penetapan pedoman pengelolaan keuangan oleh Rektor melalui SK 

f.     Buku pedoman pengelolaan keuangan siap disosialisasikan. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN 
 

 

 

A.   PERENCANAAN 
 

Sistem sistem perencanaan keuangan di Univet Bantara menganut prinsip 

akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipatif. Prinsip akuntabilitas yaitu 

perencanaan keuangan dapat di pertanggungjawabkan. Prinsip trasparansi yaitu 

perencanaan keuangan harus dilaksanakan secara terbuka . Prinsip efisiensi yaitu 

perencanaan  keuangan  antara  perolehan  keuangan  tidak  melebihi  pengalokasian. 

Prinsip  partisipatif  yaitu  perencanaan  keuangan  melibatkan  secara  aktif  semua 

pimpinan unit kerja, mulai dari program studi (prodi), fakultas, dan unit kerja lainnya. 

Perencanaan keuangan dituangkan dalam rencana anggaran belanja Univet 

Bantara. Dalam menyusun RAPBU melibatkan seluruh satuan kerja dengan dibentuk 

sebuah tim penyusun RAPBU yang terdiri dari unsur pengelola fakultas, unit/biro, dan 

unit kerja universitas. Setiap unit kerja akan membawa rencana anggaran pendapatan 

dan belanja (RAPB) masing-masing. Seluruh RAPBU dari unit kerja akan dibahas oleh 

tim penyusun RAPBU dengan menyesuaikan program kerja masing-masing unit kerja 

yang tertuang dalam Renop (Rencana operasional) unit kerja. Perencanaan keuang 

meliputi  rencana  pendapatan  universitas,  rencana  pengalokasian  pendapatan 

universitas, rencana dana pengembangan dan rencana saving untuk dana abadi 

universitas. Perencanaan anggaran di laksanakan setiap awal tahun akademik. Rencana 

anggaran yang telah disusun akan diserahkan ke Rektor untuk diajukan ke Senat 

Universitas. Setelah disetujui oleh senat Universitas maka diajukan ke YPPP Veteran 

untuk disetujui dan ditetapkan menjadi APBU (Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Universitas). 
 

 

B.    SUMBER-SUMBER KEUANGAN 
 

Sumber pendanaan Univet Bantara diperoleh dari berbagai sumber pendapatan 

yaitu: 
 

1. Mahasiswa (SPP, DPI, Regristrasi dan Ospek, KKN, PPL, UTS dan UAS, Skripsi, 

Wisuda). 

2. Kementerian RistekDikti (gaji dosen PNS, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, Beasiswa bidikmisi, beasiswa PPA, PKM/program kreatifitas 

mahasiswa, program profesi guru/PPG), ataupun lembaga. 

3. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaa 

(pemerintah atau swasta). 

4. Hibah, dana lestari dan filantropis.
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C.   PENGALOKASIAN 
 

Alokasi dana terdiri dari  kebutuhan dana operasional proses pembelajaran, 

dana penelitian, dana pengabdian kepada masyarakat, investasi prasarana, investasi 

sarana, investasi SDM dan saving dari tingkat prodi, Fakultas dan Universitas. 

Pengalokasian dana yaitu penggunaan dana untuk membiayai pelaksanaan program 

kegiatan: 

1. Operasional Proses Pembelajaran. Yaitu penggunaan dana untuk pelaksanaan 

program pembelajaran. 

2. Penelitian. Yaitu penggunaan dana untuk pelaksanaan program penelitian dan 

pengembangan karya ilmiah dan menciptakan teknologi tepat guna. 

3. Pengabdian  pada  masyarakat.  Yaitu  penggunaan  dana  untuk  pelaksanaan 

program kegiatan pengabdian masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna. 

4. Investasi  Prasarana.  Yaitu  penggunaan  dana  untuk  pengembangan  fasilitas 

untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

5. Investasi Sarana. Yaitu dana untuk pengembangan peralatan yang digunakan 

untuk menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

6. Investasi SDM. Yaitupenggunaan dana untuk pengembangan kualitas SDM baik 

tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. 

7. Cadangan/Saving. yaitu pengalokasian dana untuk cadangan/simpanan dan dapat 

digunakan untuk pengembangan. 

Pengalokasian dana yang tertuang dalam RAPBU disyahkan oleh YPPP 

Veteran sebagai APBU. Sistem pengalokasian dana yang terstruktur dan melibatkan 

semua pejabat internal merupakan kekuatan bagi Univet Bantara dalam merencanakan 

anggaran. 

 

 

D.   REALISASI 
 

Realisasi alokasi dana harus disesuaikan dengan program kegiatan yang direncanakan 

seperti yang tertuang dalam APBU yang telah disyahkan. Pengambilan dana untuk 

melaksanakan program kerja dilakukan secara terstruktur sesuai dengan ketetapan yang 

berlaku. Setiap awal bulan sebelum tanggal 15, unit satuan kerja di Univet Bantara 

mengajukan anggaran belanja untuk melaksanakan program kerja di bulan 

berikutnya. 
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E.    PERTANGGUNGJAWABAN 
 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di Univet Bantara harus membuat 

laporan pertanggungjawaban, baik laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program 

maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Laporan pelaksanaan kegiatan 

diserahkan sesuai bidang yang menaunginya sedangkan laporan Penggunaan Dana 

diserahkan kepada bagian keuangan Univet Bantara. Pengumpulan kedua laporan tersebut 

harus diserahkan sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya. Apabila satuan kerja belum 

mengumpulkan laporan penggunaan dana dari kegiatan yang dilakukannya maka satuan 

kerja tersebut tidak akan diperkenankan untuk mengambil dana untuk bulan berikutnya. 

Laporan penggunaan dana dilaksanakan berjenjang dimulai dari satuan kerja 

ditingkat Fakultas/Pascasarjana ke Universitas. Adapun laporan program kegiatan dan 

penggunaan dana yang selama ini dilaksanakan di Univet Bantara, sebagai berikut: 

1. Tingkat  Fakultas/Pascasarjana  dimulai  dari  laporan  penggunaan  dana  oleh 

Kaprodi kemudian Dekan/Direktur Pascasarjana melaporkan program kegiatan 

dan penggunaan dana di Fakultas/Pascasarjana Kepada Rektor. 

2. Tingkat Universitas di mulai dari laporan penggunaan dana oleh Kepala bagian 

kepada Kepala Biro/Ka.UPT. Selanjutnya Kepala Biro/Ka. UPT melaporankan 

kepada Rektor. 

3. Rektor  melaporkan  program  kegiatan  dan  penggunaan  dana  kepada  YPPP 

Veteran Sukoharjo dalam bentuk laporan bulanan, triwulan dan tahunan. 

4. Audit di Univet Bantara dilaksanakan secara internal oleh Badan Pengawas YPPP 

Veteran Sukoharjo dan eksternal oleh auditor, hal ini untuk menjamin kebenaran 

pelaksanaan audit. 

5. Dalam kepengurusan YPPP Veteran Sukoharjo, terdapat Badan Pengawas yang 

bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan di lembaga-lembaga dibawah naungan 

YPPP Veteran Sukoharjo sekaligus mengawasi penggunaan dananya. 

6. Pengawas   Audit eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

ditunjuk YPPP Veteran Sukoharjo yaitu Wartono dan Rekan RegristeredPublic 

Account NIAP AP.0789 izin Usaha : KEP-196/KM.1/2013 untuk melihat tingkat 

kelayakan  standar  laporan  keuangan.  Rangkaian  kegiatan  pengelolaan  dan 

tersebut diatas dapat mencerminkan kekuatan Univet Bantara dalam akuntabilitas 

penggunaan dana. 
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BAB III 
 

STANDAR MUTU PENGELOLAAN KEUANGAN 
 

 

 

A.  UMUM 
 

1.   Pengelolaan keuangan Univet Bantara harus dilaksanakan dengan mekanisme yang 

ditetapkan yang dimulai dengan penetapan RAPBU sampai dengan pelaporan audit 

internal atau eksternal. 

2.   Penetapan RAPBU diawali dengan pembentukan tim penyusun RAPBU oleh Rektor 

memalui SK Rektor.   Selanjutnya tim penyusun RAPBU menyusun draf anggaran 

berdasarkan usulan dari satuan kerja yang ada di Univet Bantara. Tim penyusun 

berkoordinasi  dengan  wakil  rektor  II  terkait  rumusan  RAPBU;  Tim  penyusun 

RAPBU menyampaikan ke rektor draf final RAPBU harus diajukan ke senat untuk 

dimintakan pertimbangan. Rektor mengajukan draf final RAPBU ke senat universitas 

dengan tujuan mendapatkan pertimbangan. Tim penyusun RAPBU melakukan 

penyempurnaan  jika  ada  rekomendasi  dari  senat  untuk perbaikan, setelah  selesai 

disampaikan kembali ke rektor. Rektor mengajukan RAPBU ke yayasan untuk 

mendapatkan pengesahan dan penetapan RAPBU. 

3.   Pedoman pengelolaan keuangan harus dijadikan acuan oleh seluruh pihak terkait. 

4.   Pedoman pengelolaan keuang harus ditinjau ulang dan dilakukan penyesuaian secara 

periodik sesuai kebutuhan. 

 

 

B.  PERENCANAAN 
 

1.  Setiap tahun akademik, Rektor mengajukan anggaran pendapatan dan belanja 

Universitas kepada Yayasan untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi harus 

dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipatif, menggunakan 

skala prioritas dan disusun sebagai anggaran surplus. 

2.   Rencana anggaran biaya operasional penyelenggaraan pendidikan ditetapkan oleh 

yayasan harus berdasarkan seluruh pendapatan Univet Bantara diluar bantuan 

pemerintah.     Pendapatan  Univet  bantara  meliputi  :  uang  pendaftaran,  uang 

registrasi, dana pengembangan universitas (DPU), sumbangan penyelenggaraan 

pendidikan (SPP), dana opspek, dana PPL, dana KKN, dana skripsi, uang ujian, 

uang   praktiku,   dana   wisuda,   dana   alumni,   sumbangan   sukarela,   bantuan 

pemerintah, sewa gedung dan peralatan, lapangan tenis, kantin, sewa atm, tagihan, 

sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dan sumber-sumber lain yang sah. 
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3.   Rencana anggaran pendapatan dan belanja Univet Bantara dibahas oleh Yayasan, 

yang disetujui disahkan oleh yayasan wajib diberlakukan sebagai anggaran 

pendapatan dan belanja pada tahun akademik yang bersangkutan. 

4.   Pada tahun anggaran berjalan, dimungkinkan terjadinya perubahan anggaran, akibat 

oleh estimasi yang tidak tepat, atau sebab-sebab lainnya harus segera di sesuaikan. 

5.   Perubahan anggaran harus diajukan oleh Rektor kepada Yayasan. 

6.   Yayasan membahas ajuan perubahan anggaran dan hasilnya  wajib  disampaikan 

kepada Rektor (disetujui, direvisi atau ditolak). 

 

C.  IMPLEMENTASI 

 

1. Setiap pengajuan anggaran, harus disertai pengisian blangko permintaan 

pembayaran. 

2. Pengajuan anggaran harus menyebutkan keperluannya, meliputi : biaya 

penyelenggaraan administrasi dan biaya penyelenggaraan akademis. 

Biaya penyelenggaraan administrasi meliputi : gaji pegawai/honorarium, pembelian 

alat tulis kantor dan cetakan, keperluan rutin kantor, listrik dan telpon dan lain-lain. 

Biaya penyelenggaraan akademis meliputi : vakasi ujian, pembelian buku-buku 

dan koran, pembelian peralatan laboratorium, biaya penelitian, biaya pengabdian 

kepada masyarakat, kuliah kerja nyata, penerbitan, pembinaan masyarakat 

akademik, biaya kegiatan mahasiswa, biaya wisuda, biaya penerimaan mahasiswa 

baru, dan lain-lain. 

3.    Pemohon anggaran wajib meminta persetujuan kepada pejabat yang bersangkutan. 

4.   Bendahara  pengeluaran  harus  membayar  anggaran  yang  telah  disetujui  oleh 

pejabat yang berwenang. 

5.  Pemohon harus menandatangani penerimaan uang baik pada surat permintaan 

pembayaran (SPP) maupun kwitansi yang telah disiapkan oleh Bendahara 

Pengeluaran. 

6. Rektor  dapat  mengajukan  anggaran  tak  terduga  dengan  menyebutkan 

keperluannya. 

7.  Yayasan mempertimbnagkan permintaan anggaran tak terduga yang diajukan oleh 

Rektor dan hasilnya harus disampikan kembali kepada Rektor. 

8.  Yayasan dapat mengabulkan, merevisi atau menolak permohonan anggaran tak 

terduga. 
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D.  PELAPORAN 

 

1. Pembelanjaan barang-barang harus disertai bukti-bukti pembelian barang yang 

berupa nota atau kwitansi yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Bukti-bukti pembelanjaan harus sudah dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 

bulan berikutnya. 

3. Bukti-bukti  pembelanjaan  diperiksa  oleh  wakil  Rektor  II  dan  dilaporkan  ke 

Yayasan pada setiap bulannya. 

4. Laporan belanja bulanan dibuat setiap akhir bulan. 

5. Yayasan memeriksa bukti-bukti pengeluaran dan akan disahkan jika tidak terdapat 

penyimpangan atau kesalahan. 

6. Bukti-bukti pembelanjaan setelah disahkan akan disimpan sebagai arsip Yayasan. 

7. Laporan pengelolaan keuangan dilaporkan setiap bulan, tiga bulan (tri wulan) dan 

tahunan. 

 

 

E.  AUDIT 

 

1. Rektor melalui Wakil Rektor II secara rutin harus membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan bulanan, 3 bualan (tri wulan) dan tahunan. 

2.   Laporan bulanan berisi harus laporan penerimaan dan laporan pengeluaran Univet 

Bantara. 

3.   Yayasan  wajib  meneliti  laporan  pertanggungjawaban  bulanan,  3  bulanan  dan 

tahunan. 

4.   Jika terjadi ketidakcocokan, penyimpangan atau bentuk kesalahan lainnya, yayasan 

harus memanggil Wakil Rektor II sebagai pelaksana langsung yang mengelola dan 

mengawasi administrasi keuangan. 

5.   Apabila tidak dapat diselesaikan, Yayasan harus memanggil Rektor. 

6.   Rektor wajib memertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Univet 

Bantara pada setiap akhir Tahun akademik. 

7.   Peranggungjawaban tahunan Rektor akan diterima/ditolak oleh Yayasan. 

8.   Jika pertanggungjawaban diterima harus memperoleh pengesahan/penerimaan 

dalam bentuk Surat Keputusan. 

9.   Jika peranggungjawaban ditolak, maka Yayasan memberi sanksi kepada Rektor. 

10. Bentuk sanksi harus diputuskan dalam Rapat Pleno Yayasan (pembina, pengurus, 

dan pengawas). 
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F.   PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
 

1.  Sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pengawas yayasan harus 

memeriksa pembukuan keuangan yang meliputi pemasukan keuangan, 

penggunaan/pembelanjaan dan pertanggungjawabannya. 

2.   Hasil pemeriksaan harus dibahas dalam rapat pengurus dan pengawas maupun rapat 

pleno yayasan (pembina, pengurus, pengawas). 

3.  Yayasan harus membentuk Tim audit untuk memeriksa pembukuan keuangan, 

selanjutkan memberikan saran untuk perbaikan pembukuan keuangan. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI PENCAPAIAN STANDAR 

PENGELOLAAN KEUANGAN 

 

 

A.  STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR MUTU PENGELOLAAN KEUANGAN 

1.   Kelembagaan  Pengelolaan Keuangan 

2.   Sumber Daya Manusia 

3.   Sistem Koordinasi 

4.   Koordinasi 

5.   Mekanisme Kontrol 

 

 

B.  KELEMBAGAAN 
 

Manajemen kelembagaan Univet Bantara bertujuan untuk menghasilkan layanan Tri 

Darma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola keuangan, antara 

lain: 

1.   Wakil  Rektor  II,  bidang  administrasi,  keuangan,  kepegawaian,  sarana  dan 

prasarana dan sumber daya manusia. 

2.   Kepala Biro, bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana 

dan sumber daya manusia. 

3.   Wakil Dekan, bidang administrasi, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana 

dan sumber daya manusia. 

4.   Unit kerja yang terkait. 

 

 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

 

1.   Sumber Daya Manusia 

Implementasi pedoman pengelolaan keuangan perlu didukung oleh pemberdayaan 

SDM di lingkungan Univet Bantara sesuai dengan kualifikasi dan bidang tugas 

masing-masing (pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, 

dan penyelenggara). 

2.   Pendanaan 

Implementasi pedoman pengelolaan keuangan di Univet Bantara didukung oleh 

sistem pendanaan Perguruan Tinggi swasta yang mengacu pada asas efisiensi. Hal 

tersebut diwujudkan dalam proses penganggaran dengan menggunakan pendekatan 

penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran seimbang 

antara pemasukan dan pengeluaran. 
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3.   Tata Kelola 

a.  Pemeliharaan keuangan 

Pemeliharaan keuangan mengikuti prinsip 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan 

Shitsuke) atau disebut juga 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin). 

b. Meminimalisir Pemborosan 

Pengelolaan  keuangan  mengikuti  prinsip  efisiensi  dengan  cara  meminimalisir 

pemborosan. 

c.  Standarisasi 

Guna  mencapai  efektivitas  dan  efisiensi  implementasi  pedoman  pengelolaan 

keuangan, Univet Bantara mengembangkan standar mutu pengelolaan keuangan. 

 

 

D.  SISTEM INFORMASI 

Sistem informasi keuangan Univet Bantara terdiri dari dua sistem, yaitu 

1.   Sistem Informasi Manual terdiri dari: Laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan 

tahunan. 

2.   Sistem Informasi digital yaitu Sistem Informasi keuangan. 

 

E.  KOORDINASI 

Implementasi pedoman pengelolaan keuangan Univet Bantara dilakukan melalui 

koordinasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, 

koordinasi dilakukan tingkat universitas hingga unit kerja terkecil dibawahnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh unsur tersebut serta memperoleh 

perencanaan yang matang sesuai kebutuhan keuangan. Pada tahap implementasi, 

koordinasi dilakukan secara terus menerus oleh masing-masing pimpinan Unit kerja 

melalui berbagai forum. Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja 

universitas dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan universitas dan unit- unit kerja di 

bawahnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kecukupan, proporsi, keberlanjutan, 

perolehan dan penggunaan keuangan dalam mendukung proses pembelajaran, peneltiian, 

PkM, administrasi dan penunjang lainnya. 

 

 

F.   MEKANISME KONTROL 
 

Mekanisme kontrol keuangan dilaksanakan melalui: 

1. Pengusulan kegiatan yang menggunakan anggaran maka harus diawali dengan 

pembuatan  proposal  /usulan  pelaksanaan  kegiatan  yang  didalamnya  memuat 

kebutuhan dana yang diperlukan 2.   Setiap usulan harus diketahui dan disetujui oleh 

pimpinan satuan kerja (Dekan/Ka Biro/Ka lembaga/Ka Badan). 

2. Biaya pengembangan disusun berdasarkan  urutan  prioritas  yang  telah 

direncanakan oleh pimpinan Univet Bantara /Fakultas/prodi/unit/satker dalam 

Rencana Pendapatan dan Belanja Tahunan. 

3. Memiliki laporan audit internal dan eksternal pada akhir tahun anggaran. 

4. Kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi dengan Renstra dan RAPB. 

5. Melaksanaan Rapat Musyawarah Rencana Pengembangan pada akhir tahun. 

6. Adanya dokumen program kerja yang memuat mata anggaran. 

7. Tersedia alokasi anggaran untuk dana pengembangan di luar RAPB. 

8. Tersedia alokasi dana cadangan pada RAPB setiap tahun. 
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9. Tersedia daftar program skala prioritas dalam realisasi anggaran. 

10. Surat Keputusan tentang ditetapkannya satuan biaya penyelenggaraan pendidikan per 

mahasiswa pertahun sesuai dengan peraturan yang ada di Univet Bantara. 

11. Adanya laporan keuangan per bulan, triwulan dan tahunan yang dibuat oleh semua 

satker dan universitas. 

12. Realisasi  pencairan  dana  penelitian  dan  pengabdian  kepada  masyarakat  sesuai 

Kontrak Penelitian. 
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BAB V 

INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN STANDAR 
 

 

 

A.   INDIKATOR KINERJA UTAMA 

1.  Analisis Kecukupan 

Tersedia dana yang cukup untuk operasional proses pembelajaran termasuk gaji 

Dosen dan tenaga kependidikan, dana penelitian, dana pengabdian kepada 

masyarakat, investasi sarana dan prasarana, investasi SDM. 

2.  Proporsi 

Keuangan Universitas bersumber dari mahasiswa, kementerian, yayasan, jasa 

layanan profesi, produk institusi, kerjasama kelembagaan dan perintah, hibah, dana 

lestari atau filantropis. Proporsi untuk masing-masing sumber ditetapkan sebagai 

berikut: 

a.    Dana yang berasal dari mahasiswa makasimal 70% dari seluruh pendapatan 

Universitas setiap tahun. 

b.   Dana yang berasal dari luar mahasiswa minimal 30% dari seluruh pendapatan 

Universitas setiap tahun. 

Proporsi penggunaan ditetapkan sebagai berikut: 

a.    Dana operasional mahasiswa minimal 20 juta rupiah per mahasiswa per tahun. 

b.   Dana penelitian dosen minimal 20 juta rupiah per dosen per tahun atau minimal 

5% dari seluruh APBU setiap tahun. 

c. Dana pengabdian dosen minimal 5 juta rupiah per dosen per tahun atau 1% dari 

seluruh APBU setiap tahun. 

3.  Keberlanjutan 

Pengelolaan keuangan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan kecukupan, 

proporsi, perolehan dan penggunaan keuangan. Untuk menjamin keberlanjutan 

tersebut dapat dilakukan berbagai upaya: 

a.    Kerjasama dengan kelembagaan (pemeritah dan swasta). 

b.   Peningkatan jasa layanan profesi dan atau keahlian. 

c.    Pengembangan unit-unit usaha. 

d. Peningkatan  kapasitas  penelitian  dan  pengabdian  masyarakat  untuk  meraih 

pendanaan eksternal. 

e.    Pengalokasian sebagian pendapatan untuk dana abad
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4.  Perolehan 

Sumber-sumber keuangan univet bantara sukoharjo adalah: 

a.  mahasiswa  (SPP,  DPI,  Regristrasi  dan  Ospek,  KKN,  PPL,  UTS  dan  UAS, 

Skripsi, Wisuda), 

b. KementerianRistekDikti (gaji dosen PNS, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, Beasiswa bidikmisi, beasiswa PPA, PKM/program kreatifitas 

mahasiswa, program profesi guru/PPG), 

c.  Jasa layanan profesi dan/atau keahlian, 

d.  Produk institusi, 

e.  Lembaga non kementerian, 

f.  Hasil kerjasama institusional, 

g.  Hasil usaha jasa universitas (sewa auditorium, kantin,bank,dll). 
 

5.  Penggunaan 

Keuangan Universitas dialokasikan untuk: 

a.  Penyelenggaraan pendidikan, 

b. Penyelenggaraan penelitan, 

c.  Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat, 

d. Ivestasi SDM, 

e.  Investasi sarana, 

f.  Investasi prasarana, 

g. Peningkatan kesejahteraan Dosen dan Karyawan, 

h. Penguatan kelembagaan, 

i.  Penguatan sistem informasi. 

Proporsi  pengalokasian  keuangan  ditetapkan  melalui  rapat  koordinasi  pimpinan 

universitas, dan kemudian ditetapkan dalam APBU. 

 

B.    INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN 
 

Keberhasilan  implementasi  pengelolaan  keuangan  dapat  juga  diarahkan  untuk 

melampaui indikator utama sebagaimana dalam butir (a)  
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BAB VI 

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA 
 

 

 

A.  TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI 
 

1.   Untuk  menjamin  bahwa  pedoman  pengelolaan  keuangan  dilaksanakan  secara 

konsisten oleh seluruh pihak terkait. 

2.   Untuk  mendapatkan  informasi  objektif  mengenai  kondisi  pengelolaan  keuangan 

yang meliputi: kecukupan, proporsi, keberlanjutan, perolehan dan penggunaan. 

3.   Memantau perubahan serta penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kecukupan, 

proporsi, keberlanjutan, perolehan dan penggunaan keuangan. 

4.   Untuk mencegah sejak dini terjadinya kerugian yang lebih besar dalam kecukupan, 

proporsi, keberlanjutan, perolehan dan penggunaan keuangan. 

 

B.  RUANG LINGKUP 
 

Ruang  lingkup  monitoring  dan  evaluasi  keuangan  dilakukan  terhadap  kecukupan, 

proporsi, keberlanjutan, perolehan dan penggunaan. 

 

C.  PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA 
 

Penanggungjawab monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan adalah Rektor. 

Pelaksana monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan adalah pimpinan unit kerja 

dan Satuan Pengawas Internal (SPI). 

 

D.  PROSEDUR MONEV 
 

1.   Pimpinan Universitas menetapkan standar pengelolaan keuangan. 

2.   Satuan Pengawas Internal merancang sistem informasi umpan balik. 

3.   Pemonev membandingkan kegiatan nyata dengan standar. 

4.   Pemonev menentukan atau mengukur ada tidaknya penyimpangan. 

5.   Pemonev merumuskan rekomendasi atau pengendalian. 

6.   Pemonev  melaporkan  hasil  monev  dan  rekomendasi  secara  berjenjang  kepada 

pimpinan Universitas. 

7.   Pimpinan  Universitas  menetapkan  rencana  tindak  lanjut  pengelolaan  keuangan 

sesuai temuan hasil monev dan rekomendasi pemonev. 

 

E.  METODE MONEV 
 

1.   Metode  pengamatan  langsung oleh pemonev dengan menggunakan instrumen 

observasi .  

2.   Metode tidak langsung dengan menggunakan kuesioner. 

3.   Metode pengawasan informal melalui umpan balik pengguna. 

4.   Metode pengawasan administratif dengan menggunakan lembar monev administratif. 

5.   Metode pengawasan teknis dengan menggunakan lembar monev teknis 
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F.   PERANGKAT DAN INSTRUMEN 
 

Monev pengelolaan keuangan dilakukan dengan menggunakan perangkat yang terdiri 

dari: 

1.  Standar atau parameter (fisik, biaya, program). 

2.  Informasi atau data. 

3.  Pelaksana atau pemonev. 

4.  Tindakan memonitor dan mengevaluasi. 

Pelaksanaan monev pengelolaan keuangan menggunakan instrumen yang disesuaikan 

dengan objek yang dimonev. Instrumen yang dapat digunakan adalah: 

1.   Kuisioner. 

2.   Panduan observasi 

3.   Panduan interview 

4.   Lembar coding. 

5.   Formulir atau lembar monev 

6.   Alat bantu dokumentasi 

7.   Instrumen lain yang relevan. 

 

G.  PERIODISASI 
 

Kegiatan monev pengelolaan keuangan dilaksanakan secara rutin dan periodik pada 

awal tahun akademik dan akhir tahun akademik. Monev yang dilakukan pada awal 

tahun akademik dimaksudkan untuk mengukur kesesuaian dan ketepatan perencanaan 

keuangan. Monev akhir tahun akademik dimaksudkan untuk mengukur kesesuaian dan 

ketepatan kecukupan, proporsi, keberlanjutan, perolehan dan penggunaan. Monev 

pengelolaan keuangan dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban penggunaan 

anggaran oleh ketua pelaksana setiap kegiatan. 
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BAB VII MANAJEMEN 

RESIKO 

 

 

1.   Audit  di Univet  Bantara dilaksanakan  secara  internal oleh Badan Pengawas  YPPP 

Veteran Sukoharjo dan eksternal oleh auditor, hal ini untuk menjamin kebenaran 

pelaksanaan audit keuangan. 

2.   Dalam  kepengurusan  YPPP  Veteran  Sukoharjo,  terdapat  Badan  Pengawas  yang 

bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan di lembaga-lembaga dibawah naungan YPPP 

Veteran Sukoharjo sekaligus mengawasi penggunaan dananya. 

3.   Pengawasan eksternal dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk 

YPPP Veteran Sukoharjo untuk melihat tingkat kelayakan standar laporan keuangan. 

4.  Untuk mengantisipasi potensi terjadinya peningkatan kebutuhan dana operasional, 

pendidikan, penelitian dan pengabdian dan melemahnya pendapatan riil masyarakat 

karena adanya inflasi, maka Universitas melakukan beberapa kebijakan antara lain : 

a.   Meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa baru melalui: 

1)   Membentuk tim satgas penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang berisi personal 

yang bertugas melakukan publikasi dan promosi penerimaan mahasiswa baru 

secara terus menerus sepanjang tahun. 

2)   Promosi dengan membranding mobil operasional universitas 

3)   Meng-update informs PMB pada website Univet Bantara 

4)   Menyediakan layanan PMB online. 

b.   Intensifikasi pembayaran biaya kuliah oleh mahasiswa. 

c.   Meningkatkan raihan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat, melalui : 

1)   Penetapan kebijakan pemberian insentif bagi dosen yang mengirimkan proposal 

pendanaan eksternal, 

2)  Meningkatkan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat pendanaan 

internal, 

3)   Memberian insentif bagi kinerja publikasi ilmiah Dosen setiap tahun. 
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BAB VIII 

PENUTUP 

 

 

1. Pedoman ini wajib digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan oleh seluruh 

personalia yang terlibat. 

2. Untuk  menjamin  pengelolaan  keuangan  yang  berkualitas  dan  berkelanjutan  maka 

pedoman ini akan ditinjau ulang sesuai dengan perkembangan yang terjadi pada 

lingkungan internal dan eksternal univet. 
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