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Pengelolaan Keuangan 

1. TUJUAN 1. Sebagai pedoman atau acuan dalam pengelolan keuangan dan pelaksana kegiatan 

dilingkungan internal Poltekes Siteba agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara 

transparan, akuntabel, tertib administrasi, efisien dan efektif 

2. Menyediakan informasi keuangan terhadap pengguna/pelaksana anggaran untuk 

mengambil keputusan 

3. Sebagai dasar bagi pihak manajemen dalam melakukan penilaian terhadap kinerja unit – 

unit 

4. Menjaga harta organisasi 

5. Sebagai dasar bagi para pihak dalam menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan 

 

2. RUANG LINGKUP Standar ini sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan keuangan dan informasi 

keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkunagn Poltekes Siteba 

 

3. STANDAR Persyaratan Bendahara Pengelola Keuangan Direktorat : 

1. Yayasan mengangkat Bendahara Direktorat. 

2. Penetapan Bendahara Direktorat dapat didelegasikan kepada 

Bendahara Yayasan. 

3. Pengangkatan Bendahara tidak terikat  periode tahun anggaran. 

4. Surat Penetapan Bendahara disampaikan kepada Direktur, serta kepada 

Ketua Yayasan dalam rangka penyampaian Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ). 

5. Dalam hal tahun anggaran baru tidak terdapat pergantian Bendahara, 

penetapan Bendahara tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku. 

6. Dalam hal Bendahara dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/ 

berhalangan sementara, Pimpinan Yayasan atau Direktur menetapkan pejabat 

pengganti sebagai Bendahara. 

7. Bendahara yang dipindahtugaskan/pensiun/diberhentikan dari jabatannya/ 

berhalangan sementara bertanggungjawab untuk  menyelesaikan seluruh 

administrasi keuangan. 

 

 



4. DEFENISI  1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, dan pelaporan keuangan.  

2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, 

jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 

1 tahun.  

3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan 

pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta outcome atas 

pencapaian target kinerja.  

4. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh 

setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi. 

 

5. PROSEDUR 1. Ketua Prodi masing – masing prodi membuat, mengusulkan rencana kegiatan dan 

permintaan keuangan ke bagian pengelola keuangan. 

2. Pengelola keuangan menyerahkan rencana kegiatan prodi dan permintaan keuangan 

kepada atasan (Direktur) untuk dikoreksi. 

3. Pengelola keuangan meminta tanda tangan/Persetujuan Atasan (Direktur) melalui staf 

administrasi. 

4. Staf administrasi direktorat memberikan usulan rencana kegiatan dan permintaan 

keuangan kepada Direktur untuk dilakukan pemeriksaan validitas dokumen yang 

meliputi kuantitas, keterangan, jumlah dan peruntukan. 

5. Direktur menandatangani dan melakukan pengesahan rencana kegiatan serta permintaan 

keuangan yang diajukan. 

6. Staf administrasi direktorat menggandakan surat usulan rencana kegiatan dan 

Permintaan Keuangan yang telah disahkan oleh Direktur. 

7. Staf administrasi Direktorat membagikan hasil rencana kegiatan dan permintaan 

keuangan ke bagian Staf administrasi Yayasan untuk mendapatkan persetujuan 

pelaksanaan kegiatan dan persetujuan permintaan pengeluaran dana yang disetujui 

Ketua Yayasan dan pengelola keuangan yayasan.  

8. Ketua Yayasan dan pengelola keuangan yayasan mengesahakan rencana kegiatan dan 

permintaan keuangan yang telah diajukan. 

9. Staf administrasi yayasan membagikan hasil pengesahan ke bagian staf administrasi 

direktorat untuk diserahkan ke bagian keuangan direktorat dan ketua prodi masing – 

masing prodi.  

10.  Staf administrasi yayasan dan direktorat mengarsipkan hasil pengesahan rencana 

kegiatan dan permintaan keuangan dari prodi. 

 

11. PIHAK YANG 

MENJALANKAN 
1. Ketua Prodi 

2. Yayasan 

3. Direktur 

4. Staf Pengelola Keuangan Yayasan 

5. Staf Pengelola Keuangan Direktorat 

6. Staf Administrsi yayasan dan Direktorat 

 

 

 

 



12. BAGAN ALIR 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mengarsipkan hasil pengesahan rencana 

kegiatan dan permintaan keuangan dari prodi. 

 

Membagikan hasil pengesahan ke bagian staf 

administrasi direktorat untuk diserahkan ke 

bagian keuangan direktorat dan ketua prodi 

masing – masing prodi. 

 

Selesai 

Mengesahakan rencana kegiatan dan 

permintaan keuangan yang telah diajukan 

Membagikan hasil rencana kegiatan dan 

permintaan keuangan ke bagian Staf 

administrasi Yayasan 

 

Mulai 

Masing – masing prodi membuat, mengusulkan 

rencana kegiatan dan permintaan keuangan ke 

bagian pengelola keuangan 

Rencana kegiatan prodi dan permintaan 

keuangan diserahkan kepada atasan (Direktur) 

untuk dikoreksi 

Meminta tanda tangan/Persetujuan Direktur 

Melakukan pemeriksaan validitas dokumen yang 

meliputi kuantitas, keterangan, jumlah dan 

peruntukan. 

 

Menandatangani dan melakukan pengesahan 

rencana kegiatan serta permintaan keuangan 

yang diajukan. 

 

Menggandakan surat usulan rencana kegiatan 

dan Permintaan Keuangan yang telah disahkan 

oleh Direktur 
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