
BENDAHARA ADMINISTRASI STAF SURAT No

PELAKSANA

Kegiatan

MUTU BAKU

Keterangan
DEKAN WAKIL DEKAN II KAJUR KTU KASUBAG

BENDAHARA 
PENGELUA   RAN 

PEMBANTU

ADMINISTRASI 
JURUSAN PEMBANTU BPP STAF SURAT 

MASUK Kelengkapan Output

1 Menandatangani surat permohonan dana dan proposal 
kegiatan dilampiri RAB 

proker, renja, dan 
aturan keuangan

20 menit 0,3 jam surat permohonan 
dana dan proposal 
kegiatan dilampiri 

No Kegiatan KeteranganWaktu Waktu

kegiatan dilampiri 
RAB 

2 Menerima surat permohonan dan proposal yang telah 
disetujui kajur dan mengirim ke petugas surat masuk

surat permohonan 
dana dan proposal 
kegiatan dilampiri 
RAB 

20 menit 0,3 jam surat permohonan 
dana dan proposal 
kegiatan dilampiri 
RAB RAB RAB 

3 Menerima pengajuan admin jurusan, entry surat ke 
dalam database, memberikan kartu kendali

surat permohonan 
dana dan proposal 
kegiatan dilampiri 
RAB 

20 0,3 jam database surat, 
surat permohonan 
dana dan proposal 
kegiatan dilampiri 
RAB+kartu kendali RAB+kartu kendali 

4 Memproses surat permohonan, proposal, beserta kartu 
kendali

surat permohonan 
dana dan proposal 
kegiatan dilampiri 

20 menit 0,3 jam surat permohonan 
dana dan proposal 
terkirimkankegiatan dilampiri 

RAB+kartu kendali 
terkirimkan

5 Menerima surat permohonan dan proposal beserta kartu 
kendali, kemudian memeriksa dan menuliskan disposisi 

surat permohonan 
dana dan proposal 

60 menit 1,0 jam berkas pengajuan 
kegiatan + disposisi 

pada kartu kendali, dan diserahkan ke Wakil Dekan II kegiatan dilampiri 
RAB+kartu kendali 

pada kartu kendali

6 Menerima surat permohonan dan proposal beserta kartu berkas pengajuan 60 menit 1,0 jam berkas pengajuan 
kendali dari Dekan, memeriksa dan mengoreksi
proposal tersebut apakah sesuai dengan perencanaan
penggunaan anggaran fakultas atau tidak, selanjutnya
menuliskan disposisi di kartu kendali, dan diserahkan

kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali, 
renstra dan renja

kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali

7 Menerima surat permohonan dan proposal beserta kartu 
kendali, kemudian memeriksa dan menuliskan disposisi 

berkas pengajuan 
kegiatan + disposisi 

30 menit 0,5 jam berkas pengajuan 
kegiatan + disposisi tidakkendali, kemudian memeriksa dan menuliskan disposisi 

pada kartu kendali, dan diserahkan ke Kasubbag Umum 
dan Keuangan

kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali

kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali

8 Menerima surat permohonan dan proposal beserta kartu 
kendali, memeriksa dan mengoreksi proposal tersebut 
sesuai dengan kebijakan pimpinan dan aturan yang 

berkas pengajuan 
kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali, 

60 menit 1,0 jam berkas pengajuan 
kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali

tidak

sesuai dengan kebijakan pimpinan dan aturan yang 
berlaku 

pada kartu kendali, 
dok perencanaan, 
dok anggaran, 
aturan-aturan keu

pada kartu kendali

9 Menindaklanjuti proposal beserta RAB, memeriksa berkas pengajuan 30 menit 0,5 jam besaran dana yang 

ya

Menindaklanjuti proposal beserta RAB, memeriksa 
kesesuaian dengan aturan yang belaku,  

berkas pengajuan 
kegiatan + disposisi 
pada kartu kendali, 
dok anggaran, 
aturan-aturan keu

besaran dana yang 
disetujui dalam 
RAB 

10 Berkoordinasi mengenai besaran dana yang disetujui 
dalam RAB, waktu pencairan dana, dan batas waktu 
penyelesaian pertanggungjawaban keuangan (berupa 
SPJ dan laporan kegiatan)

berkas pengajuan 
kegiatan +besaran 
dana yang disetujui 
dalam RAB 

15 0,3 jam Rencana pencairan 
dana, dan batas 
waktu penyelesaian 
pertanggungjawaba
n keuangan (berupa 
SPJ dan laporan 

Maksimal 
pencairan 

dana diberikan 
3 hari kerja 

sebelum 
kegiatan SPJ dan laporan 

kegiatan)

11 Mencatat ke dalam buku kas sebagai pengeluaran atas 
kegiatan tersebut, dan membuatkan bukti pengeluaran 
berupa kwitansi. Setelah itu mencairkan dana kegiatan 

Rencana pencairan 
dana, dan batas 
waktu penyelesaian 

15 0,3 jam  Pencairan sebesar 
80% - 100% dari 
total dana kegiatan 

kegiatan 
dilaksanakan

berupa kwitansi. Setelah itu mencairkan dana kegiatan 
tersebut. 

waktu penyelesaian 
pertanggungjawaba
n keuangan (berupa 
SPJ dan laporan 
kegiatan)

total dana kegiatan 
yang disetujui 
pimpinan

langsung
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12 Menerima pencairan dana dan menandatangani bukti 
penerimaan dana tersebut.

Pencairan sebesar 
80% - 100% dari 
total dana kegiatan 

30 0,5 jam Dana sebesar 80% - 
100% dari total 
dana kegiatan yang total dana kegiatan 

yang disetujui 
pimpinan

dana kegiatan yang 
disetujui pimpinan

13 Melaksanakan kegiatan dan membelanjakan dana 
tersebut sesuai dengan pengajuan yang tertera di RAB 

dana diterima 
jurusan

2400 40,0 jam pelaksanaan 
kegiatantersebut sesuai dengan pengajuan yang tertera di RAB 

yang telah disetujui pimpinan.
jurusan kegiatan

14 Memproses pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ 
beserta lampirannya, sekaligus membayar pajak untuk 
item yang kena pajak.

pelaksanaan 
kegiatan

1440 24,0 jam SPJ beserta 
lampirannya

15 menyerahkan berkas pertanggungjawaban berupa SPJ beserta 120 2,0 jam SPJ beserta 

Maksimal 
Penyerahan 
SPJ diberikan 
3 hari kerja 15 menyerahkan berkas pertanggungjawaban berupa 

kwitansi spj dan lampiran sesuai rekapitulasi 
penggunaan dana kegiatan beserta bukti pembayaran 
pajak ke BPP

SPJ beserta 
lampirannya

120 2,0 jam SPJ beserta 
lampirannya 
diserahkan kpd 
BPP

3 hari kerja 
setelah 
kegiatan 
dilaksanakan

revisi

16 memeriksa setiap kwitansi beserta lampiran, 
mencocokkan besaran dana yang disetujui dalam 
proposal pengajuan dengan pengeluaran di buku kas 

SPJ beserta 
lampirannya 
diserahkan kpd 

120 2,0 jam SPJ beserta 
lampirannya telah 
diperiksa BPP

revisi

proposal pengajuan dengan pengeluaran di buku kas diserahkan kpd 
BPP

diperiksa BPP

17 Jika berkas pertanggungjawaban tersebut benar, SPJ beserta 180 3,0 jam rekap semua 
ya

Jika berkas pertanggungjawaban tersebut benar, 
merekap semua kwitansi spj ke komputer sebagai 
acuan untuk mengetahui sisa dana GU berjalan, dan 
menyerahkan berkas tersebut ke pembantu BPP

SPJ beserta 
lampirannya telah 
direvisi

rekap semua 
kwitansi spj ke 
komputer sebagai 
acuan untuk menyerahkan berkas tersebut ke pembantu BPP acuan untuk 
mengetahui sisa 
dana GU berjalan

77,3 jam
9,7 hari9,7 hari


