
 

 

 

1. TUJUAN 
 
 

2. RUANG LINGKUP 
 
 

3. TARGET MUTU 
a. Proses pengajuan penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan, serta 

kelebihan jam kerja bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 
Pandanaran dapat berjalan dengan baik,

b. Setiap unit lembaga mengetahui hak serta kewajibanya dalam menjalankan 
tanggungjawab pekerjaanya yang berkaitan dengan upah.

4. DEFINISI 
a. Pertanggungjawaban yaitu tanggungjawab yang di miliki oleh setiap unit/program 

pengusul untuk memberikan laporan atas pelaksanaan ke
pengelolaan aset yang dilakukan.

b. Aset yaitu sumber kekayaan baik berupa sarana maupun prasarana yang berada 
dilingkungan universitas pandanaran.

c. Laporan Keuangan yaitu segala catatan informasi keuangan pada suatu periode atau 
waktu tertentu. 

d. Honorarium yaitu dana atau upah sebagai imbalan jasa yg diberikan kepada individu 
yang telah berkontribusi untuk Universitas Pandanaran dan/atau honor tidak tetap yang 
digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan di lingkunga
Universitas Pandanaran.

e. Uang saku yaitu dana yang diberikan oleh institusi kepada unit lembaga atau individu 
yang sedang menjalankan tugas yang dberikan oleh Universitas Pandanaran.

f. Transport kegiatan yaitu dana yang diberikan oleh institusi kepada unit 
individu yang sedang melaksanakan perjalanan dinas.

g. Kelebihan jam kerja yaitu waktu (jam) yang dimiliki oleh pagawai di lingkungan 
universitas pandanaran diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Universitas

 
5. REFERENSI 

a. Statuta Universitas Pandanaran.
b. SOTK Universitas Pandanaran.

 
6. DISTRIBUSI  

 
7. PROSEDUR :

7.1 Umum 
7.1.1 Prosedur ini mulai berlaku sejak 

 
 
 
 
 

SOP  PEMBUATAN DAFTAR HONORARIUM,  UANG 

 Kode/No :  
006/SOP/AdmKeu/

 : Menjamin pertanggungjawaban penerimaan honorarium, uang 
  saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja.
  

 : Berlaku pada setiap unit, biro dan program studi di li
  Universitas Pandanaran. 

 :  
Proses pengajuan penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan, serta 
kelebihan jam kerja bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 
Pandanaran dapat berjalan dengan baik, 

lembaga mengetahui hak serta kewajibanya dalam menjalankan 
tanggungjawab pekerjaanya yang berkaitan dengan upah. 

 : 
Pertanggungjawaban yaitu tanggungjawab yang di miliki oleh setiap unit/program 
pengusul untuk memberikan laporan atas pelaksanaan kegiatan keuangan ataupun 
pengelolaan aset yang dilakukan. 
Aset yaitu sumber kekayaan baik berupa sarana maupun prasarana yang berada 
dilingkungan universitas pandanaran. 
Laporan Keuangan yaitu segala catatan informasi keuangan pada suatu periode atau 

Honorarium yaitu dana atau upah sebagai imbalan jasa yg diberikan kepada individu 
yang telah berkontribusi untuk Universitas Pandanaran dan/atau honor tidak tetap yang 
digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan di lingkunga
Universitas Pandanaran. 
Uang saku yaitu dana yang diberikan oleh institusi kepada unit lembaga atau individu 
yang sedang menjalankan tugas yang dberikan oleh Universitas Pandanaran.
Transport kegiatan yaitu dana yang diberikan oleh institusi kepada unit 
individu yang sedang melaksanakan perjalanan dinas. 
Kelebihan jam kerja yaitu waktu (jam) yang dimiliki oleh pagawai di lingkungan 
universitas pandanaran diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Universitas

 : 
Pandanaran. 

SOTK Universitas Pandanaran. 

 : Pada semua pihak yang terlibat dalam proses pengajuan 
penerimaan honorarium, uang saku, transport ke
kelebihan jam kerja. 

: 

Prosedur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
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Menjamin pertanggungjawaban penerimaan honorarium, uang  
saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja. 

Berlaku pada setiap unit, biro dan program studi di lingkungan  

Proses pengajuan penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan, serta 
kelebihan jam kerja bagi para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 

lembaga mengetahui hak serta kewajibanya dalam menjalankan 

Pertanggungjawaban yaitu tanggungjawab yang di miliki oleh setiap unit/program 
giatan keuangan ataupun 

Aset yaitu sumber kekayaan baik berupa sarana maupun prasarana yang berada 

Laporan Keuangan yaitu segala catatan informasi keuangan pada suatu periode atau 

Honorarium yaitu dana atau upah sebagai imbalan jasa yg diberikan kepada individu 
yang telah berkontribusi untuk Universitas Pandanaran dan/atau honor tidak tetap yang 
digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan operasional kegiatan di lingkungan 

Uang saku yaitu dana yang diberikan oleh institusi kepada unit lembaga atau individu 
yang sedang menjalankan tugas yang dberikan oleh Universitas Pandanaran. 
Transport kegiatan yaitu dana yang diberikan oleh institusi kepada unit lembaga atau 

Kelebihan jam kerja yaitu waktu (jam) yang dimiliki oleh pagawai di lingkungan 
universitas pandanaran diluar jam kerja yang telah ditetapkan oleh Universitas. 

terlibat dalam proses pengajuan  
penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan, dan 

PEMBUATAN DAFTAR HONORARIUM,  UANG 
SAKU,  UANG TRANSPOR KEGIATAN,  

DAN KELEBIHAN JAM KERJA  
SEMARANG 

Halaman : 01 dari 03 



 

 

 

7.1.2 Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk 
memastikan semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti,  
memahami wewenang dan tanggung jawab
dipersyaratkan dokumen SOP 
kegiatan dan kelebihan jam kerja.

7.1.3 Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam 
Formulir Daftar Pemeriksaan.

7.2 Ketentuan Umum
7.2.1 Penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan 

kerja merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh pegawai dilingkungan 
Universitas Pandanaran

7.2.2 Setiap pihak yang menerima honorarium, uang saku, transport kegiatan dan 
kelebihan jam kerja wajib mengisi dan menandatangani Bukti 

7.2.3 BAUK memiliki kewajiban untuk melakukan rekapitulasi data dan 
melaporkan kepada wakil rektor bidang administrasi dan kuangan.

7.3 Pengusulan dan penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan 
dan kelebihan jam kerja

7.3.1 Setiap Unit Lembaga yang akan mengajukan permohonan penerimaan 
honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja melakukan 
usulan permohonan kepada BAUK melalui BHPSDM dengan mengetahui 
Dekan atau Biro Terkait. 

7.3.2 BHPSDM menerima usula
kegiatan dan kelebihan jam kerja dengan memberikan Tanda Bukti 
Permohonan. 

7.3.3 BHPASDM melakukan verifikasi usulan permohonan tersebut dengan mengisi 
Formulir Verifikasi Permohonan Usulan Honorarium

7.3.4 BHPSDM, setelah mengisi
Honorarium dokumen usulan penerimaan honorarium, uang saku, transport 
kegiatan dan kelebihan jam kerja, kemudian melanjutkan kepada BAUK.

7.3.5 BAUK melakukan rekapitulasi  usulan penerimaan ho
transport kegiatan dan kelebihan jam kerja yang diajukan oleh BHPSDM  
kepada WR Administrasi dan Keuangan.

7.3.6 WR Administrasi dan Keuangan memberikan ACC
lanjuti kembali oleh BAUK untuk pencairan usulan 
uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja.

7.3.7 BAUK memanggil Unit/Prodi pengusul untuk melakukan pencairan
7.3.8 Unit/Prodi pengusul mengisi dan menandatangani Tanda Terima Pencairan
7.3.9 Unit/Prodi pengusul 

honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja
7.3.10 Setelah Laporan Pertanggungjawaban dianggap cukup dan memebuhi syarat, 

BAUK membuat berita acara pertanggungjawaban dengan menisci Formu
Berita Acara Pertanggungjawaban
dan Keuangan.

 
 
 
 
 

SOP  PEMBUATAN DAFTAR HONORARIUM,  UANG 

 Kode/No :  
006/SOP/AdmKeu/

Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk 
memastikan semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti,  

wewenang dan tanggung jawab serta memiliki 
dipersyaratkan dokumen SOP penerimaan honorarium, uang saku, transport 
kegiatan dan kelebihan jam kerja. 
Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam 
Formulir Daftar Pemeriksaan. 
Ketentuan Umum 

enerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan 
kerja merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh pegawai dilingkungan 
Universitas Pandanaran 
Setiap pihak yang menerima honorarium, uang saku, transport kegiatan dan 
kelebihan jam kerja wajib mengisi dan menandatangani Bukti 
BAUK memiliki kewajiban untuk melakukan rekapitulasi data dan 
melaporkan kepada wakil rektor bidang administrasi dan kuangan.
Pengusulan dan penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan 
dan kelebihan jam kerja 
Setiap Unit Lembaga yang akan mengajukan permohonan penerimaan 
honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja melakukan 
usulan permohonan kepada BAUK melalui BHPSDM dengan mengetahui 
Dekan atau Biro Terkait.  
BHPSDM menerima usulan penerimaan honorarium, uang saku, transport 
kegiatan dan kelebihan jam kerja dengan memberikan Tanda Bukti 

 
BHPASDM melakukan verifikasi usulan permohonan tersebut dengan mengisi 
Formulir Verifikasi Permohonan Usulan Honorarium. 
BHPSDM, setelah mengisi Formulir Verifikasi Permohonan Usulan 

dokumen usulan penerimaan honorarium, uang saku, transport 
kegiatan dan kelebihan jam kerja, kemudian melanjutkan kepada BAUK.
BAUK melakukan rekapitulasi  usulan penerimaan honorarium, uang saku, 
transport kegiatan dan kelebihan jam kerja yang diajukan oleh BHPSDM  
kepada WR Administrasi dan Keuangan. 
WR Administrasi dan Keuangan memberikan ACC untuk selanjutnya ditindak 
lanjuti kembali oleh BAUK untuk pencairan usulan penerimaan honorarium, 
uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja. 
BAUK memanggil Unit/Prodi pengusul untuk melakukan pencairan
Unit/Prodi pengusul mengisi dan menandatangani Tanda Terima Pencairan
Unit/Prodi pengusul membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan 
honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja
Setelah Laporan Pertanggungjawaban dianggap cukup dan memebuhi syarat, 
BAUK membuat berita acara pertanggungjawaban dengan menisci Formu
Berita Acara Pertanggungjawaban dan dilaporkan kepada WR 
an Keuangan. 
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Penyusun prosedur dan pemeriksa prosedur bertanggung jawab untuk 
memastikan semua personel yang terlibat dalam prosedur ini mengerti,  

serta memiliki kompetensi yang 
honorarium, uang saku, transport 

Pemeriksaan dan monitoring kegiatan dalam prosedur ini tercantum dalam 

enerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam 
kerja merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh pegawai dilingkungan 

Setiap pihak yang menerima honorarium, uang saku, transport kegiatan dan 
kelebihan jam kerja wajib mengisi dan menandatangani Bukti Penerimaan. 
BAUK memiliki kewajiban untuk melakukan rekapitulasi data dan 
melaporkan kepada wakil rektor bidang administrasi dan kuangan. 
Pengusulan dan penerimaan honorarium, uang saku, transport kegiatan 

Setiap Unit Lembaga yang akan mengajukan permohonan penerimaan 
honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja melakukan 
usulan permohonan kepada BAUK melalui BHPSDM dengan mengetahui 

n penerimaan honorarium, uang saku, transport 
kegiatan dan kelebihan jam kerja dengan memberikan Tanda Bukti 

BHPASDM melakukan verifikasi usulan permohonan tersebut dengan mengisi 

si Permohonan Usulan 
dokumen usulan penerimaan honorarium, uang saku, transport 

kegiatan dan kelebihan jam kerja, kemudian melanjutkan kepada BAUK. 
norarium, uang saku, 

transport kegiatan dan kelebihan jam kerja yang diajukan oleh BHPSDM  

untuk selanjutnya ditindak 
penerimaan honorarium, 

BAUK memanggil Unit/Prodi pengusul untuk melakukan pencairan 
Unit/Prodi pengusul mengisi dan menandatangani Tanda Terima Pencairan. 

membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan 
honorarium, uang saku, transport kegiatan dan kelebihan jam kerja 
Setelah Laporan Pertanggungjawaban dianggap cukup dan memebuhi syarat, 
BAUK membuat berita acara pertanggungjawaban dengan menisci Formulir 

dan dilaporkan kepada WR Administrasi 

PEMBUATAN DAFTAR HONORARIUM,  UANG 
SAKU,  UANG TRANSPOR KEGIATAN,  

DAN KELEBIHAN JAM KERJA  
SEMARANG 

Halaman : 02 dari 03 



 

 

 
7.4 Evaluasi dan pertanggungjawaban
7.4.1 Evaluasi Kegiatan pertanggungjawaban dilakukan oleh BHPSDM, BAUK dan 

WR Administrasi 
Pertanggungjawaban

7.4.2 Hasil evaluasi dilanjutkan kepada Rektor/ketua senat bersamaan dengan 
Yayasan Melalui rapat ketua senat.

7.4.3 Hasil rapat evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
usulan pengajuan keuangan untuk tahun beriku

 
 

Disusun Oleh : 

Tim SOP Bid.AdmKeu 
 

 
Andi Tri Haryono, S.E., M.M. 

NIP. EM-220185-0412-01 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

SOP  PEMBUATAN DAFTAR HONORARIUM,  UANG 

 Kode/No :  
006/SOP/AdmKeu/

Evaluasi dan pertanggungjawaban 
Evaluasi Kegiatan pertanggungjawaban dilakukan oleh BHPSDM, BAUK dan 

Administrasi dan Keuangan dengan mengisi 
Pertanggungjawaban. 
Hasil evaluasi dilanjutkan kepada Rektor/ketua senat bersamaan dengan 
Yayasan Melalui rapat ketua senat. 
Hasil rapat evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
usulan pengajuan keuangan untuk tahun berikutnya. 

Diperiksa Oleh : 
PlT. Ketua Lepenmu 

 M. Maria Sudarwani, S.T., M.T. 
NIP.TA-070271-0896-02 

Ir. S. Djoko Saryono, M.Sc.
NIP.

PEMBUATAN DAFTAR HONORARIUM,  UANG 
SAKU,  UANG TRANSPOR KEGIATAN

DAN KELEBIHAN JAM KERJA
UNIVERSITAS PANDANARAN SEMARANG

 
/SOP/AdmKeu/Unpand/2016 

Revisi     : 0  
Tanggal : Februari 2016 

Evaluasi Kegiatan pertanggungjawaban dilakukan oleh BHPSDM, BAUK dan 
an Keuangan dengan mengisi Berita Acara 

Hasil evaluasi dilanjutkan kepada Rektor/ketua senat bersamaan dengan 

Hasil rapat evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

Disahkan Oleh : 
Rektor 

 
 
 
 
 

Ir. S. Djoko Saryono, M.Sc. 
NIP. HM-041057-0214-01 
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Halaman : 03 dari 03 
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