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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan sebuah perangkat dengan 

satu kesatuan sistematis dari sebuah alat kelengkapan organisasi yang ada di dalamnya yang 

memiliki pengelolaan sesuai dangan ranah kerjanya. Sebuah lembaga kemahasiswaan dikatakan 

baik apabila adanya komunikasi dan kerjasama antar lembaga yang ada didalamnya sehingga 

terciptanya tujuan bersama sesuai dengan harapan seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Surabaya.  

Dinamisasi lembaga mahasiswa yang ada saat ini harus memiliki dasar-dasar dalam menjalankan 

kegiatannya karena dalam berorganisasi tidak lepas dari unsur birokrasi dan administrasi, oleh 

karenanya untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan efektif, perlu adanya sebuar 

aturan yang sistematis dan mengikat, sehingga teciptanya sebuah birokrasi kampus yang ideal dan 

sinergis.  

Undang-Undang Keuangan merupakan cara yang tepat untuk mengawasi, mengatur dan 

mengontrol alur keuangan seluruh lembaga kemahasiswaan yang ada di lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya. Undang-Undang ini diharapkan mampu menjadi dasar bagi seluruh lembaga 

kemahasiswaan dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan anggaran ataupun keuangan 

lembaga kemahasiswaan.  



 

B. Identifikasi Masalah  



 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2009  



 Undang-Undang Keuangan merupakan unsur terpenting dalam berorganisasi.  

 

C. Tujuan  
 

Untuk memperlancar dan menertibkan alur keuangan pada setiap Lembaga Kemahasiswaan 

Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

D. Manfaat  
 

Sebagai Pedoman dalam kegiatan keuanagan pada setiap Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya.  



BAB II 
NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG 

A. Dasar dalam Pembuatan Undang-undang  

 Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2009  

 SK Mendikbud No. 155/U/1998 tanggal 30 Juni 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi 

kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.  

 Instruksi Dirjen Dikti No. 002 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Penataan Kembali Lembaga-

lembaga Kemahasiswaan Peguruan Tinggi  

 

B. Isi (Terlampir) yang meliputi :  

 Ketentuan Umum  

 Bentuk  

 



BAB III  
PENUTUP  
Demikianlah naskah ini kami buat dengan sebaik-baiknya, dengan harapan Rancangan Undang-

undang ini dapat menjadi Undang-Undang yang sah di Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya.  

Dan kami mengharapkan agar undang-undang ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga 

Kemahasiswaan yang ada di kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam melaksanakan 

kegiatan keuangan.  

Surabaya, 23 Mei 2015  

Presiden  

BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya  

ttd  

DIMAS MAULA ULYA  

NIM : P27820310031  



UNDANG-UNDANG KEUANGAN 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Ruang Lingkup 
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  

1. Bahwa Lembaga Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya 

yang diakui keberadaanya secara sah di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Surabaya.  

2. Lembaga Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya terdiri dari:  

1) Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (BEM 

Poltekkes Kemenkes Surabaya) adalah lembaga kemahasiswaan tertinggi di lingkungan 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya.  

2) Himpunan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (HIMA 

Poltekkes Kemenkes Surabaya) adalah himpunan mahasiswa tertinggi di masing-masing program 

studi.  

3) Unit Kegiatan Mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya (UKM 

Poltekkes Kemenkes Surabaya) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan 

minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggotanya.  

3. Undang-undang Keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah Undang-undang yang mengatur 

dan menetapkan pendapatan, rancangan anggaran, alokasi, pendistribusian, pengelolaan, pola 

hubungan, pengawasan, sanksi dan pertanggungjawaban dana yang digunakan dalam operasional 

dan pelaksanaan program kerja dalam lembaga kemahasiswaan di lingkungan Politeknik 

Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya.  

 



 

4. Dana Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah dana yang bersumber dari 

mahasiswa dan atau lembaga-lembaga yang tidak mengikat dan selanjutnya diatur dalam 

Undang-undang Keuangan Lembaga Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Surabaya dan ditetapkan dalam rapat koordinasi keuangan yang dialokasikan bagi 

kegiatan mahasiswa.  

5. Rancangan Sistem Pengendali Internal Keuangan Lembaga Kemahasiswaan yang disusun oleh 

masing-masing perangkat Lembaga Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Surabaya untuk setiap periode kepengurusan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi 

Keuangan.  

6. SP Lembaga Kemahasiswaan adalah Sistem Pengendali Keuangan Lembaga Kemahasiswaan 

yang disetujui oleh Presiden BEM Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya yang 

telah ditetapkan dalam Kongres Ormawa. 

7. Rekening Kas Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya adalah 

rekening tempat penyimpanan dana Kemahasiswaan Politeknik Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Surabaya yang dibuat oleh Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes 

Surabaya selaku pengelola keuangan tertinggi dan menjadi tanggung jawab Presiden BEM selaku 

pengawas.  

8. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara 

independent, objektif dan professional untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan 

keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan lembaga.  

9. Penanggung jawab keuangan kemahasiswaan adalah pengurus yang diserahi tanggung jawab 

terhadap pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan.  

10. Pengelolaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan adalah keseluruhan kegiatan penanggung 

jawab keuangan kemahasiswaan sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.  

11. Dokumen adalah data, catatan dan atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan 

tanggungjawab keuangan lembaga, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam 

dalam bentuk / corak apapun.  

 



 

12. Rekomendasi adalah sarana dari pemeriksan berdasarkan hasil pemeriksaanya, yang diajukan 

kepada orang dan atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan atau perbaikan.  

13. Keuangan lembaga meliputi pendapatan lembaga, pembelanjaan lembaga, kekayaan lembaga 

yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, hak 

melakukan pengajuan dana, surplus kegiatan.  

14. Rapat koordinasi keuangan untuk selanjutnya disebut rakor keuangan yang diselenggarakan 

oleh Menteri Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sebagaimana yang dimaksud dalam 

pasal (1) ayat (5) membahas tentang keuangan di lembaga kemahasiswaan Politeknik Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Surabaya.  

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga kemahasiswaan, selanjutnya disebut APBLK, 

adalah rencana keuangan tahunan lembaga kemahasiswaan yang disetujui Menteri Keuangan 

BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

 

Pasal 2 

Ruang Lingkup Keuangan 
1. Penerimaan dana kemahasiswaan di dapat dari mahasiswa baru yang telah terdaftar di 

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya.  

2. Pengeluaran dana untuk kegiatan kemahasiswaan yang telah disetujui dalam rapat mahasiswa 

berkoordinasi dengan bagian keuangan di Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya.  

3. Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Kemahasiswaan.  

4. Pengelolaan kas.  

5. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan lembaga kemahasiswaan.  

6. Pelaksanaan pengawasan serta sistem pengendali internal keuangan dalam rangka pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Kemahasiswaan (APBLK).  

 



Pasal 3 

Sistem Pengelolaan Keuangan 
1. Keuangan lembaga dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, 

efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa, keadilan dan kepatutan.  

2. APBLK dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK setiap tahun ditetapkan dalam undang-

undang.  

3. APBLK mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan 

stabilisasi.  

4. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban lembaga 

kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus 

dimasukkan dalam APBLK.  

5. Surplus penerimaan lembaga kemahasiswaan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran 

lembaga kemahasiswaan tahun anggaran berikutnya.  

 

Pasal 4 

Tahun Anggaran 

Tahun anggaran meliputi masa berlakunya APBLK, sesuai dengan masa bakti dari setiap ormawa  

Pasal 5 

Satuan Hitung 
Satuan hitung dalam pengelolaan keuangan adalah mata uang rupiah.  

Pasal 6 

Kekuasaan Pengelola Keuangan 
1. Menyusun rancangan APBLK.  

2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran.  

3. Melaksanakan fungsi Kementerian Keuangan.  

4. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK.  

 



 

5. Menyajikan informasi keuangan lembaga kemahasiswaan.  

6. Menyusun dan melaksanakan rancangan sistem pengendali internal keuangan.  

 

Pasal 7 

Kekuasaan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 
1. BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya merupakan lembaga tertinggi yang memiliki fungsi 

mengawasi keuangan lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya. 

2. Kekuasaan yang dimaksud pada pasal ( 7 ) ayat (1) adalah :  

a. Dikuasakan kepada Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya selaku 

pengelola serta pengawas keuangan lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya dan 

dibantu Staf Ahli Audit dan Transparansi Ekonomi selaku pengawas khusus keuangan lembaga 

kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

b. Termaksud intervensi kepada lembaga kemahasiswaan selaku pengguna jika ditemukan 

penyimpangan dari pengelolaan dana, meliputi:  

 

1. Adanya perbedaan antara realisasi penggunaan dana dengan anggaran pada LPJ yang 

dilaporkan.  

2. Bukti yang tidak valid pada laporan yang dilakukan.  

Pasal 8 

SP 
Satuan Pengauditan  lembaga kemahasiswaan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan lembaga 

ditetapkan setiap tahun dalam kongres ormawa dilaksanakan secara terbuka dan 

bertanggungjawab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

Hak dan Kewajiban BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 

Selaku Pengawas Keuangan 



Pasal 9 

Hak BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bertugas 

mengawasi keuangan mempunyai hak :  

1. Memperoleh perlindungan hukum jika telah bekerja sesuai dengan prosedur yang benar dan 

sesuai dengan yang telah ditetapkan.  

2. Mendesak lembaga kemahasiswaan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas 

penggunaan dana yang digunakan pada rapat koordinasi keuangan yang diadakan Kementerian 

Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

3. Membuka rekening di bank serta dipublikasikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes 

Surabaya.  

4. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban keuangan lembaga kemahasiswaan di 

Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

Pasal 10 

Kewajiban BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 
Dalam hal ini, Kementerian Keuangan BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya yang bertugas 

mengawasi keuangan mempunyai kewajiban:  

1. Bertanggungjawab atas pengelolaan dana lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes 

Surabaya  

2. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan lembaga kemahasiswaan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya.  

3. Melaporkan hasil pemeriksaan keuangan lembaga kemahasiswaan yang selanjutnya 

dipublikasikan kepada mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya.  



BAB III 

KOMPOSISI ANGGARAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

POLTEKKES KEMENKES SURABAYA 

Pasal 11 

Sumber Keuangan 
1. Dana awal dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya masuk secara sah  

2. Dana-dana dan sumbangan lain yang tidak bertentangan dengan hukum  

Pasal 12 

Alokasi Dana 
1. Alokasi dana Kemahasiswaan kepada masing-masing Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya adalah sebagai berikut :  

 

Himpunan Mahasiswa Jurusan /Program studi sesuai  

jumlah seluruh mahasiswa prodi 75%  

UKM BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai  

jumlah seluruh mahasiswa 7%  

BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya sesuai  

jumlah seluruh mahasiswa 13%  

UKM Kerohanian BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 5 % 

  

Pasal 13 

Distribusi Dana 
1. Pendistribusian dana dilakukan melalui rapat koordinasi keuangan dimana Hima Jurusan / 

Hima Prodi memperoleh alokasi sebesar 75%, UKM Kerohanian Poltekkes Kemenkes Surabaya 

memperoleh alokasi 5%, UKM BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya memperoleh alokasi 7% 

,BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya memperoleh alokasi sebesar 13% secara langsung selama 

satu tahun akademik.  

2. Pendistribusian disertai dengan bukti pembayaran yang sah.  

 



Pasal 14 

Ketentuan Bagi Hasil 
1. Keuntungan dari dana Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya, dipecah 

menjadi :  

a. 10% untuk lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya  

b. 90% untuk kegiatan sosial.  

 

BAB IV 

APBLK 

Pasal 15 

Penyusunan dan Penetapan APBLK 
1. APBLK disusun secara akurat, sistematis, dan transparan.  

2. APBLK memuat pendapatan dan sumber, pengeluaran, dan alokasi.  

3. APBLK bersifat otoritas, perencanaan, dan pengawasan.  

4. APBLK disusun berdasarkan program kerja dan kebijakan pengelola keuangan lembaga 

kemahasiswaan.  

5. Program kerja dan anggaran dimaksud dalam pasal (15) ayat (4) disampaikan kepada ketua 

lembaga kemahasiswaan untuk dibahas bersama.  

6. Rencana APBLK di koordinasikan dengan kepengurusan masing-masing lembaga 

kemahasiswaan yang selanjutnya disepakati bersama, yang kemudian disetujui dan ditetapkan 

oleh ketua lembaga kemahasiswaan.  

 

Pasal 16 

Pelaksanaan APBLK 
1. APBLK dilaksanakan secara bertanggungjawab dan transparan.  

2. Lembaga Kemahasiswaan menyusun laporan realisasi APBLK satu tahun kepengurusan. 

3. Dalam keadaan darurat Lembaga Kemahasiswaan dapat melakukan pengeluaran yang belum 

tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBLK dan atau 

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.  

 



 

4. Laporan realisasi APBLK diserahkan bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban, laporan 

arus kas, proposal kegiatan, serta bukti-bukti pembayaran yang sah selambat-lambatnya satu 

minggu sebelum rapat monitoring dan evaluasi.  

 

Pasal 17 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBLK 
1. Presiden dan atau ketua lembaga kemahasiswaan menyampaikan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBLK pada saat Kongres BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

2. Laporan keuangan yang dimaksud yaitu meliputi Laporan Realisasi APBLK (bukti 

pembayaran) dan dilampiri dengan laporan pertanggungjawaban kegiatan.  

3. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBLK sebagaimana  

 

dimaksud disusun dan disajikan dengan baik dan sebenar-benarnya dan ditujukan saat kongres 

ormawa.  

BAB V 

Rapat Koordinasi Keuangan 

Pasal 18 

Kuorum 
Kuorum rapat koordinasi keuangan yaitu :  

1. Kuorum rakor keuangan adalah setengah dari jumlah peserta penuh yang harus hadir ditambah 

satu.  

2. Bila kuorum tidak tercapai maka dapat diminta persetujuan dua pertiga dari jumlah peserta 

penuh yang hadir.  

 

Penjelasan :  

Peserta penuh yang dimaksud adalah seluruh pengelola keuangan masing-masing lembaga 

kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Surabaya atau perwakilan lembaga kemahasiswaan yang 

bersangkutan.  



Pasal 19 

Pelaksanaan 
Rakor keuangan dilaksanakan minimal 1 kali dalam satu tahun akademik kepengurusan atau lebih 

bila dianggap perlu.  

Pasal 20 

Wewenang Rakor Keuangan 

Rakor Keuangan mempunyai wewenang :  

1. Pendistribusian dana lembaga kemahasiswaan ke masing-masing lembaga kemahasiswaan di 

Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

2. Mengizinkan penggunaan dana lembaga kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Surabaya.  

3. Membuat kebijakan-kebijakan di bidang keuangan yang belum diatur dalam undang-undang.  

 

BAB VI 

SANKSI 

Pasal 21 
1. Ketua Lembaga Kemahasiswaan serta Pengurus lainnya pada Lembaga Kemahasiswaan yang 

terbukti melakukan pelanggaran / penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang Keuangan dapat diperkarakan / dituntut ke Sidang Khusus yang dihadiri 

perwakilan seluruh lembaga kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Surabaya .  

2. Ketua Lembaga Kemahasiswaan serta Pengurus lainnya pada lembaga kemahasiswaan yang 

terbukti melakukan pelanggaran / penyimpangan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dalam 

Undang-undang Keuangan sehingga mengakibatkan kerugian material diwajibkan mengganti 

sebesar kerugian tersebut.  

3. Lembaga Kemahasiswaan yang terbukti melakukan pelanggaran / penyimpangan terhadap 

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan dikenakan sanksi administratif.  

 



 

4. Hasil dari sanksi yang berupa dana akan disimpan sementara oleh Kementerian Keuangan 

BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dengan persetujuan ketua lembaga kemahasiswaan yang 

kemudian dibahas kembali pada rapat koordinasi keuangan Lembaga Kemahasiswaan Poltekkes 

Kemenkes Surabaya.  

 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 22 
Perubahan menyangkut penjelasan subtansi pasal yang masih rancu dan penambahan sub pasal 

dilakukan dengan melakukan revisi sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 23 
Pada saat berlakunya Undang-undang ini, maka :  

1 Peraturan yang ada, sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku 

lagi.  

2 Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 24 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 


