
  



 

 

PERATURAN REKTOR 

 UNIVERSITAS WIRALODRA  

Nomor : 258.2/PER/R.UW/VIII/2018 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN  

UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

REKTOR UNIVERSITAS WIRALODRA 

Menimbang :  a.  bahwa pengelolaan keuangan Universitas Wiralodra dilakukan 

scara akuntabel, dan transparan sehingga laporan kuangan 

Universitas Wiralodra sebagai alat pertanggungjawaban akan 

mnghasilkan laporan yang relevan yang handal dalam 

pengambilan keputusan;  

 b.  bahwa Pengaturan Tentang  pelaksanaan pengelolaan keuangan 

bertujuan agar Universitas Wiralodra mampu menyelenggarakan 

pendidikan tinggi yang bermutu tinggi akuntabel, transparan serta 

terjangkau oleh masyarakat ;  

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan peraturan Rektor 

tentang Pedoman Pengelotaan Keuangan Universitas Wiralodra.  

Mengingat  :  1. Undang-Undang-Undang  Nomor : 12 Tahun 2012 tentang  

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 

2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 

lndonesia Nomor 5336);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelotaan Perguruan 

Tinggi (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2014 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 

Nomor 5500);  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

4. Peraturan Yayasan Wiralodra Nomor 610.4/PER/YWI/I/2015 

tentang sistem dan prosedur akutansi dan keuangan Univrsitas 

Wiralodra. 

5. Peraturan Yayasan Wiralodra Indramayu Nomor :  

001/PER/YWI/X/2018 tentang Statuta Universitas Wiralodra; 

 

 

 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan :  PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN UNIVERSITAS WIRALODRA 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Datam peraturan ini yang dimaksud dengan :  

1. UNWIR adatah Universitas Wiralodra Indramayu.  

2. Rektor adatah Rektor UNWIR.  

3. Bagian Keuangan adalah bagian yang ditunjuk untuk dan atas nama kuasa 

pengguna anggaran, datam pengetotaan administrasi keuangan, atau yang 

bertindak untuk pengadaan barang dan jasa kantor/satuan kerja, sehingga 

menyebabkan anggaran ketuar dari kas.  

4. Kepala Unit Kerja adatah Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, Kepala Biro, Ketua 

Program Studi, Kepata UPT dan Kepata Perpustakaan.  

5. Atasan Langsung Bendahara adatah pejabat yang diberi kewenangan untuk 

melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya pengetuaran anggaran 

be[anja.  

6. Bendahara Penerimaan adatah Pegawai yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, menyetorkan uang atau surat berharga, menatausahakan dan 

mempertanggung jawabkan uang yayasan wiralodra yang ada datam 

penguasaannya.  

7. Bendahara Pengetuaran adalah Pegawai yang ditunjuk untuk menerima, 

menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk kepertuan belanja universitas datam rangka pelaksanaan anggaran 

pada kantor/satuan kerja.  

8. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS adalah mekanisme 

pembayaran dari Bendahara Pengeluaran UNWIR kepada rekanan atau pihak ke 

tiga. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud agar dalam pengelolaan keuangan ini 

memiliki payung hukum.  



Pasal 3 

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan tujuan memberikan pedoman di datam 

mengelola keuangan di UNWIR.  

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Pengelolaan keuangan ini mencakup :  

a. Prinsip pengelolaan keuangan;  

b. Penerimaan dana;  

c. Pembayaran;  

d. Pertanggungjawaban keuangan; dan  

e. Perpajakan.  

 

BAB IV 

PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pasat 5 

Pengelotaan keuangan dikelola wajib memenuhi prinsip :  

a. transparan;  

b. akuntabel;  

c. tertib;  

d. efektif;  

e. efisien;  

f. ekonomis; dan  

g. bertanggungjawab.  

 

Pasat 6 

Memenuhi prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a , bahwa 

dalam pengetotaan keuangan wajib memberikan hak kepada para pemangku 

kepentingan (stakeholders) lnstitut untuk mendapatkan informasi keuangan yang 

relevan dengan kepentingannya.  

 

 



Pasal 7 

Memenuhi prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud datam Pasat 5 huruf b, bahwa 

pengetolaan keuangan wajib dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan 

hukum.  

 

Pasal 8 

Memenuhi prinsip tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa 

pengetolaan keuangan wajib ditaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur terkait 

pengetotaan keuangan.  

 

Pasal 9 

Memenuhi prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bahwa 

pengetolaan keuangan wajib ditaksanakan untuk pencapaian target indikator kinerja 

yang tertuang di dalam Renstra lnstitut.  

 

Pasal 10 

Memenuhi prinsip efisien sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 huruf e, bahwa 

pengelotaan keuangan wajib dilaksanakan ditaksanakan dengan mengacu pada 

standar biaya tanpa mengorbankan mutu barang atau kualitas [ayanan yang sesuai 

dengan Standar Pendidikan lnstitut.  

 

Pasal 11 

Memenuhi prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, bahwa 

pengelolaan keuangan wajib mengambil pilihan yang paling murah sepanjang tidak 

mengorbankan mutu barang atau kuatitas layanan sesuai dengan Standar Pendidikan 

Perguruan Tinggi.  

 

Pasal 12 

Memenuhi prinsip bertanggungjawab sebagaimana dimaksud datam Pasal 5 huruf g, 

bahwa pengelolaan keuangan wajib dilaksanakan datam rangka mendukung 

penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 

 

 

 

 



BAB V 

PENERIMAAN DANA UNWIR 

Pasal 13 

Semua penerimaan dana masuk ke Universitas Wiralodra harus melalui rekening 

penerimaan Universitas Wiralodra pada Bank yang telah ditunjuk atau ditetapkan 

oleh Yayasan Wiralodra Indramayu (YWI).  

 

PasaI l4 

Dana penerimaan UNWIR bersumber dari :  

a. Mahasiswa 

b. Bantuan pemerintah (pusat & daerah), dan 

c. Sumber-sumber lainnya. 

 

Pasal 15 

Dana yang bersumber dari mahasiswa, sebagaimana dimaksud datam PasaL 14 huruf 

a. terdiri atas :  

a. Dana Pendaftaran calon mahasiswa 

b. Dana Registrasi 

c. Dana Kemahasiswaan  

d. Dana SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan);  

e. Dana DPP (Dana Pengembangan Pendidikan);  

f. Dana Praktikum; 

g. Dana Jaket Almamater 

h. Dana KTM 

i. Dana Perpustakaan 

j. Dana bahasa 

k. Dana Komputer 

l. Dana Pengenalan Kampus 

m. Dana Magang 

n. Dana KKN 

o. Dana Bimbingan Skripsi 

p. Dana Wisuda 



q. Dana Pembuatan Ijazah, Transkript, SKPI. 

 

Pasal 16 

Bantuan pemerintah (pusat & daerah), sebagaimana dimaksud datam pasal 14 huruf 

b, berasal dari :  

a. Pusat  

b. Daerah Provinsi; dan  

c. Daerah Kabupaten;  

 

Pasal 17 

Sumber-sumber lainnya, sebagaimana dimaksud datam pasal 14 huruf c, berasal dari:  

a. Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi 

b. Hibah penelitian 

c. Pengelolaan Aula 

d. Pengelolaan Rusunawa 

e. Pengelolaan Kantin 

 

Pasat 18 

Bendahara penerimaan wajib menyusun pertanggungjawaban penerimaan dana 

Univrsitas Wiralodra dalam laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

dalam periode bulanan.  

 

BAB VI  

 PENGELUARAN DANA/BIAYA 

Bagian pertama 

Jenis Pengeluaran/ Biaya 

Pasat 19 

Pengeluaran dana/biaya yang dilakukan Universitas berdasarkan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah  ditetapkan Rektor dan disahkan Ketua 

Umum Yayasan Wiralodra Indramayu berdasarkan penyelenggaraan pendidikan 

universitas maupun kegiatan yayasan dalam menunjang kegiatan pokoknya, yaitu 

sebagai berikut : 

 



a. Biaya Operasional Akademik 

1) Gaji Pokok, Honor dan Tunjangan Fungsional Dosen 

2) Gaji Karyawan dan Tunjangan Struktural 

3) Kesejahteraan karyawan 

 

b. Biaya Akademik 

1) Biaya Praktikum, PPL, KKL, PKL, KKN, Magang, Seminar Akademik; 

2) Biaya Bimbingan Skripsi, Sidang Skripsi, ujian Komprehensip; 

3) Biaya Pengembangan Pendidikan dan Lembaga 

4) Biaya Akademik lainnya 

c. Biaya Non Akademik 

1) Biaya Kemahasiswaan 

2) Biaya Kemahasiswaan non organisasi 

d. Biaya Administrasi Umum 

1) Biaya Perjalanan Dinas 

2) Belanja Jasa 

3) Belanja Bahan Habis Pakai 

4) Belanja Rumah Tangga 

5) Belanja Pemeliharaan 

6) Biaya Pajak 

7) Biaya lain-lain 

e. Biaya Non Akademik lainnya 

f. Belanja Modal 

1) Belanja sarana 

 

Bagian Kedua 

Penanggungjawab Pembayaran 

Pasal 20 

Pengeluaran biaya dilakukan secara bertanggungjawab oleh Rektor, dengan 

ketentuan dan pengaturan sebagai berikut : 

a. Pejabat yang berhak mengeluarkan dana universitas adalah rektor melalui kepala 

bagian keuangan  



b. Rektor dapat menunjuk wakil rektor II dan kepala bagian keuangan universitas 

selaku pejabat yang melaksanakan manajemen keuangan universitas sehari-hari 

sebagai pengelola dana universitas. Wakil rektor II  dan kepala bagian keuangan 

melalui bendahara pengeluaran universitas mengeluarkan fisik uang, dan 

mencatat. 

c. Pejabat yang bertangungjawab melaksanakan manajemen keuangan  sebagai 

pengelola pengeluaran dana adalah sebagai berikut  : 

1) Pascasarjana adalah direktur pascasarjana atau asisten direktur atau ketua 

program studi dan bendahara pascasarjana; 

2) Fakultas adalah dekan atau wakil dekan II dan bendahara fakultas; 

3) Lembaga adalah ketua lembaga dan bendahara lembaga; 

4) Unit pelaksana teknis (UPT) adalah kepala UPT dan bendahara UPT 

 

Bagian Ketiga 

Persyaratan pembayaran 

Pasal 21 

Syarat-syarat pembayaran/pengeluaran dana sebagai berikut : 

a. Pembayaran dilakukan oleh pemegang kas atau bendahara pengeluaran 

berdasarkan surat permintaan atau pembayaran atau kwitansi penagihan, baik 

dari pihak internal maupun eksternal universitas 

b. Persetujuan pembayaran oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala 

bagiankeuangan universitas dan atau rektor. Untuk pengeluaran dana wakil 

rektor II pada universitas, direktur atau asisten direktur atau ketua program studi 

pada pascasarjana, dekan atau wakil dekan II pada fakultas, ketua lembaga pada 

lembaga dan kepala UPT pada UPT, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi 

dan pengujian atas kebenaran tujuan pembayaran tersebut. 

c. Pembayaran dapat dilakukan kepada pihak yang berhak menerimanya. Apabila 

pihak yang berhak menerimanya berhalangan dapat diwakilkan oleh orang lain 

dengan melampirkan surat kuasa beserta materai cukup (Rp. 6.000,00) dan kartu 

identitas yang bersangkutan masih berlaku. 

d. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek/giro bilyet/transfer. Ketentuan 

atas pengeluaran tersebut dapat diubah sesuai kebutuhan di universitas dengan 

ketentuan rektor. 

e. Khusus pembayaran untuk yayasan dilakukan setelah dana-dana yang telah 

ditentukan dalam peraturan ini masuk ke rekening universitas secara otomatis 

ditransfer ke rekening Yayasan Wiralodra Indramayu. 

 



Bagian Keempat 

Pengajuan dana untuk kegiatan dan pertanggung jawaban 

Pasal 22 

1. Paling lambat setiap tanggal 25 bulan berjalan rektorat, pascasarjana, fakultas, 

lembaga dan UPT di lingkungan universitas mengajukan permintaan kebutuhan 

dana untuk membiayai kegiatan kepada rektor. Setelah direkapitulasi wakil 

rektor II dan kepala bagian keuangan universitas, besarnya dana sesuai dengan 

kebutuhan dan anggaran yang tersedia dan tidak dibenarkan adanya pengalihan 

akun/nomor anggaran yang telah ditetapkan. 

2. Paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya, rektorat, pascasarjana, 

fakultas, lembaga dan UPT di lingkungan universitas mempertanggung 

jawabkan atas pelaksanaan / realisasi dana yang telah digunakan kepada rektor 

melalui wakil rektor II  Universitas Wiralodra, disertai dokumen pendukung 

yang lengkap secara formil maupun materiil dan saldo dana kas yang masih 

sisa/lebih disetorkan kembali kepada rekening universitas. 

3. Setiap 3 (tiga) bulan sekali rektor membuat laporan untuk mempertanggung 

jawabkan atas pelaksanaan / realisasi dana yang telah digunakan kepada 

Yayasan  Wiralodra Indramayu, disertai dokumen pendukung yang lengkap 

secara formil maupun materiil dan saldo dana kas yang masih sisa/lebih 

disetorkan kembali kepada rekening universitas. 

4. Pengajuan anggaran pembangunan didasarkan pada proposal yang akan dibahas 

di tingkat universitas  dan mempertanggung jawabkan anggaran pembangunan 

tetap dilakukan sesuai dengan norma keuangan yang berlaku. 

 

Bagian Kelima 

Penyusunan Anggaran dan Perubahannya 

Pasal 23 

1. Periode anggaran dimulai dari tanggal 1 September tahun berjalan dan berakhir 

pada tanggal 31 Agustus tahun berikutnya atau sama dengan tahun akademik. 

2. Anggaran rutin disusun secara bersama-sama oleh universitas, pascasarjana, 

fakultas, lembaga dan UPT di lingkungan universitas 

3. Rektorat, pascasarjana, fakultas, lembaga dan UPT di lingkungan universitas 

membuat dan mengajukan rencana kegiatan anggaran  (RKA) kepada rektor 

Universitas Wiralodra. 

4. RKA sudah selesai dibahas selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan 

Agustus, sehingga telah menjadi DPA final. Selanjutnya program dan anggaran 

selambat-lambatnya pada tanggal 31 Agustus telah ditetapkan dengan surat 



keputusan rektor atas persetujuan senat universitas dan disahkan oleh ketua 

umum pengurus yayasan. 

5. Apabila program dan anggaran universitas tersebut belum dapat ditetapkan dan 

disahkan pada tanggal tersebut, maka pelaksanaan program dan anggaran 

menggunakan acuan program dan anggaran universitas tahun sebelumnya. 

6. Pengajuan perubahan anggaran hanya boleh diajukan dalam periode 1 Maret 

sampai dengan 30 Juni dan dipertimbangkan jenis kegiatannya sehingga cukup 

waktu untuk penyelesaiannya, sedangkan waktu pelaksanaan dilakukan tanggal 

1 Juli sampai dengan 31 Agustus. 

7. Perubahan anggaran bersifat pergeseran tidak menambah plafond anggaran 

DPA, pengajuan anggaran harus didasarkan pada proposal yang akan dibahas 

ditingkat universitas dan yayasan, oleh karena itu harus diperhitungkan waktu 

yang diperlukan. Demikian pula pertanggungjawaban perubahan anggaran tetap 

dilakukan sesuai norma keuangan yang berlaku. 

 

BAB VII 

PENYIMPANAN DANA 

Bagian Pertama  

Penyimpanan uang tunai 

Pasal 24 

Cara penyimpanan uang tunai : 

a. Penyimpanan uang tunai dilakukan pada cash box (peti uang) yang kemudian di 

masukan ke dalam brankas. 

b. Kunci cash box dan brankas serta kode brankas, disimpan ditempat yang aman 

oleh penanggung jawab pemegang kas yaitu rektor atau wakil rektor II di 

universitas, direktur atau asisten direktur atau ketua program studi di 

pascasarjana, dekan atau wakil dekan II di fakultas, ketua lembaga di lembaga, 

dan kepala UPT di UPT. 

 

Bgaian Kedua 

Penyimpanan uang dan pembukaan rekening 

Pasal 25 

Cara Penyimpanan uang dan pembukaan rekening. 

a. Penyimpanan uang di bank dilakukan pada bank pemerintah dan atau bank 

dijamain oleh LPS dengan tujuan untuk menjaga keamanan dana universitas. 

b. Penyimpanan dilakukan pada masing-masing rekening, yaitu rekening yayasan, 

rekening universitas, rekening pascasarjana, rekening fakultas, rekening 

lembaga,  dan rekening UPT.         



c. Rekening di buka atas nama universitas, pascasarjana, fakultas , lembaga dan 

UPT dalam bentuk rekening giro atau tabungan dan bukan atas nama 

pribadi/pejabat.  

d. Pembukaan rekening dilakukan oleh kepala bagian keuangan universitas. 

spesimen (tanda tangan) untuk pengambilan dana rekening universitas, 

pascasarjana, fakultas, lembaga dan UPT dilakukan oleh pejabat masing-masing 

yaitu pada: 

1) Universitas Wiralodra Indramayu : 

Spesimen (tanda tangan) dibuat oleh 2 (dua) orang, yaitu rektor dan kepala 

bagian keuangan universitas. Untuk penandatanganan pengeluaran cek/giro 

dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu bendahara universitas dan rektor. 

Apabila rektor berhalangan dapat digantikan oleh wakil rektor II, maka 

dibuatkan surat kuasa atau surat penunjukkan sementara dengan melaporkan 

kepada pihak yayasan dan bank. 

2) Pascasarjana/fakultas/lembaga/UPT 

Spesimen (tanda tangan) dibuat oleh 2 (dua) orang, untuk penandatanganan 

pengeluaran dana dilakukan oleh 2 dua) orang pada : 

a) Pascasarjana  oleh direktur dan bendahara pascasarjana; 

b) Fakultas oleh dekan dan bendahara fakultas; 

c) Lembaga oleh ketua dan bendahara lembaga; 

d) UPT oleh kepala dan bendahara UPT. 

3) Jika salah satu pejabat sebagaimana nomor 2) huruf a) sampai dengan huruf 

e) tersebut diatas berhalangan, maka dibuatkan surat kuasa atau surat 

penunjukan sementara dengan melaporkan kepada rektor dan bank. 

 

Bagian Ketiga 

Pembatasan jumlah uang tunai pada peti uang (cash box) 

Pasal 26 

1.  Untuk menjaga keamanan keuangan Universitas, pascasarjana, fakultas, lembaga 

dan UPT saldo harian kas dibatasi pada masing-masing unit, dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Untuk universitas, saldo kas diperkenankan maksimal Rp.10.000.000,- ( 

sepuluh juta rupiah). 

b. Untuk pascasarjana, fakultas dan lembaga, saldo kas diperkenankan 

maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).  

c. Untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) saldo kas yang diperkenankan 

maksimal  Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). 



2.  Tidak diperkenankan menyimpan uang tunai ataupun kertas berharga yang 

bukan milik universitas, pascasarjana, fakultas, lembaga dan UPT di dalam cash 

box ataupun brankas universitas, pascasarjana, fakultas, lembaga dan UPT 

(kecuali dalam kondisi darurat dan harus dengan berita acara) disertai alasan-

alasan. 

 

Bagiana Keempat 

Cash opname 

Pasal 27 

Cash opname dilakukan pada : 

a. Universitas dilakukan oleh kepala bagian keuangan disaksikan oleh wakil rektor 

II universitas. 

b. Pascasarjana dilakukan oleh bendahara pascasarjana disaksikan oleh direktur 

atau asisten direktur atau ketua program studi pascasarjana; 

c. Fakultas dilakukan oleh bendahara fakultas disaksikan oleh dekan atau wakil 

dekan II; 

d. Lembaga dilakukan oleh bendahara lembaga disaksikan oleh ketua lembaga; 

e. UPT dilakukan oleh bendahara UPT disaksikan oleh kepala UPT. 

 

BAB VIII 

PERPAJAKAN 

Pasal 28 

Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21. 

1. Kewajiban perpajakan PPh pasal 21 yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan 

karyawan dan dosen berkaitan dengan pekerjaannya sesuai ketentuan pajak yang 

berlaku. 

2. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 atas kegiatan usaha universitas antara 

lain : 

a. Uang balas jasa pengurus, tunjangan hari raya, balas jasa karyawan dan 

penghasilan lainnya. 

b. Penghasilan yang berupa upah harian, upah mingguan dan upah satuan 

untuk non karyawan seperti pegawai magang, pegawai honorer. 

c. Perhitungan besarnya kewajiban pajak penghasilan yang dibayar secara 

teratur tiap bulan, seperti gaji/upah, honorarium, uang lembur, tunjangan-

tunjangan, premi asuransi yang dibayar yayasan, dan sebagainya yang 

dibayar teratur tiap bulan. 

d. Penghasilan yang dibayar secara tidak teratur tiap bulan (sekali atau 

beberapa kali dalam setahun, tidak tiap bulan), dihitung sesuai dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku. 

 



Pasal 29 

Pajak Penghasilan (PPh) Pihak III pasal 23 dan pasal 4 ayat 2. 

1. Yang diterima atau diperoleh yayasan yang berasal dari penyerahan jasa, atau 

penyelenggaraan PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan dalam tahun 

berjalan yang dipotong atas penghasilan kegiatan selain yang telah 

dipotong  pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau 

terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri. 

2. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan  

antara lain bunga deposito dan tabungan lainnya, hadiah atas undian, persewaan 

tanah dan bangunan, dan sebagainya, yang pemotongannya bersifat final, artinya 

tidak dapat menjadi kredit pajak bagi yang dipotong tersebut. 

3. Universitas wajib melakukan pemungutan atau pemotongan atas pembayaran 

penghasilan  kepada wajib pajak yang atasnya dikenakan PPh pasal 23. 

4. Besaran PPh pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 adalah dihitung sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

 

Pasal 30 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

1. PBB adalah pajak daerah yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan, 

dalam hal ini adalah gedung yang digunakan usaha universitas.Besaran pajak 

yang dibayarkan adalah berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) 

2. Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari 

Dinas Keuangan Daerah (DKD) Kabupaten Indramayu  yang telah diterima 

dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi atas perhitungannya sebelum 

dilakukan pembayaran PBB. 

 

Pasal 31 

Bea Materai 

1. Dokumen-dokumen yang dikenakan Bea Materai 

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk 

digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau 

keadaan yang bersifat perdata. 

b. Akta-akta seperti  akta notaris termasuk salinannya, akta yang dibuat oleh 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) termasuk rangkap-rangkapnya. 

c. Surat yang memuat jumlah uang 

d. Surat berharga 

e. Dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. 

2. Besarnya tarif bea materai dibebankan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. 



BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

(1) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini merupakan kesatuan 

yang   tidak terpisahkan dari Statuta Universitas Wiraldora sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Yayasan Nomor 001/PER/YWI/XI/2013 Tahun 2013. 

(2) Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan ini 

dibebankan kepada anggaran Universitas Wiralodra. 

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2018, dengan  ketentuan apabila 

terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan  : di Indramayu  

Pada tanggal  : 24 Agustus 2018 

Rektor 

 

 

 

Dr. Ujang Suratno, SH., M.Si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


