STATE ACCOUNTABILITY REVITALIZATION (STAR)
Sekretariat: Jl. Pramuka No. 33 Lt .1, Jakarta Timur 13120
Phone: 021-85910031

LAPORAN PELAKSANAAN DAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM BEASISWA STAR
SEMESTER _______ BATCH (1/2/3/4)* TAHUN_____
PROGRAM PENDIDIKAN (D-IV/SI/S2)* BIDANG AKUNTANSI/KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DAN
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
UNIVERSITAS __________

1. PENDAHULUAN
Menerangkan tentang latar belakang, tujuan, lingkup dan ringkasan kegiatan.

2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM
Menerangkan tentang perkembangan statistik penerima beasiswa dan indikator pencapaian hasil
menurut universitas berdasarkan hasil monev internal universitas tersebut terhadap kemajuan
Mahasiswa penerima program beasiswa, penggunaan bahan ajar dan rencana bahan ajar selanjutnya,
serta permasalahan dan upaya pemecahan masalah yang didasarkan pada perkembangan pengaduan
masalah yang terjadi terkait pelaksanaan program beasiswa ini di lingkungan universitas. Secara detail
laporan berisi:
a. Rekapitulasi Hasil studi semester berjalan peserta beasiswa STAR dan detail lampiran per peserta;
b. Rekapitulasi Perkembangan kehadiran peserta beasiswa STAR dan detail lampirannya per peserta;
c. Daftar bahan ajar secara keseluruhan, termasuk bahan ajar semester yang akan datang;
d. Daftar tema/topik tugas akhir yang diusulkan oleh peserta beasiswa STAR;
e. Perkembangan realisasi stategi universitas penyelenggara dalam mendukung upaya ketepatan waktu
dari penyelesaian studi peserta beasiswa STAR;
f. Permasalahan yang dihadapi universitas dan peserta beasiswa STAR selama proses pendidikan,
beserta solusi yang dijalankan oleh universitas.

3. LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA PROGRAM
Menerangkan tentang perkembangan penyerapan dana, pertanggungjawaban, dan kendala yang
dihadapi terkait penggunaan dana mencakup dana pendidikan maupun dana non pendidikan, termasuk
rekapitulasi distribusi dana non pendidikan ke peserta.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

5. LAMPIRAN
Hasil kegiatan akademik yang berhubungan dengan proses belajar-mengajar
Daftar Tema/Topik penelitian/tugas akhir
Detail bukti transfer/bukti setor Biaya Non Pendidikan ke tiap peserta
Copi buku kas Berita acara untuk sisa dana yang belum/tidak tersalurkan.
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Sekretariat: Jl. Pramuka No. 33 Lt .1, Jakarta Timur 13120
Phone: 021-85910031

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
PROGRAM BEASISWA STAR BPKP
SEMESTER _______ BATCH (1/2/3/4)* TAHUN_____
PROGRAM PENDIDIKAN (D-IV/SI/S2)* BIDANG AKUNTANSI/KEUANGAN SEKTOR
PUBLIK DAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
UNIVERSITAS __________
Penerimaan Dana Beasiswa I
Tanggal
:
Nomor SP2D
:
Jumlah
:
Rp.
Periode Beasiswa
:
September 2013 s.d Febuari 2014*
Laporan Penggunaan Dana**:
- Tuition Fee
1. Biaya Matrikulasi
2. Biaya SPP

: .... mahasiswa x 1 periode x biaya/mahasiswa = XXX
: .... mahasiswa x 1 periode x biaya/mahasiswa = XXX
Jumlah Tuition Fee =
XXXXX

- Non Tuition Fee
1.
2.
3.
4.

Biaya Registrasi Mahasiswa : ....
Bantuan Tempat Tinggal
: ....
Bantuan Hidup
: ....
Bantuan Buku
: ....

mahasiswa x 1 periode x biaya/mahasiswa =
mahasiswa x 6 bulan x bantuan/mahasiwa =
mahasiswa x 6 bulan x bantuan/mahasiwa =
mahasiswa x 6 bulan x bantuan/mahasiwa =

XXX
XXX
XXX
XXX

Jumlah Non Tuition Fee = XXXXX
Jumlah penggunaan dana (Tuition fee + Non tuition fee) = XXXXXX
Saldo
=
XXX
Penjelasan***:
Saldo sebesar Rp.XXX karena ada X mahasiswa yang di dalam kontrak dihitung mendapat bantuan tempat
tinggal tetapi seharusnya tidak mendapat bantuan untuk tempat tinggal (housing allowance) karena X
mahasiswa tersebut instansi tempat kerjanya berada diwilayah kota; X mahasiswa x 6 bulan x Rp.bantuan /
mahasiswa Rp.XXX.

Diketahui /Disetujui oleh

Disusun

Nama
Wakil pengelola Bidang Keuangan****

Nama
Bagian keuangan MAKSI
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Keterangan:
‘*
Disesuaikan dengan periode pembayaran
**
Komponennya disesuaiakan dengan rincian yang ada didalam kontrak masing-masing
*** Penjelasan diisi dengan keterangan apabila ada saldo pembayaran
**** Yang mengetahui/menyetujui bisa satu orang/ dua orang yang berbeda tergantung
Perguruan Tinggi masing-masing
Lampiran:
1. Copy bukti penerimaan biaya pendaftaran dari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar tanda
tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke
rekening setiap mahasiswa)
2. Copy bukti penerimaan biaya hidup dari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar tanda tangan
penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke rekening
setiap mahasiswa)
3. Copy bukti penerimaan bantuan tempat tinggal dari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar
tanda tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke
rekening setiap mahasiswa)
4. Copy bukti penerimaan bantuan tempat tinggal dari setiap mahasiswa (bisa berupa daftar
tanda tangan penerimaan setiap mahasiwa-untuk pembayaran langsung/ bukti transfer ke
rekening setiap mahasiswa)
5. Rencana penggunaan dana untuk pembayaran termin berikutnya (6 bulan kedepan)

