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KEPUTUSAN 
KETUA YAYASAN AL-HASANAH BENGKULU 

Tentang 

PERATURAN POKOK PENGGAJIAN PEGAWAI  
DAN KEUANGAN SEKOLAH  

Nomor : 009/YAH/6/2011 
 

Bismillahirrahmaanirrahiim 
 
Menimbang : 1. bahwa gaji adalah hak pegawai sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas hasil kerja 
         pegawai; 
     2. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak pegawai secara adil dan konsisten perlu  
         dikeluarkan peraturan gaji pegawai yang jelas; 
     3. bahwa tiap unit sekolah harus memiliki panduan dalam mengelola keuangan sekolah. 
 
Mengingat : 1. Anggaran Dasar Yayasan Al-Hasanah Bengkulu tahun 1988. 
     2. Peraturan Yayasan Al-Hasanah Bengkulu No. 008/YAH/6/2011 tentang Pokok-Pokok  
         Kepegawaian Yayasan Al-Hasanah Bengkulu 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN POKOK KEUANGAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN 
    YAYASAN Al HASANAH BENGKULU 
 

BAB I 
PENGERTIAN 

Pasal 1 
Dalam aturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pegawai     : pegawai tetap dan pegawai kontrak 
2. Pegawai tetap   : guru dan karyawan yang diterima oleh Yayasan sampai masa pensiun 
3. Pegawai tidak tetap   : guru dan karyawan yang diterima oleh Yayasan sampai masa tertentu 
4. Pegawai kontrak   : guru dan karyawan yang diterima oleh Yayasan dengan perjanjian 

  yang ditentukan 
5. Honorer    : guru dan karyawan yang bertugas berdasarkan jam tatap muka  
6. Masa orientasi   : guru dan karyawan bekerja selama 1 (satu) bulan pertama sebelum 

  diterima oleh Yayasan 
7. Karyawan    : pelaksana tugas operasional ketatausahaan dan rumah tangga  

  sekolah yang mempunyai keterampilan tertentu sesuai kebutuhan 
8. Guru Pengganti : adalah Guru yang berkompeten untuk menggantikan tugas Guru yang   

  sedang cuti. 
9. Masa orientasi   : Guru atau Karyawan yang bekerja pada Yayasan dalam jangka waktu  

  1 (satu) bulan pertama sebelum diterima oleh Yayasan 
10. Masa percobaan   : Guru atau Karyawan yang bekerja pada Yayasan pada bulan ke-2 dan  

  ke-3 sebelum diterima oleh Yayasan 
11. Pegawai diperbantukan  : Pegawai yang bekerja dikarenakan adanya bantuan pemerintah dengan 

  status PNS, dengan syarat bersedia mengikuti kebijaksanaan, tata tertib 
       dan peraturan Yayasan 

12. Guru pengganti   : guru atau karyawan yang menggantikan tugas guru cuti 
13. Pengawasan aturan keuangan dilaksanakan oleh Sekretaris Eksekutif bekerja sama dengan Kepala Sekolah. 
 

BAB II 
G A J I 

 
Ketentuan Umum 

Pasal 2 
1. Perhitungan gaji Pegawai dan tunjangan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Yayasan. 
2. Gaji pokok Pegawai ditetapkan berdasarkan penjumlahan poin yang dimiliki pegawai berdasarkan jam ikatan, 

status/pangkat/masa kerja, latar belakang pendidikan dan masa kerja. 
3. Dalam masa orientasi, Guru dan Karyawan menerima tunjangan transpor dan tunjangan makan. 
4. Bulan ke-2 (kedua) hingga ke-3 (ketiga) guru menjalani masa percobaan dan berhak mendapatkan gaji pokok 

sebesar 80% (delapan puluh persen), tunjangan jabatan, tunjangan transpor, tunjangan kesehatan dan 
tunjangan makan. 

5. Guru dan karyawan dikontrak pada bulan keempat hingga satu tahun berhak mendapatkan gaji pokok sebesar 
80% (delapan puluh persen), tunjangan jabatan, tunjangan transpor, tunjangan kesehatan  tunjangan makan,  
dan reward punishment. 
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6. Kenaikan gaji diberikan sesuai daftar skala kenaikan gaji. 
7. Honorer menerima honorarium dan tunjangan sesuai ketentuan tiap unit pendidikan. 
8. Selama menggantikan tugas guru yang cuti, Pengganti mendapatkan hak yang disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan unit pendidikan dan ditetapkan oleh Sekretaris Eksekutif. 
 

Pembayaran Gaji 
Pasal 3 

1. Gaji dipindahbukukan ke rekening pegawai di bank paling lambat setiap tanggal 1 pada tiap bulannya. Apabila 
tanggal tersebut jatuh pada hari libur, pemindahbukuan dilakukan pada hari kerja bank berikutnya. 

2. Jika pengangkatan pegawai tidak pada permulaan bulan, maka pembayaran gaji untuk bulan itu diberikan 
sebanding dengan hari kerjanya dalam bulan itu. 

 
Guru Pengganti 

Pasal 4 
1. Guru Pengganti adalah guru yang menggantikan tugas guru yang cuti. 
2. Ketentuan untuk Guru Pengganti adalah: 

a. Terdapat keterangan tertulis dari Kepala Sekolah mengenai Guru Pengganti dan Guru yang Digantikan.  
b. Kepala Sekolah menyampaikan secara tertulis kepada Manajemen bila tugas Guru Pengganti berkakhir. 
c. Terdapat absensi Guru Pengganti dan Guru yang menangani kelas sendirian (TKIT). 
d. Guru Pengganti bukan Guru rolling. 

3. Ketentuan pembayaran sebagai berikut:  
a. Guru Pengganti internal: 

1) TKIT    : tunjangan jabatan dan tunjangan makan 
2) SDIT, MTs dan MA  : tunjangan jabatan  

b. Guru pengganti eksternal : tunjangan jabatan, transpor dan tunjangan makan 
 

BAB III  
KENAIKAN PANGKAT 

 
Ketentuan Umum 

Pasal 5 
1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan 

kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. 
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas pengabdian terhadap misi 

lembaga. 
3. Masa kerja yang diperlukan untuk perpindahan golongan gaji diatur dalam daftar skala pokok gaji. 
4. Lama masa kerja yang diperlukan adalah masa kerja minimal. 
5. Yayasan berwenang mengadakan penyimpangan kenaikan gaji, yaitu: 

a. Menunda jangka waktu kenaikan pangkat terhadap pegawai yang tidak memenuhi syarat kenaikan 
pangkat paling lama 1 (satu) tahun. 

b. Penundaan dapat diperpanjang, setiap kali perpanjangan paling lama untuk 1 (satu) tahun apabila pegawai 
yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat. 

c. Mempercepat jangka waktu kenaikan pangkat terhadap pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa. 
6. Penundaan dan pencabutan penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan Ketua 

Yayasan 
Jenis Kenaikan Pangkat 

Pasal 6 
Jenis kenaikan pangkat yang diatur dalam peraturan ini adalah: 

a. Kenaikan pangkat reguler 
b. Kenaikan pangkat istimewa 

Kenaikan Pangkat Reguler 
Pasal 7 

1. Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan. 

2. Syarat Pegawai yang akan naik pangkat reguler adalah: 
a. Mendapat Juara I pada perlombaan tingkat provinsi minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun atau wajib 

membuat tulisan seperti penelitian tindakan kelas, tulisan ilmiah, opini atau kajian topik pendidikan. 
Penilaian dilakukan oleh Yayasan, Manajemen dan Kepala Sekolah. 

b. Setoran hafalan Al-Qur’an. 
c. Memiliki prestasi kerja dan kondite yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir, meliputi:  

1) mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah. 
2) mengikuti pelatihan yang ditetapkan Yayasan. 
3) hadir dalam setiap kegiatan yang diadakan Manajemen dan Yayasan, seperti silaturahmi, rapat dan 

pengajian. 
4) Kejujuran, kerjasama, disiplin kerja. 

3. Kenaikan pangkat reguler ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan. 
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Kenaikan Pangkat Istimewa 

Pasal 8 
1. Kenaikan pangkat istimewa adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai yang menunjukkan 

prestasi kerja luar biasa baiknya, yang mendapat penghargaan istimewa dan diakui publik atau menciptakan 
penemuan baru yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat dan negara. 

2. Prestasi kerja luar biasa yang ditunjukkan nyata-nyata dapat menjadi teladan di lingkungannya yang diakui 
secara regional, nasional atau internasional. 

3. Kenaikan pangkat istimewa ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Yayasan. 
 

Perhitungan Poin Kepangkatan 
Pasal 9 

1. Penentuan poin berdasarkan masa kerja dan status kepangkatan pegawai dihitung sebagai berikut: 
 

Golongan Poin Pangkat Masa Kerja  

1A 3 Mula 1  0 – 1 tahun 

1B 6 Mula 2 1 tahun 1 bulan – 3 tahun 0 bulan 

1C 9 Muda 1 3 tahun 1 bulan – 6 tahun 0 bulan 

1D 12 Muda 2 6 tahun 1 bulan – 9 tahun 0 bulan 

2A 15 Madya 1 9 tahun 1 bulan – 12 tahun 0 bulan 

2B 18 Madya 2 12 tahun 1 bulan – 15 tahun 0 bulan  

2C 21 Dewasa 1 15 tahun 1 bulan – 18 tahun 0 bulan 

2D 24 Dewasa 2 18 tahun 1 bulan – 21 tahun 0 bulan 

3A 27 Ahli 1 21 tahun 1 bulan – 24 tahun 0 bulan 

3B 30 Ahli 2 24 tahun 1 bulan – 27 tahun 0 bulan 

3C 33 Profesioanal 1 27 tahun 1 bulan – 30 tahun 0 bulan 

3D 36 Profesioanal 2 30 tahun 1 bulan – 33 tahun 0 bulan 

4A 39 Besar 33 tahun 1 bulan – 36 tahun 0 bulan 

 
2. Penentuan poin Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir: 

Latar Belakang Pendidikan Poin 

SMP 2 

SMA 4 

D1 Umum 6 

D2 Umum 8 

D2 PGTK/PGSD 12 

D3 Umum 12 

S1 Non Pendidikan 13 

S1 Non Pendidikan + Akta IV 15 

S1 Pendidikan 15 

S2 Non Pendidikan 17 

S2 Pendidikan (tidak linier) 18 

S2 Pendidikan (linier) 20 

 
BAB IV 

TUNJANGAN 
 

Pengertian 
Pasal 10 

1. Yang dimaksud dengan tunjangan adalah: 
a. Tunjangan jabatan 
b. Tunjangan transpor 
c. Tunjangan makan 
d. Tunjangan kesehatan 
e. Tunjangan keluarga 
f. Jaminan Hari Tua (JHT) 
g. Reward punishment 
h. THR 
i. Tunjangan prestasi 
j. Tunjangan pendidikan 
k. Jamsostek 
l. Dinas luar 
m. Insentif 
n. Lembur 
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2. Besar nilai tunjangan diatur dan ditetapkan oleh Manajemen dengan mempertimbangkan kondisi keuangan 
masing-masing unit pendidikan. 

3. Selain dari tunjangan yang tersebut dalam ayat 1 (satu) di atas, apabila ada alasan-alasan kuat, kepada 
pegawai kontrak dan pegawai tetap dapat diberikan tunjangan lain yang ditetapkan oleh Yayasan. 

 
Tunjangan Jabatan 

Pasal 11 
1. Besar tunjangan jabatan disesuaikan kondisi keuangan masing-masing unit pendidikan.  
2. Jika pegawai merangkap jabatan, maka yang bersangkutan harus memilih salah satu tunjangan jabatannya. 
3. Tunjangan jabatan diberikan kepada pegawai yang mendapat tugas tambahan untuk memegang jabatan 

struktural sekolah, dengan perhitungan: 
a. Kepala Sekolah dihitung berdasarkan jumlah kelas yang ada (jumlah rentang kendali). 
b. Wakil Kepala Sekolah dan kepala tata usaha dihitung ½ dari jumlah rentang kendali kepsek. 
c. Wali Kelas, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, kepala laboratorium, koordinator tahsin 

tahfidz dan kepala perpustakaan dihitungi dari ¾ Wakil Kepsek. 
d. Guru dan karyawan dihitung dari ½ Wakil Kepsek. 

 
Tunjangan Transpor 

Pasal 12 
Transportasi dihitung 2 (dua) kali ongkos pergi-pulang/hari dengan menggunakan angkutan umum yang dihitung 
berdasarkan kehadiran. Khusus untuk pegawai ponpes maksimal transportasi diberikan 4 (empat) kali ongkos 
pulang-pergi/hari 

 
Tunjangan Kesehatan 

Pasal 13 
1. Tunjangan kesehatan diberikan kepada pegawai yang besarnya ditentukan oleh Yayasan dengan 

mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing unit pendidikan. 
2. Tunjangan kesehatan tetap diberikan kepada Pegawai yang cuti melahirkan. 

 
Tunjangan Keluarga 

Pasal 14 
1. Tunjangan keluarga diberikan Pegawai dengan masa kerja 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. 
2. Tunjangan keluarga mencakup tunjangan 1 (satu) isteri/suami dan 2 (dua) orang anak. 
3. Tunjangan anak meliputi: 

a. Anak kandung atau anak angkat yang sah menurut hukum. 
b. Belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. 
c. Belum menikah. 
d. Belum mempunyai penghasilan sendiri. 

4. Tunjangan keluarga sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok. 
5. Apabila suami isteri bekerja di unit pendidikan yang sama di lingkungan Yayasan, maka tunjangan keluarga 

dihitung dari salah satu gaji pokok pasangan. 
6. Tunjangan keluarga tidak diberikan mulai bulan berikutnya setelah isteri/suami talak/cerai atau meninggal 

dunia. 
Jaminan Hari Tua (JHT) 

Pasal 15 
1. JHT diberikan kepada pegawai dengan masa kerja 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan. 
2. Masa kerja pegawai sampai dengan 5 (lima) tahun 0 (nol) bulan tidak bisa menarik dana JHT nya. 
3. Pegawai yang diberhentikan atau keluar dari Yayasan sebelum masa kerja 5 (lima) tahun 0 (nol) bulan tidak 

memperoleh dana JHT nya.  
Tunjangan Reward-Punishment (RP) 

Pasal 16 
1. Dasar penilaian RP adalah berbasis kedisplinan kinerja pegawai. 
2. RP diberikan kepada pegawai tetap dan kontrak. 
3. RP tetap diberikan saat libur karena ketentuan dari unit pendidikan. 
4. Besar tunjangan RP diatur dan ditetapkan oleh Manajemen sesuai kondisi tiap unit pendidikan. 
5. Kategori punishment adalah: 

a. Setiap kali terlambat datang/tidak tepat waktu. 
b. Setiap kali meninggalkan sekolah tanpa izin  dan bukan urusan sekolah atau pulang lebih awal. 
c. Izin tidak masuk sekolah 3 kali dalam 1 bulan yang tidak terkait dengan urusan keluarga /musibah/tanpa 

alasan yang rasional dan berlaku kelipatannya. 
d. Tidak melaksanakan tugas piket sesuai dengan jam piket yang ditentukan sekolah. 
e. Setiap kali terlambat mengajar dan masuk kelas atau meninggalkan kelas pada saat jam mengajar. 

6. Punishment ditolerir dalam kondisi: 
a. Pemberian ASI eksklusif sampai anak berumur 6 (enam) bulan.  
b. Dinas kerja 
c. Kuliah 
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d. Hal-hal lain yang disepakati bersama Kepala Sekolah 
7. Pegawai harus mendapat izin dari Kepala Sekolah dan menyertakan bukti hitam di atas putih untuk pasal 16 

(enam belas) ayat 6 (enam) poin b, c, dan d. 
 

THR 
Pasal 17 

1. THR diberikan 1 (satu) kali dalam setahun menjelang hari raya ’Idul Fitri. 
2. THR dihitung sesuai keuangan dan kebijakan unit pendidikan.  
3. Untuk pegawai yang pensiun sebelum diberikannya THR akan diberikan THR untuk tahun berjalan secara 

penuh sesuai aturan yang berlaku. 
Tunjangan Prestasi 

Pasal 18 
1. Tunjangan prestasi diberikan kepada pegawai dan honorer yang mendapatkan Juara I, II, dan III untuk kategori 

peningkatan mutu proses pembelajaran sekolah. 
2. Tunjangan prestasi diberikan kepada pegawai dan honorer yang membina langsung siswa yang mendapatkan 

Juara I, II dan III. 
3. Ketentuan tunjangan prestasi sebagai berikut: 

a. Prestasi Tingkat Kecamatan   : Rp 75.000; Rp 50.000; Rp 25.000 
b. Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota  : Rp 200.000; Rp 125.000; Rp 75.000 
c. Prestasi Tingkat Propinsi   : Rp 400.000; Rp 200.000; Rp 100.000 
d. Prestasi Tingkat Nasional   : Rp 1.000.000: Rp 750.000; Rp 500.000 
e. Prestasi Tingkat Internasional   : Rp 3.000.000; Rp 2.000.000; Rp 1.000.000 

 
Tunjangan Pendidikan 

Pasal 19 
1. Tunjangan pendidikan terdiri dari pendidikan anak dan pendidikan pegawai tetap. 
2. Ketentuan tunjangan pendidikan bagi anak kandung ke-1 dan ke-2 adalah sebagai berikut: 

 

 
No 

 
Status 

 
Masa Kerja 

Pembayaran  
Uang Bangunan  

dan SPP 

Pembayaran 
Uang 

Kegiatan Lain 

1 Pegawai kontrak 4 bulan – 1 tahun 90% 100% 

2 Pegawai kontrak 1 tahun 1 bulan – 2 tahun 0 bulan 75% 100% 

3 Pegawai kontrak  ≥ 2 tahun 1 bulan 50% 100% 

4 Pegawai tetap 4 tahun 1 bulan – 6 tahun 0 bulan 25% 100% 

5 Pegawai tetap ≥ 6 tahun 1 bulan  0% 100% 

 
3. Ketentuan tunjangan pendidikan pegawai tetap, yaitu: 

a. besaran tunjangan pendidikan guru/karyawan diberikan sesuai kebijakan unit pendidikan. 
b. diberikan untuk mengikuti pendidikan lanjutan yang sesuai dengan tugas guru/karyawan yang 

bersangkutan di unit pendidikan Al-Hasanah. 
c. telah bekerja minimal 4 (empat) tahun di Yayasan. 
d. mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah. 
e. mengajukan surat permohonan ke Yayasan. 
f. apabila tugas belajar guru/karyawan di luar Provinsi Bengkulu, maka guru/karyawan yang bersangkutan 

berhak mendapat gaji pokok sebulan penuh, beserta tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, JHT, THR 
dan Jamsostek. 

Jamsostek 
Pasal 20 

1. Pegawai tetap berhak memperoleh jamsostek. 
2. Jamsostek sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat 1 meliputi pelayanan-pelayanan kesehatan sebagaimana 

diatur dalam perjanjian kerjasama Yayasan Al-Hasanah dengan instansi terkait.  
 

Dinas Luar 
Pasal 21 

Pegawai yang mendapat dinas/tugas untuk mengikuti pelatihan/seminar/workshop/dan sejenisnya, baik yang 
diselenggarakan pemerintah, swasta, akan mendapatkan insentif, berupa:  
a. tempat kegiatan dalam Kota Bengkulu: transpor Rp 15.000,-  
b. tempat kegiatan di kabupaten dalam provinsi: transpor Rp 75.000,-  
c. bagi Ponpes: daerah Arga Makmur: transpor dan lumpsum Rp 75.000,- 
d. bagi Ponpes: daerah Karang Tinggi: transpor dan lumpsum Rp 75.000,- 
e. bagi Ponpes: daerah Kota Bengkulu: transpor dan lumpsum Rp 35.000,-  
f. utusan sekolah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar Provinsi Bengkulu: uang saku Rp 

25.000,- per hari. 
g. utusan sekolah untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh swasta di luar Provinsi Bengkulu: uang saku Rp 

100.000,- per hari, transpor, penginapan dan makan dilihat sesuai kondisi saat itu. 
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Insentif 
Pasal 22 

Insentif diberikan kepada pegawai sesuai kebijakan unit pendidikan dengan memperhatikan kinerja, kerjasama, 
prestasi, loyalitas pegawai. Pemberian insentif sesuai dengan penilaian Kepala Sekolah. 

 
Lembur 
Pasal 23 

1. Lembur adalah jam yang digunakan untuk melaksanakan amanah tugas dan fungsi Pegawai di luar jam kerja. 
2. Pelaksanaan lembur dinyatakan sah apabila telah mendapatkan Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) dari 

Kepala Sekolah. 
3. Setelah menyelesaikan kegiatannya, Pegawai yang melakukan lembur membuat laporan kepada Kepala 

Sekolah berupa berita acara dan absensi. 
4. Ketentuan upah lembur adalah sebagai berikut: 

a. Upah lembur sejam adalah Rp 6.000,- 
b. Kerja lembur dimulai sesudah jam kerja 

 
BAB V 

KEUANGAN 
 

Aturan Umum 
Pasal 24 

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan di tingkat yayasan dan unit pendidikan dilaksanakan oleh 

Sekretaris Eksekutif. Untuk setiap unit pendidikan dilaksanakan juga oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah. 

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) 
Pasal 25 

1. Setiap unit pendidikan membuat RAPBS tahun pelajaran pada saat rapat kerja sekolah. 
2. RAPBS merupakan acuan pelaksanaan keuangan setiap unit pendidikan. RAPBS diajukan sekolah dan harus 

mendapat persetujuan Sekretaris Eksekutif dan Yayasan. 
3. Setiap akhir tahun pelajaran, Kepala Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban program dan RAPBS yang 

telah dilaksanakan.  
4. Apabila terdapat sisa dana RAPBS pada akhir tahun pelajaran akan menjadi hak dan wewenang Yayasan untuk 

pengembangan unit pendidikan Yayasan. 
5. Dana RAPBS berasal dari pemasukan sumber dana pada tahun pelajaran yang akan berjalan. 
 

Bendahara Sekolah 
Pasal 26 

1. Bendahara sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah. 
2. Bendahara bertugas mencatat seluruh uang masuk dan uang keluar sesuai dengan tata aturan keungan yang 

berlaku. 
3. Bendahara sekolah melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) dan Buku Pembantu lainnya yang 

diperlukan. Pencatatan dilakukan setiap hari kerja. 
4. Bendahara sekolah diperbolehkan menyimpan dana cash di sekolah maksimal Rp 1.000.000 setiap hari. 

Kelebihan dana tersebut harus disetor pada rekening sekolah. 
5. Supervisi pelaksanaan dan pengawasan keuangan sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Sekretaris 

Eksekutif. 
Usulan dan Laporan Keuangan 

Pasal 27 
1. Setiap unit pendidikan mengajukan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dari program yang akan dilaksanakan 

pada bulan berikutnya. 
2. Pengajuan RAB ditujukan kepada Sekretaris Eksekutif yayasan paling lambat setiap tanggal 28 setiap bulan. 
3. Pencairan dana RAB dilaksanakan setelah laporan keuangan bulan sebelumnya telah masuk ke Manajemen. 
4. Kepala Sekolah menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan bulanan paling lambat setiap tanggal 28 setiap 

bulan.   
5. Kegiatan keuangan dihitung sampai tanggal 25 bulan berjalan. Kegiatan yang melewati tanggal 25 dimasukkan 

sebagai laporan bulan berikutnya. 
6. Ketua Panitia suatu kegiatan harus menyampaikan Laporan kegiatan dan keuangan yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Sekolah dan Sekretaris Eksekutif paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan tersebut 
berakhir. 

7. Apabila terdapat sisa dana akibat dari efisiensi dari pengelolaan dana proyek pemerintah atau kegiatan proyek 
sekolah, maka dana tersebut akan dibagi habis sesuai kebijaksanaan Yayasan yang dilakukan secara 
proporsional dengan mengutamakan dan memperhatikan kebutuhan sekolah, kesejahteraan guru dan uang 
lelah panitia. 
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Setoran Uang Sekolah 
Pasal 28 

1. Seluruh pembayaran pembiayaan sekolah dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk Yayasan melalui 
rekening khusus. 

2. Setoran uang pembangunan merupakan hak dan wewenang Yayasan yang dipergunakan bagi pengembangan 
unit pendidikan Yayasan secara keseluruhan. 

3. Setoran uang sekolah dapat dilakukan melalui:  
a. pemotongan (auto debet) melalui tabungan anak di sekolah/bank.  
b. setiap tanggal 1-10 disetor langsung kepada bendahara sekolah kecuali hari Sabtu. 
c. penyetoran secara langsung ke bank yang ditunjuk Yayasan.  

4. Setoran uang sekolah melalui bendahara sekolah akan diambil setiap hari oleh petugas bank yang ditunjuk. 
 

Tabungan Siswa/Santri 
Pasal 29 

1. Tabungan siswa/santri dikelola oleh Bendahara Sekolah dan dicatat pada buku khusus. 
2. Uang tabungan anak disetor ke rekening penampung di Yayasan. 
3. Tabungan anak tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi.  
4. Setiap penarikan dana tabungan siswa/santri harus diketahui oleh Kepala Sekolah. 

 
Aturan Tambahan PELAPORAN 

Pasal 30 
Pihak Yayasan, manajemen dan sekolah wajib menyampaikan laporan kegiatan pembelajaran dan penggunaan 
dana setiap semester (6 bulan) pada rapat Komite Sekolah. 
 

BAB V 
Ketentuan Peralihan 

 
Pasal 31 

1. Apablia terjadi perubahan peraturan gaji, maka penyesuaian dari pelaksanaan gaji lama ke gaji baru, diatur 
lebih lanjut dalam peraturan tersendiri. 

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pokok Penggajian Pegawai ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan 
Pokok Penggajian Pegawai sebelumnya, kecuali hal-hal yang belum tercakup dalam Peraturan ini  dapat terus 
berlangsung sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa peraturan ini. 

 
BAB VI 

Penutup 
 

Pasal 32 
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Penggajian ini diatur lebih lanjut dalam peraturan sendiri 

berdasarkan kebijakan Yayasan dengan memperhatikan aturan umum yang berlaku. 
2. Peraturan Pokok Penggajian Pegawai ini hanya dapat diubah oleh Rapat Pengurus Yayasan dengan 

Manajemen. 
3. Peraturan ini  berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

 

DITETAPKAN DI  : BENGKULU 

PADA TANGGAL  : 9 MEI 2011 

KETUA YAYASAN AL HASANAH, 

 

        Drs. H. HASYMI LAIN, Apt 

 
  

 

  


