PERATURAN
ANDALAS
REKTORUNIVERSITAS
Nomor: $ Tahun2009
Tentang
MEKANISME DAN IMBALAN MANAJEMEN WANAGEMENT FEE-)
KERJASAMA LNIVERSITAS ANDALAS DENGAN PIHAK LAIN
REKTORUNIVERSITAS
ANDALAS
Menimbans

pendapatan
a. Bahwadalamrangkameningkatkan
Universitas
PembinaanPendidikan(SPP)
.Andalasdiluar Sumbangan
penggaliandana melalui
dan APBN, perlu diintensifkan
kerjasama
denganpihaklain:
perludipungutimbalan
b.Bahwa
darihasilkerjasama
tersebut
manajemen (ntanagement-fee) yang besamya dan
pengelolaannyadiatur sesuai dengan hak dengan
kewenangan
otonomiUniversitas
Andalas;
c.BahwadalamrangkamenujuGoodUniversityGovernment,
perlumemperbaiki
Universitas
Andalasmerasa
manajemen
yangberhubungan
keuangan
dengankerjasama
Universitas
Andalasdenganpihaklain:
d.Bahwauntukmeu,ujudkan
maksudtersebut(pointa, b dan
c), perlu ditetapkandengan surat keputusanRektor
Universitas
Andalas.

Mengingat

'q

Memperhatikan

: Hasil KeputusanRapatSenatKomisi UniversitasAndalas
tanggal3 Juni2009.

Undang-undang
nNo.20 Tahun 2003, tentangSistem
Pendidikan
Nasional.
b . PeraturanPemerintahNo. 60 tahun 1999 tentang
Pendidikan
Tinggi.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RepublikIndonesia
No. 01961011995
tentangOrganisasi
danTataKerjaUniversitas
Andalas.
u.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik IndonesiaNo. 04291011992
tentang Statuta
Universitas
Andalas.

MEMUTUSKAN
Menetapkanmekanisrnedan imbalan manajemen(management
fee) kerjasama
Universitas
AndalasdenganpihakIaindenganketentuan
sebagai
berikut:
PasalI
KetentuanUmum
(l) Seluruh unit
kerja di
Universitas Andalas, Jurusan (termasuk
laboratorium/studio&engkel),
Fakultas,Lembaga,PusatStudi dan PusatKegiatan
danUPT dapatmelakukan
kerjasama
pihaklain.
dengan

(2) Pihak lain yang dapat bekerjasarna
dengan UniversitasAndalas rneliputi
Perseorangan,
LembagaPemerintah,
Lembaga
Non Pemerintah.
BadanUsahaMilik
Negara,Perusahaan
TinggiNegeridanPerguruan
Swast4Perguruan
TinggiSwasta,
LembagaRisetDalamdanLuarNegeri.
(3) Kerjasama UniversitasAndalas dengan pihak lain mencakup kegiatan :
penelitian/riset,kaji tindak dan riset peneembangan.
pengabdian/pelayanan
masyarakat,
pelatihan/penataran.
uji/pemeriksanaan
dilaboratorium/studio/bengkel,
konsultasi,produksi,penjualanprodukdan jasa, peminjamanfasilitas.bantuan
SumberDayaManusia( Dosen) baiksebagai
pengajar,
konsultan
maupunpejabat.
Pasal2
Inisiatifdan Tan'aranKerjasama
(l) Inisiatif kerjasamaUniversitas
Andalasdenganpihak lain dapatdirintis oleh
perseorangan
dan/atau
unitkerjadilingkungan
Universitas
Andalas.
(2) Sejumlahunit kerja dilingkunganUniversitas
Andalasdapatmenerimatawaran
kerjasama
dari pihaklain.
Pasal3
PenandatangananKontrak / Perjanjian Kerjasama
Yangberu,enang
menandatangan
i kontral</perj
anjiankerjasama
adalah
:
(l) Dekan Fakultas, untuk kerjasama)ang dilakukan oleh Jurusan (termasuk
labor/studio/bengkel)
danataukerjasama
dalamkegiatan
bidangilmu monodisiplin.
(2) Ketua LembagaPenelitian.untuk kerjasama
penelitian/riset
1,angdilakukanoleh
pusat-pusat
penelitian/riset
studiataukerjasama
bersifat
multidisiplin.
)'ang
(3) Ketua LembagaPengabdiankepada\4as1,arakat.
untuk kerjasamapengabdian
kepadamasl,arakat
yang dilakukan oleh pusat-pusat
pengabdian
atau ker.iasama
pengabdian
yangbersifatmultidisplin.
masyarakat
(4) PembantuRektor.untuk kerjasama
yan-qdilakukanoleh UPT-UPTdan termasuk
peminjarnan
fasilitasyang ada di Rektoratdan bantuanSDM dosenbaik sebagai
pengajar,konsultanmaupunpejabat.
(5) Kerjasama
yangterjalinharusdenganpersetujuan
Rektor.
Pasal4
Rekeningdan Spesimen
(l) Seluruhkontrak/perjanjian
kerjasama
Universitas
Andalasdenganpihak lain harus
menggunakan
RekeningRektor.
(2) CeWBankdraft pencairandanakerjasama
yangadadalamrekeningRektortersebut
ditandatangani
berduayaituolehRektordanPembantu
Rektor2.
(3) Aturanteknispencairan
diaturdalamSOPtersendiri.
Pasal5
Imbalanl\{anajemen
yang diperolehunit kerja di lingkunganUniversitas
Pendapatan
Andalasdari hasil
kedasama
denganpihaklain dipungutimbalanmanajemen
sebagai
berikut:

(l) Sebesar2,5 % (dua koma lirna persen)dari nilai kontrakdiberikankepada
perseorangan
yang menjadipenghubung
aktif pekerjaanke UniversitasAndalas
sebagai
fee.
(2) Dana pengembangan
institusi diambil dari nilai kontrak diberikan kepada
Universitas Andalas untuk pekerjaan penelitian/riset,kaji tindak/riset
pengembangan.
pengabdian/pelayanan
masyarakat,
pelatihan/penatiran.
konsultasi
dan uji/pemeriksaan
di labor/studio/bengkel,
dicatatkan
sebagaiPendapatan
Negara
BukanPajak(PNBP).denganbesaran
sebagai
berikur:
a. Sebesar
6 % untuknilaikontraksampaidenganRp.250juta
b. 3,5% untuknilaikonrrakRp.250juta - Rp. I Milyar
c. 2%ountuk
nilai kontrakdi atasRp. I Milyar
(3) Sebesarl\Yo dar.ipendapatan
bersihyangdiperoiehunit kerja/perseorangan
dalam
pekerjaanproduksi.penjualanproduk/jasa.peminjamanfalilitas, dosei menjadi
konsultan.dosenmenjadipengajardan dosenmenjadipejabatdi lembagaiain,
diberikankepadaUniveritasAndalasdan dicatatkansebagaipendapataoi.q.guru
BukanPajak.
Pasal6
Pembal'aranImbaranManajemendan pendistribusiannya
(l) Imbalanmanajemen
1'angdimaksudpadapasal5 ayat2 dan 3 dicatatkansebagai
PNBP,danpenggunaann\.a
didistribusikan
sebagai
berikut:
a- Sebesar
50%dialokasikan
untukProgramstudiasalstafyangmelaksanakan
kegiatan.
b. Sebesar25% dialokasikanuntuk fakultas, lembaga atau upr yang
melaksanakan
kesiatan.
c. Sebesar
25Yodialokasikan
untukUniversitas.
(2) Dana tersebutditurunkansesuaidenganrencanakegiatanyang masuk
dalam
programkerjatahunan
masing-masing
unit.
(3) Setiapunit kerjaharusmenghitung
sendiriseluruhpendapatan
yangakandipungut
imbalanmanajemennl,a.
(4) Imbalanmanajemen
diakumulasikan
selamasatutahunanggaran.
pasal7
Pendayagunaan
ImbalanManajemen
(l) Dana imbalanmanajemen
yang dialokasikan
untuk tingkat UniversitasAndalas
digunakan
untukmembial,ai
:
a. Programpeningkatan
kualitassumberdayamanusia
b.
Program
bantuan
kesejahteraan/insentifkineria
_
Pengaturan
pendalagunaan
ini ditetapkanoleh Rektor dan disesuaikan
denean
ProgramKerjaTahunan.
(2) Danaimbalanmanajemen
yangdialokasikan
untuktingkatFakultas/Lembaga/UpT,
Jurusan
atauProgramStudidigunakan
untukmembiayai
:
a. ProgramPenguatan
Kelembagaan
b. ProgramPeningkatan
KualitasSumberDa1,a
Manusia
c. ProgramPemeliharaan
Fasilitas
d. ProgramBantuan
Kese.jahteraan/lnsentif
Kinerja
e. ProgramInvestasiSarana
Yang pengaturann)'a
ditetapkanoleh Dekan/KetuaLembaga/Kepala
Upr dan
disesuaikan
denganProgramKerjaTahunan.

(3) Penggunaan
dana imbalanmanajemendilakukandenganprinsip terbuka dan
transparat/akuntabel.
Pasal8
Administrasi
Keuangandan Audit
(l) Setiapunit yangm.elaksanakan
kegiatan
harusmelaksanakan
administrasi
keuangan
yangbakudantertib.
(2) Untukmemenuhi
maksuda)'at(l), setiapunit kerjayangmelaksanakan
kerjasama
harusmenugaskan
seorangBendahara.
(3) Pembukuan
KeuanganKerjasama
bersifattahunansamadengantahun anggaran.
dimulaiI Januariberakhir3l Desember.
(4) Padaakhirtahun.anggaran
dibuatlaporankeuangan
dandihitungbesarnya
imbalan
manajemen
yangharusdisetorkan.
(5) Tim Auditor InternalUnandakanmemeriksa/mengaudit
pembukuandan laporan
keuangan
kerjasama
diseluruh
unitkerja.
Pasal9
Sanksidan Penghargaan
(l) Perseorangan
danunitkerjadilingkungan
Unandyangmelanggar
ketentuandalam
keputusan
ini akandiberisanksisesuai
peraturan
perundangan
yangberlaku.
(2) Perseorangan
dan atau unit kerja ditingkunganUnand lung u.iLontribusi besar
dalampemasukan
imbalanmanajemen
akin diberipenghaigaan
yangmemadai.
Pasall0
Keputusanini berlaku sejak tanggalditetapkandenganketentuanapabila
terdapat
kekeliruan
akandiperbaiki
sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan
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Prof.Dr.lr.H.
MusliarKasim.MS
NrP.l3t 4fi 283
Tembusan:
l.
MendiknasRl di Jakana
2. SesjenDepdiknasdi Jakarta
3. Dekan& PembantuDekandi LingkunganUnand
4
KetuaLembaga.KetuapusatKegiatandanKetuapusatstudi di lingkungan
unand
5. Ka. Laboratorium
di LingkunganUnand
6. Arsip.

