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SURAT KEPUTUSAN REKTOR 
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TENTANG 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
NON AKADEMIK (KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN) 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI 

 
          Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, setelah: 

 
Menimbang : 1. bahwa Universitas Muhammadiyah Kendari memiliki komitemen scara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT); 

2. bahwa pelaksanaan Penjaminan Mutu merupakan tanggung jawab bersama 
seluruh komponen organisasi baik di tingkat Universitas, Biro, Lembaga, 
Fakultas, Program Studi;  

3. bahwa penyusunan SOP Bidang Akademik dan Non Akademik merupakan 
bagian dari pelaksanaan Program Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI-
I) UMK tahun 2011; 

4. bahwa untuk mencapai sasaran Mutu Pendidikan Tinggi, maka perlu 
ditetapkan Dokumen SOP Non Akademik (Kepegawaian dan Keuangan) 
dalam lingkungan UMK sebagai bagian dari dokumen SPMI yang ditetapkan 
dengan SK Rektor; 
 

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 
3. PP No. 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan 
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-

PP/III.B/1.a/1999 tanggal 04 Dzulqa’idah 1419 H/ 20 Pebruari 1999 M 
tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 

5. SK Mendiknas RI No. 149/D/O/2001 tentang Pendirian Universitas 
Muhammadiyah Kendari 

6. Rancangan STATUTA UMK tahun 2011 
7. Peraturan Akademik UMK tahun 2004 
8. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Program Hibah Kompetisi Berbasis 

Institusi (PHK-I) Tahun anggaran 2011 No. 4339/673474/PLK/V/2011 
tanggal 4 Mei 2011 
 

Mengingat : Hasil Rapat Pimpinan UMK pada tanggal 21 Desember 2011 dan Rapat Anggota 
Senat Universitas Pada Tanggal 28 Desember 2011.  

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  
Pertama : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari tentang Pengesahan 

Dokumen SOP Non Akademik (Kepegawaian dan Keuangan) Universitas 
Muhammadiyah Kendari. 

mailto:rektor@umkendari.ac.id


 
 
 
 
 
  

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan 
tersendiri. 
 

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala 
sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan 
sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun 
kekurangan dalam rangka penyempurnaan Dokumen tersebut. 

 
 

Ditetapkan di  : Kendari 
Pada Tanggal  : 03 Shafar 1433 H 
Bertepatan Tanggal  : 28 Desember 
2011 M 
 
Rektor, 
 
 
 
 
Dr. Rifai Nur, M.Hum 
NIP. 19570909 19811 1001 

 

 
Tembusan: 
1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta 
2. Majelis Dikti PP. Muhammadiyah di Yogyakarta 
3. Koordinator Kopertis Wil. IX Sulawesi di Makassar 
4. Koordinator Kopertais Wil VIII Sumapapua di Makassar 
5. PWM Sulawesi Tenggara di Kendari 
6. BPH UMK di kendari 

7. Pimpinan Unit Kerja UMK 
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Kata Pengantar 

 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan tolok ukur atau butir-butir mutu yang 

harus dipenuhi oleh Universitas dan seluruh Unit Kerja di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Kendari sebagai salah satu bentuk wujud nyata seluruh civitas akademika 

dalam mendorong percepatan kemajuan gerak dan mutu pendidikan di lingkungan UMK. 

Terbitnya SOP hendaknya dapat menjadi acuan bagi seluruh stokeholder di lingkungan 

Universitas Muhammadiyah Kendari. Diharapkan pula dengan adanya SOP ini akan memacu 

kesadaran civitas akademika UMK untuk membangun dan mengembangkan institusi ini 

menjadi lebih bermakna di tengah-tengah masyarakat. 

Kita semua berharap bahwa seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Kendari menjadikan SOP sebagai panduan dalam mengambil kebijakan di 

lingkungannya. Hal ini diperlukan agar gerak dan langkah seluruh unit kerja dapat bersama-

sama beriringan menuju capaian yang telah dicita-citakan demi kemajuan UMK. 

Keyakinan kita untuk mendapatkan kualitas yang baik mestilah diiringi dengan 

keseriusan menerapkan aturan main yang telah disepakati, karena dengan aturan main, 

maka semua aktivitas akademis berjalan lancar.  

Semua panduan ini diharapkan menjadi Strategi Pencapaian Universitas 

Muhammadiyah Kendari sebagai aturan main yang dapat dijadikan pedoman untuk 

merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan arah gerak semua unit kerja agar 

tetap seiring sejalan dengan visi dan misi Universitas secara utuh. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

PROSEDUR SPMI 
Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PEMASANGAN IKLAN LOWONGAN KERJA  

1. Tujuan Prosedur Pemasangan iklan lowongan kerja oleh perusahaan-perusahaan yang 

membutuhkan tenaga kerja lulusan Universitas Muhammadiyah Kendari 

merupakan wujud keperdulian Universitas Muhammadiyah Kendari terhadap 

para calon lulusan maupun alumni dalam rangka memudahkan mereka agar dapat 

dengan cepat memperoleh kerja setelah mereka dinyatakan lulus tugas akhir.  

Prosedur Pemasangan iklan lowongan kerja di career center dimaksudkan sebagai 

pedoman bagi seluruh perusahaan agar semua lowongan kerja yang masuk dapat 

di terima oleh career center dan dapat di informasikan ke seluruh mahasiswa 

tingkat akhir ataupun lulusan melalui majalah dinding yang ada di tiap lokasi 

kampus maupun melalui web career center yang dapat diakses oleh seluruh 

mahasiswa maupun lulusan setiap saat di mana saja. 

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Penggunaannya 

 

Iklan lowongan kerja yang dapat dipasang atau dinformasikan pada web career 

center adalah iklan lowongan kerja yang ditujukan bagi alumni/lulusan, iklan 

kesempatan program magang ataupun kerja praktek bagi mahasiswa tingkat akhir 

ataupun mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas praktek kerja lapangan 

(PKL), dimana iklan lowongan kerja tersebut dapat dikirim oleh perusahaan ke 

Career Center Universitas Muhammadiyah Kendari secara langsung melalui pos 

atau melalui email: career@Muhammadiyah Kendari.ac.id. 

 

3.  Standar 

 

 

 

4. Definisi  

1) Iklan lowongan kerja, berisikan informasi lowongan kerja yang ada di 

perusahaan yang membutuhkan tenaga-tenaga fresh graduate maupun yang 

berpengalaman.  

2) Alumni/lulusan,  merupakan mahasiswa yang sudah menyelesaikan masa 

studinya di Universitas.  

3) Program magang, merupakan program kerja kontrak selama 3 bulan bagi 

mahasiswa tingkat akhir/mahasiswa yang sedang praktek kerja lapangan yang 

dapat membantunya dalam menyelesaikan tugas akhirnya.  

4) Kerja praktek, merupakan program kerja kontrak selama 1 tahun bagi 

mahasiswa tingkat akhir/mahasiswa yang sedang praktek kerja lapangan yang 

dapat membantunya dalam menyelesaikan tugas akhirnya.  

 

 

5. Prosedur 

Prosedur yang dilaksanakan dalam pemasangan iklan lowongan kerja adalah:  

1) Perusahaan mengirimkan iklan lowongan kerja beserta surat permohonan 

pemasangan iklan lowongan kerja yang akan diinformasikan di web career 

center melalui pos ke Career Center Universitas Muhammadiyah Kendari, 

GIC UMK Lt.2 Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari, atau melalui fax di 

nomor 0401-3190710 atau melalui  emal ke career@umkendari.ac.id.  

2) Iklan lowongan ditempelkan di mading untuk diinformasikan kepada 
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mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang sedang menunggu sidang, dan 

juga di informasikan melalui web Career Center bagi alumni.  

3) Iklan lowongan diarsip oleh staff career center 

 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang 

menjalankan 

SOP 

 

 

 

7. Bagan alur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Pemasangan Iklan Lowongan Kerja 

 

8. Catatan 

 

 

 

9. Dokumen terkait 

 

1. Form absen karyawan 

2. Form laporan kehadiran karyawan 

3. dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR RECRUITMENT ON CAMPUS 

1. Tujuan Prosedur Recruitment on campus oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga 

kerja lulusan Universitas Muhammadiyah Kendari merupakan wujud keperdulian 

Universitas Muhammadiyah Kendari terhadap para calon lulusan maupun alumni 

dalam rangka memudahkan mereka agar dapat dengan cepat memperoleh kerja 

setelah mereka dinyatakan lulus tugas akhir. Prosedur Recruitment on campus di 

career center dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh perusahaan agar semua 

kegiatan recruitment dapat dikoordinasikan dengan baik antara pihak Perusahaan 

sebagi pencari lulusan (tenaga kerja/SDM) dengan Career Center sebagai 

lembaga di Universitas yang menjadi media (penghubung)  bagi para lulusan 

ataupun mahasiswa tingkat akhir ke dunia kerja (perusahaan). 

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Penggunaannya 

 

Recruitment on campus dapat dilakukan setelah ada persetujuan antara pihak 

Career Center dengan perusahaan secara tertulis (perusahaan membuat surat 

permohonan terlebih dahulu) mengenai waktu, tempat dan jumlah peserta, dan 

pada pelaksanaannya recruitment on campus hanya boleh diikutsertakan oleh 

alumni / lulusan yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Kendari.  

 

3.  Standar 

 

 

 

4. Definisi  

1) Recruitment on Campus, suatu kegiatan test masuk kerja bagi lulusan 

ataupun mahasiswa tingkat akhir yang dilakukan oleh perusahaan yang 

membutuhkan tenaga-tenaga fresh graduate maupun yang berpengalaman 

yang dilakukan di lokasi kampus.  

2) Alumni/lulusan,  merupakan mahasiswa yang sudah menyelesaikan masa 

studinya di Universitas.  

3) Perusahaan / pencari tenaga kerja, merupakan suatu badan/lembaga baik 

swasta maupun pemerintah yang membutuhkan tenaga kerja fresh 

graduate maupun yang berpengalaman.  

 

 

5. Prosedur 

Prosedur yang dilaksanakan dalam pemasangan iklan lowongan kerja adalah:  

1) Perusahaan mengirimkan iklan lowongan kerja beserta surat permohonan 

Recruitment on Campus yang akan diinformasikan di web career center 

melalui pos ke Career Center Universitas Muhammadiyah Kendari, Gd. 3 

Lt.1 Jl. Margonda Raya no. 100 pondok Cina Depok, atau melalui fax di 

nomor 021-7872829 atau melalui  emal ke career@umkendari.ac.id.  

2) Iklan lowongan ditempelkan di mading untuk diinformasikan kepada 

mahasiswa tingkat akhir atau mahasiswa yang sedang menunggu sidang, 

dan juga di informasikan melalui web Career Center bagi alumni.  

3) Iklan lowongan diarsip oleh staff career center.  
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4) Career Center dapat menerima aplikasi lamaran dari para lulusan maupun 

mahasiswa tingkat akhir jika perusahaan mengumumkan pada iklan 

lowongannya untuk menitipkan aplikasi di Career Center, jika tidak 

pelamar dapat mengirimkannya langsung ke perusahaan pemasang iklan 

tersebut.  

5) Career Center menyiapkan hal-hal yang diperlukan selama pelaksanaan 

Recruitment on Campus, mulai dari ruangan, Komputer/laptop,infocus, 

dan microphone.    

6) Pihak Perusahaan dan Career Center berkoordinasi by phone or email 

sampai dengan pelaksanaan Recruitment tersebut.  

 

 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang 

menjalankan 

SOP 

 

 

 

7. Bagan alur 
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8. Catatan 

 

 

 

9. Dokumen terkait 

 

4. Form absen karyawan 

5. Form laporan kehadiran karyawan 

6. dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENERIMAAN DOSEN DAN KARYAWAN UMK 

 
1. Tujuan 

Prosedur 

 
Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan  sistem penerimaan dosen 
dan karyawan dilaksanakan sesuai dengan standar kualifikasi karyawan yang telah 
ditetapkan Universitas Muhammadiyah Kendari. 
 

 
2.   Luas 

Lingkup 
Prosedur 
dan 
Pnggunaa
nnya 

 

 
Ruang lingkup dalam prosedur ini meliputi tatacara penerimaan dosen dan 
karyawan yang melibatkan Pimpinan Universitas, BAU, dan Panitia Penerimaan 
Karyawan.  

Prosedur penerimaan dosen dan karyawan untuk memenuhi kebutuhan 
pemenuhan Sumber Daya Manusia meliputi penyajian informasi mengenai tata cara 
penerimaan karyawan, masuknya surat lamaran, seleksi terhadap pelamar, sampai 
dengan penempatan karyawan untuk memenuhi kebutuhan karyawan  universitas 
Muhammadiyah Kendari. 

 
3.  Standar 
 

 
1. Standar untuk penerimaan karyawan adalah berpendidikan minimal SMP untuk 

tenaga kebersihan dan SMA untuk tenaga administrasi 
2. Untuk tenaga dosen, .... 

 
4. Definisi 

Istilah 
 

Rekruitmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar dengan 
motivas, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi 
kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. 

Seleksi adalah proses dimana universitas memilih dari sekelompok pelamar, orang-
orang yang memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan 
kondisi yang ada saat ini. 

Surat lamaran adalah Surat Lamaran Kerja dan Daftar Riwayat Hidup beserta 
lampiran standar seperti pas foto, foto copy KTP, foto copy ijazah, foto copy 
transkip nilai dan foto copy sertifikat lainnya 
 

 
5. Prosedur 

 
1. Masing-masing unit  kerja melakukan evaluasi kebutuhan karyawan. 
2. Usulan kebutuhan karyawan dimasukan ke BAU 
3. BAU membentuk panitia penerimaan karyawan 
4. Panitia memasang pengumuman penerimaan karyawan di media massa 
5. Panitia menerima, merekap, dan melakukan seleksi kelengkapan berkas 

lamaran calon karyawan 
6. Berkas-berkas lamaran didistribusikan kepada masing unit kerja yang 

membutuhkan untuk diseleksi berdasarkan kebutuhan. 
7. Masing-masing unit kerja mengembalikan berkas lamaran calon karyawan dan 
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hasil seleksi awal kepada panitia penerimaan karyawan 
8. Panitia melakukan pemanggilan terhadap calon-calon karyawan yang telah 

lolos seleksi dari unit-unit kerja untuk mengikuti seleksi tertulis. 
9. Panitia merekap dan me-rangking hasil tes tertulis dan mengelompokkan 

berdasarkan unit kerja masing-masing.  
10. Hasil tes tertulis kemudian disampaikan kepada masing-masing unit kerja, 

untuk ditindaklanjuti terkait calon karyawan yang akan mengikuti seleksi 
wawancara 

11. Laporan dari unit kerja tentang calon-calon karyawan yang akan mengikuti 
seleksi dimasukan kepada panitia penerimaan 

12. Panitia melakukan pemanggilan kepada calon-calon karyawan yang akan 
mengikuti seleksi wawancara 

13. Panitia mengadakan seleksi wawancara dengan pewawancara adalah mereka 
yang ditunjuk melalui SK Rektor 

14. Hasil wawancara diserahkan kepada panitia untuk direkap 
15. Panitia mengundang kepala-kepala unit kerja dalam rapat bersama rektor 

untuk menentukan calon karyawan yang akan diterima. 
16. Rapat memberikan rekomendasi nama-nama yang akan diterima sebagai 

karyawan terhadap panitia penerimaan. 
17. Panitia mengumumkan nama-nama calon karyawan yang lolos seleksi 
18. Panitia memberikan laporan hasil seleksi karyawan kepada BAU. 
19. BAU mengeluarkan surat keputusan pengangkatan karyawan yang 

ditandatangani oleh rektor 
20. SK didistribusikan kepada karyawan baru, unit kerja, dan bagian kepegawaian 

sebagai arsip 
 

 
6.  Klasifikasi 

Pejabat/ 
Petugas 
yang 
menjalan
kan SOP 

 

 
Kepala Unit kerja melakukan evaluasi kebutuhan dosen karyawan dan melakukan 
penilaian terhadap calon-calon karyawan. 
BAU membentuk panitia penerimaan dan mengeluarkan SK pengangkatan dosen 
dan karyawan. 
Panitia penerimaan melaksanakan kegiatan seleksi penerimaan calon dosen dan  
karyawan dan memberikan laporan kepada BAU 
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7. Bagan alur 
Mulai

Unit-unit kerja 

melakukan 

analisis kebutuhan 

karyawan

Unit kerja melaporkan 

kepada BAU terkait 

kebutuhan pegawai

BAU membentuk 

panitia 

penerimaan 

karyawan

Panitia memasang 

pengumuman 

penerimaan karyawan 

di media massa

Panitia menerima, merekap, dan 

melakukan seleksi berkas calon 

karyawan

Unit kerja menyeleksi berkas calon 

karyawan sesuai kebutuhan

Unit kerja mengembalikan dan memberikan 

laporan hasil seleksi awal calon karyawan

Panitia melakukan pemanggilan terhadap calon-
calon karyawan yang telah lolos seleksi dari unit-

unit kerja untuk mengikuti seleksi tertulis

Panitia merekap dan me-rangking hasil tes tertulis 
dan mengelompokkan berdasarkan unit kerja 

masing-masing

Hasil tes tertulis kemudian disampaikan kepada 
masing-masing unit kerja, untuk ditindaklanjuti 

terkait calon karyawan yang akan mengikuti 
seleksi wawancara

Panitia melakukan pemanggilan kepada calon-
calon karyawan yang akan mengikuti seleksi 

wawancara

Panitia mengadakan seleksi wawancara dengan 
pewawancara adalah mereka yang ditunjuk 

melalui SK Rektor

Hasil wawancara diserahkan kepada panitia untuk 
direkap

Panitia mengundang kepala-kepala unit kerja 
dalam rapat bersama rektor untuk menentukan 

calon karyawan yang akan diterima

Rapat memberikan rekomendasi nama-nama yang 
akan diterima sebagai karyawan terhadap panitia 

penerimaan

Panitia mengumumkan nama-nama calon 
karyawan yang lolos seleksi

Panitia memberikan laporan hasil seleksi karyawan 
kepada BAU

BAU mengeluarkan surat keputusan 
pengangkatan karyawan yang 

ditandatangani oleh rektor

SK didistribusikan kepada karyawan 
baru, unit kerja, dan bagian 
kepegawaian sebagai arsip

Berkas-berkas lamaran didistribusikan kepada 
masing unit kerja yang membutuhkan untuk 

diseleksi berdasarkan kebutuhan

Berkas 

Lengkap?

Selesai

Lolos?

Lolos?

Karyawan baru menerima SK 
Pengangkatan sebagai Pegawai 

Ya 

Tidak

Ya 

Tidak

Ya 

Tidak

 

8. Catatan 
 

 

9. Dokumen 
terkait 

1. Form rekap berkas calon karyawan 
2. Form rekap berkas seleksi tertulis 
3. Form rekap berkas seleksi tes wawancara 
4. Format laporan Panitia Penerimaan ke BAU 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENGEMBANGAN DOSEN/KARYAWAN UMK 

 
1. Tujuan Prosedur 

 
Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memastikan  pengusulan dan pengiriman 
karyawan/karyawati untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi 
karyawan/karyawati baik di dalam maupun di luar daerah agar berjalan efektif dan 
efisien serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di UMK. 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Penggunaannya 

 

 

Prosedur ini berlaku pada seluruh Bagian di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

Prosedur pengusulan dan pengiriman karyawan/karyawati  untuk mengikuti pelatihan 
meliputi penyajian informasi mengenai tata cara pengusulan dan pengiriman karyawan 
untuk mengikuti pelatihan. Termasuk di dalam prosedur ini adalah lokakarya, seminar, 
workshop, dan lain-lain. 
 

 
3.  Standar 
 

 
1. Dosen/karyawan yang akan mengikuti program pengembangan dosen/karyawan 

adalah dosen/karyawan yang telah memiliki masa tugas selama minimal 1 tahun 
2. Dosen/karyawan yang telah mengikuti program pengembangan dosen/karyawan 

wajib untuk mengabdi kepada UMK selama 1 tahun ke depan. 

 
4. Definisi  

 
Pelatihan adalah proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk memberi, memperoleh, 
meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja produktivitas, sikap, dan etos 
kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 
kualifikaasi jabatan atau  pekerjaan karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya. 

Kompetensi  adalah kemampuan (pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku) yang 
dimiliki atau sebaiknya dimiliki oleh karyawan/karyawati dalam menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya sehingga tugas dan tanggung jawab yang diembannya dapat 
dijalankan dengan mudah, ikhlas, bermanfaat dan sekaligus memberi hasil yang 
maksimal dan kepuasan baik bagi karyawan/karyawati yang bersangkutan,  maupun 
bagi rekan kerja, dan atasan sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana. 
 

 
5. Prosedur 

 
1. PR I dan PR II memberikan Laporan Penilaian kompetensi karyawan/staf akademik 

dan administrasi 
2. PR I dan PR II memberikan laporan identifikasi/penilaian hasil-hasil yang diinginkan 
3. PR I dan PR II menyusun rencana pengembangan staf administrasi dan staf 

akademik 
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4. Rapat senat mendiskusikan rencana pengembangan staf administrasi dan staf 
akademik 

5. Rektor mengesahan rencana pengembangan staf dan mengajukannya kepada BPH 
6. BPH mengesahkan rencana pengembangan staf 
7. Rencana pengembangan dilaksanakan oleh Rektor 
 

 
6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 
yang menjalankan 
SOP 

 

 
BPH mengesahkan rencana pengembangan dosen/karyawan. 
Rektor mengesahkan Usulan rencana pengembangan dosen/karyawan dan 
mengajukannya kepada BPH untuk mendapatkan pengesahan, dan kemudian 
mengeksekusi pelaksanaannya setelah usulan rencana ini mendapatkan pengesahan 
dari BPH. 
Senat Universitas mendiskusikan usulan rencana pengembangan dosen/karyawan. 
PR I dan PR II mengajukan rencana pengembangan dosen/karyawan. 

 
7. Bagan alur 

Mulai

PR I dan PR II 

memberikan Laporan 

penilaian kompetensi 

karyawan/staf akademik 

dan Administrasi

PR I dan PR II 
memberikan Laporan 
identifikasi/penilaian 

hasil-hasil yang 
diinginkan

PR I dan PR II Menyusun 
rencana pengembangan 
staf akademik dan staf 

administrasi 

Senat Mendiskusikan 
rencana pengembangan 

staf akademik/

administrasi

 rencana pengembangan 
staf disahkan oleh Rektor 

Rencana 
Pengembangan 
Staf diajukan ke 

BPH

BPH 
mengesahkan 
usul rencana 

pengembangan  
pelatihan staf.

Setuju?

Rektor melaksanakan 
Realisasi pengiriman 

pengembangan  
pelatihan 

Selesai

Rencana Pengembangan 

Staf dimasukkan dalam 

agenda rapat senat 

universitas

ya

tidak

 

 
8. Catatan 
 

 

 
9. Dokumen terkait 
 

1. Standardisasi dosen 
2. Standardisasi karyawan 
3. dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR USULAN STUDI LANJUT 

1. Tujuan Prosedur Studi lanjut ke Jenjang Pendidikan S2 maupun S3 untuk Dosen/tenaga   

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Penggunaannya 

 

Prosedur ini berlaku dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Kendari 

(UMK), Meliputi kegiatan inventarisasi & identifikasi dosen yang perlu studi 

lanjut berdasarkan masukan dari masing-masing Fakultas maupun pihak lain 

yang terkait, Koordinasi dengan Pembantu Rektor II, Konfirmasi & 

pemberitahuan ke staf yang bersangkutan, Pelaksanaan pendaftaran & test masuk 

ke Program Studi/Pergutuan Tinggi yang dituju, Pembayaran uang kuliah & 

Pelaksanaan daftar ulang, Pembuatan Surat Perjanjian Studi Lanjut, 

Penandatangan Surat Perjanjian Studi Lanjut, Uang akomodasi/uang buku, 

Monitoring Staf yang Studi Lanjut, Pelaporan staf sudah selesai studi lanjut 

 

 

3.  Standar 

 

1. Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

2. SK MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999  

3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kendari tentang 

Tata Tata Tertib Tenaga Kerja Edukatif/Dosen Tetap/Staf Honorer 

Universitas Muhammadiyah Kendari    

4. Surat Rektor No.   /SK/II.3.AU/D/20…. tentang kewajiban bagi para dosen 

Universitas Muhammadiyah Kendari untuk memasukkan Karya 

Ilmiah/Penelitian minimal 1 (satu) tulisan setiap semester ke Jurnal 

Ilmiahyang terakreditasi oleh Dirjen Dikti 

 

4. Definisi  
 Dosen: pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.   

 Studi lanjut : Studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang 

mengutamakan peningkatan penguasaan dan perluasan wawasan ilmu 

pengetahuan 

 

 

5. Prosedur 

1) Inventarisasi & identifikasi dosen yang perlu studi lanjut berdasarkan 

masukan dari masing-masing Fakultas maupun pihak lain yang terkait. 

2) Konsultasi & koordinasi dengan Pembantu Rektor II sehubungan dengan 

daftar staf yang disetujui untuk studi studi lanjut pada periode tersebut. 

3) Konfirmasi/pemberitahuan kepada staf yang bersangkutan sehubungan 

dengan adanya tugas untuk studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.   

4) Pelaksanaan pendaftaran & test masuk ke Jurusan dari Perguran Tinggi yang 

telah dituju, sesuai kebijakan Universitas. Biasanya penentuannya didasarkan 

atas bidang ilmu staf yang bersangkutan dan pada perguruan tinggi yang 

diakui oleh pemerintah (DIKTI)   
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5) Pengumuman Penerimaan dan rincian pembayaran yang harus dilakukan.  

6) Pembuatan Surat Perjanjian Studi Lanjut Kegiatan ini dilaksanakan setelah 

ada informasi bahwa staf yang studi lanjut sudah diterima di perguruan tinggi 

yang dimaksud.     

7) Pembayaran uang kuliah.    

Dalam hal ini Biro Administrasi Umum & bag. Personalia bekerja sama 

dengan bagian keuangan untuk pelaksanaanya.  

8) Penandatangan Surat Perjanjian Studi Lanjut Hal ini dilakukan hampir 

bersamaan dengan saat pembayaran uang kuliah. Dimana staf terikat dengan 

kontrak 2n +1. 

9) Uang akomodasi/uang buku   

Diberikan setelah staf yang bersangkutan mulai menjali perkuliahan, jumlah 

dan lama pemberian uang tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di 

Universitas Muhammadiyah Kendari.  

10) Monitoring Staf yang Studi Lanjut  

 Staf yang studi lanjut tetap dimonitoring dengan melihat kartu hasil studinya 

atau melihat progress reportnya.  

11) Pelaporan staf sudah selesai studi lanjut. 

Staf yang sudah selesai studi lanjut wajib lapor serta menyerahkan fotocopy 

Ijazah dan transkrip akademik yang telah diperolehnya. Bagi lulusan luar 

negeri harus ada penyetaraan ijazah dari DIKTI.  

 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang 

menjalankan 

SOP 

 

Kepala BAU mengesahkan dan menandatangani laporan kehadiran karyawan 

bulan berjalan. 

Bagian kepegawaian merekap dan membuat laporan kehadiran karyawan 

 

7. Bagan alur 
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8. Catatan 

 

 

 

9. Dokumen terkait 

 

7. Form absen karyawan 

8. Form laporan kehadiran karyawan 

9. dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR  

PENGANGKATAN DOSEN TETAP 

 
1. Tujuan Prosdur 

 
Prosedur pengangkatan doen tetap bertujuan untuk memastikan proses 
pengangkatan tenaga pengajar menjadi dosen tetap sesuai dengan sistm 
mutu yang telah ditetapkan. 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Pnggunaannya 

 

 
Prosedur penerimaan pegawai meliputi penyajian informasi mengenai 
tata cara pngangkatan tenaga pengajar menjadi dosen tetap, dan 
tanggung jawab BPH, Bagian Kepegawaian dan Dosen yang 
bersangkutan. 

 
3.  Standar 
 

 
1. Pengangkatan Dosen Tetap dilakukan berdasarkan kualifikasi 

akademik yang dibuktikan dengan ijazah minimal S2 dalam bidang 
ilmu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Fakultas atau Program 
Studi.  

2. Pengangkatan Dosen Tetap dilakukan untuk memenuhi rasio dosen 
mahasiswa 1 : 20 untuk prodi ekstakta, dan 1 : 30 untuk prodi sosial. 

3. Dosen tetap diangkat berdasarkan hasil evaluasi tenaga pengajar 
oleh mahasiswa dan program studi/fakultas selama 2 semester. 
 

 
4. Definisi Istilah 

 
Dosen Tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai Dosen 
Tetap berdasarkan SK Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas 
Muhammadiyah Kendari. 
 

 
5. Prosedur 

 
1. Dosen yang telah dinyatakan diterima sebagai calon dosen tetap 

menjalani masa percobaan selama 2 semester. 
2. Dosen yang telah menjalani masa percobaan dievaluasi oleh 

mahasiswa dan fakultas. 
3. Dosen yang memiliki kinerja yang baik berdasarkan hasil evaluasi 

mahasiswa diusulkan untuk menjadi dosen tetap UMK. 
4. Biro Kepegawaian menyiapkan konsep SK pengangkatan dosen 

tetap dan menyerahkan kepada BPH. 
5. BPH memeriksa konsep SK, dan menandatangi SK pengangkatan 

dosen tetap. 
6a. SK Pengangkatan Dosen Tetap diserahkan kepada dosen yang 

bersangkutan dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
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6b. Penyimpanan arsip SK Dosen Tetap: 

 1 lembar untuk arsip BPH. 

 1 lembar untuk arsip Biro Kepegawaian 

 1 lembar untuk arsip Biro Keuangan 
7.  Biro Kepegawaian memperbaharui data base dosen tetap 

berdasarkan SK yang dikeluarkan BPH. 

6.  Klasifikasi 
Pejabat/ Petugas 
yang menjalankan 
SoP 

 

Ketua BPH mengeluarkan SK Pengangkatan Dosen Tetap, Bagian 
Kepegawaian menyiapkan SK Pengangkatan Dosen Tetap, dan Dosen 
yang bersangkutan menandatangani Kontrak bersedia menjadi Dosn 
Tetap di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

 
7. Bagan alur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Catatan 
 

 

8. Dokumen terkait 
 

Prosedur ini dilengkapi dengan: 
1. Kontrak Dosen Tetap 

 

Ketua Program Studi menetapkan tim penyusun akreditasi MULAI 

Pendistribusian tugas pada tim akreditasi 

Pengumpulan data yang berkaitan dengan program Studi 

Sinkronisasi berbagai bentuk dokumen dalam laporan akhir 

Pendampingan tim visitasi 

Selesai 

Pembuatan Tor dan rincian anggaran biaya (RAB) 

Penyusunan Evaluasi Diri dan pengisian borang akreditasi serta 

data penunjang lainnya 

Penggandaan laporan akhir dokumen akreditasi 

Penyerahan dokumen akreditasi ke BAN PT 

Persiapan kunjungan atau visitasi 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR  

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA 

 

 
1. Tujuan Prosdur 

 
Prosedur pengangkatan Dosen Luar Biasa bertujuan untuk memastikan 
proses pengangkatan dosen luar biasa sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku di Universitas Muhammadiyah Kendari 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Pnggunaannya 

 

 
Prosedur penerimaan pegawai meliputi penyajian informasi mengenai 
tata cara pengangkatan dosen tetap dan tanggung jawab Rektor, 
Fakultas, Biro Kepegawaian dan Dosen yang bersangkutan. 
 

 
3.  Standar 
 

 
1. Semua pelamar harus memiliki kualifikasi akademik yang 

dibuktikan dengan ijazah minimal S2 dalam bidang ilmu sesuai 
dengan yang dibutuhkan oleh Fakultas atau Program Studi.  

2. Semua pelamar mengajukan melengkapi berkas dengan Surat 
Lamaran, foto copy Ijazah dan Traskrip S1 dan S2, foto copy KTP, 
pas foto ukuran 3 cm x 4 cm sebanyak 2 lembar dan Daftar Riwayat 
Hidup. 
 

 
4. Definisi Istilah 

 
Dosen Luar Biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai 
Dosen LB berdasarkan SK Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari. 
 

 
5. Prosedur 

 
1.  Calon Dosen yang bersangkutan memasukkan berkas 

permohonan ke Bagian Kepegawaian disertai surat permohonan 
yang ditujukan kepada Rektor UMK. 

2. Biro Kepegawaian memeriksa kelengkapan berkas permohonan 
dan menaikkan kepada Rektor. 

3. Rektor memberikan disposisi kepada Dekan Fakultas yang dituju, 
agar mempertimbangkan berkas permohonan Dosen Luar Biasa 
sesuai dengan kebutuhan fakultas. 

4. Fakultas meneruskan berkas yang dinyatakan diterima sebagai 
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Dosen LB di fakultas yang bersangkutan ke Bagian Kepegawaian. 
5. Bagian Kepegawaian membuat konsep SK Pengangkatan Dosen 

LB dan menruskan kepada Rektor. 
6. Rektor mengluarkan SK Pengangkatan Dosen Luar Biasa 
7. Bagian Kepegawaian meneruskan SK ke Fakultas dan arsi 

 
6.  Klasifikasi Pejabat/ 

Petugas yang 
menjalankan SoP 

 

 
Rektor mengeluarkan SK Pengangkatan Dosen LB berdasarkan 
rekomendasi Dekan Fakultas, Dekan memberikan penilaian dan 
pertimbangan terhadap berkas lamaran sesuai dengan kualifikasi yang 
dibutuhkan program studi/fakultas, dan Bagian kepegawaian menerima 
dan mengumpulkan berkas lamaran, membuat kontrak dan 
memperbaharui data base kepegawaian. 
 

 
7. Bagan alur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Catatan 
 

 

 
8. Dokumen terkait 
 

 
Prosedur ini dengan Kontrak Dosen Luar Biasa yang berisi perjanjian 
bahwa dosen yang bersangkutan akan menjalankan kewajibannya 

Mulai Calon Dosen LB memasukkan berkas 
 

Berkas di Verifikasi oleh Bag. 
kepegawaian 
 

Berkas calon Dosen didisposisi oleh Rektor 

ditujukan kepada Dekan 

Dekan meneruskan berkas ke Bagian 

Kepegawaian 

Bagian kepegawaian membuat konsep SK 

Rektor mengeluarkan SK pengangkatan 

Selesai 

Rektor mengeluarkan SK pengangkatan 
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sebagaimana yang tertera di dalam kontrak tersbut. 
 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR  

PENGURUSAN NOMOR INDUK DOSEN NASIONAL 

 
1. Tujuan Prosdur 

 
Prosedur pengurusan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah untuk 
memastikan proses dan syarat pengurusan Nomor Induk Dosen 
Nasional telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada DIKTI dan 
KOPERTIS Wilayah IX, serta ketentuan Universitas Muhammadiyah 
Kendari. 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Pnggunaannya 

 

 
Prosedur pengurusan NIDN meliputi penyajian informasi mengenai tata 
cara pengurusan NIDN, tanggung jawab Biro kepegawaian dan 
dosen/tenaga pengajar yang bersangkutan. 
 

 
3.  Standar 
 

 
Tenaga pengajar atau dosen yang diusulkan untuk mendapatkan NIDN 
adalah tenaga pengajar atau dosen yang tidak terdaftar sebagai dosen 
pada perguruan tinggi lain. 
 

 
4. Definisi Istilah 

 
Nomor Induk Dosen Nasional adalah nomor induk dosen yang 
dikeluarkan olh Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI) bagi setiap dosen 
atau tenaga pengajar yang bekerja pada perguruan tinggi 
 

 
5. Prosedur 

 
1. Dosen Tetap dan Dosen Luar Biasa dapat mengurus NIDN dengan 

persyaratan: 

 SK BPH bagi Dosen Tetap dan SK Rektor bagi Dosen Luar 
Biasa. 

 Foto copy ijazah S1 dan S2 

 Foto copy transkrip nilai S1 dan S2 

 Foto copy KTP 
2. Dosen yang bersangkutan menandatangani Surat Pernyataan 

Kesediaan sebagai Dosen Tetap atau Dosen Luar Biasa. 
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3. Biro Kepegawaian mengumpulkan dan menyimpan berkas dan 
membuat scan copy. 

4. Biro Kepegawaian mengunggah data Dosen Tetap dan Dosen 
Luar Biasa dan mengirim ke Kopertis secara online melalui websit 
DIKTI. 

5. Biro Kepegawaian menunggu hasil update data Kopertis untuk 
mendapatkan NIDN. 

6. Biro Kepegawaian menginformasikan NIDN kepada dosen yang 
bersangkutan. 

 

 
6.  Klasifikasi Pejabat/ 

Petugas yang 
menjalankan SoP 

 

 
Bagian kepegawaian mengumpulkan berkas tenaga pengajar/dosen, 
dan mengunggah data dosen melalui website DIKTI. 

 
7. Bagan alur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Catatan 
 

 

8. Dokumen terkait 
 

 

 

Mulai Dosen mengusulkan NIDN 

Dosen membuat surat pernyataan  
 

Bagian kepegawaian mrngumpulkan berkas 

Bagian Kepegawaian mengirim berkas 

usul NIDN ke KOPERTIS 

Biro kepegawaian menerima hasil verifikasi 

KOPERTIS 

Biro kepegawaian memberi informasi NIDN 

kepada Dosen tersebut 

Selesai 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR USULAN JABATAN FUNGSIONAL DAN 

PENGHITUNGAN ANGKA KREDIT DOSEN 

 

1. Tujuan Prosedur 

 

Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki sistem Usulan 

Jabatan Fungsional Dosen  dan Penghitungan Angka Kredit Dosen   

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Penggunaannya 

 

 

Prosedur ini berlaku dalam lingkup Universitas Muhammadiyah 

Kendari (UMK), meliputi kegiatan identifikasi dosen yang akan 

dihitung angka kreditnya, pembuatan surat pemberitahuan, 

pengumpulan berkas oleh dosen yang bersangkutan, pengelompokan 

dan penyiapan berkas untuk penghitungan awal di tingkat Universitas, 

penyiapan asesoris untuk keperluan penghitungan KUM di Kopertis 

Wilayah IX, penanganan terhadap SK Jabatan Fungsional dosen sudah 

diterima dari Kopertis Wilayah IX atau dari DIKTI 

 

 

3.  Standar 

 

1. Undang-undang RI No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  

2. SK MENKOWASBANGPAN No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999  

3. SK Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Kendari tentang Tata Tata Tertib Tenaga Kerja Edukatif/Dosen 

Tetap/Staf Honorer Universitas Muhammadiyah Kendari    

4. Surat Rektor No.   /SK/II.3.AU/D/20…. tentang kewajiban bagi 

para dosen Universitas Muhammadiyah Kendari untuk 

memasukkan Karya Ilmiah/Penelitian minimal 1 (satu) tulisan 

setiap semester ke Jurnal Ilmiahyang terakreditasi oleh Dirjen Dikti 

 

4. Definisi  
 Dosen: pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.   

 Angka Kredit Dosen: satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau 

akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan 

berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang 

Dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam 

rangka pembinaan karier dalam jabatan fungsional/kepangkatan.  

 Jabatan Fungsional Dosen: merupakan suatu pola untuk 

menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan 

profesionalisme Dosen.  

 Jabatan  fungsional Dosen terdiri atas Dosen pada program 

pendidikan akademik.   Jenjang jabatan Dosen dari yang terendah 
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sampai tertinggi, yaitu :  

a. Asisten Ahli; 

b. Lektor;  

c. Lektor Kepala;  

d. Guru Besar.  

 

5. Prosedur 

1) Inventarisasi & identifikasidosen  yang akan  diusulkan  Jabatan 

Fungsionalnya dan dihitung angka kreditnya yang berdasarkan atas 

masukan dari Fakultas/bagian yang terkait.   

2) Pembuatan dan pendistribusian surat pemberitahuan kepada dosen 

yang akan dihitung angka kreditnya untuk menyiapkan berkas & 

dokumen pribadi yang diperlukan dalam pengusulan Jabatan 

fungsional Dosen dan penghitungan angka kredit dosen ybs.  

3) Pengumpulan dokumen dan berkas yang diperlukan dalam 

pengusulan Jabatan fungsional Dosen dan penghitungan angka 

kredit oleh dosen yang bersangkutan di Biro Administrasi Umum.  

4) Pengelompokan dan penyiapan berkas untuk penghitungan awal 

Angka Kredit Dosen di tingkat Universitas Muhammadiyah 

Kendari. 

5) Penyiapan berkas-berkas pendukung  untuk keperluan pengusulan 

Jabatan Fungsional Dosen dan Penghitungan Angka Kredit Dosen 

di Kopertis Wilayah IX, termasuk minta persetujuan dari  pihak 

Fakultas.  

6) Membuat rekapan & revisi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit  

Jabatan Fungsional Dosen setelah ada penghitungan dari Tim 

Penilai Kopertis.  

7) Setelah SK Jabatan Fungsional Dosen sudah diterima dari Kopertis 

Wilayah IX atau dari DIKTI hal yang dilakukan adalah:   

a. Konfirmasi ke dosen yang bersangkutan,  

b. Konfirmasi ke pihak Fakultas  

c. Konfirmasi ke Bagian Keuangan  

d. Pengeditan data dosen yang bersangkutan  

e. Pengarsipan dokumen yang terkait.  

 

 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang 

menjalankan 

SOP 

 

 

Kepala BAU mengesahkan dan menandatangani laporan kehadiran 

karyawan bulan berjalan. 

Bagian kepegawaian merekap dan membuat laporan kehadiran 

karyawan 
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7. Bagan alur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Catatan 

 

 

 

9. Dokumen terkait 

 

1. Form absen karyawan 

2. Form laporan kehadiran karyawan 

3. dll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai Inventarisasi dan identifikasi Dosen  

Penyampaian perhitungan angka kredit 
kepada Dosen  
 

Pengumpulan Dokumen dan berkas Dosen 

Klasifikasi dan persiapan perhitungan 

tingkat Universitas 

Pengumpulan berkas pendukung usulan jabatan 

fungsional dan disampaikan ke KOPERTIS 

Membuat rekap dan revisi daftar usul penetapan 

angkka kredit jabatan 

Selesai 

Menunggu hasil dari KOPERTIS 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR EVALUASI DOSEN UMK 

 
1. Tujuan Prosedur 

 
Prosedur ini ditetapkan agar Proses Evaluasi Dosen di STKIP Muhammadiyah 
Sorong dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Penggunaannya 

 

 

Prosedur ini berlaku dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Kendari 
(UMK). 
 

 
3.  Standar 
 

 
Evaluasi Dosen dilaksanakan minimal 1 kali selama 1 tahun 

 
4. Definisi  

 

Evaluasi dosen adalah evaluasi melalui kuisioner yang dibuat oleh pihak-
pihak terkait, yang diisi oleh mahasiswa, untuk menilai kinerja dosen UMK.  

Yang dimaksud kinerja dosen adalah evaluasi dalam melaksanakan proses 
belajar mengajar di kelas, metode pengajaran, materi perkuliahan, dan 
media pengajaran. 
 

 
5. Prosedur 

 
1. MONEV-IN membuat Kuisioner Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM) 
2. Kuesioner diverifikasi dan disahkan oleh LPP (Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan) 
3. Kuesioner diperbanyak oleh MONEV-IN dan didistribusikan kepada 

mahasiswa 
4. MONEV-IN mentabulasi kuesioner dan merekap kehadiran dosen 
5. MONEV-IN membuat laporan dan analisis terhadap kuesioner dan rekap 

kehadiran dosen 
6. Laporan diserahkan kepada Fakultas, Pembantu Rektor I, dan BAK untuk 

ditindaklanjuti  

 
6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 
yang menjalankan 
SOP 

 

 
MONEV-IN menyelenggarakan kegiatan evaluasi dosen. 
LPP merevisi dan mengesahkan kuesioner. 
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7. Bagan alur Mulai

MONEV-IN membuat 
Kuisioner Evaluasi 

Proses Belajar Mengajar 
(PBM)

Kuesioner diverifikasi oleh LPP 
(Lembaga Penelitian dan 

Pengembangan)

Kuesioner diperbanyak 
oleh MONEV-IN dan 

didistribusikan kepada 
mahasiswa

MONEV-IN mentabulasi 
kuesioner dan merekap 

kehadiran dosen

MONEV-IN membuat 
laporan dan analisis 

terhadap kuesioner dan 
rekap kehadiran dosen

Laporan diserahkan kepada 
Fakultas, Pembantu Rektor I, 

dan BAK untuk 
ditindaklanjuti 

Revisi?

Kuesioner 
disahkan  oleh 

LPP 

Selesai

Ya

Tidak

 
 
8. Catatan 
 

 

 
9. Dokumen terkait 
 

1. Kuesioner evaluasi dosen 
2. Dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR CUTI DOSEN/KARYAWAN UMK 

 
1. Tujuan Prosedur 

 
Standard Operating Procedure (SOP) Cuti bertujuan untuk menyeragamkan 
prosedur pengurusan cuti bagi pegawai dan dosen di lingkungan Universitas 
Muhamadiyah Kendari  

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Penggunaannya 

 

 
Ruang lingkup dalam prosedur ini meliputi tatacara pengajuan cuti yang 
melibatkan Pimpinan Universitas, BAU, Dekan/Kepala Unit Kerja dan Dosen / 
Karyawan.  
 

 
3.  Standar 
 

 
1. Dosen/karyawan yang boleh mengajukan cuti adalah 

dosen/karyawan yang memiliki masa tugas lebih dari 1 (satu) tahun. 
2. Masa cuti diberikan maksimal selama 12 hari selama satu tahun 
3. Bagi dosen/karyawan perempuan, terdapat cuti khusus melahirkan 

yang diberikan maksimal selama 3 bulan 
 

 
4. Definisi  

 
Permohonan cuti adalah permohonan dosen dan karyawan Universitas 
Muhamadiyah Kendari untuk tidak melaksanakan tugas rutin nya selama 
beberapa hari sesuai permohonan.  

 
5. Prosedur 

 
1. Dosen/karyawan mengajukan permohonan cuti dengan mengisi form 

cuti dosen/karyawan 
2. Dekan/kepala unit kerja menerima permohonan cuti dan memberikan 

persetujuan dengan menandatangani form cuti 
3. Dekan/kepala unit kerja memasukkan form cuti yang telah 

ditandatangani dan diketahui oleh rektor ke Biro Administrasi Umum 
(BAU) 

4. BAU menerima form cuti dan mengecek sisa cuti dosen/karyawan 
5. BAU memberikan konfirmasi masa cuti habis atau tidak.  
6. BAU mengeluarkan Surat Keterangan Cuti,  jika masa cuti belum habis 
7. Surat keterangan cuti disetujui dan ditandatangani oleh Rektor/PR II 
8. Surat Keterangan Cuti  diberikan kepada dosen/karyawan 

bersangkutan. 
9. Surat keterangan cuti diarsipkan oleh bagian kepegawaian 

 

 
6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

 
Rektor/PR II menyetujui dan menandatangani surat keterangan cuti. 
BAU menerima dan mengarsipkan form cuti, mengecek sisa masa cuti 
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yang menjalankan 
SOP 

 

dosen/karyawan, memberikan konfirmasi terkait sisa masa cuti, dan 
mengeluarkan surat cuti. 
Dekan/kepala unit kerja memberikan persetujuan cuti dengan menimbang 
dan melakukan analisa meliputi kepentingan cuti, tanggung jawab 
pekerjaan, masa kerja, dan lain-lain.  

 
7. Bagan alur Mulai

Dosen/

Karyawan 

mengisi form 

cuti

Dekan / Kepala 

Unit Kerja 

menerima dan 

menganalisa 

permohonan cuti 

dosen/karyawan

Setuju??

Dekan / Kepala 

Unit Kerja 

Memberikan 

konfirmasi 

penolakan cuti

Dosen / karyawan 

menerima 

konfirmasi 

penolakan cuti 

Selesai

Dekan / kepala Unit Kerja  

memberikan Persetujuan 

dengan menandatangani 

Form Cuti

Dekan / Kepala Unit 

Kerja Memberikan 

Form Cuti kepada 

Biro Administrasi 

Umum

BAU menerima dan 

mengarsipkan form 

cuti, serta mengecek 

sisa masa cuti 

dosen/karyawan

Surat Keterangan 

Cuti diberikan 

kepada dosen / 

karyawan

Dosen / 

karyawan 

menerima surat 

keterangan cuti

Tidak

Ya

BAU Memberikan 

Konfirmasi Cuti 

Habis

Masa cuti habis?

Ya

Tidak

Dosen / 

karyawan 

menerima 

konfirmasi cuti 

habis

BAU mengeluarkan 

Surat Keterangan 

Cuti

Rektor / PR II 

menandatangai 

Surat Keterangan 

Cuti

 

 
8. Catatan 
 

 

 
9. Dokumen terkait 
 

1. Form Cuti 
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1974 pasal 8.  
3. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1976.  
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhamadiah No. tahun…  
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PERINGATAN DAN PEMBERHENTIAN  

DOSEN DAN KARYAWAN UMK 

 
1. Tujuan Prosedur 

 
Prosedur ini ditetapkan agar proses Peringatan dan Pemberhentian dosen 
dapat berjalan secara efektif dan efisien  

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Penggunaannya 

 

 
Ruang lingkup dalam prosedur ini meliputi tatacara peringatan dan 
pemberhentian dosen yang melibatkan Pimpinan Universitas, BAU, dan 
pihak terkait, dan dosen yang bersangkutan.  

 

 
3.  Standar 
 

 
1. Peringatan diberikan bagi dosen yang melakukan pelanggaran berat. 
2. Pemberhentian dilakukan bagi dosen yang kembali melakukan 

pelanggaran berat setelah diberikan peringatan 

 
4. Definisi Istilah 
 

Peringatan adalah pemberian surat peringatan kepada dosendan karyawan 
yang melakukan pelanggaran sedang. 

Pemberhentian adalah pemberhentian dosen dan karyawan masih tetap 
melakukan pelanggaran setelah diberikan surat peringatan. 
 

 
5. Prosedur 

 
1. Bagian terkait atau bagian kepegawaian memberikan laporan 

kepada unsur pimpinan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 
dosen/karyawan 

2. Unsur pimpinan melakukan cek dan ricek terhadap kejadian aktual  
3. Unsur pimpinan memberikan penilaian dan kategorisasi terhadap 

pelanggaran tersebut, termasuk tindakan yang akan diambil. 
 

 
6.  Klasifikasi 

Pejabat/ 
Petugas yang 
menjalankan 
SOP 

 

 
Bagian terkait memberikan laporan tentang pelanggaran yang dilakukan 
dosen/karyawan kepada unsur pimpinan 
Unsur pimpinan mengecek fakta atau data di lapangan, serta memberikan 
keputusan terkait tindak lanjut yang akan diberikan kepada dosen/karyawan 
bersangkutan. 
BAU mengeluarkan surat peringatan atau surat PHK yang ditandatangani 
oleh unsur pimpinan, dan mengarsip catatan-catatan penting terkait 
dosen/karyawan tersebut. 
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7. Bagan alur 

 Prosedur Peringatan dan Pemberhentian Dosen

D
o

s
e

n
U

n
s
u

r 
P

im
p

in
a

n
K

a
s
ie

.S
D

M
B

a
g

ia
n

 T
e

rk
a

it Memberikan 

Laporan Untuk 

Ditindaklanjuti

Menemukan 

Kesalahan 

Pekerjaan 

Dosen di 

Lapangan

Mulai

Mulai

Menemukan 

Kesalahan 

Administrasi 

Dosen

Membuat Surat 

Peringatan Dosen 

sesuai aturan yang 

berlaku

Memberikan 

catatan pada 

Data Personal 

Dosen dalam 

Data Base 

Dosen

Menghapus 

Data Personal 

Dosen dalam 

Data Base 

Dosen

Membuat Surat 

PHK sesuai 

aturan yang 

berlaku

Mengecek kejadian/ 

data aktual

Memenuhi syarat 

pelanggaran berat
PHK

Pengarahan 

Dosen yang 

bersangkutan 

secara lisan

Menerima Surat 

Peringatan Dosen 

atau Surat PHK

Selesai

Tidak

Tidak

Ya

Ya

 
 
8. Catatan 
 

 

 
9. Dokumen terkait 
 

 
1. Format surat peringatan dosen/karyawan 
2. Format surat pemberhentian dosen/karyawan 
3. Dll  
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Kode:  
 

Tanggal: 
  

PROSEDUR SPMI 

Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENERIMAAN SPP 
 

1. Ruang Lingkup  
 

Prosedur ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab 
dari Biro Keuangan beserta jajarannya yang pengelolaanya 
dikerjakan oleh jajaran terkait dalam Biro Keuangan  

 

2. Tujuan 
 

Prosedur ini dibuat untuk sebagai pegangan atau panduan 
dalam pengelolaan ataupun dalam melakukan kegiatan 
penerimaan SPP pada periode tertentu  
 

3. Standart 
 

 Standart yang digunakan adalah suatu standart yang sudah 
berlaku umum dan biasa dilaksanakan oleh Biro Keuangan 
dalam lingkungan UMK 

 

4. Operational 
 

Operational  kegiatan ini secara langsung merupakan wewenang 
dari Biro Keuangan yang bertanggung jawab penuh dalam 
pengalokasiannya 

 

5. Prosedur 

 

Kegiatan ini dimulai setelah masa penerimaan mahasiswa baru 
(MABA) berakhir,dimana telah terjaring sejumlah mahasiswa 
baru  yang telah dinyatakan lulus dan akan melakukan aktivitas 
perkuliahan.Sebelum aktif kuliah mahasiswa diwajibkan 
membayar sejumlah uang atau SPP guna kelangsungan 
perkuliahannya. 
Adapun prosedur pembayaranya adalah sebagai berikut: 

- Mahasiswa mengambil blanko pembayaran pada 
Biro keuangan sebanyak 4 (rangkap) yang berisi 
(sesuai dengan balanko yang ada), paraf petugas 
bank penerima serta diketahui oleh Biro 
Keuangan untuk dibukukan (jurnal) 

- Mahasiswa mengisi blanko pembayaran 
berdasarkan tahun angkatan,fakultas dan tanggal 
pembayaran   

- Mahasiswa kemudian menyetor ke bank atas 
sejumlah nilai yang tercantum di dalam blanko 
pembayaran tersebut dan harus di paraf oleh 
petugas bank penerima sebagai bukti setoran 
sudah diterima 

- Setelah selesai melakukan pembayaran mahasiswa 
kemudian mendistribusikan blanko pembayaran 
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yang terdiri dari 4 (empat ) rangkap tersebut 
peruntukannya adalah sebagai berikut : 

 Lembar pertama untuk mahasiswa 

 Lembar kedua untuk pihak bank 
penerima(petugas bank) 

 Lembar ketiga untuk Biro Keuangan  

 Lembar ke empat untuk fakultas 
- Biro keuangan menerima lembar ketiga dari 

blanko pembayaran SPP dan dilakukan 
pembukuan sebagai berikut: 

 Dimasukan sebagai bukti penerimaan  
pembayaran SPP dan mencatat sebagai transaksi 
masuk (penerimaan) ke dalam buku jurnal 
penerimaan SPP berdasarkan tanggal 
diterimanya blanko tersebut  sesuai dengan 
jumlah yang tertera dalam blanko tersebut 
(dokumen masuk,file) 

 Sebagai bukti bahwa telah dilakukan 
pembayaran atas dana pembangunan dan untuk 
mengontrol pelunasan dari dana tersebut maka 
lembar ketiga dari blanko pembayaran tersebut 
juga digunakan sebagai bukti kas masuk 
(pembayaran) bagi dana pembangunan yang 
selanjutnya dicatat ke dalam buku besar (No,tgl, 
nama, nim, jumlah byr, keterangan)  

- Pada setiap bulan atau periode tertentu pihak 
Biro Keuangan melakukan konfirmasi atau cros 
cek antara penerimaan dari pihak bank penerima 
melalui  (R/C) dengan penerimaan dari buku 
jurnal pembayaran SPP dan dari buku besar dana 
pembangunan yang telah dibukukan oleh Biro 
Keuangan. 

Hal ini dilakukan untuk menyamakan jumlah 
penerimaan antara pihak bank dan pencatatan pada biro 
keuangan yang selanjutnya akan dijadikan bahan sebagai  
bahan laporan kepada pimpinan 

 

Bagan Alir Prosedur 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biro keu 

jurnal 

BB 

Adm fak 

Blangko SPP 

MHS 
Bank 
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6. Cataan 
 

 Agar setiap bagian yang terkait  melaksanakan prosedur ini 
dengan benar 
 

7. Dokumen Terkait 
 

- Bukti Setoran/blanko slip SPP 
- Buku jurnal penerimaan 
- Buku besar penerimaan dana pembangunan 
- Rekap penerimaan 

- Laporan penerimaan SPP dan dana pembangunan per 
periode 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI Tanggal Revisi:  

 
 PROSEDUR PEMBAYARAN SPP 

 
8. Ruang Lingkup  

 
Prosedur ini merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab dari 
Biro Keuangan beserta jajarannya yang pengelolaanya dikerjakan oleh 
jajaran terkait dalam Biro Keuangan  

 
9. Tujuan 

 
 

Prosedur ini dibuat untuk sebagai pegangan atau panduan dalam 
pengelolaan ataupun dalam melakukan kegiatan penerimaan SPP 
pada periode tertentu  
 

10. Standart 
11.  

 Standart yang digunakan adalah suatu standart yang sudah berlaku 
umum dan biasa dilaksanakan oleh Biro Keuangan dalam lingkungan 
UMK 
 

12. Operational 
13.  

Operational  kegiatan ini secara langsung merupakan wewenang dari 
Biro Keuangan yang bertanggung jawab penuh dalam 
pengalokasiannya 

 

14. Prosedur 

 

Kegiatan ini dimulai setelah masa penerimaan mahasiswa baru (MABA) 
berakhir,dimana telah terjaring sejumlah mahasiswa baru  yang telah 
dinyatakan lulus dan akan melakukan aktivitas perkuliahan.Sebelum aktif 
kuliah mahasiswa diwajibkan membayar sejumlah uang atau SPP guna 
kelangsungan perkuliahannya. 
Adapun prosedur pembayaranya adalah sebagai berikut: 
- Mahasiswa mengambil blanko pembayaran pada Biro keuangan 

sebanyak 4 (rangkap) yang berisi (sesuai dengan balanko yang ada), 
paraf petugas bank penerima serta diketahui oleh Biro Keuangan untuk 
dibukukan (jurnal) 

- Mahasiswa mengisi blanko pembayaran berdasarkan tahun 
angkatan,fakultas dan tanggal pembayaran   

- Mahasiswa kemudian menyetor ke bank atas sejumlah nilai yang 
tercantum di dalam blanko pembayaran tersebut dan harus di paraf 
oleh petugas bank penerima sebagai bukti setoran sudah diterima 

- Setelah selesai melakukan pembayaran mahasiswa kemudian 
mendistribusikan blanko pembayaran yang terdiri dari 4 (empat ) 
rangkap tersebut peruntukannya adalah sebagai berikut : 

 Lembar pertama untuk mahasiswa 

 Lembar kedua untuk pihak bank penerima(petugas bank) 

 Lembar ketiga untuk Biro Keuangan  

 Lembar ke empat untuk fakultas 
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- Biro keuangan menerima lembar ketiga dari blanko pembayaran SPP 
dan dilakukan pembukuan sebagai berikut: 

 Dimasukan sebagai bukti penerimaan  pembayaran SPP dan 
mencatat sebagai transaksi masuk (penerimaan) ke dalam buku 
jurnal penerimaan SPP berdasarkan tanggal diterimanya blanko 
tersebut  sesuai dengan jumlah yang tertera dalam blanko tersebut 
(dokumen masuk,file) 

 Sebagai bukti bahwa telah dilakukan pembayaran atas dana 
pembangunan dan untuk mengontrol pelunasan dari dana 
tersebut maka lembar ketiga dari blanko pembayaran tersebut juga 
digunakan sebagai bukti kas masuk (pembayaran) bagi dana 
pembangunan yang selanjutnya dicatat ke dalam buku besar 
(No,tgl, nama, nim, jumlah byr, keterangan)  

- Pada setiap bulan atau periode tertentu pihak Biro Keuangan 
melakukan konfirmasi atau cros cek antara penerimaan dari pihak bank 
penerima melalui  (R/C) dengan penerimaan dari buku jurnal 
pembayaran SPP dan dari buku besar dana pembangunan yang telah 
dibukukan oleh Biro Keuangan. 

Hal ini dilakukan untuk menyamakan jumlah penerimaan antara 
pihak bank dan pencatatan pada biro keuangan yang selanjutnya 
akan dijadikan bahan sebagai  bahan laporan kepada pimpinan 

15. Bagan Alur 
Prosedur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16. Cataan 
 

 Agar setiap bagian yang terkait  melaksanakan prosedur ini dengan benar 
 

17. Dokumen 
Terkait 
 

- Bukti Setoran/blanko slip SPP 
- Buku jurnal penerimaan 
- Buku besar penerimaan dana pembangunan 
- Rekap penerimaan 

- Laporan penerimaan SPP dan dana pembangunan per periode 
 

 
 
 
 
 

  

Biro keu 

BB 

Adm fak 

MHS Bank 

jurnal 

Blangko SPP 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

PROSEDUR SPMI Tanggal Revisi:  

 
PENERIMAAN KAS MAHASISWA 

 

1. TUJUAN :   
 

Prosedur disusun dengan tujuan : 

a Sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melakukan proses 
pembayaran SPP/IPP 

b Untuk memudahkan dalam pelayanan bagi mahasiswa dan bagian 
keuangan dalam menjalankan aktivitasnya. 

2. RUANG LINGKUP: 

 

Prosedur Penerimaan kas mahasiswa ini merupakan unsur penerimaan kas 
pokok di Perguruan Tinggi. Prosedur ini melibatkan unsur Mahasiswa,Pihak 
Bank dan Pihak akuntansi pada Biro Keuangan yang langsung bertanggung 
jawab terhadap kelancaran prosedur Penerimaan Kas  Mahasiswa. 

3. CUAN/REFERENSI 

 

Daftar dokumen yang dijadikan acuan adalah: 
- Blanko slip setoran ke bank 
- Bukti Penerimaan Kas 
- Rekap kas harian 

4. DEFINISI : 

 

- Slip setoran ke bank adalah blanko yang harus diisi berdasarkan 
nilai IPP dari mahasiswa yang bersangkutan sebanyak empat 
rangkap dengan No.Rek.Rektor 

- Slip setoran harus diotorisasi maksunya harus diketahui oleh pihak 
yang menerima kas dari mahasiswa 

- Bukti penerimaan kas adalah blanko yang di buat atau diisi oleh 
petugas yang berwenang sesuai dengan nilai dari Slip Setoran  

5. PENANGGUNG JAWAB: Prosedur Penerimaan Kas Mahasiswa ini merup akan tanggung jawab Biro 
Keuangan 

6. RINCIAN PROSEDUR :  
 

1. Mahasiswa mengambil slip setoran pada Biro Keuangan dengan 
Nomor Rekening Rektor sebanyak 4 lembar 

2. Mahasiswa mengisi dengan lengkap slip setoran dan menyetorkan 
ke bank 

3. Bank menerima kas dari mahasiswa dan mengotorisasi slip setoran 
bank 

4. Bank mendistribusikan slip setoran yang telah diotorisasi kepada 
mahasiswa (slip 1), Bank untuk arsip (slip 2) dan urusan pelayanan 
(slip3 dan 4 ) 

5. Dari seluruh slip yang terkumpul, urusan pelayanan membuat rekap 
kas harian dalam bukti penerimaan kas rangkap 3 

6. Bukti penerimaan kas oleh urusan pelayanan didistribusikan ke 
urusan akuntansi (slip 4 dan Bukti Penerimaan Kas 2) sebagai dasar 
pencatatan,urusan anggaran (slip 3 dan BPK 1)sebagai dasar 
pencatatan dan urusan pelayanan (BPK3) untuk diarsipkan 
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7. Alur Prosedur 

 

 

8. Dokumentasi 
 

Hasil yang diharapkan dari prosedur ini adalah: 

- Rekapan kas harian 
- Jumlah anggaran pendapatan universitas 
- Rekapan per fakultas (perjurusan dan angkatan) 
- R/C (rekonsiliasi Bank) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

 

 

Ambil slip di biro 

keuangan 

Slip 1 Otorisasi  

Bank 

 

Slip 1 

otorisasi 

bank 

Menerima 

kas dan 

mengotorisa

si 

Fakultas(4) 

Biro Keu (3) 

Bank (2) 

Slip untuk 

mahasiswa 

Slip ke 3 

untuk Biro 

Keu 

Rekap kas harian 

untuk seluruh 

fakultas 

Bpk Ke Faklt(3) 

Bank 
Biro Keu. 

Urusan 

pelayanan 

Bpk Ke aknt(2) 

Bpk untuk 

pencatatan (1) 

Bpk u/ 

aktnsi (2) 

Proses 

akuntansi 

/urusan 

anggaran 

Arsip 
r

e 

Bpk u/ 

fklt(3) 

Rekonsilisi 

bank 

Membuat 

rekap per 

jurusan/an

gktan 

Slip (4) 

Fakultas 

     selesai 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

K A S   UMUM 

1.  Ruang Lingkup  Prosedur ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab penuh 
Kepala  Biro Keuangan beserta jajarannya yang pelaksanaannya 
dikerjakan dan diawasi langsung oleh Kepala Biro selaku 
penanggung jawab penuh dari pekerjaan ini. 

 

2.  Definisi 
 

 Kas umum adalah suatu pencatatan yang dilakukan atas segala 
bentuk kegiatan transaksi yang terjadi setiap hari  dalam lingkup 
UMK pada khususnya baik penerimaan maupun pengeluaran. 
 

3. Tujuan 
 

Prosedur ini dibuat sebagai suatu sistem  baku yang berlaku di 
lingkungan UMK dengan tujuan sebagai berikut : 

 Agar tertib administrasi keuangan 

 Melakukan pencatatan dengan baik dan benar 

 Agar dapat memperoleh data yang akurat dalam membuat 
laporan keuangan 

 Memudahkan dalam pemeriksaan  
 

3.  standart 
 

 Standart yang digunakan adalah suatu standart yang sudah berlaku 
umum dan biasa dilaksanakan oleh Biro Keuangan dalam 
lingkungan UMK 

 

4. Prosedur 
 

4.1   Kegiatan atau pencatatan ini dilakukan oleh orang yang 
ditunjuk sebagai pemegang buku kas umum dan melakukan 
pencatatan atas segala transaksi atau kejadian yang terjadi 
setiap hari baik itu berupa penerimaan maupun pengeluaran 
yang terjadi tanpa melihat besarnya nilai dari transaksi 
tersebut. 

4.2 Setiap transaksi yang terjadi harus dibuatkan bukti kas atau 
kwitansi yang disetujui atau diketahui langsung oleh Ka.Biro 
Keuangan dalam 3 (tiga) rangkap: lembar ke-1 untuk 
pertanggung jawaban,ke-2 untuk bendahara,ke-3 untuk bagian 
pembukuan (kas umum) 

4.3 Dalam pengelolaannya, fisik uang dipegang oleh bendahara 
sementara bagian pembukuan hanya mencatat segala transaksi 
yang terjadi untuk keperluan laporan setiap periode tertentu 

4.4 Berdasarkan data yang ada pada bagian pembukuan (buku kas 
umum) Ka.Biro Keuangan lalu membuat laporan secara 
keseluruhan mengenai penerimaan dan penggunaan dana yang 
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dikelola oleh Biro Keuangan 
    
Adapun proses kegiatannya (pencatatannya)adalah sebagai berikut: 

 Bendahara sebagai pemegang kas atas persetujuan pimpinan 
(Ka.Biro) melakukan penarikan uang di bank sesuai kebutuhan 
anggaran (dokumen,file) 

 Bendahara lalu membuatkan bukti kas masuk dengan Bukti slip 
penarikan dari bank sebagai lampiran, kemudian mencatat ke 
dalam buku  jurnal sebagai penerimaan kas masuk (dokumen,file) 

 Bagian pembukuan menerima lembar ketiga kemudian mencatat 
ke dalam buku kas umum sebagai penerimaan kas pada sisi debet 
(dokumen,file) 

 Setiap bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara harus 
dengan bukti kas atau kwitansi yang mendapat persetujuan 
langsung dari Ka.biro Keuangan dan langsung dicatat ke dalam 
buku jurnal umum (dokumen,file) 

 Lembar ke-3 dari transaksi pengeluaran tersebut kemudian dicatat 
ke dalam buku kas secara terperinci pada sisi kredit 
(dokumen,file) 

 Selanjutnya oleh bagian pembukuan dipindahkan lagi kedalam 
masing – masing buku besar yang terdiri dari: no,tgl 
buku,uraian,debet,kredit,saldo untuk memudahkan dalam 
pembuatan laporan 

 Setiap ahir bulan atau pada masa periode yang disepakati 
dilakukan pencocokan (cros-cek) antara saldo yang terdapat pada 
buku kas umum dan jumlah fisik saldo yang ada pada bendahara 
sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Ka.Biro Keuangan. 

 

5  Proses 
pembukuan : 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Catatan 
 

 Agar setiap bagian yang terkait  melaksanakan prosedur ini dengan 
benar 

7. Dokumen 
Terkait 

- Bukti kas masuk dan keluar 
- Buku jurnal umum  
- Buku besar 
- Buku bank 
- Rekap penerimaan dan pengeluaran 
- Laporan ahir bulan (rutin) 
- Dokumen pendukung lain 

 

Bukti kas 

masuk 

Jurnal 

umum 

Bank Bendahara 

pembukuan 

buku 

Kas umum 

s 

u 
Buku 

besar 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Kode:  

 

Tanggal: 

  

PROSEDUR SPMI 
Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENGELUARAN DAN PENGISIAN KAS KECIL 

 

1. TUJUAN :   

 

Prosedur disusun dengan tujuan : 

 

c Sebagai panduan dalam melakukan proses pengeluaran dan 
pengisian kembali kas kecil 

d Untuk membatasi dan menertibkan pengelolaan kas besar  
e Agar masing – masing yang membutuhkan (fakultas atau 

lainnya) memperoleh dana untuk melakukan aktivitasnya 
 

2. RUANG LINGKUP: 

 

Prosedur Pengeluaran dan Pengisian Kas Kecil ini merupakan bagian 
dari kas besar yang melibatkan unsur Fakultas (pihak yang 
membutuhkan), Kasir kas kecil, Kas besar dan bagian Akuntansi 
Keuangan  

 

3. ACUAN/REFERENSI 

 

Daftar dokumen yang dijadikan acuan adalah: 

- Permintaan Dana (kas bon) 
- Bukti kas keluar 
- Bukti pembelian barang (Nota) 
- Laporan Kas Kecil 

 

4.DEFINISI : 

 

- Permintaan Dana (kas bon) adalah permintaan yang 
diajukan oleh pihak yang membutuhkan (fakultas atau 
lainnya)  

- Bukti kas keuar adalah blanko yang dibuat oleh kasir untuk 
mengeluarkan dana dari kas kecil 

- Bukti Pembelian (Nota) adalah bukti yang diperoleh setelah 
pihak penerima kas kecil (fakultas atau lainnya) melakukan 
proses pembelian 

- Laporan kas kecil adalah seluruh daftar pengeluaran yang 
telah dilakukan dan dibukukan oleh penerima kas kecil 
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5. PENANGGUNG JAWAB: Prosedur ini diketahui dan disetujui oleh Biro Keuangan dan Kasir 
kas besar (bendahara) selaku Pemberi kas 

 

6. RINCIAN PROSEDUR :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pada pengeluaran Kas Kecil, yang  membutuhkan 
mengisi Kas Bon yang selanjutnya diberikan ke  Kasir 
Kas Kecil 

2. Berdasarkan Kas Bon  yang diterima, Kasir Kas Kecil 
membuat bukti kas keluar dan mengeluarkan sejumlah 
kas yang diminta . 

3. Setelah menandatangani bukti kas keluar, Pihak yang 
membutuhkan menerima kas, dan membelanjakan 
uang tersebut. Pada saat melakukan transaksi, Pihak 
yang membutuhkan memperoleh Faktur Pembelian 
(nota) dari Supplier (toko), yang langsung dibukukan 
sebagai pengeluaran oleh pihak Yang membutuhkan.  

4. Setelah Kas sudah mencapai jumlah minimum yang 
telah ditentukan, pihak yang menggunakan kas kecil 
mengumpulkan semua transaki beserta bukti-bukti dan 
melaporkannya kepada Kasir Kas Kecil. 

5. Kasir Kas Kecil mengumpulkan Bukti-Bukti yang ada dan 
menerbitkan Laporan Kas Kecil sebanyak 2 lembar dan 
langsung didistribusikan :  
Lembar 1. bersama-sama dengan Bukti-Bukti 
Pembelian (nota)diberikan ke Kasir Kas Besar 

Lembar 2. diarsip. 

6. Kasir Kas mencocokkan antara Bukti-Bukti yang 
diterima dengan Laporan  Kas kecil .Setelah  dirasa 
cocok dan sesuai, Kasir Kas mengeluarkan sejumlah 
uang tertentu untuk  diberikan ke Kasir Kas Kecil serta 
menyiapkan Bukti Kas Keluar 2 lembar. 

7. Kasir Kas Kecil menerima uang (untuk pengisian 
kembali) yang telah ditentukan dan menandatangani 
Bukti Kas Keluar. Berdasarkan  kas diterima, Kasir Kas 
Kecil mencatatnya dalam  Buku Kas Kecil. 

8. Bukti  Kas Keluar (2 lembar) didistribusikan : 
Lembar 1.   Dipakai dasar pencatatan ke Buku Kas/Bank 

yang selanjutnya diarsip. 

Lembar 2.  Bersama-sama dengan Laporan Kas Kecil 
diberikan ke bagian Akuntansi Keuangan 
untuk dipakai dasar pencatatan ke Jurnal 
Kas Keluar dan secara periodik 
berdasarkan Jurnal ini diposting ke Buku 
Besar, kemudian kedua formulir tersebut 
diarsip.  
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7. Alur Prosedur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dokumentasi Hasil (dokumen) yang diperoleh dari prosedur ini adalah: 

- Laporan Kas Kecil  
- Bukti Kas Keluar 
- Jurnal Kas Keluar 
- Buku Besar 

 

 

 

 

 

 

Kasir kas kecil mencatat uang keluas di 

buku kas kacil 

Mulai 
Kasir menerima isian kas bon 

Kasir membuat bukti kas keluar 
 

kas diterima dan dibelanjakan 

kemudian diperoleh faktur pembelian 

Semua bukti transaksi dikumpulkan 

kepada kas kecil 

Kas kecil membuat laporan  

Kasir kas kecil mencocokkan laporan 

dengan bukti bayar 

Selesai 

Bukti kas kecil didistribusikan ke akuntan 

keuangan dan buku kas/ Bank. 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Kode:  

 

Tanggal: 

  

PROSEDUR SPMI 
Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR DAN HUTANG 

 

1. TUJUAN :   

 

Prosedur disusun dengan tujuan : 

a. Sebagai panduan dalam melakukan proses pengadaan 
(pembelian) barang ATK 

b. Untuk menyesuaikan antara daftar stock barang dengan 
keperluan pengadaan barang pada masing – masing fakultas 

c. Untuk melakukan proses pencocokan antara jumlah barang 
yang dipesan dengan fisik barang yang datang 

2. RUANG LINGKUP: 

 

Prosedur ini merupakan prosedur rutin yang dilakukan di  Perguruan 
Tinggi.  

Prosedur ini melibatkan unsur Supplier, pengadaan barang 
(pembelian), dan penerima barang (pemesan)   

3. ACUAN/REFERENSI 

 

Daftar dokumen yang dijadikan acuan adalah: 

- Kartu Stock barang (daftar stock) 
- Daftar permintaan barang 
- Order pembelian (faktur pembelian) 
- Laporan penerimaan barang 

 

4.DEFINISI : 

 

- Kartu Stock Barang adalah kartu yang berisi sisa stock yang 
tersedia di gudang 

- Daftar permintaan barang adalah suatu daftar yang dibuat 
berdasarkan permintaan dan sisa stock yang ada di gudang 

- Order pembelian adalah daftar barang yang siap untuk 
dipesan kepada Supplier 

- Laporan penerimaan barang adalah daftar yang dibuat setelah 
dilakukan pencocokan antara barang yang dipesan dengan 
barang yang diterima  

5. PENANGGUNG JAWAB: 

 

Prosedur Pengadaan barang ATK ini diketahui dan disetujui oleh 
Pembantu Rektor II sebagai yang mengotorisasi daftar permintaan 
barang. 
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6. RINCIAN PROSEDUR :  

 

PROSEDUR PEMBELIAN , PENERIMAAN ALAT    TULIS  KANTOR  DAN 
HUTANG 

 

1. Bagian  pengajaran fakultas, akademi dan unit kelembagaan di 
lingkungan universitas atau bagian-bagian yang memerlukan, 
membuat Permintaan Barang alat tulis kantor (ATK) berdasarkan 
stock minimum ATK yang ditentukan atau jumlah kebutuhan yang 
mana  Permintaan Barang ATK tersebut di berikan  ke bagian 
Pembelian. 

 

2. Bagian  pembelian (pengadaan barang)  menerima Permintaan  
Barang  ATK. Selanjutnya mencocokan dengan  Kartu Persediaan. 
Apabila sesuai, Permintaan Barang ini diberikan  Pembantu Rektor 
II untuk disetujui. 

 

3. Setelah disetujui oleh Pembantu  Rektor II, Permintaan barang ini 
diberikan kembali ke bagian Pembelian(pengadaan barang) untuk 
dibuat order pembelian  rangkap 4, dan langsung  didistribusikan : 
Lembar 1 diberikan ke Supplier yang fungsinya untuk memesan 

barang tertentu. 

Lembar 2 diberikan ke bagian  pemesan yang digunakan sebagai 
pencocokan apabila  barang datang dan selanjutnya 
dapat dipakai sebagai  dasar pencatatan ke Kartu 
Persediaan. 

Lembar 3  diberikan kebagian  Penerimaan  Barang  yang dipakai 
sebagai pencocokan apabila barang datang. 

Lembar 4 dipakai dasar pencatatan oleh bagian pembelian untuk 
membuat laporan pembelian. 

 

4. Berdasarkan nota pesanan yang diterima  pihak Supplier 
mengirimkan  barang ke universitas dalam hal ini barang yang 
diterima oleh bagian Penerimaan Barang. 

5. Setelah barang diterima, bagian Penerimaan  Barang 
mencocokkan dengan Faktur Pembelian dan Order Pembelian. 
Setelah dirasa cocok Faktur Pembelian  ditanda tangani, dan 
setelah itu lembar 1 dikembalikan ke Supplier sedangkan lembar 2 
bersama-sama  dengan order pembelian diberikan ke Kasir dan  
nantinya akan dilanjutkan ke Prosedur Pengeluaran Kas/Bank  

6. Setelah barang  diterima barang tersebut  diberikan  kepada 
pemesan, dan pemesan dapat mencocokkan antara fisik dengan 
Order  Pembelian. Setelah cocok berdasar  jumlah fisik barang 
yang diterima, bagian pemesan ini mencatat jumlah tersebut pada 
Kartu Stock Barang . 

7. Pada setiap  periode, Bagian Pembelian menerbitkan Laporan 
Pembelian, sedangkan Bagian Penerimaan Barang menerbitkan 
Laporan Penerimaan Barang yang kesemuanya langsung diberikan 
ke bagian Akuntansi Keuangan / Administrasi Dan Umum yang 
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akan digunakan dasar pencatatan Jurnal Pembelian  dan 
berdasarkan  Jurnal Pembelian  secara periodik akan diposting ke 
Buku Besar sedangkan kedua formulir tersebut diarsip. 

 

7. Dokumentasi 

 

Hasil (dokumen) yang diperoleh dari prosedur ini adalah: 

- Daftar Pembelian (faktur pembelian)  
- Laporan penerimaan barang 
- Jurnal pembelian (hutang) 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENGGAJIAN STAF DAN KARYAWAN UMK 

 
1. Tujuan Prosedur 

 
Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki sistem penggajian. 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Penggunaannya 

 

 

Prosedur ini berlaku dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Kendari 
(UMK). 
 

 
3.  Standar 
 

 
1. Penggajian dilakukan setiap tanggal 29 setiap bulan nya 
2. Gaji terdiri atas gaji pokok dan uang makan/lauk-pauk 
3. Gaji pokok disesuaikan dengan jenjang pendidikan dan masa kerja aktif 

dosen dan karyawan 
4. Standar gaji pokok untuk jenjang S1 adalah Rp650.000,00 
5. Standar gaji pokok untuk jenjang S2 adalah Rp750.000,00 
6. Standar uang lauk-pauk adalah Rp8000,00/hari 
7. Uang lauk-pauk dihitung berdasarkan kehadiran pegawai/karyawan 

setiap bulannya, mulai tanggal 26 bulan lalu hingga tanggal 25 bulan 
berjalan. 

 
4. Definisi  

 

Penggajian adalah pembayaran hak keuangan dosen/karyawan yang 
dilakukan setiap tanggal 29 setiap bulannya 
 

 
5. Prosedur 

 
1. Bagian Kepegawaian merekap absen/daftar hadir pegawai dari tanggal 

25 bulan sebelumnya hingga tanggal 26 bulan berjalan 
2. Bagian Kepegawaian membuat laporan kehadiran karyawan 
3. Kepala BAU menandatangani laporan kehadiran karyawan 
4. Laporan kemudian diteruskan kepada biro keuangan sebagai dasar 

penggajian, kepala unit kerja sebagai evaluasi karyawan, dan 
kepegawaian sebagai arsip 

 

 
6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 
yang menjalankan 
SOP 

 

 
Kepala BAU mengesahkan dan menandatangani laporan kehadiran 
karyawan bulan berjalan. 
Bagian kepegawaian merekap dan membuat laporan kehadiran karyawan 
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7. Bagan alur 

Mulai

Bagian Kepegawaian 

merekap absen karyawan 

mulai tanggal 26 bulan 

sebelumnya sampai 

tanggal 25 bulan ini.

Bagian Kepegawaian 

membuat laporan 

kehadiran karyawan 

Kepala BAU memeriksa 

dan menandatangani 

Laporan Kehadiran 

Karyawan

Laporan Kehadiran 

diserahkan kepada 

Biro Keuangan

Dari bagian kepegawaian, 

Laporan Kehadiran 

Karyawan diserahkan 

kepada Kepala Unit Kerja

Kepala Unit Kerja 

Menerima Laporan 

Kehadiran Karyawan

Laporan Kehadiran 

Karyawan diarsipkan 

oleh Bagian 

Kepegawaian

Selesai

Diterima??

Ya

Tidak

Ya

 
 
8. Catatan 
 

 

 
9. Dokumen terkait 
 

1. Form absen karyawan 
2. Form laporan kehadiran karyawan 
3. dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
KENDARI 

Nomor SOP : 
 

Tanggal ditetapkan: 
  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENGGAJIAN DOSEN UMK 

 
1. Tujuan Prosedur 

 
Prosedur ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki dan memperjelas 
sistem penggajian dosen UMK. 
 

 
2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 
Penggunaannya 

 

 

Prosedur ini berlaku dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Kendari 
(UMK). 
 

 
3.  Standar 
 

 
1. Penggajian dosen dilakukan setiap akhir semester, setelah 

pelaksanaan ujian akhir semester. 
2. Standar gaji untuk dosen dengan jenjang pendidikan S1 adalah 

Rp40.000,00/SKS,  
3. Standar gaji pokok untuk jenjang pendidikan S2 adalah 

Rp45.000,00/SKS 
4. Standar gaji pokok untun dosen dengan jenjang pendidikan S3 

adalah Rp50.000,00/SKS 

 
4. Definisi  

 

Penggajian dosen adalah pembayaran hak keuangan dosen atas kegiatan 
pendidikan dan pengajaran di kelas. 
 

 
5. Prosedur 

 
1. Fakultas membuat laporan rekap dan melakukan perhitungan gaji 

dosen di fakultas masing-masing 
2. Laporan rekap dan penghitungan gaji dosen disetujui dan 

ditandatangani oleh dekan fakultas terkait 
3. Laporan dimasukkan ke biro keuangan 
4. Biro keuangan melakukan verifikasi pembayaran gaji dosen 
5. Rektor menyetujui pembayaran 
6. Gaji dosen dibayarkan melalui fakultas 
7. Fakultas melakukan pembayaran gaji dosen 
8. Dosen menerima pembayaran gaji. 

 

6.  Klasifikasi 
Pejabat/ Petugas 
yang menjalankan 
SOP 

 

Rektor menyetujui pembayaran gaji  
Biro Keuangan melakukan verifikasi atas laporan dari fakultas 
Dekan menyetujui dan menandatangani laporan rekap gaji dosen. 
Petugas fakultas membuat laporan rekap dan mengumpulkan data terkait 
dengan gaji dosen, dan melakukan pembayaran gaji dosen. 
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7. Bagan alur Mulai

Fakultas membuat laporan rekap 
dan melakukan perhitungan gaji 

dosen di fakultas

Laporan rekap dan penghitungan 
gaji dosen diberikan kepada 
dekan untuk disetujui dan 

ditandatangani

Laporan dimasukkan ke 
biro keuangan

Biro keuangan 
melakukan verifikasi 

pembayaran gaji 
dosen

Rektor menyetujui 
dan menandatangani  

pembayaran

Fakultas menerima 
pembayaran gaji dosen

Dosen menerima 
pembayaran gaji.

Selesai

Setuju??

Lolos 

verifikasi?

Biro keuangan 
melakukan 

pembayaran melalui 
fakultas

Biro keuangan 
melaporkan kepada 

rektor untuk disetujui

Fakultas melakukan  
pembayaran gaji dosen

Ya

Tidak

Tidak

Ya

 
 
8. Catatan 
 

 

 
9. Dokumen terkait 
 

1. Form rekap gaji dosen 
2. dll 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN RUTIN 

 

 

1. Tujuan Prosdur 

 

Prosedur penyusunan anggaran bertujuan memberikan penjelasan 

mengenai persyaratan, tata cara dan tahapan pelaksanaan anggaran yang 

berlaku di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

 

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Pnggunaannya 

 

 

SOP Pelaksanaan Anggaran meliputi pencairan anggaran rutin (pokok) 

 

 

3.  Standar 

 

1. Pengajuan pencairan anggaran hanya bisa dilakukan setelah 

RAPB ditetapkan oleh senat Universitas Muhammadiyah 

Kendari (UMK) dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP 

Muhammadiyah dan sudah disosoalisasikan sampai tingkat 

sub unit kerja. 

2. Pengajuan pencairan anggaran hanya dapat dilakukan oleh 

pimpnan unit kerja satu bulan sebelum periode triwulan 

anggaran berikutnya dengan menggunakan 1 formulir SPP 

untuk anggaran rutin dan 1 formulir SPP untuk anggaran 

non rutin. 

3. Penerimaan pencairan anggaran dapat dilakukan (nominal 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing PTM): 

1) Dengan transfer bank untuk nilai nominal pencairan 

anggaran di atas Rp. 10.000.000,00 

2) Diambil secara langsung oleh pimpinan unit kerja 

(dapat diwakilkan) untuk nominal pencairan anggaran 

di bawah atau sama dengan Rp. 10.000.000,00 

 

4. Definisi Istilah 

 

1. Anggaran Rutin (pokok) adalah anggaran yang terdapat di 

APB untuk kegiatan-kegiatan pokok penyelenggaraan 

operasional rutin di tingkat unit kerja dan tingkat rektorat 

baik bidang akademik, administrasi keuangan, 

kemahasiswaan maupun Humas dan IT. 

2. Anggaran non rutin (non pokok) adalah anggaran yang 

terdapat di APB untuk kegiatan-kegiatan non pokok 

penyelenggaraan pengembangan institusi di tingkat unit 
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kerja dan tingkat rektorat baik bidang akademik, 

administrasi keuangan, kemahasiswaan maupun Humas dan 

IT. 

 

 

5. Prosedur 
a. Pimpinan unit kerja mengajukan pencairan anggaran 

dengan mengisi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang 

ditandatangani penanggung jawab aktivitas dan pimpinan 

unit kerja. 

b. SPP diajukan kepada Kepala Biro Keuangan Universitas 

untuk diverifikasi dan diotorisasi apabila sudah sesuai 

dengan APB. Apabila hasil verifikasi menunjukan 

ketidaksesuaian maka SPP dikembalikan kepada pimpinan 

unit kerja untuk diperbaiki dan segera disahkan kembali ke 

Biro Keuangan. 

c. Biro keuangan (Urusan Anggaran) kemudian menulis Surat 

Permintaan Pembayaran (SPM) yang telah diotorisasi 

Kepala Biro Keuangan kemudian diserahkan kepada 

Urusan Pelayanan. 

d. Urusan Pelayanan kemudian membuat Bukti Kas Keluar 

(BKK) bersamaan dengan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPM) ke unit kerja. 

e. Pimpinan unit kerja dapat mencairkan uang berdasarkan 

SPM di Urusan Pelayanan. 

f. Pipinan unit kerja bersama pelaksanan aktivitas 

menjalankan kegiatan berdasarkan rencana kegiatan yang 

tertuang dalam pada APB untuk kemudian pada saatnya 

harus dipertanggungjawabkan. 

 

 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang menjalankan 

SOP 

 

 

1. Pimpinan Unit Kerja 

2. Penanggungjawab kegiatan 

3. Kepala Biro Keuangan 

4. Staf Urusan Anggaran Biro Keuangan 

5. Staf Urusan Pelayanan Biro Keuangan 
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7. Bagan alur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Catatan 

 

 

 

8. Dokumen terkait 

 

1. Pedoman Sistem Penganggaran Universitas Muhammadiyah 

Kendari 

2. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

3. Statuta UMK 

 

Mulai 

Pimpinan unit kerja mengisi SPP yang 

ditandatangani penanggung jawab 

aktivitas dan pimpinan unit kerja. 

 

Verifikasi & otorisasi oleh 

Ka. Biro Keuangan 

 

Sesuai APBU? 

Staf Urusan Anggaran) 

menulis SPM & diserahkan 

kepada Urusan Pelayanan. 

 

Staf Urusan Pelayanan 

membuat Bukti Kas Keluar 

BKK dan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPM) ke unit 

kerja. 

 

Pimpinan unit kerja men-

cairkan uang berdasarkan 

SPM di Urusan Pelayanan. 

 

Pelaksana menjalankan 

kegiatan 

 

Selesai 

Ya 

Tidak 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PENCAIRAN ANGGARAN NON RUTIN 

 

 

1. Tujuan Prosdur 

 

Prosedur penyusunan anggaran bertujuan memberikan penjelasan 

mengenai persyaratan, tata cara dan tahapan pencairan anggaran non 

rutin yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

 

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Pnggunaannya 

 

 

SOP Pelaksanaan Anggaran meliputi pencairan anggaran non rutin (non 

pokok) 

 

 

3.  Standar 

 

1. Pengajuan pencairan anggaran hanya bisa dilakukan setelah 

RAPB ditetapkan oleh senat Universitas Muhammadiyah 

Kendari (UMK) dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP 

Muhammadiyah dan sudah disosoalisasikan sampai tingkat 

sub unit kerja. 

2. Pengajuan pencairan anggaran hanya dapat dilakukan oleh 

pimpnan unit kerja satu bulan sebelum periode triwulan 

anggaran berikutnya dengan menggunakan 1 formulir SPP 

untuk anggaran rutin dan 1 formulir SPP untuk anggaran 

non rutin. 

3. Penerimaan pencairan anggaran dapat dilakukan (nominal 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing PTM): 

1. Dengan transfer bank untuk nilai nominal pencairan 

anggaran di atas Rp. 10.000.000,00 

2. Diambil secara langsung oleh pimpinan unit kerja 

(dapat diwakilkan) untuk nominal pencairan anggaran 

di bawah atau sama dengan Rp. 10.000.000,00 

 

4. Definisi Istilah 

 

Anggaran non rutin (non pokok) adalah anggaran yang terdapat di 

APB untuk kegiatan-kegiatan non pokok penyelenggaraan 

pengembangan institusi di tingkat unit kerja dan tingkat rektorat 

baik bidang akademik, administrasi keuangan, kemahasiswaan 

maupun Humas dan IT. 

 

 

5. Prosedur 
a. Pimpinan unit kerja mengajukan SPP beserta proposal yang 

berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus 

sesuai dengan APB Universitas Muhammadiyah Kendari 
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(UMK) yang telah diajukan sebelumnya kepada Rektor 

atau Pembantu Rektor. 

b. Rektor atau Pembantu Rektor menganalisis kegiatan yang 

diajukan oleh unit kerja. Apabila kegiatan disetujui, 

Rektor/PR mengotorisasi SPP tersebut dan diberikan 

kepada Biro Keuangan. 

c. Kepala Biro Keuangan kemudian memverifikasi proposal 

dengan pertimbangan kewajaran dan ketersediaan dana 

dengan berkoordinasi pada BKM untuk memperoleh 

rekomendasi dari BKM.  Apabila disetujui dan 

direkomendasikan oleh BKM dan dana tersebut tersedia 

maka Kepala Biro Keuangan mengotorisasi SPP. 

d. Kepala Biro Keuangan menginformasikan kepada pimpinan 

unit kerja bahwa dana untuk proposal pengajuan dapat 

dicairkan. 

e. Pimpinan unit kerja mencairkan uang di urusan pelayanan 

dan urusan pelayanan membuatkan bukti kas keluar. 

f. Pelaksana/penanggung jawab aktivitas menjalankan 

kegiatan berdasarkan rencana kegiatan (yang tertuang di 

proposal) untuk kemudian pada saatnya 

dipertanggungjawabkan. 

 

 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang menjalankan 

SOP 

 

 

1. Rektor 

2. Pembantu Rektor II 

3. Pimpinan Unit Kerja 

4. Penanggungjawab kegiatan 

5. Kepala Biro Keuangan 

6. BKM 

7. Penanggung jawab aktivitas 

 

 

7. Bagan alur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pimpinan unit kerja mengajukan SPP 

& proposal seusai APBU yang telah 

disetujui 

 

Rektor/PR menganalisis 

kegiatan yg diajukan 

 

Disetujui? 

Ya 

Tidak 
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7. Catatan 

 

 

 

8. Dokumen terkait 

 

1. Pedoman Sistem Penganggaran Universitas Muhammadiyah 

Kendari 

 

 

Rektor mengotoriasi SPP & 

diberikan ke Ka. Biro 

Keuangan 

 

Ka. Biro Keu memverifikasi 

proposal dg pertimbangan 

kewajaran & ketersediaan 

dana. 

 

Ka.Biro Keu mengotoriasis 

SPP & mengingormasikan 

kpd Pimpinan Unit Kerja 

 

Urusan Pelayanan 

membuat Bukti Kas Keluar 

 

Selesai 

Ka.Biro Keu. 

Berkoordinasi dengan 

BKM 

 

Dana tersedia 

& disetujui? 

Ya 

Pimpinan Unit Kerja 

mencairkan dana di Urusan 

Pelayanan 

 

Pelaksana menjalankan 

kegiatan 

 

Tidak 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

KENDARI 

Nomor SOP : 

 

Tanggal ditetapkan: 

  

PROSEDUR SPMI 

Tanggal Revisi:  

Halaman: 

 

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 

 

1. Tujuan Prosdur Prosedur penyusunan anggaran bertujuan memberikan penjelasan 

mengenai persyaratan, tata cara dan tahapan pencairan anggaran non 

rutin yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Kendari. 

 

2.   Luas Lingkup 

Prosedur dan 

Pnggunaannya 

SOP Pelaksanaan Anggaran meliputi pencairan anggaran non rutin (non 

pokok) 

 

 

3.  Standar 

 

a. Pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan oleh 

pimpinan unit kerja setiap triwulan setelah aktivitas 

selesai dilaksanakan. 

b. Penyerahan surat pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan 

oleh pimpinan unit kerja paling lambat 1 minggu setelah 

tutup triwulan. 

c. Pertanggungjawaban mennggunakan formulir 

pertanggungjawaban dan capaian anggaran. 

d. Pertanggungjawaban anggaran dilampiri SPP dan SPM 

(optional), penjelasan detail penggunaan dana dan bukti 

transaksi anggaran yang sudah dilaksanakan. 

e. Apabila pimpinan unit kerja belum menyerahkan SPJ 

kegiatan untuk anggaran triwulan, maka anggaran untuk 

triwulan berikutnya tidak dapat diproses sampai pimpinan 

unit menyerahkan SPJ kegiatan untuk triwulan yang 

bersangkutan. 

f. Apabila ada kegiatan (non rutin) yang tidak terlaksana 

maka kegiatan tersebut dapat diajukan kembali pada 

periode triwulan berikutnya dan tidak oleh digunakan 

untuk kegiatan yang tidak tercantum dalam proposal yang 

diajukan. Apabila tidak terlaksana juga maka dana 

tersebut harus dikembalikan kepada universitas. 

4. Definisi Istilah Anggaran non rutin (non pokok) adalah anggaran yang terdapat di 

APB untuk kegiatan-kegiatan non pokok penyelenggaraan 

pengembangan institusi di tingkat unit kerja dan tingkat rektorat 

baik bidang akademik, administrasi keuangan, kemahasiswaan 

maupun Humas dan IT. 

 

5. Prosedur 
a. Pimpinan unit kerja membuat surat pertanggungjawaban 

yang berisi: 

1) Aktivitas terlaksana dan capaiannya 
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2) Bukti penggunaan dana 

b. Satu set SPJ di atas diserahkan kepada Kepala Biro 

keuangan untuk dianalisis apakah SPJ tersebut diteruma 

atau ditolak (dapat berkoordinasi dengan BKM). Apabila 

ditolak maka SPJ dikembalikan ke unit kerja untuk 

diperbaiki. Apabila SPJ diterima maka diberikan kepada 

Urusan Anggaran dan Akuntansi Keuangan. 

c. Jika Urusan Anggaran sudah mencatat SPJ maka SPJ 

diserahkan ke BKM untuk dilakukan evaluasi anggaran. 

6.  Klasifikasi 

Pejabat/ Petugas 

yang menjalankan 

SOP 

 

1. Pimpinan Unit Kerja 

2. Kepala Biro Keuangan 

3. BKM 

4. Urusan Anggaran & Akutansi Keuangan 

 

 

7. Bagan alur 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Catatan 

 

 

 

8. Dokumen terkait 

 

1. Pedoman Sistem Penganggaran Universitas Muhammadiyah 

Kendari 

2. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

3. Statuta UMK 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Pimpinan unit kerja membuat SPJ yang 

berisi 1) Aktivitas & capaiannya; 2) 

Penggunaan dana. 

 

1 set SPJ diserahkan ke 

Ka.Biro Keu. utk dianalisis 

 

Diterima? 

SPJ dierahkan kpd Usursan 

Anggaran & Akutansi 

Keuangan utk dicatat 

 

SPJ diserahkan ke BKM utk 

dievaluasi 

 

Selesai 

Ya 

Tidak 
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