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PERATURAN REKTOR 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

NOMOR: B/1.p/UMB.R/P/HK.01.4/2020 

 

TENTANG 

 

PENGADAAN BARANG DAN JASA 

LINGKUP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

 

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung proses kegiatan dan menjamin 

aspek akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa bagi Universitas 

Muhammadiyah Buton, maka perlu dilakukan aturan dan keetnuan 

mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa. 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 

a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Buton. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan; 

  4. Peraturan  Pemerintah  No.  4  Tahun  2014  tentang  

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 

Tinggi; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah. 

  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

  7. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 8 Tahun; 2014; 

  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

  9. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 

  10. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/ 

2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah; 
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  11. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah No.178/KET/1.3/D/2012 tentang Penjabaran  

Pedoman  Pimpinan Pusat Muhammadiyah; 

  12. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 

310/Kep/I.0/2018 tentang Penetapan Rektor Universitas 

Muhammadiyah Buton masa jabatan 2018-2022; 

  13. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton tahun 2019. 
 

Memperhatikan :  1. Hasil  Rapat  Senat  Universitas  Muhammadiyah Buton, tanggal 4, 

6, 7, 8, 13 dan 14 Juli 2020. 

    2. Hasil Rapat Pleno Senat Universitas Muhammadiyah Buton 

tanggal 14 Juli 2020 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

BUTON TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA LINGKUP 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON 

 

Pasal 1 

 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Buton 

2. Kantor adalah Kantor Universitas Muhammadiyah Buton. 

3. Pembelian adalah mengeluarkan sejumlah uang untuk mendapatkan barang tertentu. 

4. Barang inventaris adalah barang milik Universitas Muhammadiyah Buton yang 

dimaksudkan sebagai perlengkapan kantor, baik barang yang bergerak maupun barang 

tidak bergerak. 

5. Alat tulis kantor (ATK) adalah barang habis pakai yang digunakan sebagai sarana 

dalam melakukan aktifitas kantor. 

 

Pasal 2 

 

1. Untuk memperlancar aktifitas kantor perlu dilakukan pengadaan barang. 

2. Pengadaan barang yang dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari: 

a. Barang habis pakai (ATK) seperti: kertas, amplop, spidol, tinta, ballpoint, map, 

letter file, dan lainnya. 

b. Barang tidak bergerak, seperti: komputer, buku-buku perpustakaan, meja kursi, 

perlengkapan listrik, perlengkapan laboratorium dan lainnya. 

c. Barang bergerak, seperti: sepeda motor dan mobil 
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3. Dalam melakukan pengadaan barang menggunakan prinsip jujur, hemat, efektif. 

Efisien dan rasional, dengan skala prioritas. 

 

Pasal 3 

 

1. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan barang inventaris dan atau alat tulis 

kantor (ATK) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas 

Muhammadiyah Buton tahun berjalan. 

2. Dana yang sudah dianggarkan untuk pengadaan barang inventaris dan atau alat 

tulis kantor direalisasikan berdasarkan kebutuhan. 

 

Pasal 4 

 

1. Penyusunan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dan ATK dilakukan oleh 

Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan dari 

Wakil Rektor II atas usulan kepala unit kerja.  

2. Dasar  penyusunan  anggaran  untuk  pengadaan  barang  inventaris  adalah  

kebutuhan  yang mendesak dan prioritas. 

3. Dasar  penyusunan  anggaran  untuk  pengadaan  Alat  Tulis  Kantor  (ATK)  adalah  

evaluasi pembelian tahun sebelumnya dan realisasi penggunaan alat tulis kantor 

tersebut. 

 

Pasal 5 

 

1. Pengadaan  barang  inventaris  dan  alat  tulis  kantor  (ATK)  dengan  nilai  kurang  

dari Rp 1.000.000,-  (satu  juta  rupiah)  langsung  di  bawah  tanggungjawab  Wakil  

Rektor  II  bidang administrasi dan keuangan. 

2. Pengadaan barang inventaris dan atau alat tulis kantor (ATK) dengan nilai Rp 

1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 

langsung dibawah tanggungjawab Rektor. 

3. Pengadaan  barang inventaris  dan  atau  alat  tulis  kantor  (ATK)  dengan  nilai lebih  

dari  Rp 5.000.000,-  (lima  juta  rupiah)  dilakukan  tim  yang  dibentuk  berdasarkan  

Surat  Keputusan Rektor, dan bertanggungjawab kepada Rektor. 

 

Pasal 6 

 

1. Penanggungjawab  pelaksana  pembelian  barang  habis  pakai  (ATK)  adalah  

kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BAUK). 

2. BAUK dalam melakukan pembelian barang habis pakai (ATK) mendasarkan kepada 

prinsip jujur, hemat, efektif dan efisien. 
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3. Pengajuan pencairan dana untuk pembelian barang habis pakai dilakukan oleh BAUK 

kepada Rektor melalui Wakil Rektor II. 

4. Pencairan dana sebagaimana  ayat  (3)  pasal  ini,  dapat  ditolak  apabila  tidak  sesuai  

dengan rencana anggaran yang sudah disahkan. 

5. Apabila anggaran yang diajukan oleh BAUK untuk pembelian alat tulis kantor (ATK) 

Lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Rektor segera membentuk tim yang akan 

bertugas membelanjakan. 
 

Pasal 7 
 

1. Penangungjawab pelaksana pembelian barang tidak bergerak adalah: 

a. Kepala unit kerja  untuk barang-barang tidak bergerak dilingkungan unit kerja 

b. Rektor untuk barang-barang tidak bergerak dilingkungan Universitas. 

2. Pembelian barang tidak bergerak mendasarkan prinsip jujur, hemat, efektif, efisien 

dan skala prioritas. 

3. Untuk tingkat unit kerja , pengajuan pencairan dana pembelian barang tidak bergerak 

dilakukan oleh kepala unit kerja  kepada Rektor melalui Wakil Rektor II dan BAUK 

4. Untuk  tingkat  Universitas,  pembelian  barang  tidak  bergerak  dikonsultasikan  dan  

disetujui oleh Rektor melalui Warek II. 

5. Apabila anggaran yang direncanakan untuk pembelian barang tidak bergerak lebih 

dari Rp 5.000.000,-   (lima   juta   rupiah),   Rektor   segera   membentuk   tim   yang   

akan   bertugas membelanjakan. 
 

Pasal 8 
 

1. Penanggungjawab pelaksana pengadaan barang bergerak adalah: 

a. Wakil Rektor II untuk barang  bergerak dilingkungan unit. 

b. Rektor untuk barang bergerak dilingkungan Universitas. 

2. Pembelian barang bergerak mendasarkan prinsip jujur,hemat, efektif. Efisien dan skala 

prioritas. 

3. Untuk  pengadaan  barang  bergerak,  terlebih  dahulu  dikonsultasikan  dan  disetujui  

Pimpinan Universitas secara bersama-sama. 

4. Apabila  anggaran  yang  direncanakan  untuk  pengadaan  barang  bergerak  labih  

dari  Rp 5.000.000,-   (lima   juta   rupiah),   Rektor   segera   membentuk   tim   

yang   akan   bertugas membelanjakan. 

 

Pasal 9 

 

1. Segala macam bentuk akibat yang terjadi dari pengadaan barang, seperti fee, diskon 

dan lainnya dipergunakan untuk: 
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a. 50% (lima puluh persen) untuk pelaksana  

b. 25% (dua puluh lima persen) operasional 

c. 25% (dua puluh lima persen) diserahkan kembali ke Universitas. 

2. Pembagian fee, diskon atau lainnya sebagaimana ayat (1) point 1 pasal ini, harus 

dilakukan secara transparan, merata, adil dan manusiawi. 

3. Semua bentuk pengadaan barang inventaris dan alat tulis kantor (ATK) harus 

disertai nota pembelian yang sah dan otentik. 

4. Nota pembelian yang sah dan otentik sebagaimana ayat (3) pasal ini, merupakan 

alat bukti pertanggungjawaban pengguna uang dari pertanggungjawaban atau tim 

kepada Universitas. 

 

Pasal 10 

 

1. Semua pengadaan barang, sebagaimana pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 peraturan ini, 

paling lama satu minggu setelah pengadaan harus memberikan laporan secara tertulis 

kepada Universitas melalui Wakil Rektor II dan Biro Adm Keuangan. 

2. Laporan  pertanggungjawaban  sebagaimana  ayat  (1)  pasal  ini,  dapat  

dikembalikan  untuk disempurnakan apabila terdapat ketidakbenaran dan atau 

kejanggalan-kejanggalan. 

3. Penyempurnaan laporan sebagaimana ayat (2) pasal ini, diberikan kesempatan paling 

lama satu minggu. 

4. Apabila tenggang waktu yang digunakan untuk menyempurnakan laporan 

sebagaimana ayat (3) pasal ini tidak ditepati, Rektor dapat membentuk tim untuk 

pengusutan lebih lanjut. 

 

Pasal 11 

 

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 125c/thn 1436 

H/2015 M  dinyatakan tidak berlaku lagi. 

 

Pasal 12 

 

1. Peraturan ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh Sivitas Akademika 

Universitas Muhammadiyah Buton. 

2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam 

ketentuan tersendiri. 
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3. Peraturan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 2020 dengan ketentuan apabila terdapat 

kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya 

 

 


