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1. Tujuan  Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur tentang sistem  

pemberian  penghargaan  kepada  para  dosen  yang  berhasil  

mendapatkan hibah eksternal. 

2. Ruang Lingkup Lingkup  panduan  ini  mengatur  tentang  prosedur  pemberian  

penghargaan (reward) oleh institusi kepada Dosen STMIK AKBA 

khususnya  yang mendapatkan hibah eksternal  serta prestasi lainnya 

di bidang IPTEKS.  Adapun maksud  dari  kegiatan  ini  adalah  sebagai  

bukti  kepedulian  lembaga  kepada  para  dosen  yang  sudah  berhasil  

mengangkat  nama STMIK AKBA  di  kancah  nasional  maupun  

internasional,  dan sebagai motivasi kepada para dosen lain agar 

mengikutinya. 

3. Target Mutu Semua prosedur  pemberian  penghargaan (reward) terlaksana  

dengan  baik. 

4. Definisi  Sistem penghargaan (reward) merupakan  kegiatan  pemberian  

penghargaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  kepada  dosen  STMIK 

AKBA khususnya yang mendapatkan hibah eksternal serta prestasi 

lainnya  di bidang IPTEKS.  

5. Prosedur Sistem  penghargaan  (reward)  dilakukan dengan ketentuan: 

a. Pemberian penghargaan (reward)  dilakukan 1 (satu) kali dalam 
satu tahun akademik.   

b. Penerima penghargaan (reward) adalah dosen yang telah 
mendapatkan hibah eksternal  serta prestasi lainnya di bidang 
IPTEKS.  

c. Ketua P3M bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemberian 
penghargaan (reward).  

d. Penyelenggaraan pemberian penghargaan (reward)  dilaksanakan  
oleh  sebuah  panitia  yang  dibentuk  oleh Ketua P3M. 

 
Prosedur Sistem  penghargaan  (reward)   
a. P3M  menyusun  Prokera  kegiatan  pemberian  penghargaan  

kepada  dosen  yang  mendapat  hibah  eksternal serta prestasi 
lainnya di bidang IPTEKS.   

b. Penghargaan  diberikan  selain  kepada  dosen  yang  
mendapatkan  hibah  eksternal  Dikti,  juga  diberikan  kepada 
dosen STMIK AKBA yang berhasil membuat buku ajar yang 
berISBN, publikasi internasional, HKI dan  paten serta prestasi 
lainnya di bidang IPTEKS.   

c. Selain mendapatkan insentif berupa dana yang nilainya 
disesuaikan dengan jumlah dana prokera yang  disetujui, para 
dosen tersebut juga mendapatkan Piagam Penghargaan.   

d. Insentif berupa dana diberikan untuk  setiap  kegiatan,  
sedangkan sertifikat/piagam diberikan kepada  penerima 
penghargaan 

e. Sertifikat/Piagam Penghargaan ditandatangani oleh Ketua STMIK 
AKBA dan Ketua P3M. 
  

Evaluasi Sistem  penghargaan  (reward)   

a. Evaluasi  penyelenggaran  pemberian  penghargaan  (reward)  



dilaksanakan  sesuai  dengan  catatan  penanggung jawab 
pelaksanaan pemberian penghargaan (reward), berita acara 
pelaksanaan pemberian  penghargaan (reward),  dan dinamika 
perkembangan situasi dan kondisi. 

b. Ketua P3M  memimpin Penyelenggaraan pemberian penghargaan 
(reward) pada tiap akhir  kegiatan.   

c. Materi rapat  evaluasi  Evaluasi Sistem  penghargaan  (reward) 
meliputi  persiapan,  pelaksanaan  dan  halhal  yang  mendukung 
dan menghambat kelancaran pelaksanaan Sistem  penghargaan  
(reward).   

d. Penanggung  jawab  tindakan  perbaikan  yang  tertulis  dalam  
notulen rapat wajib  memberikan  laporan  hasil tindak lanjutnya 
kepada Ketua P3M sesuai batas waktu yang tertulis dalam 
notulen rapat;   

e. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua P3M kepada Ketua. 
 

6. Kualifikasi 
Pejabat/ 
Petugas yang 
menjalankan 
SOP 

1) Ketua P3M 
2) Dosen Berprestasi 
3) Ketua STMIK AKBA 
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2020 
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SOP SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) 

Aktivitas Ketua P3M 
Dosen 

Berprestasi 

Ketua 
STMIK 
AKBA 

Uraian Kegiatan 

1. P3M  menyusun 
    Prokera. 

 

  

1. P3M  menyusun  Prokera kegiatan  
    pemberian penghargaan  kepada  
    dosen  yang  mendapat hibah  
    eksternal serta prestasi lainnya di  
    bidang IPTEKS. 

2. Penghargaan   
    diberikan selain   
    kepada  dosen   
    yang mendapatkan   
    hibah eksternal   
    Dikti. 

  

 

2. Penghargaan  diberikan selain   
    kepada  dosen yang  mendapatkan   
    hibah eksternal  Dikti, juga diberikan   
    kepada dosen STMIK AKBA 
    yang berhasil membuat buku ajar  
    yang berISBN, publikasi  
    internasional, HKI dan  paten  
    serta prestasi lainnya di bidang  
    IPTEKS. 

3. Selain  
    mendapatkan  
    insentif berupa  
    dana dosen  
    tersebut juga  
    mendapatkan  
    Piagam  
    Penghargaan. 

 

 

 

3. Selain mendapatkan insentif berupa  
    dana yang nilainya disesuaikan  
    dengan jumlah dana prokera yang   
    disetujui, para dosen tersebut  
    juga mendapatkan Piagam  
    Penghargaan. 

 
 



SOP SISTEM PENGHARGAAN (REWARD) 

Aktivitas Ketua P3M Dosen Berprestasi 
Ketua STMIK 

AKBA 
Uraian Kegiatan 

4. Dana dan  
    piagam/sertifikat  
    diberikn kepada  
    penerima  
    penghargaan. 

 

  4. Insentif berupa  
    dana diberikan  
    untuk  setiap   
    kegiatan,   
    sedangkan  
    sertifikat/piagam  
    diberikan kepada   
    penerima  
    penghargaan 

5. Sertifikat/Piagam  
    Penghargaan  
   ditandatangani  
   oleh Ketua STMIK  
   AKBA dan Ketua  
   P3M. 

  

 5. Sertifikat/Piagam  
    Penghargaan  
    ditandatangani  
    oleh Ketua STMIK  
    AKBA dan Ketua  
    P3M. 

 

 


