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PROSEDUR 

SISTIM PENGHARGAAN 

 

1. Tujuan Prosedur 
a. Memberikan panduan kepada dosen atau pengabdi tentang aturan yang jelas mengenai 

sistim penghargaan kepada dosen atau pengabdi serta sumber daya manusia lain yang 

berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

b. Meningkatkan kinerja dosen atau pengabdi dan sumber daya manusia lain terhadap 

pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

 

2. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaannya 
a. Prosedur ini berlaku dilingkungan ITATS pada kegiatan pengembangan sistim 

penghargaan pada dosen atau pengabdi serta sumber daya manusia lain yang 

berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.  

b. Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan pemberiaan penghargaan kepada dosen atau 

pengabdi serta sumber daya manusia lain yang berkontribusi terhadap pengembangan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat, baik dari pendanaan internal dan eksternal. 

c. Prosedur ini berlaku selama belum ada prosedur baru. 

 

 

3. Definisi Istilah 
a. Dosen tetap adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk melakukan 

kegiatan Tri Dharma dan kegiatan penunjang di lingkungan ITATS-YPTS.  

b. Pengabdi adalah seseorang yang melakukan proses pengabdian yang mengatas namakan 

ITATS-YPTS untuk melakukan kegiatan pengabdian. 

c. Sumber daya manusia adalah semua tenaga yang diangkat oleh ITATS-YPTS untuk 

melakukan kegiatan Tri Dharma dan penunjang. 

d. Penghargaan adalah sebuah bentuk apresiasi kepada dosen atau pengabdi serta sumber 

daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

 

4. Prosedur 
4.1 Ketua LPPM 

a. Ketua LPPM mempelajari, menentukan kandidat dan mengusulkan kandidat yang 

layak mendapatkan penghargaan kepada Rektor dan tembusan Bagian SDM. 

b. Ketua LPPM membahas pemberian penghargaan kepada dosen atau pengbadi serta 

sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat bersama dengan Bagian SDM dan 

Rektor. 
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c. Ketua LPPM menetapan Berita Acara Pemberiaan Penghargaan kepada dosen atau 

pengabdi serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap 

pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

d. Ketua LPPM mengusulkan pemberian penghargaan kepada dosen atau pengabdi 

serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor. 

 

4.2 Bagian SDM 

a. Bagian SDM bersama Ketua LPPM dan Rektor membahas pemberian penghargaan 

kepada dosen atau pengabdi serta sumber daya manusia lain yang telah 

berkontribusi terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

b. Bagian SDM mencatat pemberian penghargaan ini dalam file masing-masing 

sumber daya manusia dan mengusulkan pemberiaan penghargaan lain. 

 

4.3 Rektor 

a. Rektor bersama Bagian SDM dan Ketua LPPM membahas pemberian penghargaan 

kepada dosen atau peneliti serta sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi 

terhadap pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

b. Rektor menerbitkan SK pemberiaan penghargaan kepada dosen atau pengabdi serta 

sumber daya manusia lain yang telah berkontribusi terhadap pengembangan 

penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 

 

5. Penanggungjawab 
a. Bagian SDM bertanggungjawab atas pengembangan sumber daya manusia dan 

pemberiaan penghargaan lain. 

b. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat. 
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6. Bagan Alir Prosedur 
Ketua LPPM Bagian SDM Rektor

Usulan Kandidat 
Penerima 

Penghargaan

Usulan Kandidat 
Penerima 

Penghargaan

Usulan Kandidat 
Penerima 

Penghargaan

Membahas Penerima 
Penghargaan

Berita Acara 
Penetapan Penerima 

Penghargaan

Mencatat dalam 
Dokumen Penerima 

Penghargaan

Usulan  Penerima 
Penghargaan

SK Rektor Penerima 
Penghargaan

Disampaikan Kepada 
Penerima 

Penghargaan

 
 

7. Catatan 
 

 

8. Dokumen Terkait 
Prosedur ini dilengkapi dengan: 

a. Panduan pemberiaan penghargaan kepada sumber daya manusia. 

 


