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Menimbang

:

a.

bahwa kernajuan dan perkembangan STIMA
dukunga, s€luruh civitas akademika-

IMMI tidak luput dari

bahwa untuk meningkatk n dedikasi dan kinerja seluruh civitas
akademika perlu dibelikan penghargaan atas prestasi dan capaian
kepada selu.uh civitas akademika STIMA IMMI.
c.

Bahwa dalam mngka memberikan penghargaan tels€but perlu
adanya panduan sistem penilaiar.

Mengingat: l.

Ufldang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisteo Pendidikan
Nasional

2. Undang-Undang

RI No. 9 Tahun 2009 tentang Badan

Hukum

Pendidikan
Undang-Undarg RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4.
adg-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
s Penturan Peme.intah No. l9 Taiun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan

U

Perafi[an Pemerintah No. 6l Tahun 1999 tentang Penetapan
Perguruan Tinggi seba€Bi Badai Hul-urn
7. Statuh Sekolah Tinggi Mamj€rnen IMMI 2013-2017
8. Rencana Srraregis (Renstra) Sekolah Tinggi Mrmjemen IIVIMI 20136.

2017
9. Rencana operasional (Renop) Sekolah

Tinggi Manajeme.r IMMI

2013-2017

(.

MEMUTUSKAN
Menetapkan

:

PANDUA.I{ UMUM I(I\IERJA PEGAWAI SEKOLAII TINGGI
MANA.IEMEN IMMI
BAB I
PONDAIIIJLUAN

Latar Belakang
Kemajuan dan perkembangan STIMA IMMI yang pesat hingga sekamng ini tidak
luput dari dukungan seluruh civitas akademika. Usaha dan kerja keras untuk mejadi
perguruan tinggi unggulan yang sejajar dengan perguruan tinggi lain.
Dalam bidang sumber daya manusi4 STIMA IMMI terus mendorcng tenaga pendidik
(dosen) dan kependidikan untuk meningkatkan kemampuan diri menjadi tenaga
profesional, tanggap terhadap perkembangan, trampil dalam pekerjaan serta
berorientasi pada pengembangan.
Untuk meningkatkan dedikasi dan kinerja mereka perlu diberikan penghargaan atas
prestasi dan capaian kepada seluruh oivitas akademika STIMA IMMI dari tahun
ketalun supaya menjadi stimulan untuk lebih meningkatkan dal mengembangkan
prcstasi yang ada dan menjadi SDM yang profesional, berdedikasi dan berdaya saing
tinggi.
Sistem penghargaan terkait Eestasi dosen dan karyawan yang telah rutin
dilakanakan ini diharapkan meqiadi salah satu cara pengembangan manajemen
akadernik dan perwujudan punish ond rcvfid dalarn penerapan disiplin dan kinerja
pegawai di lingkungan STIMA IMML Selain itu sistem penghargaan ini akan
merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peran dalam
menumbuhkernbangkan suasana akademik dan manajemen yang baik sehingga pada
akhimya dapat mempercepal perkembangan STIMA IMMI menjadi perguruan tinggi
kelas dunia di masa-masa akar datang.
Atas dasar pemikiran di atas, penghargaan dosen dan karyawan berprestasi ini akar
mendorcng yary lain untuk berFestasi lebih produkif lagi. Dengan prestasi yang
semakin produllif ini diharapkan dapat mendorong teroapainya tujuan pengembangan
sistem pendidikan di STIMA IMMI pada khususnya dan pendidikafl nasional pada
umumnya.

B. Dasar Ilukum

l

2.
3.
4.
5.
6.
7.

RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Rl No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan
RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
RI No. 12 tahun 2012 tEntang Perguruafl Tinggi
Peratumn Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tenta[g Standar Nasional Pendidikan
Peruhran Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentaq Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah No. 6l Tahun 1999 tentang Penelapan Perguruan Tinggi
Undang-Undang
Undang-Undang
Undang-Undang
Urdang-Undang

sebagai Badan Hukum

8. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen IMMI2013-2017
9. Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
10. Rencana Operasional (Renop) Sekolah Tinggi Manajemen

2013-2017

IMMI2013-2017

C. Tujuatr

dan Manfaat

Tujuan penilaian Dosen dan Karyawan berprestasi ini adalah

1.
2.
3.

4.
5-

:

Memberi pengakuan kepada dosen, karyawan secam nyata yang telah melakukar
Tridharma Perguruan Tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan bagi kemajuan
kualitas akadomik dan kelembagaan
Mernberi pengakuan secam nyata kepada karyawan atas dedikasi, prcstasi dan
loyalitas kepada lembaga dalam mendukung kemajuan akademik dan lembaga
Uffuk mengetahui kine.ja dosen dan karyawan dalam satu periode sebagai
gambaran keberhasilan upaya peningkatan penjaminan mutu dosen dan karyawan
Menumbuhkan kebanggsan dikalangan dosen dan karyawan terhadap p.estasinya
Untuk memberikan semangat dan motivasi kepada mahasiswa unh* lebih
meningkatkan prestasi di bidang akademik, penalaran darr minat bakat

Adapun penilaian dosen, karyawan dan mahasiswa berprestasi diharapkan bermanfaat
dalam :

l.

meningkatkan motivasi secam berkelanjutan kepada civitas akademika STIMA
lMMl untuk bekerja lebih kems dan lebih cerdas dan meningkatkan produltifitas
Perguruan Tinggi (PQ.

Menumbuhkan kebanggaan dikalangan dosen terhadap, karyawan teftadap
profesinya dan dikalangan oahasiswa atas prcstasi akademik dan non akademik

D.

Peserta/Sasaran
Peserta atau sasaran pemilihan dosen, karyawan dan mahasiswa berprestasi adalah:

t.

Dosen tetap STIMA

IMMI.

2. Pegawai,4Gryawan STIMA
3. Mahasiswa STIMA IMMI

E.

IMMI

Pengertiatr

l.

2.
3.
4.
5.

STIMA IMMI adalah Sekolah Tinggi Manajemen IMMI
Dosen tetap adalah semua dosen tetap di lingkungan STIMA IMMI baik yang
menjabat maupun tidak meqiabat
Pegawai/IGryawan tetap STIMA IMMI adalah semua pegawai,&aryawan
Yayasan, Honorcr, maupun Kontak yang menjabat maupun yang tidak menjabat
Mahasiswa adalah semua mahasiswa STIMA IMMI yang masih aktif
Dosen dan karyawan berprestasi adalah dosen dan karyawan yang selama 3 (tiga)
tahun ini memiliki prestasi yang sangat bermanfaat yang dapat dibanggakan
STIMA IMMI.

BAB TI
PERSYARATAIT DAI{ PROSES PEMILIIIAN

A. Persyara|tr PeEilihan

l.
2.

Dosen tetap di lingkungan STIMA IMMI yang telah mengabdi minimal 3 tahun
tanpa dibatasi usia, kepangkatan da, golongan, j abatan pimpinan dan kademik
Pegawai/karyawan dilingkungan STIMA IMMI yang telah mengabdi selama 3
tahun tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan, jabata, struktural dan non

struktuml

B,

Proses Pemilihan

Pemilihan dosen dan karyawan berprestasi dilakukan melalui tiga tshap, yaitu :

1.

Pembuatan perengkingan

l

-10 terbaik berdasarkan hasil penilaian mahasiswa dan

laporan hasil kine{a oleh Badan Penjaminan Mutu Akademik (BPMA) dan
meminta tim hstitusi untuk memberikan penilaian khusus

2.

Seleksi tingkat pro$am studi, program pascasarjana (S2), sarjam
Madya (D3) dan
t bagian

u

a-

(Sl) dan Ahli

Tingkat Prodi

l)
2)

3)

b.

Tingkat Itodi hanya mengusulkan 3 (tiga) orang dos€n berprestasi dan 3
(tiga) orang pegawai,&aryawan berprestasi.
Pengusulan disarnpaikad setelah melalui rapat pimpinan masing-masing
prodi pascasadana(S2), Sarjana (S1) dan Ahli Madya (D3) berdasarkan
komponen-komponen yang telah disediakan (Form A) untuk dosen dan
form B untuk karyawan.
Susunan tim seleksi tingkat institusi ditetapkan oleh Ketua.

Tingkat Bagian

l)

Tiap-tiap bagian hanya mengusulkan 3 (tiga) orang pegawai,&aryawan
berprestasi

2)

3)

3.

Pengusulan dilakukan oleh Kepala Bagian berdasarkan komponenkomponen yang telah disediakan (Foim B)
Susunan tim seleksi tingkat bagian dan Prodi ditetapkan oleh Kepala
Bagian dan atau Ketua Progam Studi

Seleksi tingkat institusi

a.

b.

Seleksi tingkat institusi akan dilakukan oleh panitia pemilihan dosen dan
karyawan berprestasi
Seleksi akhir merupakan hasil perpaduan antara penilaian Prodi dan Bagian
dengan penilaian kinerja tingkat Institusi.

BAB III
PDNILAIAN

A. Komponen Petrilaian

l.

Komponen utama penilian dosen berprestasi mencal-up:
a. Pendidikan dan Pembelajaran

l)

2)
3)

b.

Buku ajarldiktat/pedoman praktikum
Pemberian pelayanan perkuliahan
Penilaian mahasiswa

Penelitian

l)

2)
3)
4)
5)

Buku ilmiah berJSBN
Jumal penelitian tingkat intemasional
Jumal penelitian tingkat nasional
Jumal penelitian tingkat lokal
Penelitian dan keikutsertaan dalam forum ilmiah

c-

Pengabdian kepada masyalakat
1) Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat
2) Pembinaan masyarakat
3) Pengembangan masyamkat

d.

Penunjang akademilq yang meliputi tugas pembimbingan akademik dan tugas
tambahan lainnya

2.

Komponen atau aspek utama penilaian karyawan bqprestasi mencakup:

a.
b.

Prcstasi kerja

d.
e.

Pmkarsa

c.

f.
B.

Ketaatan
Kerjasama
Tanggungjawab
Kepemimpinan

Proses dan Tahap PenilaiaD

1. Seleksi pada tingkat fakultas dengan mengisi form yang telah disediakan
2. Pengiriman hasil penilaian tingkat Progmm Studi (Prodi)
Sumt usulan dosen dan karyawan berprestasi dilarnpiri dengar

3.

:

a. Berifa Acara (BA) penyeleksian dosen dan karyawan berprestasi
b. Rekapitulasi data hasil penilaian
c. Formulir-formulirisian
Penilaian tingkat institusi dilakukan deagan menilai hasil penilaian tiap{iap
Program Studi (Prodi) digabung dengan penilian kinerja dosen dan karyawan
tingkat institusi

C. Tata Cara Penilaian
Penilaian dosen berprestasi merupakan nilai kumulatifdari bebeEpa komponen :

l.

Pendidika[ dan Pembelai aran

35

o/o

2. Penelitian

35%

3. Pengabdian kepada masyamkat

15

4. Penunjang akadernik

t5%

o/o

D. Keputusan Penilaiatr
Keputusan hasil penilaian aLhir dosen dan karyawan berprestasi oleh tim penilai yaag
ditetapkan oleh Ketua.

BAB fV
JADUAL DAN TAI{APAN
Jadwal dan tahapan diatur kemudian.

BAB V
PENGHARGAAN
Dosen, karyawan dan mahasiswa yeng berprestasi akan mendapatkan penghatgaan
berupa
1

.

2.

:

Piagam penghargaan dari Ketua STMA IMMI
Hadiah ibadah umroh untuk 1 (satu) dosen dan 1 (satu) karyawan beprestasi tingkat

institusi

F.--.

-.

BAB VI
PEI\UTT]P
Panduan umum penilaian dosm dan karyawan berFestasi ini merupakan acuan bagi
pelaksana dan panitia sel€ksi untu melakukan kegiata[ penilaian doserl karyawan dan
mahasiswa berprestasi.

Hal-hal lain )ang b€lum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan

Pada

di :
:

Jakarta

Juli20l3

