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  Halaman  1  dari  2 halaman  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

SISTEM PENGHARGAAN (REWARD DAN PUNISHMENT) 

1. TUJUAN Standard Operating Procedure ini dimaksudkan untuk 

mengatur prosedur tentang sistem pemberian 

penghargaan kepada para dosen yang berhasil 

mendapatkan hibah eksternal. 

2. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup mengatur tentang prosedur pemberian 

penghargaan (reward) oleh lembaga kepada Dosen 

Universitas Baiturrahmah 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 

Universitas Baiturrahmah di kancah nasional maupun 

internasional, serta dapat menjadi motivasi kepada para 

dosen lain. Pemberian sanksi kepada dosen yang 

melakukan pelanggaran etika pengabdian masyarakat. 

3. TANGGUNG JAWAB Standard Operating Procedure ini menjadi tanggung 

jawab Unsur Pimpinan serta Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas 

Baiturrahmah. 

4. DEFINISI Sistem penghargaan suatu sistem yang mengatur 

penghargaan baik kepada dosen yang mempunyai 

prestasi atau dedikasi yang luar biasa dalam bidang 

penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. 

Sedangkan sanksi dapat diberikan apabila ada 

pelanggaran etika maupun hukum sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

5. PROSEDUR a. Umum  
Dosen mempunyai hak untuk mendapat penghargaan 

apabila telah melakukan suatu prestasi yang 

mengharumkan nama Universitas Baiturrahmah. 

Prestasi yang dicapai dalam skala nasional maupun 

internasional dan bermanfaat untuk masyarakat luas. 

Sanksi diberikan kepada dosen apabila melakukan 

pelanggaran etika dan atau hukum. sanksi berat 

diberikan kepada dosen yang melakukan plagiarisme, 
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  Halaman  2  dari  2 halaman  

yaitu pemberhentian dosen dengan tidak hormat. 

b. Pelaksanaan  
1. LPPM menyusun program 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, juga diberikan 

kepada dosen yang berhasil membuat buku ajar yang 

berISBN, publikasi internasional, HKI dan paten 

serta prestasi lainnya di bidang IPTEKS. 

3. Selain mendapatkan insentif berupa dana yang 

nilainya disesuaikan dengan jumlah dana program 

yang disetujui, para dosen tersebut juga 

mendapatkan Piagam Penghargaan. 

4. Insentif berupa dana diberikan untuk setiap kegiatan, 

sedangkan sertifikat / piagam diberikan kepada 

penerima penghargaan. 

5. Sertifikat / Piagam Penghargaan ditandatangani oleh 

Rektor Universitas Baiturrahmah dan Ka LPPM. 

 
  
e. Evaluasi  
Kebijakan pemberian penghargaan (reward) maupun 

sanksi (punishment) disesuaikan dengan peraturan 

internal Perguruan Tinggi maupun peraturan 

perundangan yang berlaku. 

6. REFERENSI a. Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah 

b. Standar Akademik Universitas Baiturrahmah 

c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI); 

 

 


