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SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

Nomor : 140/SI(G .02.02tUT A]NANVIlllz}l2

tentang

PETUNJUK OPERASIONAL SEMENTARA
PEMBERIAN TUNJANGAN PRBSTASI PERIODE DESEMBER 2OII - MEI2012

RBKTOR UNIVERSITAS WIDYATAMA

Memperhatikan : Rapat tanggal 20 Desember 2008 tentang Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dan
Tunjangan Prestasi.

Menimbang : l. Bahwa dalam rangka meningkatkan gairah kerja bagi Pegawai Edukatif dan
Non Edukatif agar memberikan kontribusi lebih terhadap perkembangan dan
peningkatan mutu Universitas Widyatama perlu diberi insentif berupa
Tunjangan Prestasi sesuai dengan kemampuan finansial Yayasan Widyatama.

2. Bahwa demi tertib administrasi dengan adanya butir l di atas perlu diterbitkan
Petunjuk Operasional.

: l. Undang-U.ndang Pemerintah Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, tentang
Sistem Pendid ikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang
Pendid ikan Tinggi ;

3. Akta Notaris Weli Hendarti, S.H. Nomor 04 tanggal 04 April 2006 dan Akta
Nomor : 0l tanggal 04 Agustus 2006, tentang perubahan Anggaran Dasar
Yayasan Widyatama serta tambahan berita Negara RI Nomor l0 tanggal 2
Februari 2007;

4. Surat Keputusan Badan Pembina Yayasan Widyatama, Nomor :
02/SKlA.0l1B.PEM/2008 tanggal 6 Juli 2008 tentang Anggaran Rumah
Tangga Yayasan Widyatama;

5. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor
| 4 I /SK/C. l 0/B.Peng/20 I 0 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas
Widyatama;

6. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan No.l l5/SK/A.01/B.PENG/201I
tentang Pemberlakuan Peraturan Kepegawaian Yayasan Widyatama 20ll-
20t3

7. SK Badan Pengurus Yayasan Widyatama nomor 158/SK/H.10/B.PENC/2008
tanggal l0 Desember 2008 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi.

Mengingat

Menetapkan

MBMUTUSKAN

l. Tunjangan prestasi diberikan kepada :

a) Personil yang dipandang memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi.
etika & moralitas serta etos kerja DJITU sebagaimana diharapkan dari
rnereka yang bekerja di lingkungan Pendidikan Tinggi dan menjunjung
tinggi nama baik Widyatama.

b) Personil Widyatama (tetap/tidak tetap/kontrak - bukan outsource) tanpa
membedakan tingkat jabatan, golongan, lama kerja ataupun jenis
penugasan dengan prioritas bagi tenaga akademis.
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Tunjangan Prestasi hanya akan dilaksanakan bila yang bersangkutan
telah mengisi beban kerja dosen danlatau pertanggunglawaban tugas
sponsorship, dan lain-lain.

Ketidakseriusan / kegagalan dalam program-program wajib universitas,
merupakan faktor negati f yan g d iperh itungkan.

Sampai dengan ditetapkannya Sistim penilaian yang baku dan lebih
sistematis, penilaian personil yang masuk dalam kategori A, B, C dan D
dilakukan oleh pimpinan Universitas, dengan tata cara tersebut dalam SK
ini dan lampiran.

Tunjangan prestasi diberlakukan selama 6 bulan melalui Keputusan
Rektor dan diperbaharui, sesuai dengan tingkat prestasi dalam interval
penilaian yang ditetapkan.

Sesuai dengan tujuan untuk peningkatan dan perbaikan kelemahan
institusi, penilaian hanya dilakukan atas kriteria prestasi dalam :
a. Pelaksanaan Jabatan
b. Pembangunan Institusi (PHK, Bahasa Inggris, Akreditasi, program

lain)
c.  Publ ikasi

7. a. Setiap personil dinilai dalam ketiga aspek rersebur pada butir 6 dalam
skala :

0 Rendah

I Biasa

2 
'Baik

b.Petugas pembantu yang terlibat dalam pembangunan institusi /
penugasan khusus: Rp. 300.000 atau Rp. 250.000

c. Personil yang tidak terlibat dalam penugasan khusus / pembangunan
institusi, dinilai berdasarkan rata-rata penilaian kinerja (UB) dari
periode Juni 201 | dan Desember 20ll dengan besaran
tunjangan/disesuaikan ketersediaan anggaran sesuai kebijakan
pimpinan Universitas sebagai berikut :

Tingkat Tun

Ka.Bagian/Ka.Sub Bag : Rp. 300.000/bulan

Administrasi : Rp. 250.000/bulan

Pe tugas lapangan  : 'Rp .200 .000 /bu lan

Untuk tenaga akademis yang tidak memiliki jabatan struktural ataupun
administratif yang memang tidak melakukan penelit ian, Grade A tetap
bisa dicapai, bila yang bersangkutan dipandang memiliki prestasi luar
biasa dalam 2 (dua) aspek lainnya yang dinilai atau tambahan dari aspek
lain yang dipandang meningkatkan citra dan nama baik Universitas.

Pemberian Tunjangan Prestasi dapat dibatalkan dalam hal : personil yang
bersangkutan dipandang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari
butir ( la) dalam pemberian Tunjangan Prestasi.

Surat Keputusan ini berlaku mundur se.iak Juni 20 l2

9.

Tuniangan
Kategori Crade: A Bila total nilai = 5-6 2.500.000

B Bila total nilai = 3-4 1.750.000
C Bila total nilai : 2 1.000.000
D Bila total nilai = | 500.000

t 0 .



Bila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana

mestinva.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Agustus 2012

REKTOR UN IVERSITAS WIDYATAMA'

Dr. Mame S. Sutoko, lr., D.E.A.

Tembusan:
l. Yth. Badan Pengurus Yayasan Widyatama
2. Yth. Ka. Biro SDM UTama
3. Yth. Ka. Biro Akunt. & Keuangan UTama
4. Yth. Yang bersangkutan
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Penjelasan Tata Cara Penilaian

r Pelaksanaan Jabatan :

Didasarkan pada hasil penilaian kinerja Juni 201 l dan Desember 20l I
Poin 2 untuk PK: A
Poin I untuk PK: B
Kegagalan / ketidakseriusan program-program wajib universitas merupakan faktor negatif
yang diperhitungkan.

o Pembangunan lnstitusi :

Selama tidak ada kegiatan pembangunan institusi yang significant, penilaian didasarkan pada
keterlibatan program DIKTI non individual atau kegiatan yang dapat dikategorikan sejenis
Poin :2 :  Akt i f

I  :  Biasa

Pertimbangan khusus diberikan bila ada kegiatan lain yang dipandang significant (mis : studi
lanjut luar negeri) bagi pengembangan institusi.
Poin terbesar (=2) diberikan bagi keterlibatan terus menerus dalam kegiatan yang
menghasilkan dana eksternal bagi kepentingan institusi (bukan pribadi). Dengan demikian
kriteria utama adalah besarnya dana yang dihasilkan dan alokasi dana tersebut (institusi atau
pribadi).

Dalam hal tidak ada lagi program yang menghasilkan dana bagi institusi maka program
dengan dana bagi pribadi (hibah-hibah penelitian) atau sejenis dapat dipertimbangkan.

r Publ ikasi  :

Didasarkan pada data tercatat di Pusat Renbang, periode Juni 2010 - November 201 I bukan
pada seminar/jurnal yang sama dengan kriteria:

l) Poin : 2 : bila memenuhi minimum 3 publikasi nasional atau 2 publikasi
international atau I international dan 2 publikasi nasional

2) Poin = | : bila memenuhi minimum 2 publikasi nasional atau I publikasi
intemational

Tunjangan prestasi hanya dibayarkan kepada:

a) Yang telah memenuhi kewaj'iban pertanggungiawaban sponsorship, tunjangan prestasi,
apresiasi.

b) Tidak memiliki kewajiban keuangan lain-lain kepada institusi

Bandung, 4 Agustus 2012

R e k t o r ,

%
Dr. Mame S. Sutoko, lr., D.E.A.


