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PENGHARGAAN SDM BERPRESTASI 

Dalam Rangka Dies Natalis Sekolah Vokasi UGM ke-XIII 

 

A. Latar Belakang 

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada memiliki komitmen memberikan pelayanan 

terbaik dan mampu mencapai target kinerja. Komitmen tersebut didukung oleh sumber daya 

manusia, yakni dosen dan tenaga kependidikan yang harus selalu produktif, inovatif, adaptif, 

dan tangguh. Kerja keras dan komitmen, serta hasil karya dosen dan tenaga kependidikan 

perlu mendapat apresiasi melalui pemberian penghargaan SDM berprestasi. Apresiasi 

diharapkan juga mampu memacu pencapaian kinerja yang lebih tinggi lagi. Selain 

memberikan apresiasi kepada insan berprestasi, Sekolah Vokasi juga memberikan 

penghargaan yang bersifat hiburan atau Fun Award untuk civitas Sekolah Vokasi dengan 

tujuan memberikan semangat kepada dosen dan tenaga kependidikan. 

  

B. Tujuan 

1. Memberikan apresiasi kepada dosen yang memiliki prestasi atau inovasi dalam kegiatan 

Tri Dharma dan kegiatan kemahasiswaan serta mendukung capaian MCK Sekolah 

Vokasi. 

2. Memberikan apresiasi kepada tenaga kependidikan yang memiliki prestasi atau inovasi 

dalam upaya meningkatan pelayanan di bidang pekerjaannya. 

3. Meningkatkan semangat berkompetisi yang sehat dalam rangka memberikan pelayanan 

yang terbaik di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. 

4. Memberikan semangat dan menciptakan suasana kekeluargaan di tempat kerja. 

 

C. Deskripsi Kegiatan 

Penghargaan dibedakan menjadi 2 (dua) yakni Kategori SDM Berprestasi dan Kategori Fun 

Award. Kategori SDM Berprestasi dipilih melalui evaluasi dan penilaian terhadap capaian 

prestasi sumber daya manusia yang telah dilakukan di lingkungan Sekolah Vokasi 

Universitas Gadjah Mada. Sedangkan Kategori Fun Award merupakan penghargaan untuk 

insan SV UGM yang dinilai mampu menjadi penyemangat, aktif bersosialisasi, dan 

memberikan energi positif di lingkungan kerja. 
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1. Kategori Penghargaan 

Kategori penghargaan yang akan diberikan yaitu: 

a. Dosen yang memiliki prestasi atau karya inovasi dalam kegiatan Tri Dharma dan 

kegiatan kemahasiswaan serta mendukung capaian MCK Sekolah Vokasi. 

b. Tenaga kependidikan yang memiliki prestasi atau karya inovasi dalam peningkatan 

pelayanan di bidang pekerjaannya, meliputi kelompok: 

i. Bidang akademik, kemahasiswaan dan jaminan mutu 

ii. Bidang aset, keuangan, kepegawaian, dan umum 

c. Kategori fun award untuk dosen dan tenaga kependidikan, dengan subkategori 

sebagai berikut. 

i. 911 Award 

Penghargaan untuk pegawai selalu ada saat dibutuhkan. 

ii. Social Butterfly Award 

Penghargaan untuk pegawai yang paling aktif dan narsis di media social. 

iii. Little Miss/Mister Sunshine Award 

Penghargaan untuk pegawai yang selalu berpikir dan bertindak positif serta 

dalam kondisi good mood setiap saat. 

iv. Most Updated Award 

Pegawai yang selalu tahu segala informasi terbaru baik informasi internal 

maupun eksternal dan baik informasi yang berkaitan dengan pekerjaan 

maupun di luar pekerjaan. 

2. Pelaksanaan Kegiatan 

a. Semua unit di lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (departemen 

dan KPTU) diminta untuk mengusulkan nama-nama dosen dan tenaga 

kependidikan yang dinilai memiliki prestasi atau karya inovasi atau memenuhi 

kriteria fun award dalam kurun waktu 1 tahun ini (maksimal 1 nama untuk setiap 

kriteria penghargaan). 
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b. Data dan lampiran dokumen pendukung dalam bentuk soft copy dalam google drive 

dikumpulkan tautannya sesuai batas waktu pengumpulan ke panitia kegiatan 

melalui tautan http://ugm.id/InsanBerprestasi . 

c. Data dan lampiran untuk penghargaan kategori fun award dapat berupa foto, video, 

atau tangkapan layar media sosial, testimoni rekan kerja dan atasan, tautan media 

sosial, dan hasil polling di masing-masing unit kerja. 

d. Data yang terkumpul akan direkap, diverifikasi dan dinilai oleh panitia kegiatan 

untuk menetapkan pemenang, keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat. 

  

3.  Ketentuan 

Dosen dan tenaga kependidikan yang diusulkan oleh departemen harus memenuhi 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pegawai berstatus PNS atau pegawai tetap Universitas Gadjah Mada yang unit 

kerjanya di Sekolah Vokasi. 

b. Memiliki disiplin dan integritas tinggi. 

c. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai maupun hukuman pidana. 

d. Memiliki hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir 

minimal Baik dengan nilai minimal 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsur. 

e. Masa kerja minimal 2(dua) tahun.  

f. Memiliki karya inovasi yang sangat bermanfaat dan telah diimplementasikan dalam 

kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir atau memiliki prestasi yang dapat dibanggakan 

dan diakui pada skala nasional maupun internasional atau memenuhi kategori fun 

award. 

 

4. Susunan Acara Kegiatan 

No. Kegiatan Waktu 

1. Sosialisasi ke departemen melalui surat edaran, 

poster atau flyer 

 6-7 Oktober 2022 

2. Batas waktu pengumpulan data dan lampiran 

dokumen pendukung ke panitia  

18 Oktober 2022 

3. Verifikasi data oleh panitia kegiatan dan 

penetapan pemenang penghargaan 

19 - 26 Oktober 2022 

4. Pengumuman pemenang penghargaan 27 Oktober 2022 

http://ugm.id/InsanBerprestasi
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D. Penutup 

Demikian Term of References ini dibuat untuk menjadi acuan yang jelas dalam pelaksanaan 

kegiatan pemberian penghargaan bagi SDM berprestasi dalam rangka Dies Natalis ke-13 

Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tahun 2022. 

 

 


