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Yth. Pimpinan Unit Kerja
di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Dengan hormat,

Dalam rangka memotivasi dan meningkatkan peran tenaga kependidikan terhadap
peningkatan prodiiktivitas dan kualitas layanan administrasi di lingkungan Universitas Gadjah
Mada, Direktorat Sumber Daya Manusia akan mcnyelenggarakan Hibah Inovasi Kreatif
bagi Tenaga Kependidikan untuk Mcndukung Peningkatan Kualitas Pelayanan
Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang:

1. Layanan Laboratorium (Laboran)

2.Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan berbasis IT

3.Layanan Administrasi Keuangan berbasis IT

4. Layanan Administrasi Kepegawalan berbasis IT

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon Bapak/lbu dapat menyampaikan informasi tersebut

bagi tenaga kependidikan di lingkungan unit kerja Bapak/lbu.

Panduan Pengusulan Hibah Inovasi Kreatif bagi Tenaga Kependidikan Tahun 2017 dan

format proposal selengkapnya dapat diunduh melalui website; hLin://sdm.uiim.ac.id. Berkas
usulan disampaikan ke Universitas melalui Direktorat Sumber Daya Manusia dan email
nsdmf/f'iium.ac.id dengan subject: Hibah Inovasi Kreatif Tahun 2017 dan nama file:

lNama_pegawai/UnitKerja/Bidang_Layanan| paling lambat tanggal 10 Juli 2017.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Wakil

V-

Tembusan:

Rektor

Prof. Dr.^frABti^Santoso Wign^osukarto, Dip.HE.|, ̂



PANDUAN HIBAH INOVASI KREATIF TENAGA KEPENDIDIKAN
UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN TRIDHARMA

PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS GADJAH MADA

A. Latar Bclakang

Universitas Gadjali Mada (UGM) sebagai lembaga peiayanan publik harus selalu berorientasi
untuk dapat memuaskan semua stakeholdersnya. Ha! ini tentu saja tidak mudah apalagi pada era
globalisasi seperti saat ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepatdan
dinamis, sehingga masyarakat semakin kritis dan selalu menuntut untuk mendapatkan peiayanan
prima.

Dalam rangka menghadapi ketatnya persaingan di dunia Pendidikan Tinggi tersebut, UGM
harus selalu berbenah diri untuk menciplakan suatu sistcm tata kelola yang baik {goodgovernance)
dan selalu berusaha meningkatkan kinerja, produktivitas serta kualitas layanannya. Salah satu usaha
yang dilakukan adalah merubah paradigma peiayanan dari peiayanan yang bersifat konvensionai
menjadi peiayanan yang modern dan profesional, sehingga dapat memberikan layanan optimal yang
efektif dan efisien.

Sehubungan deiigan hal itu, sebagai upaya meningkatkan peran dan komitmen pegawai,
khususnya tenaga kependidikan agar ikul berperan aktifdalam peningkatan produktivas dan layanan
secara efektif dan efisien, maka Dircktorat SDM UGM menyelenggarakan "Hibah Inovasi Kreatif
Tenaga Kependidikan untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Peiayanan Tridharma
Perguruan Tinggi" dengan harapan dapat menjaring karya inovasi kreatif dalam meningkatkan
kualitas peiayanan dan produktivitas untuk mendukung terlaksananya peiayanan Tridharma
Perguruan Tinggi yang berkualitas, efektif dan efisien.

B. Tujuan

Kegiatan Hibah inovasi Kreatif Tenaga Kependidikan untuk Mendukung Peningkatan
Kualitas Peiayanan Tridharma Perguruan Tinggi ini bertujuan untuk:

1. Memberikan ruang dan memupuk kemampuan tenaga kependidikan untuk senantiasa berinovasi;
2. Menumbuhkan, mengembangkan dan mengimplementasikan gagasan inovatif yang dapat

menunjang kegiatan peiayanan di lingkungan UGM.
3. Menciptakan terobosan baru untuk meningkatkan kualitas peiayanan di lingkungan UGM agar

dapat dilakukan secara profesional, efektif dan efisien.

C. Sasaran

Hibah Inovasi Kreatif ditujukan bagi tenaga kependidikan di lingkungan UGM, baik PNS
maupun Non PNS dengan status kepegawaian sebagai Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap
dengan SK Rektor.

D. Sifat dan Bidang Inovasi

Inovasi kreatif yang diharapkan adalah berupa terobosan baru yang dapat dipertanggung
jawabkan (akuntabel), memungkinkan untuk diimplementasikan, berkelanjutan, dan membuat
peiayanan menjadi lebih sistematis, mudah diakses, cepat, efektif dan efisien.

Inovasi yang diusulkan dapat berupa: unsur yang betul-betui baru; penggabungan unsur-unsur
baru, kombinasi baru dari unsur yang sudah ada; perubahan signifikan atau merubah cara kerja dari
yang konvensionai menjadi modern (bcrbasis IT).
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Hibah meliputi bidang:

1. Layanan Laboratorium (Laboran)
2. Layanan Administrasi Akade mik dan Kemahasiswaan berbasis IT
3. Layanan Administrasi Keuangan berbasis IT
4. Layanan Administrasi Kepegawaian berbasis IT

E. Persyaratan Pengusulan

1. Inovasi bersifat orisinil dan baru, dapat diimplementasikan, bermanfaat dalam meningkatkan
kinerja dan produktivitas organisasi

2. Proposal dapat diusulkan oleh tenaga kependidikan PNS dan Non-PNS (Tetap/Tidak Tetap
dengan SK Rektor), secara perorangan atau kelompok

3. Setiap kelompok dapat terdiri dari 2-5 orang dengan ketentuan minimal I (satu) orang anggota
tim berasal dari tenaga kependidikan tetap

4. Setiap tenaga kependidikan boleh mengajukan maksimal dua proposal dan sebagai ketua tim
hanya pada satu proposal

5. Pengusulan harus mendapat persetujuan/pengantar dari pimpinan unit kerja
6. Proposal disampaikan melalui Direktorat Sumber Daya Manusia paling lambat tanggal 10 Juli

2017.

F. Format Proposal

Proposal yang diusulkan ditulis maksimal dalam 1S halaman (di luar lampiran) pada kertas
A4, dengan font Arial II, spasi 1.5, dengan susunan sebagai berikut:
• Halaman Judul (format terlampir)
• Lembar Pengesahan (format terlampir)
• Bab I Pendahuluan (latar belakang, tujuan)
• Bab II Usulan Inovasi (bentuk kegiatan, basil yang akan dicapai)
• Bab III Pelaksanaan Kegiatan (mekanisme pencapaian tujuan, indikator kinerja, sumber

daya yang dibutuhkan, keberlanjutan)
• Bab IV Rencana Pelaksanaan (jadwal tahapan perencanaan - realisasi)
• Bab V Organisasi Pelaksana (personalia)
• Bab VI Rencana Anggaran

Proposal dibuat rangkap 4 (empat) dan dijilid wama biru.

G. Criteria dan Bobot Penilaian

Kriteria Keterangan Bobot

Inovasi ■  Usulan merupakan hal yang bam (orisinil) dan menunjang
kegiatan peiayanan sehari-hari di unit kerja terkait.

30%

■  Mudah diimplementasikan pada seiumh unit di lingkungan
Universitas Gadjah Mada.

Peningkatan manajemen
internal

■  Usulan dapat meningkatkan kualitas peiayanan dan memberlkan
kontribusi bagi manajemen dalam pengembangan sistem.

20%

Peningkatan kemampuan
kerja kelompok

■  Usulan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pada
suatu kelompok yang pada akhimya akan menunjang kinerja unit.

20%

Kelayakan implementasi ■  Usulan disertai deskripsi kegiatan yang rinci dan menunjukkan
bahwa rencana kegiatan akan terlaksana dengan baik, serta
hasilnya dapat diadopsi unit lain dengan mudah.

15%

Keberlanjutan ■  Usulan menunjukkan bahwa inovasi dapat dilaksanakan secara
berkelanjutan.

15%
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