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Prosedur Operasional Baku
(POB)

1. Tujuan

Prosedur pembiayaan pembelajaran bertujuan untuk memberikan acuan d a l a m
p e n e t a p a n p e m b i a y a a n u n t u k  a k t i v i t a s  p e m b e l a j a r a n  d i  l i n g k u n g a n
U n i v e r s i t a s  G u n a d a r m a .

2. Ruang Lingkup

Pembiayaan penyelenggaraan seminar meliputi semua pembiayaan terhadap seluruh

aktivitas penyelenggaraan seminar yang dilakukan di lingkungan Universitas Gunadarma.

Salah satu aktivitas belajar mengajar yang melibatkan dosen dan mahasiswa yaitu kegiatan

seminar. Kegiatan seminar dilakukan secara rutin minimal satu kali setiap tahun baik dengan

skala nasional maupun internatonal. Kegiatan seminar melibatkan mahasiswa dan Dosen,

sebagai upaya meningkatkan kompetensi mahasiswa, dan dosen sesuai dengan

perkembangan terkini ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaan kegitan seminar perlu

memperhaikan lingkup kegiatan seminar yaitu nasional atau internasional, tempat

pelaksanaan, luas penyaji/pemakalah dan peserta seminar. Jumlah narasumber dan Instansi

asal Narasumber menjadi pertimbangan

3. Persyaratan Awal

Proses penentuan biaya kegiatan seminar diawali dengan pertama kesesuaian topik dengan
visi misi Universitas Gunadarma, Fakultas dan Program Studi. Kedua Kesesuaian dengan
RIP Universitas Gunadarma. Kegiatan Seminar untuk Prodi selanjutnya memenuhi sasaran
dan tujuan prodi dalam jangka pendek.

4. Tanggung jawab

Dalam proses penentuan biaya penyelenggaraan seminar melibatkan program studi, Dekanat
Warek IV dan Warek II. Dan dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggungjawan satuan
tugas panitia seminar dan bagian yang terkait lainnya diantaranya BPLK.
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5. Prosedur

Dalam hal penetapan biaya penyelenggaraan seminar memperhatikan:
a. Program Studi melakukan pengecekan kesesuaian topik seminar dengan visi, misi

Universitas Gunadarma, Fakultas dan program Studi.
b. Dekanant melakukan pengecekan kesesuaian dengan Rencana induk Penembangan

Universitas Gunadarma
c. Dekanat dan Prodi melakukan pengecekan terhadap rencana jangka pendek

Fakultas dan Program Studi
d. Prodi dan Dekanat menetapkan satuan tugas kegiatan seminar,
e. Satuan Tugas (Panitia) melakukan penetapan ruang lingkup kegiatan seminar

nasional atau international
f. Satuan tugas (Panitia) Melakukan penetapan tempat seminar, nara sumber, lingkup

pemakalah dan lingkup peserta dan jumlah peserta
g. Satuan Tugas (panitia) melakukan penetapan konsumsi
h. Satuan tugas menyusun anggaran biaya penyelenggaraan seminar dan

menyampaikan ke Prodi dan Dekanat
i. Wakil Rektor II menerima usulan anggaran dari Dekanat melakukan pengecekan

dan dilakukan revisi jika diperlukan.
j. Wakil Rektor II menetapkan biaya penyelenggaraan kegiatan seminar

BELUM DIBIKIN

6. Referensi

1. Renstra Universitas Gunadarma
2. RIPJP Universitas Gunadarma
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor

44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

7. Definisi

Biaya dosen mengajar adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan
kompensasi atas aktivitas mengajar yang dilakukan oleh Dosen.
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