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Lampiran I Permenpanrb 17-2013 belum operasional

Dirinci lagi dalam Pedoman Operasional 2014

 Tujuan untuk memperjelas lampiran I ,
Permenpanrb 17-2013

 Pelaksanaan Pendidikan

 Pelaksanaan Penelitian

 Pengabdian dan Penunjang tdk ada perobahan

4

Lampiran I Permenpanrb 17-2013 belum operasional

Dirinci lagi dalam Pedoman Operasional 2014

 Tujuan untuk memperjelas lampiran I ,
Permenpanrb 17-2013

 Pelaksanaan Pendidikan

 Pelaksanaan Penelitian

 Pengabdian dan Penunjang tdk ada perobahan

1

2



No URAIAN PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN

(Magister/Sederajat)

AA Lektor Lektor Kepala
III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

1 UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

Pendidikan Sekolah

LAMPIRAN II PERMENPANRB 46-2013 - REVISI 17-2013
SYARAT UNTUK DIANGKAT / NAIK JABATAN-PANGKAT

1 UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

Pendidikan Sekolah 150 150 150 150 150 150
B. Pelaksanaan Pendidikan
C. Pelaksanaan Penelitian
D. Pelaksanaan Pengabdian
E. Pengembangan Diri

≥ 90% - 45 135 225 360 495

2 UNSUR PENUNJANG
(Penunjang Kegiatan Akademik Dosen) ≤ 10% - 5 15 25 40 55

JUMLAH 150 200 300 400 550 700
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N0 URAIAN PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL

AKADEMIK DOSEN (Doktor)

Lektor Lektor Kepala Profesor

III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
1 UNSUR UTAMA

A. Pendidikan
Pendidikan Sekolah

LAMPIRAN III PERMENPANRB 17-2013
SYARAT UNTUK DIANGKAT / NAIK JABATAN-PANGKAT

UNSUR UTAMA
A. Pendidikan

Pendidikan Sekolah 200 200 200 200 200 200 200
B. Pelaksanaan Pendidikan
C. Pelaksanaan Penelitian
D. Pelaksanaan Pengabdian
E. Pengembangan Diri

≥ 90% - 90 180 315 450 625 765

2 UNSUR PENUNJANG
(Penunjang Kegiatan Akademik Dosen) ≤ 10% - 10 20 35 50 75 85

JUMLAH 200 300 400 550 700 850 1050
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No JABATAN KUALIFIKASI
AKADEMIK

UNSUR UTAMA

UNSUR
PENUNJANGPendidikan dan

Pengajaran Penelitian
Pengabdian

kepada
Masyarakat

LAMPIRAN 1V PERMENPANRB 17-2013
SYARAT UNTUK DIANGKAT / NAIK JABATAN-PANGKAT

Pendidikan dan
Pengajaran

Pengabdian
kepada

Masyarakat

1 Asisten Ahli Magister ≥ 55% ≥ 25% ≤ 10% ≤ 10%

2 Lektor Magister ≥ 45% ≥ 35% ≤ 10% ≤ 10%

3 Lektor Kepala Doktor ≥ 40% ≥ 40% ≤ 10% ≤ 10%

4 Profesor Doktor ≥ 35% ≥ 45% ≤ 10% ≤ 10%

Basis: Dosen adalah Pendidik profesional dan Ilmuwan 7



LAMPIRAN V PERMENPANRB 17 -2013 TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 46 AYAT
(2) UU no 14 tahun 2005 ttg GURU dan DOSEN

LAMPIRAN VI PERMENPANRB 17-2013 OK

LAMPIRAN V DAN LAMPIRAN VI PERMENPANRB 17-2013 DIRALAT OLEH
PERMENPANRB46-2013 TETAPI MENJADI TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 46
AYAT (2) UU no 14 tahun 2005 ttg Guru dan Dosen

DIKTI AKAN MENGIKUTI KETENTUAN YANG ADA DI UNDANG UNDANG N0 14
tahun 2014 ttg GURU DAN DOSEN

LAMPIRAN V PERMENPANRB 17 -2013 TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 46 AYAT
(2) UU no 14 tahun 2005 ttg GURU dan DOSEN

LAMPIRAN VI PERMENPANRB 17-2013 OK

LAMPIRAN V DAN LAMPIRAN VI PERMENPANRB 17-2013 DIRALAT OLEH
PERMENPANRB46-2013 TETAPI MENJADI TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 46
AYAT (2) UU no 14 tahun 2005 ttg Guru dan Dosen
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tahun 2014 ttg GURU DAN DOSEN



Karya ilmiah yang dinilai oleh tim Penilai Jabatan Akademik

No Karya ilmiah Penggunaan Format
Penilaian

1 Buku Referensi
Y2 Buku Monograph

3 Book Chapter( setara karya di prosiding
nasional dan internasional)

4 Jurnal Nasional4 Jurnal Nasional

5 Jurnal nasional terakreditasi

6 Jurnal Internasional

7 Jurnal internasional bereputasi

8 Karya ilmiah di seminar nasional

9 Karya ilmiah seminar internasional

10 Laporan Penelitian
9



• Karya ilmiah bentuk Buku Monograph dan
Referensi

• Karya Ilmiah di jurnal

• Karya ilmiah di seminar

1

Format Penilaian karya ilmiah SE Dirjen Sumber Daya dan Dikti
no 1862/SE/2015 hal edaran penilaian angka kredit dosen
Tanggal 1 Oktober 2015

0

• Karya ilmiah bentuk Buku Monograph dan
Referensi

• Karya Ilmiah di jurnal

• Karya ilmiah di seminar

Penilaian karya ilmiahdi jurnal dan seminar untuk kenaikan jabatan
dan pangkat dosen

2

3
3
3
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Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang
substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi
penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang
utuh, yaitu adanya :

 rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan,
 metodologi pemecahan masalah,
 dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas,
 kesimpulan
 dan daftar pustaka.

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang
substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi
penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang
utuh, yaitu adanya :

 rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan,
 metodologi pemecahan masalah,
 dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas,
 kesimpulan
 dan daftar pustaka.

11



Buku monograph adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang
substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu
bidang ilmu kompetensi penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang
utuh, yaitu adanya :

 rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan,
 metodologi pemecahan masalah,
 dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas,
 kesimpulan
 dan daftar pustaka.

Buku monograph adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang
substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu
bidang ilmu kompetensi penulis.

Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang
utuh, yaitu adanya :

 rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan,
 metodologi pemecahan masalah,
 dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas,
 kesimpulan
 dan daftar pustaka.

Penulis pernah melakukan penelitian sendiri, multi years dan buku /
jurnal up to date. Buku R atau M berasal dari Disertasi tidak diakui

4
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Unsur yang dinilai : BUKU REFERENSI dan MONOGRAPH

Komponen
Yang Dinilai

Nilai Maksimal Buku ...... Nilai Akhir
Yang

DiperolehReferensi Monograf
a. Kelengkapan unsur isi buku (20%)
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(30%)
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan
metodologi (30%)
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan
metodologi (30%)
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/buku
(20%)

Total   =  (100%)
Nilai Pengusul =

Buku Nilai maksimum

REFERENSI 40

MONOGRAPH 20

13
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Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut.

a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
b. Memiliki ISSN.
c. Memiliki terbitan versi online.
d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau
konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin
keilmuan yang relevan.
f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/
Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan
abstrak dalam Bahasa Indonesia.

Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi
kriteria sebagai berikut.

a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
b. Memiliki ISSN.
c. Memiliki terbitan versi online.
d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau
konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin
keilmuan yang relevan.
f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/
Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan
abstrak dalam Bahasa Indonesia.

14



h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal
dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
j. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindekss oleh DOAJ
diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15( berbahasa INA) dan
maksimal 20 ( berbahasa inggris)

Meskipun kriteria Jurnal nasional sdh disosialisasikan awal Des 2014 namun
sesuai dengan surat Dir Diktendik bahwa usulan kenaikan jabatan setelah 31
Maret 2015 mengikuti peraturan baru maka kriteria jurnal nasional diberlakukan
utk karya ilmiah yang terbit sejak 1 April 2015

Lanjutan Kriteria Jurnal Nasional

Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal
nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan
masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai.

h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal
dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
j. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf j dan terindekss oleh DOAJ
diberi nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15( berbahasa INA) dan
maksimal 20 ( berbahasa inggris)

Meskipun kriteria Jurnal nasional sdh disosialisasikan awal Des 2014 namun
sesuai dengan surat Dir Diktendik bahwa usulan kenaikan jabatan setelah 31
Maret 2015 mengikuti peraturan baru maka kriteria jurnal nasional diberlakukan
utk karya ilmiah yang terbit sejak 1 April 2015

15



Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut.
a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan
etika keilmuan.
b. Memiliki ISSN.
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis,
Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
d. Memiliki terbitan versi online.
e. Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit
berasal dari 4 (empat) negara.
f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit
penulisnya berasal dari 2 (dua) negara.
g. Terindeks oleh database internasional: Web of Science, Scopus, Microsoft
Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti
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Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal
internasional sebagaimana butir 8 huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan
terindeks pada Web of Science dan/atau Scopus serta mempunyai faktor
dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau
mempunyai faktor dampak (impact factor) dari Scimago Journal Rank (SJR)
sampai dengan tahun 2013 dan di atas 0,100 setelah tahun 2013 yang dinilai
paling tinggi 40.

17

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal terindeks di scimagojr
mempunyai SJR dan Q >=Q3 atau Jurnal yang terindeks di Web of science
mempunyai JIF atau jurnal nasional terakreditasi berbahasa inggris
mempunyai green tick + seal di DOAJ

Perubahan Pedoman Operasional 2016



Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan
terindeks oleh database internasional (Web of Science, Scopus, atau
Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak
(impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago
Journal Rank (SJR) dengan faktor dampak (impact factor) 0,100 setelah
tahun 2013 dalam penilaian karya ilmiah dan dinilai paling tinggi 30.
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Jurnal internasional adalah jurnal terindeks di scimagojr mempunyai SJR dan
Q4 atau Jurnal yang terindeks di Web of science dengan JIF nol atau not
available atau terindeks microsoft academic search atau jurnal nasional
terakreditasi berbahasa inggris mempunyai green tick di DOAJ

Perubahan Pedoman Operasional 2016



Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang
belum terindeks pada database internasional bereputasi (Web of
Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah
terindeks pada database internasional seperti
DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan
pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai karya ilmiah paling tinggi
20.
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Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang
belum terindeks pada database internasional bereputasi (Web of
Science, Scopus, atau Microsoft Academic Search) namun telah
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Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks database
internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal
internasional namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat
khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.

Data scimagojr tahun 2014 yang muncul pada Agustus 2015 tidak ada
lagi prosiding internasional berasal dari INA yang terindeks
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Karya ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks database
internasional (Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal
internasional namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat
khusus publikasi ilmiah kenaikan jabatan akademik.

Data scimagojr tahun 2014 yang muncul pada Agustus 2015 tidak ada
lagi prosiding internasional berasal dari INA yang terindeks

Berdasarkan SE Dirjen SD Iptek dan Dikti no 508/02/KP/2016 tanggal 22
Februari 2016, usulan kenaikan jabatan yang diterima sebelum bulan
November 2014 melalui laman pak.dikti.go.id , belum mendapat
persetujuan diberi waktu untuk melengkapi kekurangan s/d 2 Januari
2017 sesuai ketentuan Kepmenkowasbangpan 38 tahun 1999



NEW

 Lebihan Ak hanya bagian Penelitian saja, Permendikbud 92-2014 pasal 14

 Inpassing secara on line , jika penetapan ak dalam sk 420  di buat menjadi
400 ketika akan naik jabatan pangkat dengan cara baru secara on line
( Pedoman Operasional 2014)

21

Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal
internasional dan jurnal internasional bereputasi yang terbit paling lama 6
(enam) bulan sebelum tmt SK Jabatan Akademik dan atau PAK terakhir
dan belum pernah
dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan dapat digunakan untuk kenaikan
jabatan berikutnya.

NEW



Komponen
Yang Dinilai

Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah
Nilai Akhir

Yang Diperoleh
Internasional/internasion

al bereputasi**

Nasional
Terakreditasi

Nasional ***

a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(30%)
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi
dan metodologi (30%)
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal
(30%)

Unsur yang dinilai : karya ilmiah di jurnal

c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi
dan metodologi (30%)
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal
(30%)

Total   =  (100%)
Nilai Pengusul =

Jurnal Nilai ak maksimum

Internasional bereputasi 40

internasional 30

Nasional terarkreditasi dikti 25

Nasional 10 15 20
22
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a. Untuk Prosiding Seminar Nasional
1). memuat makalah lengkap,
2). ditulis dalam Bahasa Indonesia,
3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi,
4). editor sesuai dengan bidang ilmunya,
5). memiliki ISBN,
6). diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi
profesi,
perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-
syarat buku ilmiah yang dipublikasikan, yang dipaparkan
berikut ini:

a. Untuk Prosiding Seminar Nasional
1). memuat makalah lengkap,
2). ditulis dalam Bahasa Indonesia,
3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) institusi,
4). editor sesuai dengan bidang ilmunya,
5). memiliki ISBN,
6). diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi
profesi,
perguruan tinggi, dan lembaga penelitian.

23



b.Untuk Prosiding Seminar Internasional
1). ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris,

Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
2). editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan
bidang ilmunya,
3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
4). memiliki ISBN.

b.Untuk Prosiding Seminar Internasional
1). ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris,

Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok),
2). editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan
bidang ilmunya,
3). penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara,
4). memiliki ISBN.

24



Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya
internasional dan nasional adalah sebagai berikut.

a. Internasional
1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau
lembaga ilmiah yang bereputasi.
2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang
berasal dari berbagai negara.
3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab,
Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4
(empat) negara).

Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya
internasional dan nasional adalah sebagai berikut.

a. Internasional
1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau
lembaga ilmiah yang bereputasi.
2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang
berasal dari berbagai negara.
3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Arab,
Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok).
4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (paling sedikit 4
(empat) negara).
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b. Nasional
1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan
tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
2) Steering committee ( Panitia Pengarah) yang terdiri
dari para pakar.
3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa
Indonesia.
4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan
tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.

b. Nasional
1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan
tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi.
2) Steering committee ( Panitia Pengarah) yang terdiri
dari para pakar.
3) Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa
Indonesia.
4) Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan
tinggi/lembaga ilmiah lingkup nasional.
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Komponen
Yang Dinilai

Nilai Maksimal Prosiding Nilai Akhir
Yang

DiperolehInternasional Nasional

a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)
b. Ruang lingkup dan kedalaman
pembahasan (30%)
c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi (30%)

Unsur yang dinilai : pada paper seminar ( Prosiding)

c. Kecukupan dan kemutahiran
data/informasi dan metodologi (30%)
d. Kelengkapan unsur dan kualitas
terbitan/prosiding (30%)

Total   =  (100%)
Nilai Pengusul =

Seminar Nilai ak maksimum

Nasional 10

Internasional 15
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Section Purpose
 Title Clearly describes contents
 Authors Ensures recognition for the writer/s
 Abstract Describes succinctly what was done
 Keywords Ensures the article is correctly identified in abstracting and indexing

services
Main text
 Introduction Explains the hypothesis
 Methods Explains how the data were collected
 Results Describes what was discovered
 Discussion Discusses the implications of the findings
 Conclusion Comment on important, validity, and generality of conclusion
 Acknowledgments Ensures those who helped in the research are recognized
 References Ensures previously published work is recognized

Struktur karya ilmiah artikel / paper
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 Keywords Ensures the article is correctly identified in abstracting and indexing

services
Main text
 Introduction Explains the hypothesis
 Methods Explains how the data were collected
 Results Describes what was discovered
 Discussion Discusses the implications of the findings
 Conclusion Comment on important, validity, and generality of conclusion
 Acknowledgments Ensures those who helped in the research are recognized
 References Ensures previously published work is recognized
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Dosen di Perguruan Tinggi harus mempunyai kemampuan Computer
Literacy yang baik, mampu browsing mencari jurnal dibidangnya,
mengetahui mana jurnal abal abal, mampu menulis karya ilmiah dengan
baik minimal sesuai dengan panduan Elsevier, Mampu melihat laman
laman yang terkait dengan pencarian digital library

Setiap paper yang akan diseminarkan( call for paper) dan artikel yang akan
dipublish di jurnal harus dicek plagiat dengan menggunakan perangkat
lunak khusus minimal sejenis viper, duplicheker dan plagiarisma.net

Dosen direkomendasikan mempunyai profile akademik my citation (
kutipan saya)di google scholar dan atau Researchgate
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Untuk Buku Referensi dan Monograph ada di web PT

Paper dan Artikel yang punya copy right perlu penanganan khusus yang
bisa akses hanya Penilai saja

Ada perubahan konsepsi Jurnal nasional ( tidak terakreditasi) dan
penulis koresponding sebagai Penulis utama

Kriteria Jurnal internasional tidak hanya listed di Microsoft academic
search dan scimagojr dan jurnal internasional bereputasi tidak hanya
listed di Scimagojr atau Thomson reuter ISI Knowledge
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Pengunggahan data secara on line oleh PT dan Kopertis melalui
laman pak.dikti.go.id

 Data dosen Resume mirip seperti Resume yang
dikembangkan sejak tahun 2011

 Data kegiatan Pelaksanaan Pengajaran, Pengabdian dan
Penunjang hanya ak hasil penilaian PT

 Data kegiatan pelaksanaan Penelitian :
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Buku Referensi
YBuku Monograph

Book Chapter( setara karya di prosiding
nasional dan internasional)

Jurnal Nasional

Jurnal nasional terakreditasi
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Jurnal nasional terakreditasi

Jurnal Internasional

Jurnal internasional bereputasi

Karya ilmiah di seminar nasional

Karya ilmiah seminar internasional

Laporan Penelitian tidak wajib



PENGAJUAN USULAN KENAIKAN JABATAN DI
LINGKUNGAN KOPERTIS

 PTS MENYAMPAIKAN DUPAK  HARDCOPY  PELAKSANAAN
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENUNJANG
KEPADA  KOPERTIS .

 PENILAIAN DUPAK PENDIDIKAN , PENGABDIAN DAN PENUNJANG
SEPENUHNYA OLEH KOPERTIS.

 DUPAK PENELITIAN SETELAH DINILAI KOPERTIS DIUNGGAH
SECARA ON LINE  SESUAI DENGAN FORMAT DARI
KEMENRISTEKDIKTI+ LAMPIRAN PEDUKUNG SESUAI SURAT
DIRJEN DIKTI TGL 1 OKTOBER 2015
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Intinya apa yang di masukkan secara on line oleh PT/ Kopertis
adalah data yang diperlukan oleh Tim PAK seperti proses
penilaian secara manual
Yang perlu ditampilkan misalnya:
Penilaian Buku Referensi dan Monograph:
Diunggah server PT dilaman khusus dan diberi password, yang ditulis setelah judul
buku R dan M

Penilaian karya ilmiah di Jurnal : jika sdh ada versi on line tampilkan laman utama
yang mempunyai menu  Home, about, archive, current, announcement dll. Karya ilmiah
sebelum 2012  yang dalam bentuk hard copy masih diperbolehkan di scan ; cover, daftar
isi, Redaksi pelaksana/Editor, daftar isi , artikel ybs dan aturan penulisan. Mulai 2012
harus bisa dtemukan laman jurnal on line

Untuk artikel yang berasal dari jurnal berbayar , diminta untuk mengunduh artikel
terkait dan kemudian di masukkan kedalam laman oleh PT/Kopertis dan laman tersebut
diberi password yang dituliskan setelah judul artikel yang diunggah34
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Penilaian karya ilmiah di prosiding seminar  : diperlukan laman yang memberikan
informasi cover, daftar isi, steering committee dan paper dosen yang diusulkan untuk
naik jabatan/pangkat. Jika sumber berupa hard copy di copy atau CD dalam bentuk
pdf diunggah dilaman repository PT/ Kopertis

Tim PAK akan melihat hasil pengunggahan dalam menu yang disediakan,
pada sub menu kolom <aksi>

40

MENU

[ BUKA URL]

[ALAMAT WEB JURNAL]

[URL DOKUMEN]

[URL PEER REVIEWER]
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Lesson learnt penilaian on line Juni – Desember 2015
 Pengunggahan data secara on line yang sukses pertama kali dari

salah satu PTS dari Kopertis 13 Aceh
 Beberapa PT dan Kopertis mengalami kesulitan mengunggah laman

yang diperlukan bahkan PT terkenal yang sering bertengger sebagai
salah satu PT terbaik di Indonesia, sampai saat ini masih belum
faham bagaimana mengunggah data yang diperlukan dalam
penilaian

 Kemungkinan yang mengisi data kenaikan jabatan on line
kebanyakan adalah pegawai non dosen, yang hadir ketika sosialiasi
on line adalah dosen sehingga kurang/ tidak ada kesinambungan

 Tidak mengunggah laman Reseach Gate dan my citation
 Panduan Pengisian belum komprehensif, perbaikan dan sosialisasi

 POSISI SAMPAI AKHIR JULI 2016 PT DAN KOPERTIS SUDAH
MEMAHAMI SISTEM PENGAJUAN JABATAN ON LINE
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www.pak.dikti.go.id
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