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No
1

KEGIATAN
Hasil Penelitian / Hasil Pemikiran dalam BUKU yang
dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis

Has‖ Penelllan′ Has‖

Pemikiran dalam:

LAMA
Disetarakan dengan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam
Prosiding dan dikelompokan dalam Makalah yang disampaikan
pada Seminar:
a) lntemasional, nilai maksimal 15
b) Nasional, nilai maksimal 10
Jurnal lnternasional, nilai maksimal 40.

a)JURNAL iNttERNAS10NAL

b)」

∪RNAL NAS10NAL TERAKREDITASI

c)」

URNAL NAS10NAL,tenndek DOAJ

II=:￨IⅢⅢⅢ
I11111■￨￨￨
Masuk dalam kelompok BoOk chapter:
a)lnternasional,nilai maksima1 1 5

b)Nasional,n‖ ai makslma1 10

a) JURNAL INIERNASIONAL BEREPUTAST, adatah
jurnal yang memenuhi kriteria tambahan yaitu

mempunyai Faktor Dampak (impact factor) dari /S/
Web of Science (Thomson Reufers/ atau Scimago
Journal Rank (SJR) mempunyai nilai tertinoqi vaitu 40.
b) JURNAL INTERNASIONAL dengan kriteria terindek
oleh database lnternasional bereputasi (Web of
Sclence, Scopus atau Microsofi Academic Search)
namun belum mempunyai faktor dampak (impact
factor) darilSl Web of Science (thomson Reufers) atau
Scimago Joumal Rank (SJR) mempunyai nitai paling
tinsqi 30.
c) JURNAL INTERNASIONAL dengan kriteria belum
terindek pada database internasional bereputasi (Web
of Science, Scopus atau Microsoft Academic Search)
namun telah terindek pada database internasional
seperti DOAJ, CABI, Copemicus dan/atau laman
sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti mempunyai
nilai oanqlino tinooi 20.

T9,kredlatt Dtten Dkl Kemdkbud

Kemdlkbud
a)Jurnal Nasional berbahasa lndonesia terindek DOAJ,

Terakredlasi D‖ len Dlk‖

nilai15.
b) Jurnal Nasional berbahasa lnggris atau bahasa resmi
d)」 URNAL

NAS10NAL

」urnalllmlah nasional ldak lerakreditasi adalahiurnalilmiah yang
memillkllSSN tetapi‖ dak mendapat status terakredlasl da‖
Dilen Dlk‖ Kemdlkbudi nla1 10.

Hasil Penelitian i Hasil Pemikiran yang tidak dipubtikasikan
(tersimpan di perpustakaan perquruan tinqqi)

N‖

al=3

PBB terindek DOAJ, nilai20
a) Paling tinggi 25% dari angka kredit unsur penelitian yang
diperlukan untuk pengusulan ke Lektor Kepala dan Profesor
b) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun
tidak memenuhi syarat sebaqai iurnal ilmiah lnternasional.
Nllal=2

PERSYARATAN UTAMA
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN BIDANG PENELITIAN
USUL KENAIKAN JABATAN KE
」UMLAH ANGKA KREDIT
KUMULA丁 IF

Untuk semua Jabatan Akademik Dosen

:

- Pendidikan dan Pengajaran
- Penelitian
- Pengabdian

- Penunjang

2 1 ASISTEN AHLI

:WⅢ

jЪ :滲
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: ￨:坊
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脚
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Memilikilarya itmiah yang dipublikasikan diJumal ltmiah Nasional
sebagai
Penulis Pertama

Mem‖ lkl

karya‖ rniah yang dipub‖ kasikan di」 urnal llmlah Nasional

sebagal Penu‖ s Perlama

4 1 LEKTOR KEPALA

5 1 PROFESOR/GURU BESAR

a) Kenaikan jabatan dosen dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun,
harus
memilik! hasil peneritian yang dipublikasikan dalam Jurnal Nasional
Terakreditasi sebagai penulis pertama.
b) Kenaikan jabatan dosen daram kurun waktu lebih dari 3 tahun,
harus
memiliki hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Nasicnai
sebagai
penulis Pertama.

a) Berpendidikan Dcktor (S3).
b) Memiliki karya ilmiah yang dipubrikasikan di Jurnal ilmiah
Nasional
Terakreditasi dan/atau Jurnar lnternasional sebagai penuris pertama.

Memiliki*arya itmiah yang dipubtikasikan diJurnal ltmiah Nasionat
sebagai
Penulis Pertama

a) Memiliki Sertifikat pendidik
b) Bagi D-osen berijazah Dohor (S3) : harus emiliki karya ilmiah yang
dipublikasikan di Jurnal Nasional rerakreditasi atau Jurnal lnterna-'sional
sebagai Penulis Pertama
c) Bagi Dosen berijazah Magister (S2) : harus emitiki karya ilmiah yang
dipublikasikan di Jurnal lnternasional atau Jumal lnternasional
sere-putasi
sebagai Penulis Pertama
a) Memiliki Sertifikat pendidik
b) Berpendidikan Doktor (53)
c) Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal tnternasional
Bereputasi
sebagai Penulis Pertama
d) Bidang llmu sebelum s3 dan pendidikan s3 sesuai dengan
karya irmiah
dan bidang ilmu penugasan
e) Bidang ilmu sebelum 53, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan
serumpun dengan pendidikan 53
f) Bidang ilmu sebelum 53 tidak sesuai dengan pendidikan 53 tetapi
Pendidikan S3,-karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai
.
9)Pding gngkat 3 tahun setelah mempeゐ lehり zahb。 ,16Fls5,

Ъ

PERSYARATAN UTAMA
LONCAT JABATAN AKADEMIK DOSEN BIDANG PENELIT:AN
No
1

LAMA

LONCAT」 ABATAN
ASISttEN AHLl ke LttKttOR KEPALA

a) Paling singkat 1 tahun mendudukijabatan Asisten Ahli

a) Paling singkat 2 tahun mendudukijabatan Asisten Ahli

b) Memiliki ljazah Doktor (S3)

b) Memiliki ljazah Doktor (S3)

c) Memiliki4 karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal llmiah

c) Memiliki paling sedikit 2karya ilmiah yang dipublikasikan di Jumal

Terakreditasi sebagai Penulis Utama atau 2 dalam jurnal ilmiah

llmiah lnternasional bereputasi sebagai Penulis Pertama.

lnternasional sebagai penulis pertama

2

LEKTOR ke PROFESOR

a) Paling singkat 1 tahun mendudukijabatan Lektor

a) Paling singkat 2 tahun mendudukijabatan Lektor

b) Memiliki ljazah Doktor (S3)

b) Memiliki ljazah Doktor (S3)

c) Memiliki 4karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal llmiah

c) Memiliki paling sedikit 4 karya ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal

Terakreditasi sebagai Penulis Utama atau 2 dalam jurnal ilmiah

llmiah lnternasional bereputasi sebagai Penu[s Pertama. "

lnternasional sebagai penulis pertama

1) Hasil Penelitian / Hasil Pemikiran yang dipublikasikan di Jurnal llmiah lnternasional yang masuk dalam daftar BEALL'S LIST PUBLISHER
'
atau BEALL'S LIST JOURNAL, tidak dapat diakui sebagai kegiatan Dosen dalam rangka pengumpulan angka kredit dosen.

/

2) Hasil Penelitian / Hasil Pemikiran yang dipublikasikan diJurnal llmiah lnternasional terindeks SCOPUS namun termasukiuga dalam daftar
BEALL'S LIST PUBLISHER atau BEALL'S LIST JOURNAL. Jurnal lnternasional dengan 2 kondisi berbeda ini sering disebut dengan Jurnal
ovERLAP coNDlrloN, dalam kondisi seperti ini iumal tersebut termasuk katasori JURNAL INIFRM!]gllL M5119y9!!

-

PERINC:AN KEG:ATAN B:DANC PENEL『 :AN
(Perlnenpan&RB Nomor17 Tahun 2013 dan Nomo『

Meiaksanakan
penelitian

A. Menghasilkan Karya llmiah

46 Tahun 2013)

/ Hasil Pemikiran
yang dipublikasikan :

'Buku,

a) Dalam bentuk:

BuKi disebarluaskan
Cantunk an N omor lGt al o g
Lampikan : Komentar Pakar

1. Hasil Penelilian

20

1) Monoqraf, tiap buku
2)Buku ReFerensi:‖ ap buku

b)Jumal llmiah

1 Buku, Der tahun

1 Buku. Derlahun

1) lntemasional, tiao iurnal

40

')

2)Nasional TerakreditaS,lao lumai

3) Nasional Tidak Terakreditasi,

1 Artikel, per semester
1

")

Ailkel, per semester

2 Artikel, per semester

bersama-sama mernbuat karya ilmiah/

rancangan dan karyateknologi

rancangan

peu rewewer

marAsL4

llni ah/

Kdi19arAsrirreprlnり

d7ampiril

りPri19:OUrsatt」 lJumar
りPrint Oul̲Fdi10ria′ 8oard

1 tr4akalah, ger semester

2. Nasional, tiap makalah

2 Makalah, per semester

り
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」
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d)Da!am Koran′ Maalah′ Postef

Umuml

ap koran d‖

POSTER ASと t

1

̲

2. Hasil Penelitian / Hasil Pemikiran
yang tidak dipublikasikan (tersimpan
di perpuslakaan Perguruan Tinggi),

2

2 Poster, per semester

Maks,5%dari kebutuhan
minimal Ыdanq pene‖ ran
Maks,5% dari kebutuhan
minimal bidang penelitian

C Mengeditノ

menytnloO に

.1・

Karya‖ miah

一嶽
一一

Fト

]:tr諸

1 Buku, per semester

Diterbitkan dan diedarkan secara

,

1 1ntemagond̀lap rancang"
:,.

E. Membuat rancangan dan karya

teknologi yang tidak di Patenlkan,
rancangan dan karya seni
monumental / seni pertunjukan

2, Nasional; liap rancangan

40

melη 」
η
趙irarorda倒 ,ak
〕

frhOmsOn ttuに 応
)alau scimago
」
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たlUに ,SI&disttkan κり″

Jumal lnternasional teindek pada
dalabase I nter msional bereputasi
(Web of Science, Scopus alau Micnsof

DJa ρθ
errevlewer

Academic Saarch) namunbelum men-

‐
Koran/Mttaiah,ASL′

Punyai FaHor Dampak, nilai maksinal
30 kum.

ι
aporar gasI Per7θ ″
tian,ASt′
Pengesa力 ∂
ηdaヴ ιPPM/8PP
Pemusla々 ∂
∂ηt/8
‑3ukυ 4Sと ′

Jurnal lnternasional yang belum
teindek database I ntemxional namun
terindek pada database inlernasiona/
(DOAJ. CABI, hpemicus dan/atau

‑3υ κ
″disθ bar」 asた ∂
Л

Laman sesuai petimbangan Dil<ti,

1 Buku, per semester

‑3oた IJ

Nilai maksimal20 kun,

1 Kawa, oer lahun

‐3trridiseba″υaskan
‐3Jκ υRancarlg田 :ス su
―FC Sa力 Sθ ttf′ ar Haκ Palelr/

Nasional. tiao buku

D. tulembuat rancangan dan karya

Teknologi yang di Palenlkan

Diterbitkan dan diedarkan secara
Nasional, tiap buku

乃mbaわar

F"ρ aCrぬdOり da,Isl reb oFScわ nce

ali10arハ s″ (o prl17り ,dilamp″ :
r
Pprlf Our Sampυ ιE3轟diD∂ ″
∂

Surar Kelerangtt Jsi77p∂ n di

liqp hasilpenelilian
B. Menerjemahkan / menyadur
Buku llmiah

gl

sebagai berikut:
a. 60% bagi penulis Peftana:
b. 40% baqi semua puuhs Pembantu.

DJθ peerrevlewer

5

m en y mli n

pembagien angka kreditrrya ditetapkan

Dな alkarl oren Dθ kan/Kttur

1 Poster, per semester

ngedt/

Prosdrg ASL′ ,attυ

CI Pri17′

2) Poster:
1. lntemasional, tiap makalah
2. Nasional, tiap makalah

me

Dυ apoorreylerer
K」ri19an As″ rreρ 繭り
,酬 amp″

:

1. lntemasional, tiap makalah

/

norumental/

melakukan ulasan/ kitik karya ilniah,

Dis勧 施■oわ 力Detao/κ げυ
r

c)Seminar

& karya seni

seni peftunjukanl menyadur buku

θ
ねJ

CI Prinloυ:DalarlsI

tiap lumal

1) Disaiikan

Dua
J」

:

Apabila bebenpa onang Oosen

ASLI

1 Karya, per semester

1. Tinqkat lnternasional, tiap rancanqan

1 Karya, oer tahun

2. Tinokat Nasional, liap rancanqan
3. Tingkat Lokal, tiap rancangan

1 Karva. oer tahun

ASL′

SKttlent
‐3trkJ Rancarlgafl,ASL′
‐8Jripenilaian Sttwar

●
リ
Jumai Nasiona:Terakreditasi adalan
α夕fas,D′ K■
Jυ malヽヽ maF Tera々′

1 Karya, pertahun

dan Karya sastra

Sの NO,こ 20/̀

KUALIFlKASi,KRITER"ヽ

TUGAS,TANCGUNG JAWAB DAN WEWENANG

JABATAN AKADEM:K DOSEN

(Perlnendikbud Nomor 92 Tahun 2014)

al。

aZah
■
た面1噸 り

serendah‐

rendahnyaMaglster(S21ddam

a)Mengttut pendidkan dan r alau
pe麟 薔
han

bidang lmu yang sesual dengan

a). litlenf,ild argka kredt sebesar
150 hmyang memenuh{
persyaratan dengan ProPors;i :

I tahun

c). Mamp menyebaluaskan ilmu

l:「

l.Pendldikan :

4.Penuniano
b). Mdakanakan pengajaran

b)・

sef nggi-tiryginya jenjang Sajana
bagi yg bedXtzah M4ister dan
membatu pengalaran program
MaoiSer baqi yo bediazah Dohor

Cl.Membina keghtan mahasiswa

pengetahuan, teknologi daniatau

dlbidang akademik dan

seni

kemahas:swaan

a. Mengikud pendidikan dan

platihan

Memll‖ karya‖ mほ h yang

l.Pendidkan :
ZPenel'rtian :

YaB

I 45%
I 35%

lPengabdian:5 l0%
4.Penuniang : S 10%
b.

Mamp rmndidik secaa

b. Metalsanakan pengaiaran setinggi

b.Mem‖ ‖切 a mmiah yang
dipub‖ kaslkan di JumJ

tirggirrya leniang Saiana bagi
yang
Magister.

Pro{esional

Nasiona:sebagal penulis

ffiaah

pettma

nmai minima:Baik

kredft

proporsl:

w penugasannya

Nasiona!sebagai penulis

o SKP(DP3 bmatbaru)dengan

aqka

memenuhi persyardan dengan

:3 10%

dipubllkasikan di Jumal

a. tr4emlliti

耐 ahnyaMagisterdalam bidang
‖
rw yang sesud dengan Ыdang

) 55%
2Peneliti*:225%
3. Pengabdim : I '10 %

Ыdang‖ mu pettgasannya.
‐
Pangkat pattng Юndah Gol.‖ irb.
‐
MeI■ enuhi angka kredi min翻
10 kum d harang撼 鳳瑚tiazah
b). Memiliki pengalaman penyelenggaraan pengajaran minimal

a Mem鰍諄12油 serendah・

pemma.

c. Mampl manaapkan goses
penbd ajran dan birtingan
secara mandfui bagi:
t. mahasiswa Diploma

lSaiana

bagi yaq beftudifikasi Magbter
2. mahaisum Dpbma, Sarftna
atau Maghter bsgi yar4

Melaksanakan pengajaran seUnggi
tingginya jenjang Magister bagi
yang berijazah DoKor dan
membaniu pengajaran program

c

DP3 dau dokumen lair Yarg
setara niki minirnal Baik dan

Beritr Acra Pertimbargan
$enat Fakultas.

Doktor

Beilualifl<aiDoktor
d). Mampu memdtarni pelaksanaan

d). Mengembangkan bahan aiar

d)Bedta ttra pettmbangan Send
Fakultas

penelitian dan pengabdian kepada

d.Mampu mernahallu teon udang

‖
mu rang mttadip"鴨 ぉanwa

tidang akademik dan
kemahasiswaan

masvarakat
e).Mampu menuns karya‖ mbh yang

d. Mernbina kegiatan mahasiwa di

e). Menyanpakan presentasi ilmiah

e. Mampu menaapkan teori bidang

e. Merqembangkan bahan ajar

ilmu yang maiadi penugcannYa

dipublikaskan padaiumalttmiah

ddarn pelatsaraar penetfia dat

oeno$dian keoada masurakat
0.MemilR ttnelat hte911asi
tanggungiaWab pelaksanaan tugas
dika dan tata krama dalam

O Menghattkan

h yang
kaり a輛 ね

dipuЫ ikagkan padalumal‖

miah

nasbnd

i Mampu menums kary3 1前 由 yang
dpublikasikan pada terbim"md

l Monyampaikan presen曖 1lmah
ddarn fom ingkat nasiond

nasional

kehiduDan kamoos
9).Menghas‖ kan kawa mmiah dJam
bentuk iam

htegdta,
tanggurciard dm. Peldcanaan
tugas, elika dar hla kara dahrn

g. Memtrliki kine{a

kehidman
h). Mernbuat rarcangan dan karYa
teloobgi/ karya seni monumental,
seri mrturniukan

g. Menghasilkan karya lmiah Pada

Jumal

Na*mal

kanus.
ぬdalarn
h,Menghas‖ kan karya lh哺 そ
bentuk lain

i. Membudrancangan

dan karya

terknologU karya serri monunentaU
seni patunjukan

i.Melaksanakan Pengabdan
k. Melaksanakan tugas Penuniang

&″ ONO′

五2of4

KUttFIKASO,KRrrER鴫 TUGAS,TANGGUNG JAWAB DAN W― ANG
JABATAN AKADEMEK DOSEN

a).Bettazahi■ 9ヽ ler′ Doloorda"
Prograln Studl a● uP(型 uruan

a).Mengikuli penddkan dan′ atau
pe:athan

a) Memfliki agka kredit yans

Ting9iTeranditasidalam bidang
lmu yang sesua de"an bidang
penugasannya

a| Bedlzah Doktr(S3)

dalam

mannnuilt pesyaratan:

bidag knu yarg sesuai derqan

l.Padlditan ::40%
2.Penelllian:l,O%

bidarq penqasan

3. Pengabdi,an : S

a). Mengikut pendidkan dan / atau

pelatihan

Profesional

b). Melalaanakan pengajaran

b)。

M釧 llki

selinggi2nya pmgram 52 dan

:

::35%

ZP6nelitian :445%
3. Pengabdian : 3 i0 %

t0 %

S馘 面kat Penddk

meruuhl penyaratan:
'l.Pendidlkan

{. Penunlanq

1. Penuniaog : 3'10 %

b). Mampu mendidik secara

kedt yarp

a). Ithmniki anglo

b).Mampu mendidikse
ra
Prof6iond,paling gngkd 10 hL

b). Melalsanakan pengajaran hingga

り,Merniliki

: 5 l0 %

S酬 lkd

Pmddk

leniang Doktor(S3)

membanlu penga.faran Progran

53 bagr yg

befiazil

S2. Melafina-

sad<ar perpajanan hingga
c). Manpu menerapkan dan

mengerbangkan prmes
pembelalaran dan pembimbhgan
secara rnandri bagi mahasiswa

pn

lang 33 bmiyang bediazah 33.
c), Menbirbing 0osen yang letih
rendah jabatannya

Dioloma, Sariana dan/atau PS.
d).

Mamp menganalisis bidang iknu
yang menjadi penugasannya

d). Mernbina kegiatan mahasiswa
dibidang akademik dan
kemahasiswaan

e). Mampu menerapkan dan
menganalisis teod bidang llmu
yang meniadi paugasflmya
dalam pelalsanaan penelitim dan
oenoabdan kaoada masvarakal

e). Mengembangkan bhan

f). Mampu menuls karya ihiah yang
dig.blkasikan pada Jumal
Nasiond Trakreditad atau Jurnal

f). Menyampaikan presentasi ilmiah
pada forum nasiond dan

lnlemasional bagi
Doktor (S3)

yag

pengdaian

c). Memiliklkarya ilmiah yang

c).

Mamp marcrapkar dan

dpublikasftan di Jumal

rnengembaqkar prmes

Nasiooal T€ralred ihsl atru
lntemasional sebagai penulb
Pelbma bagi yang bertazah Slt

pembelaiaran dan buku ajar serta
pembh$irg ar bagi rndssisura
Dioloma. Sad;ana dan/dau PS.

d). Memilillkarya ilmiaft yang
dipubllkasilon di Jumal
lntemaslonal alau htamaslonal
Boreputasl sebagai penuls
Pertama baqi yano bedlazah 32
e). DP3 atau dokumen yang setara

d). Mampu maqandisis teoi bidang
iknu yang menjadi penugasarnya

derEan nilai minimd BAIK

0.Berib Acara Pettnbangan Senat
U面 、
eslas

C}̀MeFn蘭

田籠rya

ihtth yang

dipubilhagkandiJumal
htemslonal Bereputasi
sebagai penu!お

d). Mernbina kegiatan mahasiwva

dbidang akademik dan

Pemma

d).DP3 atau dokurllen yang setara i

dengan nlai minimal BAIK

kemahasiswaan

e). Marnpu menaapkan dan
menganalisis bui bidang ilrnu
yang me{adi penugasannya
dalam pelaksanaan peneltiat
dan penqabdian oada masyarakat
f).

Mamp merrulb karya lkiahyang
diprUikadkan pada Jwnal

lnterna*rnal Bereputasi

intemasional

c). Membimbing dosen yang lebih
.rendah jabatannya

e). Mengembangkan bahan ajar

e).BeritasAcaraPerseluiuan SOnat
unlversitas

f). Menyarpaikan preseniasi ikniah
pada fm.rn nasional dan

intemasiond

bedjazah

0.Malnpu mends karya mmiah yan9
dipubllkasikan padaJurnd

9)Menghas‖ km kafya‖ mbh pada
lurnal nasi∝ d lerakredtasi

g). Meailfri kinaia, integdtas,

taqgung

Fr*d

pelaksanmn

htemasbnd bereputasi bagi yang

tugas,

brmazah MaQヽ

kehiduoan kamus.

ler〔 S2)

h).Memi‖ ‖綺neliàhtegritas:

ねn99unglawab pelaksanaan

Menghas‖ 贈l
り。

karya mmiah dalam

benLk lain

dkadar

g).lilenghasilcn karya ihiah pada
Jurnal lntemasional Eeref tlasi

tata knma dalam
h). Melaksanakan pengabdian

kepada mmyarakat

lugas,elika dan tata kramadalam

kemuDan Kamous
i). Membuat rancangan dan karya

tehologi/ karya seni monurentaU
seni oefuniukan
j). MeJaksanakan perpabdian

msyard€t
k). Melatsanakan tugas penunjsng

&囲ONÒ五 20rイ

