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DAFTAR KEGIATAN DOSEN: UNTUK JAKAD

PENYAMAAN PERSEPSI
PEER REVIEW BIDANG PENELITIAN

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1.

Bidang A

: Pendidikan

2.

Bidang B

: Melaksanakan Pendidikan

3.

Bidang C

: Melaksanakan Penelitian

4.

Bidang D

: Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat

5.

Bidang E

: melaksanakan Penunjang

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :

BIDANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

BIDANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

• Ijazah terakhir yang belum pernah diajukan untuk Jakad, dapat
diperhitungkan untuk mengurangi kebutuhan kum
• Penghitungan kum untuk melaksanakan kuliah adalah
j l h sks
jumlah
k x jumlah
j l h kelas
k l : jumlah
j l h dosen
d
Meskipun dapat menginput seluruh mata kuliah yang diampu dalam
satu semester yang melebihi batas maksimal (12 sks), pertimbangkan
untuk mengajukan mata kuliah‐mata kuliah yang linear berhubungan
dengan bidang ilmu

• Untuk Pengajuan Jakad Ke Asisten Ahli dan Lektor (asumsi
12 sks) :
10 sks pertama x 0,5
=5
2 sks selanjutnya x 0,25
= 0,5
Total 1 semester maksimal
= 5,5 kum
• Untuk Pengajuan jafa Lektor200-ke Lektor 300, atau
Lektor ke Lektor Kepala dst (asumsi 12 sks) :
10 sks pertama x 1
= 10
2 sks selanjutnya x 0,5
=1
Total 1 semester maksimal
= 11 kum
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HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :

BIDANG MELAKSANAKAN PENDIDIKAN

BIDANG MELAKSANAKAN PENELITIAN

• Pembimbing Skripsi dilakukan oleh minimal Dosen yang telah

• Isikan secara detail semua field isian.
• Cek kembali unggahan karya ilmiah, sudah lengkap atau
belum. Halaman depan,
p , Editorial Board,, Daftar Isi,, Abstrak,,
dan Full text dll sebagai bahan penilaian Tim Penilai.
• Proporsi kum untuk Penulis pertama 60%xKum karya ilmiah,
penulis pendamping 40%x kum karya ilmiah  Perhatikan
kalau penulis Korespondensi berbeda dengan penulis utama
• Untuk usulan lektor Kepala dan Profesor pertimbangkan
batas kepatutan/batas pengajuan setiap jenis karya ilmiah
yang diajukan

memiliki Jakad
• Kum membimbing dan menguji skripsi atau tugas akhir, tidak
boleh dengan mahasiswa yang sama. Pilih salah Satu.

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :

HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :

BIDANG MELAKSANAKAN PENELITIAN

BIDANG MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

• Peer Review :

• Laporan Pengabdian diunggah lengkap :
Halaman Cover, Kata Pengantar, Daftar Isi, Pendahuluan, isi,
Penutup, dan Lampiran Pendukung :
a. Surat
S t Tugas
T
b. Daftar Hadir
c. Foto
d. Materi dan atau bukti kegiatan yang menunjukkan peran
masing-masing dosen dengan jelas.
• Meskipun kegiatan dilaksanakan oleh beberapa dosen, laporan
dibuat sendiri-sendiri dan kum utuh tidak dibagi sejumlah dosen.
• Perhatikan jumlah maksimal kum

a. Boleh dari luar PTS, jika di PTSnya tidak ada
g ilmu
b. Sebidang
c. Minimal telah memiliki jakad sama dengan jakad yang akan
diajukan oleh Dosen

• Perhatikan syarat khusus jurnal untuk kenaikan setiap
jenjang
• Untuk bidang penelitian, unggahan harus di web resmi,
pemilik
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HAL-HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN :
BIDANG MELAKSANAKAN PENUNJANG

• Isikan secara lengkap field di setiap kegiatan penunjang, dan
perhatikan jumlah maksimal kum.

Karya Ilmiah dalam Jurnal yang
diajukan

• Berbeda dengan Skripsi, Thesis,
Desertasi

DOSEN TUGAS BELAJAR
• Untuk dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan
tugas belajar, kum melaksanakan tridharmanya tidak
bisa diakui, kecuali Jurnal Nasional Terakreditasi atau
jurnal internasional.
• Jurnal tersebut, hanya bisa dipakai setelah dosen ybs
selesai
l i ttugas b
belajarnya,
l j
untuk
t k pengajuan
j
selanjutnya
l j t
• Untuk dosen Tugas belajar, boleh mengajukan Jakad,
dengan syarat :
‐ Waktu minimum terpenuhi, meskipun terpenuhinya
pada saat mengajukan Jakad, ybs masih Tugas Belajar
‐ Syarat minimal kum, terpenuhi sebelum tmt Tugas
Belajar.

PENGAJUAN JAKAD YANG MEMENUHI
SYARAT :
1. Waktu telah terpenuhi
2. Jenjang Pendidikan terpenuhi
3. Angka kredit kumulatif terpenuhi sesuai
kebutuhan
4. Angka kredit setiap prosentase bidang kegiatan
terpenuhi
5. Syarat khusus tiap jenjang terpenuhi
6. Syarat Umum terpenuhi
7. File Pendukung lengkap dan Benar
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1. Waktu Terpenuhi
• Contoh :
1. Jika ke AA : telah minimal 1 tahun dari Dosen tetapnya/Ijazah S2 nya
2. Jika naik ke Lektor : telah minimal 2 tahun dari SK Jakad sebelumnya
3. Jika naik ke Lektor Kepala (LK) :
‐ Telah minimal 2 tahun dari LK
‐ Telah lolos serdos (memiliki sertifikat pendidik/serdik) sesuai dengan
Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 pada lampiran halaman 3 point
Indikator Penilaian Kenaikan Jabatan Akademik
4. Khusus ke Profesor :
‐ Telah minimal 2 tahun dari LK
‐ telah minimal 10 tahun dari dosen tetapnya,
‐ Telah 3 tahun dari S3

Lanjutan khusus ke Profesor
• Berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan Dosen Pasal 49, Profesor merupakan jabatan
akademik tertinggi yang mempunyai kewenangan
membimbing calon doktor, maka selain persyaratan karya
ilmiah untuk pemenuhan persyaratan khusus, juga
dipersyaratkan pernah mendapatkan hibah penelitian
kompetitif nasional/kementerian/internasional sebagai
k t
ketua,
atau
t kompetitif
k
titif internal
i t
l Perguruan
P
Ti i dengan
Tinggi
d
jumlah dana hibah paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sebagai ketua (boleh berasal dari kumulatif
beberapa judul penelitian), atau pernah
membimbing/membantu membimbing program doktor, atau
pernah menguji sekurang‐kurangnya tiga mahasiswa program
doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan
tinggi lain), atau sebagai reviewer sekurang‐kurangnya pada 2
(dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda

Lanjutan khusus ke Profesor
Pada PO tahun 2014 halaman 41
• Sesuai ketentuan, kenaikan jabatan fungsional dari
LK ke Profesor dilakukan minimal 3 tahun setelah
p
gelar Doktor. Bagi
g
g dosen y
yang
g
memperoleh
mempunyai karya ilmiah sebagai penulis
pertama yang dipublikasikan pada jurnal
Internasional Bereputasi setelah memperoleh gelar
Doktor, dapat diusulkan kenaikan jabatan
akademiknya kurang dari 3 tahun
• Karya tersebut sebagai karya tambahan dari
seluruh persyaratan yang telah ditentukan

2. Jenjang Pendidikan Terpenuhi
• Kenaikan Reguler :
a. Pengangkatan Pertama  AA/L
AA Minimal S2, L Minimal S3 dengan kum terendah L200
b. Kenaikan Jabatan
‐ Ke L Minimal S2
‐ Ke LK boleh S2, boleh S3 (syarat jurnal berbeda)
‐ Ke Profesor harus S3
• Loncat jabatan (Harus S3)
‐ AA ke LK,
‐ L ke Prof
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3. Angka Kredit Terpenuhi Sesuai Kebutuhan
Contoh :
Pengangkatan Pertama
• Ke Asisten Ahli  minimal 10 kum
• Ke Lektor  minimal 10 kum
Kenaikan Jabatan
• Dari AA 100 (jakad sebelum dosen harus S2)
ke L 200  minimal 100 kum  sebelum ada ketentuan dosen
harus S2
• Dari AA 150 ke L 200  minimal 50 kum
•
ke L 300  minimal 150 kum
• Dari L 200 ke LK 400  minimal 200 kum
•
ke LK 550  minimal 350 kum
•
ke LK 700  minimal 500 kum

4. Angka Kredit Setiap Prosentase Bidang Kegiatan
terpenuhi
LAMPIRAN IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH DARI TUGAS POKOK (90%)
DAN PENUNJANG (10%)

No

1
2
3
4

Jabatan
Asisten
Ahli
Lektor
Lektor
Kepala
Profesor

Unsur Utama
Unsur
Kualifikasi Pendidikan
Pengabdian Penunjang
Akademik
Penelitian
dan
kepada
Pengajaran
Masyarakat
Magister

≥ 55%

≥ 25%

≤ 10%

≤ 10%

Magister

≥ 45%

≥ 35%

≤ 10%

≤ 10%

Doktor

≥ 40%

≥ 40%

≤ 10%

≤ 10%

Doktor

≥ 35%

≥ 45%

≤ 10%

≤ 10%

• Contoh :
Pengangkatan Pertama (kebutuhan kum 10)
Ke AA :
Pendidikan 55% x 10 = minimal 5,5 kum
(Tetapi pengajuan tetap minimal 1 tahun
mengajar, jadi 2 semester, meskipun 5,5
kum terpenuhi di 1 semester)
Penelitian 25% x 10 = minimal 2,5 kum
Pengabdian 10% x 10 = maksimal 1 kum, minimal 0,5 kum
Penunjang 10% x 10 = maksimal 1 kum, minimal 0,5 kum
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5. Syarat Khusus Tiap Jenjang Terpenuhi
• L 200 ke LK 400 (Asumsi ijazah S2 sudah
pernah dinilai di L) kebutuhan kum 200
Pendidikan : 40% x 200 = minimal 80 kum
Penelitian : 40% x 200 = minimal 80 kum
Pengabdian : 10% x 200 = maksimal 20
kum
Penunjang
: 10% x 200= maksimal 20
kum

Pemenuhan Persyaratan Khusus
Usulan Reguler
Asisten Ahli

Lektor

Lektor Kepala

Profesor

• Memiliki karya ilmiah
yang dipublikasikan
di jurnal nasional
sebagai penulis
pertama.

• Memiliki karya ilmiah
yang dipublikasikan
di jurnal nasional
sebagai penulis
pertama.

• Memiliki karya ilmiah
yang dipublikasikan
di jurnal nasional
terakreditasi atau
internasional sebagai
penulis pertama bagi
yang berijazah
Doktor.
• Memiliki karya ilmiah
yang dipublikasikan
di jurnal
internasional atau
internasional
bereputasi sebagai
penulis pertama bagi
yang berijazah
Magister.

• Memiliki karya ilmiah
yang dipublikasikan
di jurnal
internasional
bereputasi sebagai
penulis pertama

Pengajuan ( Reguler) ke
a. AA : Minimal memiliki 1 Jurnal Nasional Penulis Pertama
b. L : Minimal memiliki 1 Jurnal Nasional Penulis Pertama
c. LK : Jika S2  Minimal memiliki 1Jurnal Internasional
Sebagai Penulis pertama

Jika S3  Minimal memiliki 1 Jurnal Nasional
Terakreditasi Sebagai Penulis Pertama
d. Prof : Minimal memiliki 1 Jurnal Internasional Bereputasi
Sebagai Penulis Pertama
Catatan :
‐ Untuk kenaikan pangkat bagi dosen yayasan harus mempunyai serdik.
‐ Pangkat yang bisa dicapai sampai dengan kum tertinggi ybs, setiap 2 tahun
sekali (tidak boleh loncat)
 pangkat tanpa kum (kum memenuhi)
 pangkat dengan kum

Pemenuhan Persyaratan Khusus
Usulan Loncat Jabatan

Asisten Ahli Ke Lektor
Kepala

Lektor ke Profesor

• pendidikan minimal
Doktor (S3)
• Memiliki 2 (DUA) karya
ilmiah yang dipublikasikan
di jurnal Internasional
Bereputasi sebagai
penulis pertama.

• pendidikan minimal
Doktor (S3)
• Memiliki 4 (EMPAT) karya
ilmiah yang dipublikasikan
di jurnal Internasional
Bereputasi sebagai
penulis pertama.
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Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada:
Pemenuhan Persyaratan Khusus Usulan Kenaikan
Pangkat Dalam Jabatan yang Sama
Lektor 200 ke Lektor 300;
Lektor Kepala 400 ke LK
550/LK700

Profesor 850 ke Profesor
1050

• Memiliki 1 (satu) karya
ilmiah yang
dipublikasikan di jurnal
nasional sebagai
penulis utama (penulis
pertama atau
korespondensi)

• Memiliki 1 (satu) karya
ilmiah yang
dipublikasikan di jurnal
nasional terakreditasi
sebagai penulis utama
(penulis pertama atau
korespondensi)

Kelompok usulan kenaikan jabatan akademik
secara regular dan loncat jabatan, Penulis artikel
yang dapat digunakan adalah Penulis Pertama
dan sekaligus Penulis Korespondensi;
kelompok usulan kenaikan pangkat pada jabatan
akademik sama, Penulis artikel yang dapat
digunakan adalah Penulis Utama.

Untuk pemenuhan persyaratan khusus pada:
Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi  nilai 60%
dari angka kredit karya ilmiah tersebut.
Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama 
penulis korespondensi dan penulis pertama nilai masing‐masing
40% dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi
kepada penulis pendamping.
jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan
penulis korespondensi  nilaimasing‐masing 50% dari angka kredit
karya ilmiah tersebut.
Seorang dosen sebagai penulis korespondensi dapat diakui angka
kredit karya ilmiahnya dengan melampirkan bukti korespondensi
dengan pengelola jurnal seperti paper submission, acceptance letter,
dan bukti proses review bahwa karya ilmiah layak dipublikasikan.
Surat pernyataan dari Redaksi Jurnal tidak cukup untuk membuktikan
dosen sebagai penulis korespondensi.

6. Syarat Umum terpenuhi :
Contoh :
‐ Penilaian Prestasi kerja Bernilai baik

dalam 1
tahun terakhir (AA/L pertama kali)
‐ Penilaian Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir
( Naik Ke L/LK/Prof)
‐ Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta
tanggung jawab dibuktikan dengan Berita Acara Rapat
Pertimbangan senat Fakultas (untuk Universitas/Institut), Senat
Perguruan Tinggi ( Untuk Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi)
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Proses Bisnis Penilaian Karya Ilmiah
buka link URL peer review dan hasil cek similarity
‐ peer review wajib memberikan nilai dan
catatan/penilaian kualitatif setiap komponen
penilaian

penilaian dimulai dari karya ilmiah
yang merupakan persyaratan khusus,
kemudian menlakukan penilaian untuk
karya ilmiah lain untuk mencukupi
angka kredit yang dibutuhkan

‐ cek similarity tidak lebih dari 25%, apabila
melebihi maka diperlukan klarifikasi
AA ‐ Lektor :
LK dan GB: Ithenticate atau Turnitin
(sebagai bahan pertimbangan penilaian karya
ilmiah)

buka web jurnal (untuk publiksi di jurnal) dan URL
Dokumen
memberikan penilaian karya ilmiah sesuai panduan
penilaian yang meliputi komponen:
‐ kelengkapan isi jurnal/buku (10%)
‐Ruang lingkup & kedalaman pembahasan (30%)
‐Kecukupan & kemutahiran data/informasi &
metodologi (30%)
‐ Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)

REVIEW BIDANG PENELITIAN
memberikan rekomendasi
akhir

menstatuskan
"SUDAH DINILAI"
pada sistem SILADIKTI

layak atau tidaknya

memberikan catatan penilaian untuk
masing‐masing karya ilmiah dengan
menjelaskan :
‐ klasifikasi karya ilmiah (jurnal internasional
bereputasi, jurnal internasional, jurnal
nasional Sinta 1/2/3/4/5/6, proseding.. dll)

usulan tersebut

‐ memberikan penjelasan alasan
mendapatkan nilai tersebut

SIMILARITY INDEX
• Seluruh usulan wajib menggunakan software
Ithenticate atau Turnitin
• Bila hasil uji kemiripan melebihi 25%
((duapuluh
p
lima p
persen)) terhadap
p 1 ((satu))
dokumen/primary source (tidak termasuk
daftar pustaka, kemiripan kalimat yang kurang
dari 3% (tiga persen)), maka peer review
secara subtansi harus memberikan pendapat
ada tidaknya indikasi plagiasi
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AK maksimum tiap karya ilmiah
mengikuti PO PAK 2019

Tapi Kesepakatan Reviewer LLDIKTI 7
memberi nilai minimal sbb.
sbb
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