
12/13/2019

1

PENYAMAAN PERSEPSI PEER 
REVIEW JAKAD

UBAYA, 
12 Desember 2019

PENYAMAAN PERSEPSI

SIAPA: HAL: PO 
Internal 
Tim PAK 
LLDIKTI-7- Peer Reviewer

PO PAK
2014 

PO PAK
2019

- Tim PAK Fakultas

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan
Akademik/Pangkat Dosen (PO 2019) merupakan penyempurnaan dari PO 2014, 
yang dikembangkan dengan merujuk pada perubahan peraturan perundangan

terkait serta dalam konteks menguatkan upaya peningkatan mutu dosenterkait serta dalam konteks menguatkan upaya peningkatan mutu dosen
perguruan tinggi melalui publikasi karya ilmiahnya, termasuk karya ilmiah

prestisius dan luar biasa

MENGAPA PERLU BERUPAYA SAMA

 Mengupayakan fairness dalam penilaian karya ilmiah

 Mengupayakan efisiensi dan akurasi perencanaan karya, 

baik dari sisi dosen maupun pengelola sarana publikasi

“ Kebutuhan
kenaikan
pangkat
akademik
bukan hanya
kepentingan
pribadi dosen, 
tapi juga 
kepentinganbaik dari sisi dosen maupun pengelola sarana publikasi

 Mengupayakan kelancaran proses di eksternal UBAYA

FOKUS PADA KARYA BIDANG-2 (PENELITIAN

kepentingan
institusi ”
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PRINSIP PENILAIAN 

a.Adil: Setiap usulan diperlakukan sama dan dinilai dengan kriteria penilaian yang sama. 

b.Obyektif: Penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang diusulkan dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas. 

Ak t b l  P ti b d  h il il i d t dij l k d  c.Akuntabel: Pertimbangan dan hasil penilaian dapat dijelaskan dan 
dipertanggungjawabkan. 

d.Transparan dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor dan dikomunikasikan
dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, untuk
mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan 
lebih baik. 

e.Otonom dan jaminan mutu: Proses penilaian juga dilakukan dengan memberlakukan
otonomi dan jaminan mutu perguruan tinggi. 

PO PAK 2014/2015 VS 2019, REFRESHED DAN REVISED

KARYA SELAMA STUDI LANJUT Selama masa studi (tugas/ijin
belajar), semua aktivitas Tri Dharma PT tidak dapat diakui, kecuali Karya Ilmiah yang 
dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal Internasional Bereputasi

SYARAT TAMBAHAN GB 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 dipersyaratkan pernah mendapatkan hibah penelitian
kompetitif nasional/kementerian/internasional sebagai ketua, atau kompetitif internal 
Perguruan Tinggi dengan jumlah dana hibah paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sebagai ketua yang dapat dipenuhi lebih dari satu judul, atau pernah
membimbing/membantu membimbing program doktor, atau pernah menguji sekurang-
kurangnya dua mahasiswa program doktor.

UTAMA VS PERTAMA, KORESPONDENSI
a. Penulis pertama sekaligus sebagai penulis korespondensi berhak mendapatkan nilai
60% dari angka kredit karya ilmiah tersebut. 

b.Jika penulis korespondensi tidak sekaligus sebagai penulis pertama maka penulis
korespondensi dan penulis pertama berhak mendapatkan nilai masing-masing 40% p p p p g g %
dari angka kredit karya ilmiah tersebut dan 20% sisanya dibagi kepada penulis
pendamping. 

c.Hal khusus jika penulis karya ilmiah hanya terdiri atas penulis pertama dan penulis
korespondensi maka berhak mendapatkan nilai masing-masing 50% dari angka kredit
karya ilmiah tersebut. 

d.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. 
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UJI KEMIRIPAN
Bila hasil uji kemiripan melebihi 25% (duapuluh lima persen) terhadap 1 (satu) 
dokumen/primary source (tidak termasuk daftar pustaka  kemiripan kalimat yang kurangdokumen/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. 

JURNAL NASIONAL
Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada huruf a sampai huruf i dan terindeks pada basis 
data yang diakui Kemristekdikti atau jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 5 
dan 6 diberikan nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15 (lima belas) 

Jurnal nasional yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB dan terindeks pada basis data 
yang diakui Kemristekdikti, contohnya: CABI atau Index Copernicus International (ICI) atau
jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4 diberikan nilai maksimal 20jurnal nasional akreditasi Kemenristekdikti peringkat 3 dan 4 diberikan nilai maksimal 20
(dua puluh). 

Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenu adalah majalah ilmiah
yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari
Kemristekdikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. 

Jurnal nasional terakreditasi sesuai Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 yang dapat
digunakan untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat dapat diberi nilai paling tinggi 25 
adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018. 
Dalam hal Kemenristekdikti belum menerbitkan akreditasi berdasarkan permohonan
akreditasi ulang, maka hasil akreditasi jurnal ilmiah sebelumnya tetap berlaku

12. Jurnal Ilmiah Internasional yang berkualitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a.Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. 

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.Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. 

h.Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum
di edisi cetak dan edisi daring. 

i.Proses review dilakukan dengan baik dan benar. 

j.Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 

k.Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen
Dikti/ Ditjen Sumber Daya dan Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang 
diragukan. 
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12.1. Jurnal yang diakui sebagai Jurnal Internasional oleh Ditjen Sumber Daya
Iptek dan Dikti memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k yang mempunyai
indikator: 

a.Diterbitkan oleh Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel dan terindeks
oleh basis data internasional yang bereputasi (contoh : Web of  Science dan Scopus) 
dengan SJR jurnal kurang dari 0,15 atau memiliki JIF kurang dari 0,10. 

b. Diterbitkan oleh asosiasi profesi internasional bereputasi

c.Jurnal internasional yang memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai k dan
indikator butir 12.1 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 30 (tiga puluh). 

12.2. Jurnal Internasional Bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria
sebagaimana butir 12 huruf a sampai k, dengan indikator

a.Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau
Penerbit (Publisher) kredibel. b. Terindeks dalam basis data internasional bereputasi yang 
diakui oleh Kemristekdikti (contoh Web of  Science dan/atau Scopus) dengan SJR jurnal
paling sedikit 0,15 atau memiliki JIF paling sedikit 0,10. Tidak termasuk dalam kriteria ini
adalah jurnal berstatus coverage discontinued dan cancelled di Scopus/SCImagojr. 

c.Jurnal internasional bereputasi yang memenuhi kriteria butir 12 huruf a sampai
k dan indikator butir 12.2 huruf a dan b dapat dinilai paling tinggi 40 (empat
puluh). 

JURNAL INTERNASIONAL PROSIDING ATAU JURNAL DARI KONFERENS
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Prosiding (Poster) 
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ARTIKEL PER TERBITAN
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KELEBIHAN ANGKA KREDIT

Kelebihan angka kredit pada sub unsur pelaksanaan penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan
puluhpersen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan
akademik/pangkat berikutnya.

Contoh  Seorang dosen A ses ai dengan ketent an bar memp n ai jabatan akademikLektor 300  Contoh: Seorang dosen A sesuai dengan ketentuan baru mempunyai jabatan akademikLektor 300, 
dengan lebihan kum penelitian 60. Dosen A diusulkan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala 400. Sesuai 
dengan Tabel 1. Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian 40% x (400-300) = 40. 
Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30,masih diperlukan kum
angka kredit 10. Lebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang 
disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40. Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan
sudah disetujui adalah 40, maka lebihan angka kredit dapat dipergunakan 80% x 40 = 32 meskipun
lebihannya 60. Kalau lebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.

KESIMPULAN:

- Panduan makin disempurnakan
- Beberapa syarat makin “berat”p y
- Etika publikasi harus dicermati
- Kecepatan kenaikan pangkat akademik
dosen Ubaya tergolong rendah
- Perlu saling dukung & mengingatkan

Terimakasih


