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PROSEDUR PENGISIAN DAN PENILAIAN  
LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) 

A. PROSEDUR PENGISIAN LKD UNTUK DOSEN 

(1) Download file BKD master di alamat 

http://172.22.1.3/lkd/download/BKD.mde . Pastikan bahwa anda memakai 

browser mozilla BUKAN Internet Explorer. 

 

(2) Simpan dengan tetap memakai nama BKD.mde 

(3) Rename file tersebut dengan format: 

FAKULTAS_SEMESTER_NPP_Nama 

Contoh: untuk pengisihan tahun akademik 2012/2013 

FST_20121_P1248_ARIS, untuk semester gasal 

FST_20122_P1248_ARIS, untuk semester genap 

PENGISIAN LKD 

(4) Bukalah file BKD semester yang bersangkutan, Klik pada jendela open maka 
akan muncul layar: 
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(5) Langkah pertama adalah mengisi identitas, maka klik pada gambar disebelah 

kiri tulisan identitas sehingga muncul layar: 

 

Isilah sesuai dengan pertanyaan yang ada. 

Catatan: 
a. Pastikan bahwa seluruh baris telah terisi dengan benar. 
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b. Kesalahan dalam pengisian tahun akademik dapat berakibat kesalahan dalam 
rekapitulasi yang merugikan dosen ybs. 

c. Bagi dosen yang belum bersertifikat, pada baris No sertifikat diisi dengan 
NPP 

d. Pada isian NIDN, jika Anda lupa, dapat dilihat di http://evaluasi.or.id 
e. Pada alamat PT isikan: JL. AFFANDI, MRICAN, CT, DEPOK, SLEMAN, 

YOGYAKARTA 
f. Tahun akademik dipilih yang sesuai 
g. Nama-nama asesor dapat dilihat pada menu MAPPING 
h. Pada isian JENIS, isilah sesuai status Anda dengan memilih DS (dosen biasa), PR 

(profesor), DT (Dosen dengan tugas tambahan), dan PT (Profesor dengan tugas 
tambahan). 
Khusus untuk DT, diisi bagi dosen yang mendapat tugas tambahan JABATAN 
STRUKTURAL sesuai dengan SK Rektor. 

(6) Sesudah semua diisi maka klik pada tombol close 

(7) Berikutnya isi pada kinerja bidang pendidikan. Klik pada gambar disebelah kiri 

tulisan kinerja bidang pendidikan maka akan muncul layar: 

 

(8) Isilah dengan beban kerja dan kinerja yang sesuai. Untuk isian pada 

REKOMENDASI silahkan diisi dan nanti akan diperiksa oleh ASESOR 

Catatan: 

a) Pastikan bahwa Kolom SKS beban kerja dan kinerja TERISI ( tidak kosong) 

dan TIDAK NOL Jenis kegiatan yang sudah selesai SKS kinerja sama dengan 

SKS beban kerja. Untuk kegiatan yang belum selesai, SKS 
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kinerja diisi secara proporsional terhadap sks beban kerja sesuai dengan 

tingkat penyelesaiannya. 

b) Pada kolom bukti penugasan dan bukti dokumen mohon dituliskan 

lengkap identitasnya. 

Misal : 

- Bukti penugasan SK REKTOR No. 481/WR.I/B.1/SP/2012/P.1248 

tentang Pembagian Tugas Dosen 

- Bukti Kinerja (Dokumen) : Publikasi berjudul “Numerical Entropy 

Production for Shallow Water Flows” di Australian and New Zealand 

Industrial and Applied Mathematics Journal Vol. 52 No. CTAC2010, Edisi 

April 2011, ISSN : 1446-8735 

Catatan ini juga berlaku untuk kinerja bidang yang lain. 

(9) Lanjutkan untuk laporan beban dan kinerja bidang lainnya sesuai dengan 

formatnya. 

Khusus untuk bidang penelitian, lampirkan softcopy bukti fisik yang relevan 
(misalnya: laporan penelitian, copy sampul buku yang telah terbit, karya publikasi, 

dll) dengan cara mengunggah di 172.22.1.3/lkd pada MENU DOSEN - Upload File 

LKD dari Dosen. 

(10) Simpan softcopy bersama dengan lampiran-lampiran hardcopy yang relevan 

(SK, dokumen kegiatan, laporan penelitian, dll) dan dimasukkan dalam map dan 

dikirimkan ke DEKAN FAKULTAS masing-masing. 

(11) Dosen menyiapkan diri untuk asesmen LKD sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan oleh dekan fakultas masing-masing. 

B. PROSEDUR PENGELOLAAN LKD UNTUK DEKAN FAKULTAS 

(1) Dekan menerima hardcopy laporan dari dosen-dosen di fakultasnya. Hardcopy 

lampiran LKD disimpan di fakultas untuk keperluan penilaian Asesor.  

(2) Dekan mengkoordinasi dan memfasilitasi penilaian LKD di fakultasnya 

dengan menentukan jadwal asesmen oleh asesor-asesor yang menjadi penilai 
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dosen-dosen di fakultasnya. Berkas-berkas lampiran hardcopy disediakan di 

tempat asesmen. 

(3) Dekan menunggu hasil verifikasi dari asesor internal 

(4) Setelah penilaian Asesor selesai dan di-upload, sekretariat fakultas atau yang 

ditugasi mengkompilasi LKD seluruh dosen di fakultasnya menggunakan 

sofware LKD FAKULTAS (Didownload dari http://172.22.1.3/lkd) 

(5) Impor LKD setiap dosen dengan tombol import biodata dosen, kemudian klik 

tombol directory 

 

(6) Pilih satu file LKD dosen dari directory yang berisi seluruh file LKD baik 

semester gasal maupun genap 

(7) Klik tombol Search, dan klik OK. Proses selesai 

(8) Hasil kompilasi dicetak 2 kali dengan menggunakan software LKD fakultas pada 

tombol CETAK REKAPITULASI DATA dan ditandatangani Dekan. 

(9) Dekan mengirimkan hasil file kompilasi dalam bentuk CD disertai LKD format F1 

dan rekap fakultas (LAMPIRAN II) yang telah disahkan ke Lembaga Penjaminan 

Mutu (LPM) USD. Berkas-berkas dilampiri bukti fisik kewajiban khusus 

profesor. 
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C. PROSEDUR PENILAIAN LKD UNTUK ASESOR 

(1) Asesor mendownload LKD di http://172.22.1.3/lkd/ dengan memakai 

username dan password yang diberikan oleh LPM. Pastikan bahwa anda 

memakai browser mozilla BUKAN Internet Explorer. 

 
(2) Setelah login, pilih menu download -)download file lkd 

 

(3) Download LKD dosen untuk semester yang bersangkutan. 

(4) Lakukan penilaian berdasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan dalam 

Rubrik penilaian beban kerja dosen dengan mengisikan pada kolom 
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REKOMENDASI. Untuk keperluan verifikasi LKD, file hardcopy lampiran 

LKD tersedia di fakultas. 

(5) Pada saat asesmen, dalam hal terjadi kesalahan pengisian LKD, asesor 

berkewajiban membetulkannya pada software LKD dosen atas persetujuan 

dosen yang dinilai. 

(6) Asesor berkewajiban memberi saran dan masukan atas pengisian LKD 

termasuk kelengkapan lampiran yang dibutuhkan dengan prinsip saling 

asah-asih dan asuh. 

(7) Karena setiap dosen dinilai oleh 2 orang asesor, maka setiap asesor 

wajib berkomunikasi dengan asesor pasangan untuk proses 

penyelarasan penilaian 

(8) LKD yang sudah valid dan menurut pandangan asesor disetujui, DICETAK , 

ditandatangani oleh kedua asesor dan dosen yang bersangkutan bermeterai 

Rp. 6000. 

(19) LKD yang sudah ditandatangani asesor diserahkan kepada Dekan Fakultas 

(20) File software LKD yang telah dinilai DI-UPLOAD dengan memilih tombol 

UPLOAD - Upload file LKD pada menu di atas. 

31 Juli 2013 

Ketua LPM 

 

Ir. Ig. Aris Dwiatmoko, M.Sc. 
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PROSEDUR PENILAIAN LKD 

A. UNTUK ASESOR INTERNAL 

a. Asesor mengunduh berkas untuk dosen-dosen yang akan diverifikasi dan 

dinilai LKDnya di 172.22.1.3/lkd/ dengan browser Mozzila (program LKD ini 

tidak dapat diakses dengan internet explorer) dan melakukan desk evaluation. 

Hasil desk evaluation diunggah di 172.22.1.3/lkd/ dan asesor menyimpan 

arsipnya. 

b. Asesor memeriksa bukti-bukti fisik sebagaimana dilaporkan dosen dalam LKD 

dan menilai LKD dosen sesuai jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh 

fakultas masing-masing. Jika asesor merasa perlu mengkonfirmasi bukti fisik, 

asesor dapat memanggil dosen yang bersangkutan untuk klarifikasi. Dalam hal 

bukti-bukti sudah cukup jelas, asesor dapat melanjutkan dengan penilaian. 

c. Penilaian didasarkan atas aturan-aturan yang ditetapkan dalam buku pedoman 

beban kerja dosen dan panduan yang dikeluarkan USD. 

d. Setiap dosen dinilai oleh 2 orang asesor. Setelah masing-masing asesor selesai 

memberikan penilaian, setiap pasang asesor bertemu untuk berdiskusi 

melakukan penyelarasan. 

e. File Evaluasi LKD seorang dosen hasil penyelarasan diunggah oleh salah seorang 

asesor di 172.22.1.3/lkd/. 

f. Pada saat verifikasi dan penilaian, dalam hal terjadi kesalahan pengisian LKD, 

asesor berkewajiban membetulkannya pada software LKD dosen atas 

persetujuan dosen yang di monev. 

g. Asesor berkewajiban memberi saran dan masukan atas pengisian LKD termasuk 

kelengkapan lampiran yang dibutuhkan dengan prinsip saling asahasih dan asuh. 

Formulir isian masukan dan saran dapat diunduh di 172.22.1.3/lkd/  

h. LKD yang sudah valid dan menurut pandangan kedua asesor disetujui, DICETAK 

dan ditandatangani (di atas meterai Rp. 6000) oleh dosen dan oleh kedua asesor. 

i. Hardcopy LKD yang telah ditandatangani diserahkan kepada Dekan Fakultas. 

http://www.exelsa.usd.ac.id/lkd/
http://www.exelsa.usd.ac.id/lkd/
http://www.exelsa.usd.ac.id/lkd/
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B. UNTUK DEKAN FAKULTAS 

a. Dekan menerima hardcopy LKD (dari dosen) berikut dengan bukti-bukti 

fisiknya dan disimpan di fakultas untuk diverifikasi asesor internal. 

b. Dekan mengkoordinir penilaian LKD dengan membuat jadwal serta 

menyediakan ruang dan perlengkapan seperlunya untuk penilaian LKD 

c. Dekan bertanggungjawab dan berwenang memverifikasi kebenaran laporan 

yang telah dikoreksi oleh asesor (buku pedoman beban kerja dosen DIKTI, 

halaman 13) 

d. Dekan mengesahkan hasil laporan format F1. 

e. Dekan mengkompilasi LKD seluruh dosen di fakultasnya menggunakan sofware 

LKD FAKULTAS. 

f. Dekan mengirimkan hasil file kompilasi dalam bentuk CD disertai LKD format 

F1 dan rekap fakultas (LAMPIRAN II) yang telah disahkan ke Lembaga 

Penjaminan Mutu (LPM) USD. Berkas-berkas dilampiri bukti fisik kewajiban 

khusus profesor. 



RUBRIK PENILAIAN BEBAN KERJA UNTUK LAPORAN KINERJA DOSEN USD - 2014 

A. UNSUR PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

No SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL 
SKS MAKSIMAL  

dan perhitungannya 
CONTOH BUKTI  

FISIK 
1 A Pendidikan Formal 

(Status Tugas Belajar) 

a Doktor (S3) Per tahun 12 Laporan kemajuan 

B Magister (S2) Per tahun 12 Laporan kemajuan 

B Diklat Prajabatan Diklat Prajabatan golongan III Setiap sertifikat 2  
II A Melaksanakan 

perkuliahan/tutorial 
dan membimbing, 
menguji serta 
menyelenggarakan 
perkuliahan di lab, 
praktek keguruan 
bengkel/studio/kebun 
percobaan/teknologi 
pengajaran dan 
praktek lapangan 

Melaksanakan 
perkuliahhan/tutorial dan 
membimbing, menguji serta 
menyelenggarakan 
perkuliahan di lab, praktek 
keguruan 
bengkel/studio/kebun 
percobaan/teknologi 
pengajaran dan praktek 
lapangan di lembaga sendiri 
maupun PT lain secara 
melembaga 

Setiap semester Sesuai pedoman masing- 
masing PT 

• Surat Tugas 
• BAP/Berita Acara  

Perkuliahan 
(presensi/jurnal 
kehadiran dosen) 

• Presensi 
mahasiswa 

B Membimbing seminar Membimbing mahasiswa 
seminar 

Tiap semester 1 • Surat Tugas 
• Presensi  

mahasiswa 

C Membimbing KKN, 
Praktek Kerja 
nyata, Praktek 
kerja lapangan 

Membimbing KKN, Praktek 
Kerja nyata, Praktek kerja 
lapangan, KKP, dan sejenisnya 

Tiap semester Maksimum 2 sks. 
1 sks setara dengan 50 jam 
kerja/smt; untuk 1-25 mhs; 

• Surat Tugas 

• Jurnal 
pembimbingan 

D Membimbing dan ikut 
membimbing 

1 Pembimbing utama   



  desertasi, thesis, 
skripsi, dan laporan 
akhir studi 

 a Disertasi Setiap mhs. Sd 
selesai 

5 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

b Tesis Setiap mhs. Sd 
selesai 

3 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbin 
gan 

c Skripsi Setiap mhs. Sd 
selesai 

2 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

d Laporan akhir Setiap mhs. Sd 
selesai 

1 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

2 Pembimbing Pendamping/Pembantu  

 a Disertasi Setiap mhs. Sd 
selesai 

4 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

 b Tesis Setiap mhs. Sd 
selesai 

2 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

 c Skripsi Setiap mhs. Sd 
selesai 

1 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

 d Laporan akhir Setiap mhs. Sd 
selesai 

0.5 • Surat Tugas 

• Jurnal 
Pembimbingan 

 E Bertugas sebagai 
penguji ujian akhir 

1 Ketua penguji Setiap mhs 1 • Surat tugas 
• Berita acara  

ujian 

  2 Anggota penguji Setiap mhs 0.5 • Surat tugas 
• Berita acara  

ujian 

F Membina kegiatan Melakukan pembinaan Setiap semester 2 • Surat tugas 
 



  mahasiswa kegiatan mahasiswa di bidang 
akademik dan kemahasiswaan 

  • Laporan 
kegiatan 

G Mengembangkan 
program kuliah 

Melakukan kegiatan 
pengembangan program 
kuliah (misalnya implementasi 
Pedagogi Ignasian, model 
pembelajaran, dll) 

Setiap matakuliah 2 • Surat tugas 
• Laporan  

kegiatan 

H Mengembangkan 
bahan 
pengajaran 

1 Buku ajar Setiap buku Maksimum 5 sks. 
Perhitungan disesuaikan 
dengan persentase 
penyelesaian 

• Surat tugas 

• Buku 

2 Diktat, modul, 
petunjuk praktikum, 
model, alat bantu, 
audio visual, naskah 
tutorial 

Setiap naskah Maksimum 3 sks. 
Perhitungan disesuaikan 
dengan persentase 
penyelesaian 

• Surat tugas 

• Naskah terkait 

I Menyampaikan orasi 
ilmiah 

Melakukan kegiatan orasi 
ilmiah pada perguruan tinggi 
tiap tahun 

Setiap orasi 2 • Surat tugas 

• Naskah orasi 

K Membimbing 
Akademik Dosen yang 
lebih rendah 
jabatannya 

1 Pembimbing 
Pencangkokan 

Setiap semester 2 • Surat tugas 

• Jurnal 
pembimbingan 

2 Reguler Setiap semester 1 • Surat tugas 

• Jurnal 
pembimbingan 

L Melaksanakan 
kegiatan datasering 
dan pencakokan 
Akademik Dosen 

1 Datasering Setiap semester 3 • Surat tugas 

• Bukti data sering 

2 Pencangkokan Setiap semester 2 • Surat tugas 

• Bukti 
pencangkokan 

 M Melakukan kegiatan  
pengembangan diri  
untuk peningkatan 

1 Lebih dari 960 jam Setiap sertifikat 6 • Surat tugas 

• Sertifikat 
2 641 – 960 jam Setiap sertifikat 5 idem 



  kompetensi 3 481 – 640 jam Setiap sertifikat 4 idem 

  (misal : AA, kursus, 4 161 – 640 jam Setiap sertifikat 3 idem 

  pelatihan lainnya) 5 81 – 161 jam Setiap sertifikat 2 idem 

   6 31 – 81 jam Setiap sertifikat 1 idem 

   7 10 – 31 jam Setiap sertifikat 0.5 idem 



B. UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN 

No SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL 

SKS MAKSIMAL  
(bobot riil sebanding  

dengan tingkat  
penyelesaian kegiatan) 

CONTOH BUKTI FISIK 

III A Menghasilkan karya 
ilmiah 

1 Hasil penelitian atau 
pemikiran yang 
dipublikasikan 

   

a Dalam bentuk   
1) Monograf Setiap monograf 3 Surat 

tugas, 
monograf 2) Buku referensi Setiap buku 5 Surat tugas, buku 

b Majalah ilmiah    
1) Internasional Setiap majalah 5 Surat tugas, majalah 
2) Nasional 

terakreditasi 

Setiap majalah 3 Surat tugas, majalah 

 3) Nasional tak 
terakreditasi 

Setiap majalah 1 Surat tugas, majalah 

 c Seminar    
 1) Disajikan    
 a) Internasional Setiap makalah 5 Surat tugas, makalah 

 b) Nasional Setiap makalah 3 Surat tugas, makalah 

 2) Poster    
 a) Internasional Setiap poster 3 Surat tugas, poster 

 b) Nasional Setiap poster 2 Surat tugas, poster 

  d Dalam 
Koran/majalah 
popular/umum 

Setiap naskah 1 Surat tugas, naskah 

2 Hasil penelitian atau 
pemikiran yang tidak 
dipublikasikan (tersimpan 
di perpustakaan PT) 

Setiap hasil 
penelitian 

2 Laporan penelitian 

  3 Menulis proposal Setiap proposal 0.5 Surat tugas, proposal 



    penelitian yang akan 
dilaksanakan semester 
berikutnya 

 Bila proposal tidak 
ditindaklanjuti, maka 

proposal baru pada 
semester tidak diberi sks 

penelitian 

B Menerjemahkan/meny 
adur buku ilmiah 

Diterbitkan dan diedarkan 
secara nasional 

Setiap buku 5 Surat tugas, buku 

C Mengedit/menyunting 
karya ilmiah 

Diterbitkan dan diedarkan 
secara nasional 

Setiap buku 3 Surat tugas, buku 

D Membuat rencana dan 
karya teknologi yang 
dipatenkan 

1 Internasional Setiap rancangan 5 Surat tugas, rancangan 

2 Nasional Setiap rancangan 4 Surat tugas, rancangan 

E Membuat rancangan dan 
karya teknologi, 
rancangan dan karya seni 
monumental/ seni 
pertunjukan/ karya 

sastra 

1 Tingkat internasional Setiap rancangan 5 Surat tugas, rancangan 

2 Tingkat nasional Setiap rancangan 4 Surat tugas, rancangan 

3 Tingkat lokal Setiap rancangan 2 Surat tugas, rancangan 



C. UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL 

SKS MAKSIMAL  
(bobot riil sebanding  

dengan tingkat  
penyelesaian  

kegiatan) 

CONTOH BUKTI FISIK 

IV A Menduduki jabatan 
pimpinan 

Menduduki jabatan pimpinan 
pada lembaga pemerintahan/ 
pejabat Negara yang harus 
dibebaskan dari jabatan 
organiknya 

Setiap semester 6 Surat tugas 

B Melaksanakan 
pengembangan 
hasil pendidikan 
dan penelitian 

Melaksanakan pengembangan 
hasil pendidikan dan penelitian 
yang dapat dilaksanakan oleh 
masyarakat 

Setiap program 2 Surat tugas, laporan 
kegiatan 

C Memberi 
latihan/penyuluhan 
/penataran/ 
ceramah pada 
masyarakat 

1 Terjadwal/terprogram    

a. Dalam 1 semester atau 
lebih 

   

1) Tingkat internasional Setiap program 4 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

2) Tingkat nasional Setiap program 3 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

3) Tingkat lokal Setiap program 2 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

b. Kurang dari 1 semester 
dan minimal 1 bulan 

   

1) Tingkat internasional Setiap program 3 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

2) Tingkat nasional Setiap program 2 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

3) Tingkat lokal Setiap program 1 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 



   2 Insidental Setiap program 1 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

D Memberi pelayanan 
kepada masyarakat 
atau kegiatan lain 
yang menunjang 
pelaksanaan tugas 
umum pemerintah 
dan pembangunan 

1 Berdasarkan bidang keahlian Setiap program 1.5 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

2 Berdassarkan penugasan 
lembaga PT 

Setiap program 1 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

3 Berdasarkan fungsi/jabatan Setiap program 0.5 Surat tugas, laporan 
kegiatan, sertifikat 

E Membuat karya 
pengabdian 

Membuat/menulis karya 
pengabdian pada masyarakat yang 
tidak dipublikasikan 

Setiap karya 2 Surat tugas, bukti karya 

Catatan : perhitungan bobot sks memperhitungkan pula persiapannya ( 1 hari = 8 jam) 



D. PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK 

No SUB UNSUR KEGIATAN SATUAN HASIL 
SKS MAKSIMAL CONTOH BUKTI  

FISIK 
V A Menjadi anggota 

dalam suatu 
Panitia/Badan pada 
PT 

1 Sebagai ketua/wakil 
ketua/merangkap 
anggota 

Per semester 1.5 Surat tugas, bukti 
kegiatan 

2 Sebagai anggota Per semester 1  

B Menjadi anggota 
dalam suatu 
Panitia/Badan pada 
lembaga pemerintah 

1 Panitia pusat   
a Ketua/Wakil Ketua Setiap Kepanitiaan 2 Surat tugas, bukti 

keanggotaan 
b Anggota Setiap Kepanitiaan 1 Surat tugas, bukti 

keanggotaan 
2 Panitia daerah    

a Ketua/Wakil Ketua Setiap Kepanitiaan 1.5 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

b Anggota Setiap Kepanitiaan 1 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

C Menjadi anggota 
organisasi profesi 

1 Tingkat Internasional    

 a Pengurus Setiap periode 
jabatan 

2 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

 b Anggota atas 
permintaan 

Setiap periode 
jabatan 

1 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

 c Anggota Setiap periode 
jabatan 

0.5 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

2 Tingkat Nasional    

 a Pengurus Setiap periode 
jabatan 

1.5 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

 b Anggota atas 
permintaan 

Setiap periode 
jabatan 

1 Surat tugas, bukti 
keanggotaan  



    c Anggota Setiap periode 
jabatan 

0.5 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

D Mewakili PT/Lembaga 
Pemerintah 

Mewakili PT/Lembaga 
Pemerintah duduk dalam 
panitia antar lembaga 

Setiap kepanitiaan 1 Surat tugas, bukti 
kepanitiaan 

E Menjadi anggota 
delegasi nasional ke 
pertemuan 
internasional 

1 Sebagai ketua delegasi Setiap kegiatan 2 Surat tugas, bukti 
kepengurusan 

2 Sebagai anggota delegasi Setiap kegiatan 1 Surat tugas, bukti 
keanggotaan 

F Berperan serta 
aktif dalam 
pertemuan ilmiah 

1 Tingkat internasional/ 
nasional/regional sebagai 

   

a Ketua Setiap kegiatan 2  
b Anggota Setiap kegiatan 1  

2 Di lingkungan PT sebagai:    

a Ketua Setiap kegiatan 1.5  

b Anggota Setiap kegiatan 1  
G Mendapat 

penghargaan/tanda 
jasa 

1 Penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana 
Karya Satya 

  

a 30 tahun Tanda jasa 3  

b 20 tahun Tanda jasa 2  

c 10 tahun Tanda jasa 1  
2 Memperoleh penghargaan lainnya   

a Taingkat 
Internasional 

Tanda jasa 5  

b Tingkat Nasional Tanda jasa 3  

c Tingkat Provinsi Tanda jasa 1  
H Menulis buku 

pelajaran SMTA 
ke bawah yang 

1 Buku SMTA atau setingkat Setiap buku 3  

2 Buku SMTP atau setingkat Setiap buku 3  
 



  diterbitkan dan 
diedarkan 
secaranasional. 

3 Buku SD atau setingkat Setiap buku 3  

I Mempunyai prestasi 
di bidang olahraga / 
humaniora 

1 Taingkat Internasional Setiap piagam/ 
medali 

3 piagam/ medali 

2 Tingkat Nasional Setiap piagam/ 
medali 

2 piagam/ medali 

3 Tingkat daerah/lokal Setiap piagam/ 
medali 

1 piagam/ medali 

J Keanggotaan 
dalam organisasi 
profesi dosen 

1 Tingkat nasional sebagai:    

a Pengurus aktif Tahun 1 Bukti kepengurusan 

b Anggota aktif Tahun 0.75 Bukti keanggotaan 

2 Tingkat provinsi/ 
kabupaten/ kota sebagai: 

   

a Pengurus aktif Tahun 0.50 Bukti kepengurusan 

b Anggota aktif Tahun 0.25 Bukti keanggotaan 

K Keanggotaan dalam 
penilaian 

Menjadi anggota tim 
penilaian jabatan 
Akademik Dosen 

Tiap semester 0.50 Surat tugas, bukti 
penilaian 

L Menjadi pejabat 
struktural di 
perguruan tinggi 
sendiri 

Melaksanakan fungsi 
sebagai pejabat structural di 
perguruan tinggi sendiri 

Tiap semester Sesuai beban tugas dalam  
Surat Keputusan  

Pengangkatan 

Surat Keputusan 
Pengangkatan 

 


