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• Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan 
pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir.

• Di pihak lain hasil dharma penelitian akan dapat
diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat
serta berlaku sebaliknya.

• Hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan
memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan
demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian
memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain.

• Oleh karena itu, tidak berlebihan jika prestasi seorang dosen
dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama
yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai
ilmuwan.



KOMPOSISI MASING MASING DHARMA
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No Jabatan Kualifikasi 
Akademik

Unsur Utama Unsur 
Penunjang

Pendidikan dan 
Pengajaran

Penelitian 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
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UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pelaksanaan penelitian meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah;

2. Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah;

3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;

4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; dan

5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni

monumental/seni pertunjukan/karya sastra.



Kewajiban jenis publikasi (V) untuk menduduki jenjang jabatan akademik
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• Jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu 
dapat berbeda satu dengan yang lainnya

• Untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik 
diberlakukan batas maksimal yang diakui (e.g. Untuk kenaikan ke profesor karya ilmiah 
pada jurnal nasional  maksimal 25%)

No Jabatan 
Akademik

Jurnal 
Nasional

Jurnal 
nasional 

terakreditasi

Jurnal 
Internasional

Jurnal 
Internasional 

bereputasi

1 Asisten Ahli W S S S

2 Lektor W S S S

3 Lektor Kepala S W (Doktor) W(Magister) S

4 Profesor S S S W

W : Wajib 
S : Disarankan
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Karya ilmiah adalah:

• Hasil penelitian atau pengkajian yang dipublikasikan dan ditulis

dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. 

• Hal ini berarti selain jurnal sebagai tempat publikasi, kualitas

dan teknik penulisan artikel ilmiah merupakan parameter 

penting yang diperhatikan dalam penulisan.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original 
dapat berupa buku referensi atau monograf atau buku jenis lainnya yang 
diterbitkan dan dipublikasikan.Karya ilmiah dalam bentuk buku yang diakui 
sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:

 Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis
 Merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini 

yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar
 Memiliki ISBN
 Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format 

UNESCO).
 Ukuran : standar, 15 x 23 cm
 Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi
 Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945
 Monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis 

tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik/pangkat.



8

Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang 
substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. 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, serta ada kesimpulan dan daftar
pustaka.

Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku
yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam
suatu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat
sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah
yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi
pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang 
lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya 
disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi 
meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan 
yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, 
mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan 
mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan 
dan pandit yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah 
dalam jabatan akademik dosen jurnal dibedakan menjadi:

 Jurnal nasional
 Jurnal nasional terakreditasi
 Jurnal internasional 
 Jurnal internasional bereputasi



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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Jurnal 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. Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk 

penulisan, identitas jurnal, dll.
e. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau 

konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu
f. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin 

keilmuan yang relevan.
g. Diterbitkan oleh Penerbit/badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Perguruan Tinggi 

dengan unit-unitnya.
h. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan 

abstrak dalam Bahasa Indonesia.
i. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang 

berbeda
j. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan 

berasal dari minimal dua institusi yang berbeda 
k. Jurnal nasional yang memenuhi kriteria a sampai j dan terindek oleh DOAJ diberi 

nilai yang lebih tinggi dari jurnal nasional yaitu maksimal 15.
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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.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut
(butir 8):

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

b. Memiliki ISSN
c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, 

Arab, Rusia, dan Cina)
d. Memiliki terbitan versi online
e. Dikelola secara profesional 
f. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya dan 

biasanya berasal dari berbagai negara.
g. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu issue berasal dari penulis 

berbagai negara
h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari berbagai negara 

dalam setiap penerbitannya
i. Terindek oleh database internasional bereputasi, Scopus dan Web of 

Science, Microsoft Academic Search dan/atau laman sesuai dengan 
pertimbangan tim pakar Ditjen Dikti.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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• Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria 
jurnal internasional pada butir 8 dan mempunyai faktor dampak (impact 
factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal 
Rank (SJR). Jurnal ini mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya 
ilmiah dengan nilai maksimal 40

• Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 dan 
terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus dan Web of 
Science) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI 
Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) 
menempati urutan kedua dalam penilaian dengan nilai maksimal 30.

• Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional pada butir 8 yang 
belum terindek pada database internasional bereputasi (Scopus, Web of 
Science, MAS) namun telah terindek pada database internasional seperti 
DOAJ, CABI, Copernicus, Ebsco dapat dinilai sebagai jurnal internasional 
dengan nilai maksimal 20.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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• Publikasi pada Jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal 
ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel 
yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai 
sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat 
digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik. 
Perlu ditekankan, edisi khusus/suplemen ini harus diproses seperti pada 
penerbitan non edisi khusus (terbitan normal) dan memenuhi syarat-syarat 
karya ilmiah.

• Lain-lain
• Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik 

disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan). 
• Artikel dalam jurnal nasional yang terindeks oleh DOAJ yang 

berbahasa INA dinilai maksimal 15 dan yang berbahasa Inggris 20
• Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan 

dengan publikasi pada proseding yang tidak didesiminasikan pada suatu 
seminar atau yang lainnya. 

• Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun 
tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional, 
disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi. 



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)

15

• Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dalam bentuk buku atau soft
copy yang selain memiliki ISBN atau ISSN juga memenuhi kriteria:
• Ada Tim Editor yang terdiri atas satu atau lebih pakar dalam bidang ilmu 

yang sesuai.
• Diterbitkan dan diedarkan serendah-rendahnya secara nasional.

• Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah 
umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media 
penerbitan tersebut, diterbitkan secara reguler dan diedarkan serendah-
rendahnya pada wilayah kabupaten/kota.

• Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur 
buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya 
yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

• Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi 
buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan 
diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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• Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual
berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau 
instansi yang berwenang pada tingkat:

1. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak
cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat 
internasional.

2. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektua (hak cipta/hak 
paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

• Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus 
menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat 
penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan 
mutakhir pada tingkat:

1. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk 
tingkat internasional.

2. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat 
nasional.

3. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat 
daerah.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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 Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan 
yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni 
pertunjukan.
a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang 

mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen 
estetiknya, seperti patung, candi, dll.  Karya seni rupa, seni kriya, seni 
pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, 
tergolong ke dalam karya seni monumental.

b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang 
mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni 
keramik, seni fotografi, dll.

c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang 
mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti 
membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dll.

d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang 
dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dll.

e. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada 
benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain 
komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri 
tekstil, dll.



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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 Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah 
pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun 
seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi. 

 Prosiding yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang 
dipublikasikan, yaitu: 
a. Untuk Prosiding Seminar Nasional

1). Memuat makalah lengkap 
2).  Ditulis dalam Bahasa Indonesia
3) Penulis dari berbagai institusi
4). Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya
5). Memiliki ISBN
6). Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, 

perguruan tinggi, lembaga penelitian
b. Untuk Prosiding Seminar Internasional

1). Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, Cina)
2). Editor yang berasal dari berbagai negara
3). Penulis berasal dari minimal 4 (empat) negara
4). Memiliki ISBN
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19. Kriteria untuk seminar/simposium/lokakarya internasional dan nasional 
adalah sebagai berikut:

a. Internasional  
 Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau  

lembaga ilmiah yang bereputasi. 
 Steering committee terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai 

negara.
 Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa resmi PBB (Inggris, 

Perancis, China, Arab, Rusia)
 Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai negara (minimal 4 negara)

b. Nasional  
 Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga 

ilmiah yang bereputasi.
 Steering commitee yang terdiri dari para pakar
 Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia
 Pemakalah dan peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi/lembaga 

ilmiah lingkup nasional.

20. Penulis pertama dan penulis korespondensi disebut sebagai penulis utama
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Jenis Kegiatan
Angka  
Kredit 
Maks.

(2) (3)
PENELITIAN
Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya:
a. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam 

bentuk buku 
1) Buku referensi 40
1) Monograf 20

b. Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan 
dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book chapter): 

1) Internasional 15
1) Nasional 10



Hal-hal Penting dalam Kegiatan Penelitian dan Publikasi (Unsur B)
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Jenis Kegiatan
Angka  
Kredit 
Maks.

(2) (3)
PENELITIAN
c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan:
1) Jurnal internasional bereputasi (terindek pada database internasional 

bereputasi dan berfaktor dampak) 
40 

1) Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi 30
1) Jurnal internasional terindeks pada database internasional di luar 

kategori 2)
20

1) Jurnal Nasional terakreditasi 25
1) Jurnal Nasional tidak terakreditasi tetapi terindek pada DOAJ 15
1) Jurnal Nasional tidak terakreditasi 10
1) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak 

memenuhi syarat jurnal internasional
10
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Jenis Kegiatan
Angka  
Kredit 
Maks.

(2) (3)
PENELITIAN
Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan
a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang 

dipublikasikan (ber ISSN/ISBN):
1). Internasional 15
2). Nasional 10

b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang 
dipublikasikan:
1). Internasional 10
2). Nasional 5
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Jenis Kegiatan
Angka  
Kredit 
Maks.

(2) (3)

PENELITIAN
a. Disajikan dalam seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi tidak dimuat 

dalam prosiding yang dipublikasikan:

1) Internasional 5
2) Nasional 3

a. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ 
simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding:

1) Internasional 10
1) Nasional 5
e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum 1
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No. Jenis Kegiatan
Angka  
Kredit 
Maks.

(1) (2) (3)
B PENELITIAN
4 Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri yang tidak dipublikaskan 

(tersimpan dalam perpustakaan)
2

5 Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN) 15
6 Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan (ber 

ISBN)
10

7 Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang dipatenkan secara nasional 
atau internasional
a) Internasional 60
a) Nasional 40

8. Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan; rancangan dan 
karya seni monumental/ seni pertunjukan; karya sastra: 
a). Tingkat Internasional 20
b). Tingkat Nasional 15
c). Tingkat Lokal 10

9. Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan yang tidak mendapatkan
HKI*
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Karya Ilmiah AK Keterangan

Jurnal Nasional 10 Paling banyak 25% dari AK 
unsur penelitian yang 
diperlukan untuk pengusulan 
ke LK dan GB yang  
diterbitkan dijurnal,nasional
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a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat 
dalam prosiding yang dipublikasikan (ber 
ISSN/ISBN):
1). Internasional 15
2). Nasional 10 Paling banyak 25 % dari 

angka kredit unsur penelitian
untuk pengajuan ke LK dan
GB

b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat 
dalam prosiding yang dipublikasikan:
1). Internasional 10 Paling banyak 25 % dari 

angka kredit unsur penelitian
untuk pengajuan ke LK dan
GB

2). Nasional 5
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e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan 
dalam koran/majalah  populer/umum

1

Paling banyak 5% dari AK 
unsur penelitian untuk 
pengajuan ke semua jenjang

Hasil penelitian atau pemikiran atau 
kerjasama industri yang tidak dipublikaskan 
(tersimpan dalam perpustakaan)

2
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• Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen setinggi-tinginya

Lektor.

• Pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik Asisten Ahli dapat

dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

a. memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi

dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan.

b. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

c. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas mengajar.

d. mempunyai sekurang-kurangnya satu karya ilmiah yang dipublikasikan

pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama.
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f. melaksanakan sekurang-kurangnya satu kegiatan pengabdian kepada

masyarakat.

g. telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit di

luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan

melaksanakan tugas sebagai dosen tetap termasuk angka kredit

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan.

h. memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung

jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan

Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi

bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.



Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Asisten Ahli ke Lektor

dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten 

Ahli.

b. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan.

c. Memiliki publikasi dalam jurnal ilmiah sebagai penulis utama atau 

karya yang setara.

d.   Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam kehidupan

kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan

Senat Fakultas bagi Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi

bagi Sekolah Tinggi/Politeknik dan Akademi.

30
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Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor ke Lektor Kepala dapat
dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut :

• Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor dan
mempunyai sertifikat pendidik ( serdos).

• Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif
maupun setiap unsur kegiatan.

• Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam
jurnal ilmiah nasional terakreditasi sebagai penulis pertama bagi yang 
memiliki kualifikasi akademik doktor (S3).

• Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam
jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama bagi yang memiliki
kualifikasi akademik magister (S2).

• Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab
yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat bagi
Universitas/Institut atau Senat Perguruan Tinggi bagi Sekolah
Tinggi/Politeknik dan Akademi.
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Kenaikan jabatan akademik secara reguler dari Lektor Kepala ke
Profesor dapat dipertimbangkan, apabila telah memenuhi syarat
sebagai berikut :

1. Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 

2. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
3. Paling singkat 3 (tahun) setelah memperoleh ijazah doktor (S3);
4. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan

Lektor Kepala;
5. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara

kumulatif maupun setiap unsur kegiatan;
6. Memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah

internasional bereputasi sebagai penulis pertama;
7. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung

jawab berdasarkan penilaian senat yang dibuktikan dengan berita
acara rapat persetujuan senat perguruan tinggi. 
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