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No Kegiatan SKS Masa Berlaku Bukti Dokumen Sumber Data 

I Kegiatan Pendidikan Dan Pengajaran  
1 Memberi kuliah pada tingkat diploma, sarjana, magister 

dan doktor terhadap setiap rombongan belajar 
(rombel) selama 1 semester (16 minggu), 50 menit 
tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan 
mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur 
Jika satu mata kuliah diampu oleh satu dosen maka 
dihitung SKS penuh satu dosen, namun jika lebih dari 
satu dosen dihitung proporsi minggu perkuliahan (16 
minggu). 
Jika satu mata kuliah diampu oleh lebih/tim dosen 
dalam bentuk kuliah terintegrasi (misal problem based 
learning) maka dihitung SKS penuh untuk masing-
masing dosen 
 

Dihitung 100% untuk dosen tunggal dengan jumlah 
perkuliahan 16 minggu (termasuk UTS dan UAS). 
 
Dihitung proporsi minggu perkuliahan untuk dosen Tim 
 
10 SKS pertama x 1  
2 SKS berikutnya x 0,5 
 

1 Semester  Surat Tugas Pimpinan  
   (Dekan/Direktur) 
 Presensi Mahasiswa 
 RPS 

siakad.uns.ac.id 
 
siakad.uns.ac.id 
ocw.uns.ac.id 

2 Bimbingan kuliah kerja terprogram atau sebutan yang 
lain terhadap setiap kelompok mahasiswa, kegiatan 
yang setara dengan 50 jam kerja per semester 

Pembimbing PKL/PPL /KMM 1 rombel = 1 SKS 
 
 

1 Semester  Surat Tugas Dekan/  
    Direktur 
 Lembar pengesahan  
    laporan 

siakad.uns.ac.id 
 
siakad.uns.ac.id 
 



3 Menjadi Tim Pengembang Modul /Blueprint 
Pembelajaran 

1. Melakukan kolaborasi secara efektif dengan 

teknisi,  ahli materi pembelajaran (dosen), dan 

pimpinan terkait untuk melakukan 

perencanaan pengembangan konten, model 

yang digunakan untuk penyampaian konten, 

pelatihan dosen, dan penentuan sistem 

assesment serta konten assessment 

2. Menyusun modul pembelajaran ( modul ini 

bukan buku ajar tetapi nama lain 

blok/program): 2sks/semester 

3. Mengembangkan sistem penyampaian konten 

(luring )-mengembangkan bahan kuliah : 

5sks/semester 

4. Mengembangkan sistem penyampaian konten 

(daring)- mengembangkan bahan kuliah 

:3sks/semester 

5. Melakukan pembimbingan pada dosen lain 

terkait isi modul dan proses pembelajaran dan 

penilaian dalam modul: 1sks/semester 

6. Menyusun konsep assessment dan melakukan 

evaluasi konten assessment bersama ahli 

materi 

 

Kegiatan dilakukan dalam timsebanyak 5-7 orang, 
selama 1 semester 

1. Ketua/coordinator modul   : 20% 
2. Sekretaris1./coordinator daring : 20% 
3. Sekretaris2./coordinator luring : 20% 
4. Anggota (4 orang)  : total 40% 

                                                 (dibagiuntuk 4 orang) 
 
Pembagian sksnya : 

1.  Ketua/coordinator modul   : 2,2 sks/org 
2. Sekretaris1./coordinator daring : 2,2 sks/org 
3. Sekretaris2./coordinator luring : 2,2 sks/org 
4. Anggota (4 orang)  : total 4,4sks 

                             (dibagi 4 masing-masing 1,1 
sks/org) 

 
Keterangan : 
Tim ini hanya untuk mata kuliah yang menggunakan 
kurikulum e-learning dan menggunakan media 
pembelajaran computer secara khusus (bukan hanya 
sekedar video pengajaran); dan atau mata kuliah 
integrasi (yang melibatkan beberapa bidang ilmu 
menjadi satu). 

1 semester BUKTI untuk BKD : SK Dekan 
 
Bukti LKD :  
Blueprint pembelajaran 

lama dan baru  ;  

Bukti Buku ajar/modul/ 

diktat/petunjuk 

praktikum/model/alat 

bantu/audio visual/naskah 

tutorial ,atau bukti lain yang 

relevan  

presensi dan berita acara 

pelatihan dosen,  

presensi dan berita acara 

review soal 

 

 

4 Pembimbing  Praktik  Klinik/Lapangan (yang setara 
dengan 170 menit x 16) 
- 1 kelas terdiri dari 1-25 mahasiswa 
- Bimbingan klinik = 0.07/60 menit kegiatan 
- Pendampingan praktik klinik = 0.02/60 menit 
 
 

Pembimbing Klinik/pendampingan praktik klinik  
dilakukan dalam kegiatan kelas, dimana satu kelas 
berisi 1 sampai dengan 25 mahasiswa. 
 
Macam/jenis  pembimbingan dan pendampingan 
diatur tersendiri 

1 Semester  Surat Tugas Dekan /   
    Direktur 

 Lembar pengesahan 
laporan

siakad.uns.ac.id 
 
siakad.uns.ac.id 



5 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN 1 – 25 orang 
mahasiswa (setara dengan aktivitas 170 menit x 16) 

DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)   
KKN 1–25 mahasiswa = 1 SKS/semester 

1 Semester  Surat Tugas (LPPM) 
 Daftar mahasiswa 

 Pengesahan 
laporan KKN 

kkn.uns.ac.id 

6 Membimbing seminar yang terjadwal terhadap setiap 
kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 
orang mahasiswa selama 1 semester  
(16 minggu, 1 jam tatap muka  per minggu (100 menit). 
Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai 
bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari 
kuliah/praktikum 

Seminar proposal atau MK Seminar atau seminar hasil  
penelitian mahasiswa terdiri dari 1–25 mahasiswa = 1 
SKS.  
 
Bila  dibimbing  lebih  dari  1  dosen  maka  nilai  total 
bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen 
dalam kelompok (SKS dibagi jumlah dosen) 

1 Semester  Surat Tugas Dekan /  
    Direktur 
 Undangan  

siakad.uns.ac.id 
 
siakad.uns.ac.id 
 

7 Bimbingan tugas akhir S0 dan S1 terhadap maksimum  
2 orang mahasiswa selama 1 semester 

Bimbingan tugas akhir dan Skripsi sebagai : 
Pembimbing utama = 2 SKS  
Pembimbing pendamping/pembantu = 1 SKS. 
berlaku bagi maksimum 1 mahasiswa yang dibimbing 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑖𝑚𝑏 𝑆𝑘𝑟𝑖𝑝𝑠𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙 𝑚ℎ𝑠 𝑏𝑖𝑚𝑏 

1
𝑥 𝑆𝐾𝑆 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 

1 Semester  Surat Tugas Dekan 


 Cover depan  

   Skripsi/Tugas Akhir 
 Lembar pengesahan 

 Abstrak 
 

siakad.uns.ac.id 
 
upload mandiri 

mahasiswa 
di laman ……. 

8 Menguji Skripsi/ tugas akhir diploma dan sarjana 
terhadap maksimum 2 orang mahasiswa selama 1 
semester 

Menguji Skripsi / tugas akhir sebagai : 
Ketua penguji = 1 SKS  
Anggota penguji = 0,5 SKS  
berlaku bagi maksimum 1 mahasiswa yang dibimbing 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖 𝑆𝑘𝑟𝑖𝑝𝑠𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙 𝑚ℎ𝑠 𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖

1
𝑥 𝑆𝐾𝑆 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖 

1 Semester  Surat Tugas Dekan 
 Undangan 
 Berita acara ujian 

skripsi/tugas akhir 
 

siakad.uns.ac.id 
siakad.uns.ac.id 
siakad.uns.ac.id 



 

9 Bimbingan tesis S2/Spesialis terhadap maksimum 1 
orang mahasiswa selama 1 semester 

Pembimbing utama = 3 SKS  
Pembimbing pendamping/pembantu = 2 SKS 
 
Tahapan tesis dihitung 5 tahap 
Perhitungan SKS tiap tahap : 
Pembimbing utama = 3/5 x 1 SKS = 0,6 
Pembimbing pendamping = 2/5 x 1 SKS = 0,4 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑖𝑚𝑏 𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠 =
𝐽𝑢𝑚𝑙 𝑚ℎ𝑠 𝑏𝑖𝑚𝑏 

1
𝑥 𝑆𝐾𝑆 𝑇𝑎ℎ𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 

 

Data mahasiswa bimbingan yang diambil adalah 
mahasiswa yang mendekati tahap akhir, dan apabila 
mahasiswa trsebut sdh lulus, data yang diambil dari 
mahasiswa bimbingan lain yang mendekati tahap akhir, 
begitu seterusnya. 

 

1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 
 

 Cover depan Tesis 

 Lembar persetujuan 
 Buku/Kartu bimbingan 

 

siakad.uns.ac.id 

10 Bimbingan disertasi S3 terhadap maksimum 1 orang 
mahasiswa selama 1 semester 

Pembimbing utama = 5/7 x 1 SKS = 0,7 
Pembimbing pendamping = 4/7 x 1 SKS = 0,57 
 
Tahapan tesis dihitung 7 tahap 
Perhitungan SKS tiap tahap : 
Pembimbing utama = 5 SKS  
Pembimbing pendamping/pembantu = 4 SKS.  
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑖𝑚𝑏 𝐷𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠𝑖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙 𝑚ℎ𝑠 𝑏𝑖𝑚𝑏 

1
𝑥 𝑆𝐾𝑆 𝑇𝑎ℎ𝑎𝑝 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔 

 
Data mahasiswa bimbingan yang diambil adalah 
mahasiswa yang mendekati tahap akhir, dan apabila 
mahasiswa trsebut sdh lulus, data yang diambil dari 
mahasiswa bimbingan lain yang mendekati tahap akhir, 
begitu seterusnya. 

 

1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 

 Cover depan Skripsi 
 Lembar persetujuan 

 Buku/Kartu bimbingan 
 

siakad.uns.ac.id 



11 Pengujian tesis S2/Spesialis atau disertasi S3 terhadap 
maksimum 1 orang mahasiswa selama 1 semester 

Penguji Tesis Ketua penguji = 1 SKS  
Anggota penguji = 0,5 SKS  
berlaku bagi maksimum 1 mahasiswa yang dibimbing 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖 𝑇𝑒𝑠𝑖𝑠 =
𝐽𝑢𝑚𝑙 𝑚ℎ𝑠 𝑑𝑖𝑢𝑗𝑖

1
𝑥 𝑆𝐾𝑆 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑗𝑖 

 
 
  

1 Semester  Berita acara ujian 
tesis/ disertasi 

 Daftar nilai

siakad.uns.ac.id 

12 Membina kegiatan akademik atau kemahasiswaan tiap 
unit kemahasiswaan 

Pembinaan selama satu semester = 2 SKS 1 tahun  SK Pembina 
 
(diupload oleh dosen YBS) 

 

siakad.uns.ac.id 
 

13 Melaksanakan  kegiatan  datasering,  pencangkokan 
dosen, PAR (Programme Academic Recharging), dan 
Homestay maka SKS disesuaikan dengan kegiatan dosen 
pada perguruan tinggi tujuan 

 
Yang dimaksud dengan datasering adalah penugasan 
dosen ke PT lain untuk pengembangan akademik dan 
manajemen di PT tersebut 
Yang dimaksud  dengan  pencangkokan dosen  adalah 
penugasan  untuk  mengembangkan  akademik  dosen 
dari PT lain dan dikerjakan di PT homebase 

Datasering 2 SKS/semester/Kegiatan 
Pencangkokan 2 SKS/semester/kegiatan 

1 Tahun  Surat Tugas 
Rektor/Dekan/Direktur/ 

Ketua Lembaga 

 Laporan kegiatan 
 

(diupload oleh dosen YBS) 
 

siakad.uns.ac.id 
 

 
 

14 Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk 
meningkatkan kompetensi, diklat dan lain sebagainya. 

2 SKS  
Lamanya 81-160 jam setiap sertifikat 2 SKS 
Lamanya 31-80 jam setiap sertifikat 1 SKS 
Lamanya 10-30 jam setiap sertifikat 0,5 SKS 

1 Tahun  Surat Tugas Pimpinan 

 Sertifikat 
 
(diupload operator simpeg/ 
admin kepegawaian 
fakultas) 

simpeg.uns.ac..id 

15 Bimbingan akademik setiap 12 orang mahasiswa 1 SKS Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang 
dibimbing dihitung proporsional. 
Setiap 12 mahasiswa sama dengan 1 SKS, 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑚𝑏 𝑃𝐴 =
𝐽𝑢𝑚𝑙 𝑚ℎ𝑠 𝑃𝐴

12
𝑥 1𝑆𝐾𝑆  

 
jadi misal untuk 5 mahasiswa= 5/12 x 1 SKS 
 

1 Tahun  Surat Tugas Pimpinan 
(Dekan / Ketua Jurusan / 
Ketua Bagian / Ketua 
Program Pasca) 

 Bukti bimbingan 
 Presensi mahasiswa 

bimbingan 

siakad.uns.ac.id 

 

 



 

 

No Kegiatan SKS Masa Berlaku Bukti Dokumen Sumber Data 

II Kegiatan Bidang Penelitian   
1 Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau 

pembuatan karya seni atau teknologi yang 
d i lakukan oleh  kelompok  disetujui oleh pimpinan  
dan tercatat di iris1103.uns.ac.id. 

 
 
 

Setiap hasil penelitian 2 SKS 
 
  
Jika ditulis tim, berlaku aturan:  
Ketua mendapat 2 SKS  
Anggota mendapat 1 SKS 
 
Maksimal 2 SKS. 

 1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 
LPPM / Kontrak 
Penelitian 

 Cover depan 
proposal/laporan 

 Lembar persetujuan 
proposal/laporan 

 Abstrak/ringkasan 

 
 Foto karya seni /bukti 

lain yang relevan 
    

iris1103.uns.ac.id 
 
 
iris1103.uns.ac.id 
 
iris1103.uns.ac.id 
 
iris1103.uns.ac.id 

 
iris1103.uns.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

No Kegiatan SKS Masa Berlaku Bukti Dokumen Sumber Data 

III Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat  
1 Keterlibatan dalam satu judul pengabdian kepada 

masyarakat yang tercatat di iris1103.uns.ac.id. 

Ketua 1 SKS/semester 
Anggota 1 SKS/semester 
 
Maksimal 1 SKS. 

1 semester  Surat Tugas LPPM 
 Cover Depan 

Proposal/Laporan 

 Lembar Persetujuan 
Proposal/Laporan 

 Abstrak/Ringkasan 

iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 

 
iris1103.uns.ac.id 
 
iris1103.uns.ac.id 

2 Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat (dalam satu semester atau lebih)  
  Tingkat internasional Setiap program 2 SKS/semester 

Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan : 
Ketua mendapat (60% x 2 SKS)  
Anggota mendapat (40% x 2 SKS) dibagi jumlah 
anggota 

1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 

 Materi/naskah/sertifikat 

iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 

  Tingkat nasional Setiap program 1 SKS/semester 
Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan : 
Ketua mendapat (60% x 1 SKS)  
Anggota mendapat (40% x 1 SKS) dibagi jumlah 
anggota 

1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 
 Materi/naskah/sertifikat 

iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 

  Tingkat lokal Setiap program 0,5 SKS/semester 
Jika dilaksanakan tim, berlaku aturan : 
Ketua mendapat (60% x 0,5 SKS)  
Anggota mendapat (40% x 0,5 SKS) dibagi jumlah 
anggota 

1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 
 Materi/naskah/sertifikat 

iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 

3 Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan  
  Berdasar bidang keahlian Setiap program 1.5 SKS 1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 

 Materi/naskah/sertifikat 
iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 

  Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi Setiap program 1 SKS 1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 
 Materi/naskah/sertifikat 

iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 
 
 
 

  Berdasarkan fungsi/jabatan Setiap program 0.5 SKS 1 Semester  Surat Tugas Pimpinan 
 Materi/naskah/sertifikat 

iris1103.uns.ac.id 
iris1103.uns.ac.id 
 



No Kegiatan SKS Masa Berlaku Bukti Dokumen Sumber Data 

IV Kegiatan Bidang Penunjang  
1 SKS Dosen dengan beban Tugas Tambahan/ DT (Dapat menggantikan Penelitian dan Pengabdian)  

 Rektor 6 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
 Wakil Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua 

Lembaga 
5 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 

 Wakil Dekan/Wakil Direktur/Sekretaris Lembaga 4 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) 3 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
 Kepala Program Studi 2 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 

2 SKS Dosen dengan beban tugas penunjang selain DT (tidak dapat menggantikan Penelitian dan Pengabdian)  
 Ketua Senat Universitas. 4 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 

Sekretaris Senat Universitas 3 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Ketua Komisi Senat Universitas 2 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Sekretaris Dewan Pengawas 2 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Anggota Senat Universitas 1 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Ketua Senat Fakultas 3 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Sekretaris Senat Fakultas 2 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Ketua Komisi Senat Fakultas 2 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Anggota Senat Fakultas 1 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 
Kepala Laboratorium/Studio 3 SKS 1 Tahun SK Pengangkatan simpeg.uns.ac.id 

3 Sebagai asesor Sertifikasi Dosen dengan 10 (sepuluh) 
dosen 

1 SKS Sebanyak-banyaknya 10 dosen = 1SKS 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖

10
𝑥 1𝑆𝐾𝑆  

 

1 Tahun  Surat Tugas Pimpinan 

 Bukti dosen yang 
dievaluasi 

sister.uns.ac.id 

4 Sebagai  asesor Beban Kinerja dosen dan Evaluasi 
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai 
dengan 10 (sepuluh) dosen 

1 SKS Sebanyak-banyaknya 10 dosen = 1SKS 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟 𝐵𝐾𝐷 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝐾𝐷 𝑑𝑖𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑠𝑖

10
𝑥 1𝑆𝐾𝑆  

 

1 Tahun  Surat Tugas Pimpinan 

 Bukti dosen yang 
dievaluasi 

remunerasi.uns.ac.id 

5 Sebagai reviewer Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat Perguruan Tinggi sampai dengan 
10 (sepuluh) dosen 

1 SKS Sebanyak-banyaknya 10 dosen = 1SKS 
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤𝑒𝑟 𝑃2𝑀 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃2𝑀 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑣𝑖𝑒𝑤

10
𝑥 1𝑆𝐾𝑆  

 

1 Tahun  Surat Tugas Pimpinan 

 Bukti dosen yang 
dievaluasi 

iris1103.uns.ac.id 

 

 



Monitoring dan Evaluasi Beban Kinerja untuk Lektor Kepala dan Guru Besar setiap 3 tahun. 
 

 

No 
 

Kegiatan 
 

Keterangan 
 

Masa Berlaku 
 

Form Publikasi 
Bukti 

Dokumen 

VI Kewajiban Khusus Lektor Kepala 

1 Jurnal Internasional Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 
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. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu 

Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator: 
1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit 

(Publisher) kredibel; 
2) Terindeks  oleh  pemeringkat  internasional  (contoh  SJR)  atau  basis  data 

internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI); 
3) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 
4) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor 

yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; 
5) Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 
6) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan 

tidak berubah ubah; dan 
7) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan 

oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi. 

h. Jurnal  yang  memenuhi  kriteria  pada  butir  3  huruf  a  sampai  g,  namun 
mempunyai faktor dampak (impact factor) 0 (nol) atau not available dari ISI Web of 
Science (Thomson Reuters) atau jurnal terindeks di SCImago Journal and Country Rank 
dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di Microsoft Academic 
Search digolongkan sebagai jurnal internasional; 

 

3 Tahun  Nama Jurnal 
 Volume, Nomor 

 Impact Factor 

 Alamat URL 

 Artikel/Naskah 
 Cover Depan 
 Daftar isi 

jurnal 
 Lain-lain 



 

  i.  Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu 
bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran 
hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional; 

   

2 Jurnal   Internasional 
Bereputasi 

Jurnal    Internasional    Bereputasi    adalah    yang    memenuhi    kriteria    jurnal internasional  
sebagaimana  butir  JURNAL  INTERNASIONAL  huruf  a  sampai  g dengan indikator: 
a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau 

Penerbit (Publisher) kredibel; 
b. Terindeks  oleh  pemeringkat  internasional  yang  diakui  oleh  Kementerian (contoh Web 

of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak (impact  factor)  lebih  besar 
dari  0  (nol)  dari  ISI Web  of Science  (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak 
(SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga); 

c. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 
d. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor 

yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; 
e. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 
f.  Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak 

berubah ubah; 
g. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan 

oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi; dan 

h. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu 
bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran 
hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional. 

3 Tahun  Nama Jurnal 

 Volume, Nomor 
 Impact Factor 

 Alamat URL 

 Artikel/Naskah 

 Cover Depan 
 Daftar isi 

jurnal 
 Lain-lain 

3 Seminar 
Internasional 
Terindeks 

Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional 
(Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai 
berikut: 
1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah 

yang bereputasi; 
2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai 

negara; 
3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan 

Tiongkok); 
4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; 
5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan 
6) Memiliki ISBN. 

1 Tahun  Nama Seminar 
 Tempat Seminar 

 Penyelenggara 
 Alamat URL 

 Artikel/Naskah 
 Cover Depan 

Proseding 

 Daftar isi 
Proseding 

 Lain-lain 



 

4 Jurnal Nasional 
Terakreditasi 

Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh 
Kementerian. 

1 Tahun  Nama Jurnal 
 Volume, Nomor 

 Akreditasi 

 Alamat URL 

 Artikel/Naskah 
 Cover Depan 
 Daftar isi 

jurnal 
 Lain-lain 

5 Jurnal Nasional 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. Bertujuan    menampung/mengomunikasikan    hasil-hasil    penelitian    ilmiah dan/atau 

konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu; 
e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan 

yang relevan; 
f.  Diterbitkan  oleh  Penerbit/  Badan  Ilmiah/  Organisasi  Profesi/  Organisasi 

Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya; 
g. Bahasa  yang  digunakan  adalah  Bahasa  Indonesia  dan/atau  Bahasa  Inggris dengan 

abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris; 
h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang 

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

berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda. 

1 Tahun  Nama Jurnal 

 Volume, Nomor 

 Akreditasi 

 Alamat URL 

 Artikel/Naskah 
 Cover Depan 
 Daftar isi 

jurnal 

 Lain-lain 

6 Paten 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 yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut: 
a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari 

badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan 
b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari 

badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional. 
 
 
 
 

3 Tahun  Jenis HKI 

 Nomor Sertifikat 

 Alamat URL 

 Sertitikat 

 Deskripsi 
Paten 

 Lain-lain 

7 Buku Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original 
dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya 
yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; 
b. Merupakan  hasil  penelitian atau pemikiran yang  original.  Kriteria  ini  yang 

membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar; 
c. Memiliki ISBN; 
 
 

2 Tahun  Publikasi 

 Penerbit 

 Alamat 

 ISBN 

 Cover Buku 

 Halaman 
ISBN 

 Daftar Isi 
 Lain-lain 



 

  d. Tebal  paling  sedikit  40  (empat  puluh)  halaman  cetak  (menurut  format 
UNESCO); 

e. Ukuran: standar 15 x 23 cm; 
f.  Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; 
g. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
h. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh 

pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan 
disebar luaskan; 

i. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya 
pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat 
sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau 
teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam 
jejak kompetensi penulis; dan 

j.  Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 
pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. 
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 yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. 

   

8 Karya Monumental Membuat  rancangan  dan  karya  seni  monumental/seni  pertunjukan  adalah 
rancangan    yang    sekaligus    menghasilkan    karya    nyata    di    bidang    seni 
monumental/seni pertunjukan berikut ini: 
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, dan lain-lain. 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, 
dan sejenisnya. 

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, dan sejenisnya. 

 
 

3 Tahun  Lingkup Kegiatan 

 Tempat publikasi 

 Bukti karya 

 Peer review 

 Lain-lain 



 

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

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, dan sejenisnya. 

f. 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. 

g. Membuat    Rancangan    dan    Karya    Seni/Seni    Pertunjukan    yang    Tidak 
Mendapatkan Kekayaan Intelektual. 
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No 
 

Kegiatan 
 

Keterangan 
 

Masa Berlaku 
 

Form Publikasi 
Bukti 

Dokumen 

VII Kewajiban Khusus Profesor 

1 Jurnal Internasional Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 
a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan; 
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 
f. berasal dari 4 (empat) negara; 
g. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit 

penulisnya berasal dari 2 (dua) negara; 

1 Tahun  Nama Jurnal 

 Volume, Nomor 
 Impact Factor 

 Alamat URL 

 Artikel/Nask ah 

 Cover Depan 
 Daftar isi 

jurnal 

 Lain-lain 



 

  h. Jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber 
Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator: 

1) Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau 
Penerbit (Publisher) kredibel; 

2) Terindeks  oleh  pemeringkat  internasional  (contoh  SJR)  atau  basis  data 
internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI); 

3) Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 
4) Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor 

yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; 
5) Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 
6) Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan 

tidak berubah ubah; dan 
7) Tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan 

oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi. 

i. Jurnal  yang  memenuhi  kriteria  pada  butir  3  huruf  a  sampai  g,  namun mempunyai 
faktor dampak (impact factor) 0 (nol) atau not available dari ISI Web of Science (Thomson 
Reuters) atau jurnal terindeks di SCImago Journal and Country Rank dengan Q4 (quartile 
empat) atau terindeks di Microsoft Academic Search digolongkan sebagai jurnal 
internasional; 

j.  Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu 
bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran 
hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional; 

   

2 Jurnal Internasional 
Bereputasi 

Jurnal    Internasional    Bereputasi    adalah    yang    memenuhi    kriteria    jurnal 
internasional  sebagaimana  butir  JURNAL  INTERNASIONAL  huruf  a  sampai  g, dengan 
indikator: 
a. Diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau 
b. Penerbit (Publisher) kredibel; 
c. Terindeks  oleh  pemeringkat  internasional  yang  diakui  oleh  Kementerian (contoh 

Web of Science dan/atau Scopus) serta mempunyai faktor dampak (impact  factor)  lebih  
besar dari  0  (nol)  dari  ISI Web  of Science  (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor 
dampak (SJR) dari SCImago Journal and Country Rank paling rendah Q3 (quartile tiga); 

d. Alamat jurnal dapat ditelusuri daring; 
e. Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor 

yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring; 

3 Tahun  Nama Jurnal 

 Volume, Nomor 

 Impact Factor 
 Alamat URL 

 Artikel/Nask ah 
 Cover Depan 
 Daftar isi 

jurnal 

 Lain-lain 



 

  f. Proses review dilakukan dengan baik dan benar; 
g.  Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan 

tidak berubah ubah; 

h. Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal 
i. meragukan   oleh   Direktorat   Jenderal   Sumber   Daya   Ilmu   Pengetahuan, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan 
j. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu 

bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator green thick (centang dalam lingkaran 
hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional. 

   

3 Seminar 
Internasional 
Terindeks 

Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional 
(Web of Science, Scopus) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai 
berikut: 
1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah 

yang bereputasi; 
2) Steering committee (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari 

berbagai negara; 
3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan 

Tiongkok); 
4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya; 

5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan memiliki ISBN. 

1 Tahun  Nama Seminar 

 Tempat Seminar 

 Penyelenggara 

 Alamat URL 

 Artikel/Nask 
ah 

 Cover Depan 
Proseding 

 Daftar isi 
Proseding 

 Lain-lain 

4 Paten 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 yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut: 
a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari 

badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan 
b.  Nasional  adalah  mendapat  sertifikasi  kekayaan  intelektual  (hak  cipta/hak 

paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional. 

3 Tahun  Jenis HKI 

 Nomor Sertifikat 

 Alamat URL 

 Sertitikat 

 Deskripsi 
Paten 

 Lain-lain 

5 Buku Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original 
dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya 
yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut: 
a. Isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis; 
b. Merupakan  hasil  penelitian atau pemikiran yang  original.  Kriteria  ini  yang 

membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar; 
c.  Memiliki ISBN; 

3 Tahun  Publikasi 

 Penerbit 

 Alamat 

 ISBN 

 Cover Buku 

 Halaman 
ISBN 

 Daftar Isi 

 Lain-lain 



 

  d. Tebal  paling  sedikit  40  (empat  puluh)  halaman  cetak  (menurut  format 
e. UNESCO); 
f. Ukuran: standar 15 x 23 cm; 
g. Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi; 
h. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945; 
i. Buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh 

pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan 
disebar luaskan; 

j. Buku Referensi adalah suatu tulisan  dalam  bentuk  buku  yang  substansi pembahasannya 
pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat 
sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau 
teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam 
jejak kompetensi penulis; dan 

k. Buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 
l. pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. 

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 yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. 

   

8 Karya Monumental Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah 
rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni 
pertunjukan berikut ini: 
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, dan lain-lain. 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 
c. mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, 

seni fotografi, dan sejenisnya. 
d. 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, dan sejenisnya. 

e. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang 
f. dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya. 

3 Tahun  Lingkup Kegiatan 

 Tempat publikasi 

 Bukti karya 

 Peer review 

 Lain-lain 



 

  g. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada 
h. benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain 

komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan 
sejenisnya. 

i. 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. 

j. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan  yang tidak mendapatkan 
kekayaan Intelektual. 
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