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Permenristekdikti No. 51/2017

• Pasal 2, ayat 1; dosen harus mengikuti sertifikasi dosen

• Pasal 4, ayat 1; sertifikasi dosen untuk memperoleh
sertifikat pendidik

• Pasal 4, ayat 4; sertifikat pendidik berlaku selama
melaksanakan tugas sebagai dosen

• Pasal 9; dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik
berhak memperoleh tunjangan prosesi dosen



Permenristekdikti No.20/2017

• Pasal 3, ayat 1;  Tunjangan profesi diberikan
apabila memenuhi syarat,
a. Memiliki sertifikat pendidik

b. Melaksanakan tridharma PT dengan beban
paling sedikit sepadan deng 12 sks dan paling 
banyak sepadan dengan 16 sks pada setiap
semeter

1. Beban kerja pendidikan dan penelitian sepadan 9 
sks di laksanakan di PT sendiri

2. Beban kerja pengabdian melalui kegiatan yang 
diselenggarakan oleh PT yang bersangutan atau
lembaga lain



Paradigma BKD-LKD

• Perhitungan kinerja dosen untuk

– Tunjangan Sertifikasi, dan

– Remunerasi

• Sistem Pengembangan Profesionalisme
Dosen (SP2D)

– Perhitungan BKD-LKD  memiliki kesetaran dengan
PAK (beda bobot pengakuan sks)

– Keterpenuhan BKD-LKD diharapkan dapat
menjamin kenaikan pangkat



Konsep BKD – LKD

• BKD direncankan diawal semester, bersama
menghitung LKD semester sebelumnya

• BKD merupakan potret beban sks dosen
melaksanakan tridharma satu semester 
kedepan

• LKD merupakan potret riil dosen
melaksanakan tridharma dalam hitungan sks
satu semester terakhir yang sudah dijalani



BKD-LKD di sana dan di sini

• Perhitungan BKD-LKD sepenuhnya menjadi
kebijakan PT

• PT berhak mengembangkan sistem
perhitungan BKD-LKD

• Dalam hal sistem tidak tersedia, bisa
menggunakan sistem yang dikembangkan
dikti



BKD-LKD di sana



Kewajiban khusus

Permenristekdikti N0. 20/2017
• Pasal 4 ayat 1; dosen yang memiliki jabatan lektor

kepala harus menghasilkan
– Paling sedikit 3 karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal

nasional terakreditasi, atau
– Paling sedikit 1 karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal

internasional, paten atau karya seni monumental/desain
monumental

• Dalam kurun waktu 3 tahun
• Harus diakui oleh peer review nasinal dan disahkan

oleh senat PT

• tentang tunjangan kehormatan ada di Pasal 8



Evaluasi tunjangan

Permenristekdikti N0. 20/2017

• Pasal 12, ayat 1; tunjangan profesi dosen dan
tunjangan kehormatan Profesor dievaluasi setiap
3 tahun

• Pasal 14, ayat 1; untuk pertama kali evaluasi
dilakukan pada bulan November 2017

Evaluasi 3 tahun kedua November 2020 dengan
memperhitungkan karya ilmiah sejak 2017



Evaluasi tunjangan

Permenristekdikti N0. 20/2017

• Pasal 13, evaluasi dilakukan dengan tahapan
a. Pimpinan PT melakukan evaluasi TPD dan TKP, serta

membuat keputusan penetapan pada awal bulan
Otober

b. Pimpinan PT mengajukan keputusan penetapan
penerima TPD dan TKP kepada Dirjen SDM Dikti
pada akhir bulan Oktober

c. Dirjen SDM dikti melakukan evaluasi atau ferivikasi
dan menetapkan keputusan penerima TPD dan TKP 
pada bulan November yang berlaku mulai bukan
Januari tahun berikutnya



Evaluasi tunjangan

Permenristekdikti N0. 20/2017

• Pasal 13, evaluasi dilakukan dengan tahapan
a. Pimpinan PT melakukan evaluasi TPD dan TKP, serta

membuat keputusan penetapan pada awal bulan
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b. Pimpinan PT mengajukan keputusan penetapan
penerima TPD dan TKP kepada Dirjen SDM Dikti
pada akhir bulan Oktober

c. Dirjen SDM dikti melakukan evaluasi atau ferivikasi
dan menetapkan keputusan penerima TPD dan TKP 
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Januari tahun berikutnya



BKD-LKD di sini



BKD-LKD di sini



BKD-LKD di sini



BKD-LKD di sini



BKD-LKD disini



BKD-LKD di sini



BKD-LKD di sini
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