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DIRJEN SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI 
KEMENRISTEKDIKTI  

8 AGUSTUS   2015 

TOT ASESOR PTPS DALAM MENILAI 
PUBLIKASI KARYA ILMIAH  



UU no 14 tahun 2014 tentang Guru dan Dosen 
menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional 
dan ilmuwan yang tugas utamanya adalah 
mentransformasikan mengembangkan dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan  ilmu 
pengetahuan , sains , teknologi dan seni melalui 
kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi 
 
Karya ilmiah yang dihasilkan dosen diharapkan 
memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran 
maupun  pertumbuhan ekonomi dan peningkatan 
kesejahteraan  masyarakat .  
 
Mayoritas  DYS dalam kegiatan Serdos  adalah dosen 
yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli dan 
Lektor 
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Sebagai pendidik profesional dan ilmuwan, dosen memiliki 
otonomi dan kebebasan akademik, namun demikian dosen 
wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika.  
 
Untuk jabatan akademik AA dan Lektor dalam penjenjangan 
karir dosen bobot kegiatan  yang membangun dosen 
sebagai pendidik profesional lebih diutamakan dengan 
demikian tuntutan sebagai ilmuwan  dalam bentuk karya 
ilmiah yang dipublikasikan  paling tidak dalam ruang 
lingkup  jurnal  nasional ( tidak terakreditasi) dan seminar 
nasional . 
 
Jika dosen mempunyai kemampuan untuk publikasi di 
jurnal nasional terakreditasi dan internasional maka itu  
lebih baik lagi. 
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Seperti diketahui bahwa pembinaan karir dosen diawali 
dengan menempuh pendidikan S3, melaksanakan kegiatan 
pengembangan diri dalam rangka peningkatan kompetensi , 
sertifikasi  dosen dan  kenaikan jabatan/ pangkat 
 
Dalam kontek proses sertifikasi dosen dimana dalam 
Publikasi karya ilmiah butir 6 ( bobot 18%) pada Deskripsi 
Diri yang merupakan pernyataan keunggulan atau 
kebanggan pribadi dosen prestasi terbaik DYS yang dicapai 
dalam publikasi karya ilmiah . Mengingat DYS adalah dosen 
muda/pemula sebagai ilmuwan maka penilaian karya ilmiah 
sebaiknya tidak sama dengan penilaian kenaikan jabatan/
pangkat dosen ke jabatan akademik Lektor ,Lektor Kepala 
dan Profesor 
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Pertumbuhan publikasi artikel yang bagus di PTN dan PTS, Asesor  
diminta menilai karya ilmiah DYS AA dan L tidak seperti menilai 
karya ilmiah internasional , berikan kesempatan mereka untuk 
berkembang untuk menunjukkan jati dirinya menuju jenjang 
jabatan LK dan Profesor 



Rerata Skor TKDA Menurut Jabatan Akademik DYS-2014 

JABATAN 
AKADEMIK 

SESI 
#1 

SESI 
#2 

SESI 
#3 TOTAL 

ASISTEN AHLI 47,6675 48,0030 47,6068 47,7629 

LEKTOR 43,0510 42,8630 43,4593 43,0621 

LEKTOR KEPALA 38,4957 38,7376 38,5920 38,5938 

RERATA SKOR 45,5422 45,7257 45,7479 45,6389 

DATA MENUNJUKKAN BAHWA KEDEPAN POTENSI 
DOSEN INA UNTUK MENINGKATKAN JUMLAH 
PUBLIKASI INTERNASIONAL TINGGI   DAN PERLU 
PEMBINAAN 



Oleh karena itu asesor diminta menilai karya ilmiah (butir 6) 
sesuai dengan panduan di buku 2 lampiran 6 Pedoman Penilaian 
Deskripsi Diri dosen tanpa memperhatikan apakah DYS penulis 
pertama atau kedua dan tidak melakukan penilaian seperti usulan 
kenaikan jabatan/pangkat 
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6.	  PUBLIKASI	  KARYA	  ILMIAH 
 	  

rendah	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (nggi 
 

Rendah Tinggi 
Hanya satu karya ilmiah 
yang dipublikasikan pada 
jurnal lokal tidak 
terakreditasi dalam 
lingkup Perguruan Tinggi 
sendiri 

Karya ilmiah yang 
dipublikasikan pada jurnal 
internasional bereputasi. 
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Publikasi Karya Ilmiah	   Kategori Bukti Fisik yang 
Diunggah 

a. Jurnal ilmiah  
1.  Internasional 
2. Nasional 

terakreditasi 
3. Tidak terakreditasi 
4. Lokal	  

  
A 
B 
 
D 
F 

1. Cover/Dewan Redaksi/
Editor 

2. Naskah Lengkap/
Artikel	  

a. Seminar 	       
1. Disajikan  
a.  Internasional  
b. Nasional  	  

  
C 
D 

1. Sertifikat 
2. Naskah Lengkap/

Artikel 	  
1. Poster tingkat 
a.  Internasional  
b. Nasional 	  

  
D 
E 

1. Sertifikat 
2. Foto Poster	  
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Skor Deskripsi 
7 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori A atau 

sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori B 
ditambah satu (1) kategori C 

6 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori B atau 
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C 
ditambah satu (1) kategori D 

5 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C atau 
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori D 
ditambah satu (1) kategori E 

4 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori D atau 
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori E 
ditambah satu (1) kategori F 

3 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori E atau 
sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori F 

2 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori F 
K Sama sekali tidak mempunyai publikasi karya  ilmiah, tidak 

lulus 
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UNTUK BIDANG SENI   
Rancangan dan Karya Seni 
Monumental/Seni Pertunjukkan/
Karya Sastra dengan pengakuan	  

Kate
gori 

Bukti Fisik yang 
Diunggah 

1.  Tingkat Internasional 
2.  Tingkat Nasional 
3.  Tingkat Regional/Propinsi 
4.  Tingkat Lokal/Kota 
5.  Tingkat Kelompok/Perguruan 

Tinggi	  

A 
B 
C 
D 
E 

1.  Pertunjukkan Tari/
Drama/Pakeliran dan 
sejenisnya: Video 
(media pandang 
dengar) 

2.  Seni Lukis/ Patung/
Kriya/Desain Grafis 
dan sejenisnya: Foto 
sesuai aslinya	  
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Skor  Deskripsi 
7 Sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori A 

atau sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori 
B ditambah satu (1) kategori C 

6 Sekurang-kurangnya mempunyai  (1) kategori B atau 
sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C, 
atau sekurang-kurangnya satu (1) A ditambah satu (1) 
kategori D  

5 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori B 
atau sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori 
C ditambah satu (1) kategori D,  

4 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori D 
atau sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori 
E  

3 Sekurang-kurangnya mempunyai satu (1) kategori C 
atau sekurang-kurangnya mempunyai dua (2) kategori 
D 

K Tidak mempunyai karya seni/sastra sama sekali dan 
tidak lulus. 



TERIMAKASIH 
SELAMAT BEKERJA 
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