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I Keblakan La).anan Kenalkan Pangkat/Jabatan Akadcnl k Dosen
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i. I)impinan l)ergrltuan Tinggi \cgcri
2 Koordinalor Kopcrtis Vilayah I-Xll

Sehillct hagian integrnl dnri implcmcntasi pemtenLlil(tils Notnor l7 T{hun
2010 tcnta !i
l)erfcSah,ri dan lrenanggltlangan piagiat di perguruan .[inggi. dan sesuai
dcngan komittnen
Ia g le(uang di dalam Naskah DckLrrasi -An!i fvlenyonrek dan Anti plagiat.. ),arg
ditandxlnngan; olch lri[]pinirn pTN dan Koordinator Kope11is seluruh
lndoncsia paCa
tanggAl 4 Mci 20lt di Jakarta. dengan ini disarnpaikan kcbijakan rcntang
layanan kcnaika,r

prnukat/jabatan akaderrlik dosen sebagai b€rikut.

I

l.

l,lulai tahun 2012. seluauh usllan kcnaikan pangkat/jabatan akademik
dosen har(s
discrtaj ccrrkrn resume tsulan penetapan angka kredit berasal dari
lanlin
&p://prt di!|!.gqjd sebagainrana surat Dircktur pcndidik dirn -t-ena8a
Kcfcndidikarl I)iUen Dikli Nonror l037/E4.1/ZOt I raDggat 5 Ntei 20 . lterkns
0solalt )ang tidak dilengkapi dengan lernbar cetakan iersebul dikcntbalikan (tan
r dak akan ditindaklanjulioleh t)itien l)ikri.
Kcpada lrinrpinan p-l_N/Koordinator Kopertis yang lidak bcrsun8guh_sungguh
atilu
belunr nrcnindaklcniUri pcrmiltniu Dirjcn Dikti dalarn sumt Nonlor I90/Dn,/20J1
langgal l6 l:ebr.rrari 201 I untok mclakukan validasi karya ilmiah atau
menindaklar.iuti dugaan pelanggaran norma akademik dan hukunt tc$aclap
penulisan dnn puirlikasi karya rlrniah. Ditjcn Dikti untuk scmentaB
tidak akan
nrrlalani uslll:ln kcnaikarl pangka/jabaran akadcmik dose dari l,TN/Konerrir yirns
l)ersangkulan.

i.

Kepnda Pinrpinan pTN/Koordiltator Kope(is yang tidak mellcrima lampiran
daftar
kasus dari surat ini, kami ocapkan tcfima kasih atas kinerjany{ yang baik
di dalam
lllelnvani usul kcnaikan pangkat/iabatan akadentik dosen.

I)cnikian kebijakan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, rerinta kasih alas perharinn drn
kcrjrsanrr Saudara.
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Nomor
l.ampiran
l)erihal

tranwrt eolz

:KcbjalKan Unggah Ka,a‖ nllah dan Jumal

Perguntan'[ing!i S',vasla
di lin8kungan Koperiis Wilayah IV
Y1h. Pimpinan

dan
Berkenaan dcngan surat Dircktur Jcnderal l'endidikan Iinggi Kcn)entcrian Pendidikan
pokok
pada
perihal
scperli
201I
K€budayaan riomor 2050/E/T/201I taoggal l0 Dcsember
sural di atas, dengan ini ka i informasikan hal-hal sebagai herikul :
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2.
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su'atu
Dirjen Dikli tidak alan melakukan penitaian karya ilmiah yang dipublikisikan d;
j;al jila arikel dan idcnlilas iumal yarg heranSkula' ddak bisa dilelusuri secara
online.
Kebijakan nomor I di alas, efcktif diimplementasikan unluk usulan kenaikan langkat
dan jabalan dosen mulaitahun 2012.
dan
rerjuruan 'l inggi dan pengelola jumat wajib menSunggah karya ilmiah mahasiswa
do.in pada poir'al Caruda, portai perguruan tinggi dan portal jumal yang bersangkutan
atau portal lainnYa.

tcntang
Hal ini sebagai upaya untuk pelaksanaan Pcrmendiknas No' l7 tahun 2010
n nceudhan d:an o.nunsc.ulonlon PlaPirl di pcrguruan lin8gi' PemrenJiknc" No'12 Irhun
i0tt i.n,ung rc,tirun tcrt"ti ilmiah Jan l)cnnendilnas No lq/DlK ll Ken/:0ll t(nun8
sural
pedoman akieditasi berkala ilmiah. Untuk lebih jelasnya hersama ini kami lampirkan
dari Dirjen Dikli tersebut.
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami r.tcapkan lerima ka_sih

a,n. Koordinator
Sekrqtaris I'elaksana.
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Demikian kami salnpalkan,atas pcrhatiarlnya diucapkan tcdma kaSih
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Nomor
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PC,ha

:3833/D/C/2005
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:
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2005

angka kredlt,abatall dOscn

Kepada Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XII
Pimpinan Perguruan Tinggi Agama
Pimpinan Perguruan Tinggi Kedinasan
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Peraturau Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. PER /60/M.PAN/6/2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Larnpirar I dan
Kepmenkowasbangpan Nomor : 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tcntang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :

II

1

Dalam pasal 1 Peratuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut
menyatakan bahwa unsur pendidikan Ijazah Doktor semirla 150 angka kedit
berubah menjadi 200 angka kedit, Ijazah Pasca Sarjana semula 100 angka kedit
berubah menjadi 150 angka kredit dan ljazah Sarjana/Dlv semula 75 angka krcdit
berubah menjadi 100 angka kedit.

2

Berkaitan dengan perubahan ketentuan pada point I di atas, maka sambil menunggu
perubahan Kepmendiknas No. 36lD/O/2001 tanggal 4 Mei 2001, dengan ini kami
jelaskan terlebih dahulu bebempa hal sebagai berikut:

a. Diklat pra jabatan CPNS dosen yang dihargai 15 angka kredit untuk
pengangkatan peiama ke dalam jabatan Asisten Ahli bagi dosen yang
berpendidikan Sl/S2 atau jabatan l€ktor bagi dosen yang bcrpendidikan 53/
Sp
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Keputusar Mcndiknas Nomor
36/D/O/2001, tidak berlaku lagi.

II

b.

Penghitungan Angka kedit ijaz* yang lebih tinggi dalam bidaag ilmu yang
s,una atau berhubungan/berdekatan yang baru diperoleh sebagaimana diatur
dalam Pasal 4 (ayat 1) Keputusan Mendiknas discsuaikan dengan ketentuan
baru angka kedit ijazah sebagaimana diatur dalam Pasal I Pcraturan Mcntcri
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 60iM.PAN/6/2005. Scdangkan angka
kedit ijazah diluar bidang ilmu tetap mengikuti ketentuan scbagaimana dalanl
lampiran II sub unsur ke 2 Kepmenkowasbangpan No. 38/KEPMK. WASPAN

t8^999.

c.

Untuk pengangkatan pedama kali ke dalam jabatan Asisten Ahli, Penata Muda
(Gol. IIUa) bagi PNS yang berijazah Sl/DlV dan Penata Muda Tk. I (Gol. lll/b)
bagi PNS yang berijazah S2lSp I serta pengangkatar ke dalarn jabatan Lcktor,
Pcnata (Gol. IIUC) bagi PNS yang berijazah S3/Sp II tetap diwajibka[ telah
memperoleh sekurang-kurangnya l0 angka kedit dari unsur Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

d Sisa

¨……
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d.

Sisa
kedit dosen bagi pengangkatan pertama berdasarkan ijazah yang
-angka
dimiliki
atau berdasarkan angka kedit kumulatif yang diperoleh kircna iclah

lama bertugas sebagai tenaga pengajat sesuai deogan ketentuan pasal 2 ayat
(l) huruf b dan c Kepmendiknas No. 36/DiOl2001 tanggal 4 Mci 2001 tidak
dapat ditabug untuk digunakan dalam kenaikan jabatan akademik/pangkat
berikuhya. Oleh karena itu, kelebihan angka kedit dimaksud tidak perlu lagi
dituangkan pada Penetapan Angka Kredit @AK).
3

Peraturan Menteri PAN No. PER/60/M.PAN/6/2005 tersebut diberlakukan mulai
tanggal I Desember 2005.

4

Selain itu untuk menghindari perbedaan presepsi mengenai jumal internasional
yang memiliki reputasi sebagai salah satu persyamtan untuk mcnjadi Guru Besar
bagi dosen yang berpendidikan br.rkan S3/Spll dapat kami jelaskan kriteria yang
perlu dipenuhi sebuahjumal imternasional sebagai berikur :

l)

Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar dibidangnya dan berasal dari
berbagai negara sena berdomisili di negara masing-masing.

2)

Bahasa yang digunakan adalah bahasa PBB (lnggris, Peralcis,
dan Cina) dan adikel ilmiah berasal dari penulis berbagai ncgara.

3)

Terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar di berbagai tegara.

Anb,

Rusia

Demikian penjelasa.n kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan
terima kasih.
i

l pirektur Jcndcral Pendidikan Tinggi,
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Tembusan:
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L Menteri Pendidikan Nasion-il(sE6agai laporan);

2. Seketaris Jenderal Depdiknas;
3. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas;
4. Seketa s Ditjen Dikti;
5. Direktur Ketenagaan Ditjen Dikti;
6. Dircktur Binlitabmas Ditjen Dikti;

