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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

NOMOR  1487 /UN40/HK/2012 

TENTANG 

PEDOMAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE GURU BESAR 

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Bab III ayat (2) Ketetapan Senat Akademik Nomor 

003/Senat Akd./UPI-SK/2009, Rektor perlu membuat Ketetapan 

Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Guru Besar; 
 

b. bahwa dalam rangka pemerosesan kenaikan jabatan fungsional dosen ke 

Guru Besar dan menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat 

di Perguruan Tinggi, terkait dengan karya ilmiah yang dihasilkan oleh 

dosen untuk usulan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar, 

perlu dilakukan validasi terhadap karya ilmiah dosen yang bersangkutan 

agar tidak terdapat pelanggaran terhadap norma akademik dan norma 

hukum; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan 

Indonesia tentang Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke 

Guru Besar di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun  

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890);  

2. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4301); 

3. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum 

Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 13); 
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5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 41); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 

Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

7. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan 

Angka Kreditnya; 

8. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 

181 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional 

Dosen dan Angka Kreditnya; 

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 

11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional 

Nomor 71936/A4/KP/2011 tentang Mekanisme Pengusulan Penilaian 

Penetapan Angka Kredit (PAK), Kenaikan Jabatan dan Kenaikan 

Pangkat PNS Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar; 

12. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan 

Nasional Nomor 4565/D1.3/C/2009 tanggal 24 Desember 2009 perihal 

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan 

Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar; 

13. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2050/E/T/2011 

perihal Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal 

14. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 64/E4.3/2012 perihal Penilaian Angka Kredit 

Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen 

15. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia 

Nomor 001/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran 

Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia; 

16. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia 

Nomor 009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor 

universitas Pendidikan Indonesia Periode 2010-2015; 

17. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 

003/Senat Akd./UPI-SK/2009 tentang Pedoman Kenaikan Jabatan 

Fungsional Dosen ke Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia; 

 

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia 

tanggal 8 Pebruari  2012; 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PEDOMAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE 

GURU BESAR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN 

INDONESIA 
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Pasal 1 

 

Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Guru Besar di lingkungan Universitas Pendidikan 

Indonesia ini merupakan acuan  bagi pimpinan unit kerja, dan dosen di lingkungan Universitas 

Pendidikan Indonesia dalam pengusulan pangkat dan jabatannya.  

 

 

Pasal 2 

 

Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Guru Besar di lingkungan Universitas Pendidikan 

Indonesia ini sebagaimana terincikan pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Rektor ini. 

 

 

Pasal 3 

 

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di  Bandung 

pada tanggal 6 Maret 2012 

------------------------------------------------ 

Rektor, 

 

 

  

 

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. 

NIP 195003211974121001 
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Lampiran 

 

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

                                                     NOMOR 1487/UN40/HK/2012 

                                                     TANGGAL 6 MARET 2012 

 

TENTANG 

PEDOMAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN KE GURU BESAR DI 

LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen Ke Guru Besar ini disusun dengan latar 

belakang berikut. Pertama, adanya beberapa isu yang berkaitan dengan kenaikan jabatan, 

terutama kenaikan ke jabatan Guru Besar. Isu tersebut diantaranya lama proses pengusulan, 

ketidakjelasan informasi mengenai kekurangan dokumen usulan, dan ketentuan tentang 

penilaian karya ilmiah. Kedua, Universitas perlu mengantipasi dan mencegah sedini 

mungkin tindakan plagiarisme. Ketiga, ditemukannya perbedaan penafsiran persyaratan 

pengusulan kenaikan jabatan ke Guru Besar di antara Fakultas, Jurusan, bahkan di antara 

Program Studi. Keempat, adanya perbedaan tata cara penulisan karya ilmiah di antara 

dosen, terutama berkaitan dengan karya yang diterbitkan sendiri, diterbitkan mitra UPI, 

atau diterbitkan UPI, padahal UPI telah memiliki Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 

 

 

2. Tujuan 

a. Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan profesionalitas Guru Besar Universitas 

Pendidikan Indonesia, sehingga target jumlah yang ditetapkan dalam Renstra UPI dapat 

dicapai. 

b. Mewujudkan akuntabilitas tata kelola lembaga, khususnya dalam mengelola dan 

melaksanakan kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar. 

c. Memberikan arahan dan panduan kepada dosen yang akan mengusulkan kenaikan 

jabatan ke Guru Besar dalam menyusun karya ilmiah, mengumpulkan dokumen yang 

dipersyaratkan, dan mekanisme pengusulan. 

d. Memberikan pedoman dan panduan kepada penilai sejawat sebidang, pejabat, dan 

pelaksana dalam menilai karya ilmiah, mengendalikan dan mengontrol usulan, serta 

memproses usulan. 

  

3. Ruang Lingkup   

a. Ketentuan administratif tentang pengusulan dosen ke jabatan Guru Besar, terutama 

berkenaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam dokumen usulan. 

b. Ketentuan tentang penilaian karya ilmiah yang meliputi jumlah artikel yang dimuat 

dalam jurnal terakreditasi, kedalaman kajian, dan konsistensi bidang ilmu antara 

pendidikan S3, karya ilmiah, dan bidang penugasan dalam jabatan Guru Besar.   

c. Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan, mulai dari Jurusan/Program Studi, Fakultas, 

Universitas, Senat Akademik, hingga ke Kementerian Pendidikan Nasional. 

d. Ketentuan tentang anti plagiarisme yang meliputi orisinalitas karya ilmiah, fakta 

integritas, dan validasi pimpinan Universitas. 

 

4. Landasan Hukum 

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1974 
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tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);  

b. Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4301); 

c. Undang-Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan 

Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13); 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41); 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

g. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang 

Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

h. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen; 

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 

k. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 

71936/A4/KP/2011 tentang Mekanisme Pengusulan Penilaian Penetapan Angka Kredit 

(PAK), Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Pangkat PNS Dosen Lektor Kepala dan Guru 

Besar; 

l. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 

4565/D1.3/C/2009 tanggal 24 Desember 2009 perihal Pedoman Operasional Penilaian 

Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar; 

m. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2050/E/T/2011 perihal Kebijakan 

Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal 

n. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 64/E4.3/2012 perihal Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan 

Akademik Dosen 

o. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 001/MWA 

UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas 

Pendidikan Indonesia; 

p. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 

009/KEP/MWA UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor universitas Pendidikan 

Indonesia Periode 2010-2015; 

q. Keputusan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 003/Senat 

Akd./UPI-SK/2009 tentang Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Guru 

Besar Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

  

B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF DAN NORMATIF 

  

Secara administratif, dosen yang mengusulkan kenaikan ke jabatan Guru Besar harus 

memenuhi syarat berikut. 
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1. Surat usulan dari Rektor tentang Usul Penilaian PAK dan Kenaikan Jabatan serta Usul 

Kenaikan Pangkat (Anak Lampiran 1 dan 2). 

2. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat tentang Kenaikan Pangkat dan Jabatan, yang 

dilengkapi dengan daftar kehadiran anggota Senat (Anak Lampiran 3). 

3. Lembar Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah yang ditandatangani oleh 

Rektor (Anak Lampiran 4).   

4. Pernyataan yang ditandatangani oleh dosen pengusul kenaikan jabatan bahwa karya 

ilmiahnya itu bebas plagiat dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam 

karya ilmiah tersebut, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Anak Lampiran 5). 

5. Hasil penilaian untuk setiap karya ilmiah yang dilakukan oleh 4 orang Guru Besar/Profesor 

sebagai Tim Penilai Sejawat Sebidang (Peer Reviewers) yang terdiri atas 2 orang penilai 

dari perguruan tinggi sendiri dan 2 orang dari perguruan tinggi lain, yang keahliannya 

sesuai dengan bidang ilmu dalam karya ilmiah yang diusulkan (Anak Lampiran 6 s.d. 15). 

6. Hasil Penilaian Angka Kredit dari Universitas. 

7. Melampirkan fotokopi Ijazah terakhir yang telah dilegalisir. 

8. Melampirkan fotokopi SK Jabatan dan Kepangkatan Terakhir. 

9. Melampirkan bukti presentasi makalah posisi di depan Tim Penilai Sejawat (Surat 

Keterangan dari Dekan). 

(Semua persyaratan mulai dari nomor 1 s.d. nomor 9 dimasukkan ke dalam map khusus UPI 

Snelhecter Warna Hijau) 

 

Secara normatif, dosen yang mengusulkan kenaikan ke jabatan Guru Besar harus memenuhi 

syarat berikut. 

1. Telah memenuhi  angka kredit kumulatif untuk jabatan fungsional Guru Besar. 

2. Telah menduduki jabatan fungsional minimal Lektor. 

3. Paling tidak telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan fungsional terakhir. 

4. Bagi yang kenaikannya dari Lektor, memiliki Karya Ilmiah berbasis penelitian yang 

diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi oleh Kemdikbud  paling sedikit 4 

(empat) artikel dan 1 (satu) artikel dalam Jurnal Internasional bereputasi (reputable), atau 2 

(dua) artikel dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi oleh Kemdikbud dan 2 (dua) 

artikel dalam Jurnal Internasional bereputasi (reputable), atau 3 (tiga) artikel dalam Jurnal 

Internasional bereputasi (reputable) yang dapat diakses secara online dengan kedudukan 

pengusul sebagai penulis pertama. 

5. Bagi yang kenaikannya dari Lektor Kepala, memiliki Karya Ilmiah berbasis penelitian yang 

diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi oleh Kemdikbud  paling sedikit 2 

(dua) artikel dan 1 (satu) artikel dalam Jurnal Internasional bereputasi (reputable), atau 2 

(dua) artikel dalam Jurnal Internasional bereputasi (reputable) yang dapat diakses secara 

online dengan kedudukan pengusul sebagai penulis pertama. 

6. Penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir minimal bernilai baik. 

7. Sehat jasmani dan rohani. 

8. Tidak melanggar disiplin kepegawaian. 

9. Tidak sedang menjalani hukuman pidana.   

10. Setiap karya yang diusulkan harus dilampiri pernyataan bahwa karya ilmiah tersebut bebas 

plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, 

maka pengusulnya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

11. Usulan jabatan Guru Besar harus memperhatikan linieritas dan segitiga keilmuan antara 

Guru Besar, Pendidikan Doktor (S3), dan Karya Ilmiah seperti digambarkan berikut. 
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C. PROSEDUR PENGUSULAN JABATAN GURU BESAR 

  

Tata cara pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar mengikuti prosedur 

sebagai berikut. 

1. Dosen yang telah memenuhi persyaratan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar 

dapat mengajukan usul kenaikan jabatannya kepada Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. 

2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi memberikan tugas kepada Tim Penilai Angka Kredit 

Jurusan untuk menilai seluruh karya ilmiah calon Guru Besar tersebut sebagaimana yang 

tertera dalam daftar kumulatif angka kredit dosen, dengan mengacu pada  aturan yang 

berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Jurusan/Program Studi. 

3. Dalam hal Jurusan/Prodi tidak memiliki sumber daya untuk menilai usulan kenaikan 

jabatan fungsional dosen ke Guru Besar, usulan tersebut dinilai oleh Guru Besar serumpun.  

4. Pimpinan Jurusan membahas usul kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar tersebut 

dalam rapat dosen Jurusan/Program Studi untuk memperoleh pertimbangan berupa 

persetujuan atau penolakan. 

5. Apabila rapat dosen sebagaimana dimaksud pada butir 4 di atas dapat menyetujui usulan 

dimaksud, Ketua Jurusan memberikan rekomendasi dan mengusulkan calon Guru Besar 

tersebut kepada Dekan dengan dilampiri seluruh kelengkapan persyaratan yang diperlukan 

dan telah diperiksa oleh Tim Penilai Angka Kredit Jurusan dan ditandatangani oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi. 

6. Pimpinan Fakultas memverifikasi usulan kenaikan jabatan fungsional ke Guru Besar dalam 

dua tahap. Pertama, menelaah persyaratan administratif dan normatif. Kedua, menelaah 

hasil presentasi calon sebagaimana diuraikan dalam butir 17 di bawah ini.   

7. Dalam hal hasil telaah tahap pertama atas usulan calon sebagaimana dimaksud pada butir 6 

di atas belum dapat disetujui, Pimpinan Fakultas melalui Ketua Jurusan/Program Studi 

memberitahukan kepada calon Guru Besar yang bersangkutan mengenai alasan penolakan 

dan/atau penundaan pengajuan.  

8. Apabila rapat Pimpinan Fakultas dapat menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada 

butir 6 di atas, Dekan menyampaikan usul kenaikan jabatan fungsional calon Guru Besar 

tersebut kepada Pimpinan Universitas, dengan dilampiri hasil penilaian/angka kredit 

kumulatif dan seluruh persyaratan yang diperlukan. 

9. Pimpinan Universitas memberikan tugas kepada Tim Penilai Angka Kredit Dosen 

Universitas Pendidikan Indonesia untuk  membahas, memeriksa, dan meneliti seluruh 

persyaratan Angka Kredit Kumulatif  calon Guru Besar tersebut dan melaporkan hasilnya. 

10. Dalam hal masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, Pimpinan Universitas meminta 

Dekan untuk menyampaikan kepada  calon Guru Besar tersebut tentang kekurangan 

persyaratan dimaksud. 

11. Pimpinan Universitas meminta Dekan untuk mengajukan 4 (empat)  nama Guru Besar 

untuk menjadi calon anggota Tim Penilai Sejawat bagi calon Guru Besar yang akan 

diusulkan. 

    GB 

KARYA 

ILMIAH 
DOKTOR 

(S3) 
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12. Anggota Tim Penilai Sejawat calon Guru Besar terdiri atas 2 orang penilai berasal dari dua 

perguruan tinggi yang berbeda dari luar UPI dan 2 orang berasal dari UPI  serta harus 

memiliki keahlian yang relevan dengan bidang ilmu calon Guru Besar yang diusulkan 

(sebidang/serumpun). Format surat kesedian sebagai Tim Penilai Sejawat (Anak Lampiran 

16). 

13. Dengan dilampiri surat kesediaan dari keempat Guru Besar calon anggota Tim Penilai 

Sejawat, Dekan menyampaikan usulan penetapan Tim Penilai Sejawat kepada Pimpinan 

Universitas. 

14. Atas dasar usulan Dekan sebagaimana dimaksud pada butir l3 di atas, Pimpinan 

Universitas menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Tim Penilai Sejawat berisi penugasan 

untuk melakukan penilaian kelayakan, pembinaan, dan bimbingan kepada calon Guru 

Besar yang diusulkan, yang hasilnya disampaikan kepada Pimpinan Universitas.  

15. Penilaian kelayakan, pembinaan, dan bimbingan sebagaimana dimaksud pada butir 14 di 

atas dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan pembaharuan 

Surat Keputusan Rektor paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. 

16. Dua bulan setelah terbitnya Surat Keputusan Penetapan Tim Penilai Sejawat  Pembantu 

Rektor yang menangani bidang Sumber Daya Manusia melakukan koordinasi dengan Tim 

Penilai Sejawat untuk mendapatkan laporan kemajuan hasil penilaian.  

17. Selama proses penilaian kelayakan, pembinaan, dan bimbingan, Tim Penilai Sejawat 

meminta calon Guru Besar untuk menyajikan makalah posisi (position paper) di hadapan 

para Guru Besar, dosen, dan mahasiswa di lingkungan fakultasnya, yang dikoordinasikan 

oleh Dekan.  

18. Hasil penilaian kelayakan, pembinaan, dan bimbingan yang dilakukan Tim Penilai Sejawat 

mencakup paparan/deskripsi hasil penilaian terhadap seluruh karya ilmiah calon Guru 

Besar yang diusulkan, proses pembinaan dan bimbingan yang dilakukan, serta rekomendasi 

akhir tentang calon Guru Besar dimaksud, termasuk bidang keilmuan kegurubesaran dari 

calon Guru Besar yang diusulkan disampaikan kepada Pimpinan Universitas.  

19. Dalam hal rekomendasi akhir Tim Penilai Sejawat menunjukkan ketidaksetujuannya 

setelah masa sebagaimana dimaksud pada butir (15 dan 18) di atas, Pimpinan Universitas 

mengembalikan usulan kenaikan ke jabatan fungsional Guru Besar dari dosen yang 

bersangkutan kepada Dekan untuk dilakukan proses pembinaan lebih lanjut sesuai dengan 

rekomendasi dari Tim Penilai Sejawat. 

20. Dalam hal rekomendasi akhir Tim Penilai Sejawat menunjukkan persetujuannya, Pimpinan 

Universitas menyampaikan surat kepada Senat Akademik untuk dibahas dalam rapat pleno 

Senat Akademik, untuk memberikan pertimbangan/ persetujuan terhadap usulan kenaikan 

ke jabatan fungsional Guru Besar dimaksud.  

21. Rapat Pleno Senat Akademik dapat meminta salah satu atau seluruh anggota Tim Penilai 

Sejawat untuk menjelaskan hasil penilaian kelayakan, pembinaan, dan bimbingan yang 

telah dilakukannya terhadap calon Guru Besar yang diusulkan. 

22. Bidang keilmuan yang ditetapkan untuk seorang Guru Besar harus sesuai dengan latar 

belakang pendidikan terakhir (S3) calon Guru Besar yang diusulkan dan bukan merupakan 

mata kuliah yang diampu oleh calon Guru Besar dimaksud. 

23. Dalam hal Senat Akademik dapat menyetujui usulan kenaikan ke jabatan fungsional Guru 

Besar dimaksud, Pimpinan Universitas meneruskan usulan kenaikan tersebut kepada 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

24. Dalam hal Senat Akademik belum dapat menyetujui usulan kenaikan ke jabatan fungsional 

Guru Besar sebagaimana dimaksud pada butir 20 di atas, Senat Akademik mengembalikan 

usulan tersebut kepada Pimpinan Universitas untuk diteruskan kepada Dekan agar 

melakukan pembinaan lebih lanjut terhadap calon Guru Besar yang diusulkan.  

25. Ketidaksetujuan Senat Akademik terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada butir 24 

disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan rasional untuk memudahkan proses pembinaan 

yang harus dilakukan oleh pimpinan fakultas. 
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Alur pengusulan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar dapat digambarkan seperti 

berikut. 

 

                                                     

                                                  

                

                                            

 

                                                

                        

                                                

                                                    

                                          

                                              

 

 

                                             

                     

 

   

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

  

 

 

Keterangan Gambar 

1. Dosen:  

a. Melengkapi berkas (bukti karya ilmiah, pernyataan bebas plagiat, dan persyaratan 

administratif lainnya) 

b. Menyerahkan berkas ke Pimpinan Jurusan/Prodi.   

2. Jurusan/Prodi : 

a. Memeriksa  berkas 

b. Menilai dan  mempertimbangkan kelayakan oleh tim penilai Jurusan/Prodi  

c. Mengusulkan berkas dan hasil penilaian ke Fakultas. Bila usulan belum lengkap, 

usulan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan. 

3. Fakultas: 

a. Memeriksa kembali berkas kelengkapan karya ilmiah untuk menghindari 

terjadinya pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme.   

b. Mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan, kemudian mengajukan berkas ke 

Universitas. Bila belum lengkap dikembalikan ke Jurusan/Program Studi. 

c. Mengkoordinasikan penilaian presentasi makalah posisi di hadapan Tim Penilai 

Sejawat, dosen, dan mahasiswa.  

 

4 

UNIVERSITAS 
(Pemeriksaan berkas oleh Tim Penilai Angka Kredit Universitas, Tim 

Penilai Sejawat,  persetujuan Senat Akademik, dan validasi Rektor UPI) 
 

FAKULTAS 
(Penilaian dan pertimbangan tingkat fakultas, serta 

mengkoordinasikan pelaksanan presentasi makalah posisi) 
 

PROGRAM STUDI/JURUSAN 
(Penilaian dan pertimbangan tingkat jurusan/program studi) 

DOSEN 
(Melengkapi dan menyerahkan usulan kenaikan 
jabatan Guru Besar ke jurusan/program studi) 

 

DIKTI 

3 

2 

1 
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4. Universitas: 

a. Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan normatif (butir 1 s.d. 10) bagian B. 

b. Mengangkat 2 (dua) orang Tim Penilai Sejawat dari UPI dan 2 (dua) orang Tim 

Penilai Sejawat dari perguruan tinggi lain yang memiliki bidang keahlian dan 

keilmuan yang sesuai untuk menilai setiap komponen karya ilmiah calon Guru 

Besar. Dalam hal tidak ditemukan 2 orang Tim Penilai Sejawat Sebidang dari 

lingkungan UPI, dapat diangkat Tim Penilai Sejawat dari UPI yang memiliki 

rumpun keilmuan yang sama. 

c. Mengajukan pertimbangan kelayakan dan kepatutan kepada Senat Univeritas.  

d. Memvalidasi kembali keabsahan karya ilmiah oleh Rektor 

e. Mengajukan usulan kenaikan jabatan Guru Besar dan kepangkatan ke Dikti setelah 

disetujui Senat. 

f. Mengembalikan usulan kenaikan jabatan Guru Besar ke fakultas apabila belum 

memenuhi syarat. 

 

D. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL 

DOSEN KE GURU BESAR 

 

1.  Tujuan 
Penyusunan Prosedur Operasional Baku (POB) ini bertujuan  untuk  memberikan  

informasi kepada semua dosen UPI tentang prosedur pengusulan kenaikan jabatan 

fungsional dosen ke  Guru Besar, sehingga para dosen dan pihak-pihak terkait dapat 

memahaminya dengan mudah dan menerapkannya dengan lancar.  

  

2.   Ruang Lingkup  
POB kegiatan pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Guru Besar terdiri atas 

penilaian angka kredit, pengusulan, verifikasi, validasi, dan monitoring usulan. 

  

3.   Definisi 
a. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh 

penyelenggara Perguruan Tinggi dalam suatu jabatan fungsional dosen dengan tugas 

utama melaksanakan Tridharma PT dan tugas lain yang diberikan atasan.   

b. Jabatan fungsional dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru 

Besar. 

c. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan pendidikan, penelitian, 

pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan penunjang yang tercakup sebagai karya 

ilmiah, atau akumulasi nilai (kumulatif) dari setiap  butir kegiatan yang diberikan dan 

ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi dosen, yang dipergunakan sebagai 

salah syarat kenaikan jabatan fungsional. 

d. Karya ilmiah adalah hasil kegiatan akademik yang termasuk ke dalam kategori 

melaksanakan penelitian, yaitu menghasilkan karya ilmiah, menerjemahkan/ 

menyadur buku ilmiah, mengedit/menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan 

karya teknologi yang dipatenkan, dan membuat rancangan dan karya teknologi, 

rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra. 

e. Tim penilai adalah Tim Penilai Sejawat bagi calon Guru Besar yang terdiri atas 4 

orang, yaitu 2 orang berasal dari UPI dan 2 orang  dari perguruan tinggi lain, yang  

memiliki keahlian yang relevan dengan bidang ilmu calon Guru Besar yang 

diusulkan.  
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4. Tanggung Jawab 

a. Dosen melengkapi berkas dan menyerahkannya ke pimpinan jurusan/program studi. 

b. Ketua jurusan/program studi memeriksa berkas, menunjuk tim penilai jurusan/ program 

studi,  mempertimbangkan kelayakan usulan, dan mengusulkan berkas dan hasil 

penilaian ke fakultas. 

c. Pimpinan fakultas memeriksa berkas kelengkapan karya ilmiah untuk menghindari 

adanya pelanggaran etika akademik, mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan, 

kemudian mengajukan berkas ke universitas. Bila belum lengkap, usulan dikembalikan 

ke jurusan/program studi. 

d. Dekan mengkoordinasikan penilaian presentasi makalah posisi di hadapan Tim Penilai 

Sejawat, dosen, dan mahasiswa. 

e. Pimpinan universitas  mengangkat 2 (dua) orang Tim Penilai Sejawat dari UPI  dan 2 

(dua) orang Tim Penilai Sejawat dari perguruan tinggi lain yang memenuhi syarat,  

mengajukan pertimbangan kelayakan dan kepatutan kepada Senat, memvalidasi  

keabsahan karya ilmiah, dan mengajukan usulan kenaikan jabatan Guru Besar dan 

kepangkatan ke Dikti.  

 

5. Lama Pengusulan 

Kegiatan pengusulan kenaikan jabatan dosen ke Guru Besar memerlukan waktu 6 bulan, 

yaitu sejak dosen yang bersangkutan memasukan berkas usulan ke jurusan/prodi  hingga 

berkas itu diusulkan ke Kemdikbud di Jakarta. 
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Aktivitas 

Unit yang Terkait 

Waktu 

(minggu) Dosen Jurusan/PS Fakultas Rektor 

Tim 

Penilai 

Sejawat 

 

Senat 

 

1. Dosen melengkapi 

berkas dan 

menyerahkannya  ke 

Pimpinan 

Jurusan/Prodi.  

       

 

2. Ketua Jurusan/Prodi 

memeriksa  berkas, 

menunjuk tim penilai, 

dan mengusulkan hasil 

penilaian ke Fakultas 

 

 

                    

  

 

Ya 

   

3 

3. Fakultas memeriksa 

kelengkapan usulan, 

menyampaikan ke 

Universitas, 

mengusulkan Tim 

Penilai Sejawat, dan 

koordinasikan 

presentasi makalah 

posisi 

  

 

 

 

Tidak 

  

 

 

 

Ya 

  

3 

4. Pimpinan Universitas 

menerbitkan Surat 

Keputusan Penetapan 

Tim Penilai Angka 

Kredit dan Tim Penilai 

Sejawat 

 

 

 

 

 

 

          

 

        

   

6 

 

5. Tim Penilai Sejawat 

melakukan penilaian 

dan pembinaan 

 

      

8 

6. Senat Akademik 

memberikan 

pertimbangan/ 

persetujuan 

              

           

 

 

 

  

4 

7.   Dikti 

    

 

 

   

 

 

E. KETENTUAN KARYA ILMIAH 

 

Berikut ini disajikan deskripsi dan pengertian tentang jenis-jenis kelengkapan dalam bidang 

karya ilmiah (Bidang B) berdasarkan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan 

Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar yang ditetapkan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, tahun 2009. 

  

1. Karya ilmiah adalah hasil kegiatan akademik yang termasuk ke dalam kategori 

melaksanakan penelitian, yaitu menghasilkan karya ilmiah, menerjemahkan/menyadur 

buku ilmiah, mengedit/menyunting karya ilmiah, membuat rancangan dan karya teknologi 

Tidak 

Ya 

Ya 

Ya 

Tidak 
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yang dipatenkan, dan membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni 

monumental/seni pertunjukan/karya sastra.  

2. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku -bukan buku daras/ajar- yang 

substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Isi tulisan 

harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan 

masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty), metodologi pemecahan masalah, 

dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar 

pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku yang baik 

dan tidak mengandung pelanggaran hak cipta/paten.  

3. Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku -bukan buku daras/ajar- 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 mutahir yang lengkap 

dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi 

syarat-syarat penerbitan buku yang baik, yaitu tebal paling sedikit 40 (empat puluh) 

halaman cetak (menurut format UNESCO),  ukuran minimal 15,5 cm x 23 cm, diterbitkan 

oleh Badan Ilmiah/ Organisasi/Perguruan Tinggi, dan isi tidak menyimpang dari falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

4. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan adalah hasil penelitian atau hasil 

pemikiran yang dimuat dalam bentuk buku yang memiliki ISBN, atau majalah ilmiah yang 

memiliki ISSN (internasional, nasional terakreditasi, nasional tidak terakreditasi), atau 

prosiding seminar yang memiliki ISBN atau ISSN, atau majalah populer, atau koran. 

5. 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. 

6. Jurnal terdiri atas jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, jurnal 

nasional tidak terakreditasi. 

7. Jurnal nasional adalah jurnal yang selain memiliki ISSN juga memenuhi kriteria: (a) 

bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep 

ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu, (b) ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang 

mempunyai disiplin keilmuan yang relevan, (c) diterbitkan oleh Badan 

Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya, (d) bahasa yang digunakan 

adalah Bahasa Indonesia dengan abstrak Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Inggris dengan 

abstrak dalam Bahasa Indonesia, (e) mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli 

dalam bidangnya, dan (f) diedarkan secara nasional. 

8. Jurnal internasional adalah jurnal yang terbit di negara lain yang memiliki reputasi yang 

tidak diragukan atau jurnal nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi disamakan dengan jurnal internasional yaitu yang memenuhi 

kriteria: (a) Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar di bidangnya dan berasal dari 

berbagai negara serta berdomisili di negara masing-masing, (b) bahasa yang digunakan 

adalah Bahasa PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina) dan artikel ilmiah berasal 

dari penulis berbagai negara, (c) terbit secara teratur atau berkesinambungan serta beredar 

di berbagai negara. 

9. Jurnal nasional terakreditasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional 

dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang 

dibuktikan dengan surat penetapan hasil akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi dan dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai. 

10. Jurnal nasional tidak terakreditasi adalah jurnal yang memiliki ISSN tetapi tidak mendapat 

status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

11. Prosiding seminar atau pertemuan ilmiah lainnya adalah buku yang selain memiliki ISBN 

atau ISSN juga ada Tim Editor pakar dalam bidang ilmu yang sesuai dan diterbitkan dan 

diedarkan serendah-rendahnya secara nasional. 
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12. 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. 

13. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan adalah hasil penelitian atau 

hasil pemikiran dalam bentuk buku yang tidak diterbitkan atau makalah yang disajikan 

dalam suatu forum ilmiah tetapi tidak diterbitkan dan terdokumentasikan di perpustakaan 

perguruan tinggi atau departemen, setelah mendapatkan rekomendasi dari seorang Guru 

Besar atau pakar di bidangnya. 

14. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah 

dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan 

diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. 

15. 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. 

16. Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan adalah membuat rancangan yang 

sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi yang dipatenkan yakni mendapat 

sertifikasi hak cipta/hak intelektual secara paten dari badan atau instansi yang berwenang 

pada tingkat internasional dan nasional.  

17. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus 

menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak paten, tetapi mendapat 

penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan 

mutakhir pada tingkat internasional, nasional, dan lokal.  

18. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang 

sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan.  

19. 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.  

20. 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.  

21. 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. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya 

seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dll. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Prosiding nasional yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah yang 

dipublikasikan, yaitu memuat makalah lengkap, ditulis dalam Bahasa Indonesia, ada editor 

yang sesuai dengan bidang ilmunya, memiliki ISBN, diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang 

bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian. 

25. Prosiding Internasional yang dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat buku ilmiah 

yang dipublikasikan, yaitu ditulis dalam bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Rusia, Arab, 

Cina), ada editor yang berasal dari berbagai negara, penulis berasal dari berbagai negara, 

memiliki ISBN, diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, 

perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. 

26. Karya ilmiah yang tidak sesuai dengan ketentuan karya ilmiah di atas, sebaiknya digunakan 

untuk bagian D, yaitu Pendukung.   
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F. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT 

 

Semua karya ilmiah yang diusulkan harus bebas plagiat atau tidak mengandung unsur-unsur 

yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan plagiat.  

 

Berikut ini disajikan ketentuan tentang plagiarisme sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Plagiat di Perguruan Tinggi. 

  

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 

mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 

atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, 

tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. 

2. Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing 

bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan. 

3. Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada: 

a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi 

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau 

tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

c.  menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan 

sumber secara memadai; 

d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau 

kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara 

memadai; 

e.  menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh 

pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. 

4. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan perguruan tinggi yang 

bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.  

5. Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ 

peneliti/tenaga kependidikan yang dltetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang 

sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat. 

6. Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung 

untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi. 

7. Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ 

dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya 

antiplagiat. 

8. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan 

pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa karya ilmiah tersebut bebas 

plagiat, dan apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, 

maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

9. Pimpinan PerguruanTinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah 

mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan 

sebagaimana dimaksud pada butir 8 melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai 

titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, 

atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. 

10. Karya imiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik 

dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan butir 8 dan 9 juga harus 

dilakukan penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang 

memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari 

jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan. 

11. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada butir 10 dilakukan pada saat usul 

pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada: (a) tingkat 
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jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor; serta (b) 

tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras 

fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan Guru 

Besar/Profesor.  

12. Untuk kenaikan jabatan akademik Guru Besar/Profesor dilakukan pula penilaian sejawat 

sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) Guru Besar/Profesor dari perguruan tinggi lain. 

13. Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional 

dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan butir 

8 dan 9 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) orang 

sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara 

atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga 

kependidikan yang diusulkan. Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud 

dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut 

diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan. 

 

  

G. PENUTUP 

 

Setiap pedoman selalu dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan, bukan 

untuk mempersulit kegiatan itu. Demikian pula pedoman ini disusun supaya dijadikan rujukan 

oleh dosen, pejabat, dan pegawai dalam kegiatan pengusulan jabatan fungsional di lingkungan 

Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga memudahkan pihak-pihak yang terkait dengan 

kegiatan ini dalam memproses usulan kenaikan jabatan. 

 

Dengan adanya pedoman ini diharapkan kualitas dan kuantitas dosen yang memperoleh 

kenaikan jabatan mengalami peningkatan. Kenaikan jabatan bukan semata-mata sebagai 

penghargaan bagi dosen, tetapi di dalam penghargaan itu tersurat kewajiban untuk memenuhi 

kualitas, integritas, dan tanggung jawab. 

 

Pedoman ini tidaklah berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

pedoman lain, yaitu Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI, Kode Etik Dosen dan Mahasiswa, 

serta peraturan lain yang telah ditetapkan UPI dan Kementerian Pendidikan Nasional.  

 

Demikianlah, semoga pedoman ini bermanfaat. 

 

 

H. DAFTAR RUJUKAN 

 

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.  (2009). Pedoman Operasional Penilaian Angka 

Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar. Jakarta: 

Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

3. Surat Edaran Sekjen Kemdiknas Nomor 71936/A4/KP/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 

tentang Mekanisme Pengusulan Penilaian Penetapan Angka Kredit (PAK), Kenaikan 

Jabatan dan Kenaikan Pangkat PNS Dosen Lektor Kepala dan Guru Besar. 

4. Ketetapan Senat Akademik Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 003/Senat 

Akd./UPI-SK/2009 tentang Pedoman Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Guru Besar 

Universitas Pendidikan Indonesia. 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

   Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  Tlp (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 

2013651  

Homepage: http//www.upi.edu e-Mail: info@upi.edu  

 

Nomor  :  ................           Bandung, ---------------- 

Lampiran  :  .................  

Hal  :  Usul Penilaian PAK dan Kenaikan Jabatan 

  a.n. Sdr. ................. 

 

Yth. Ketua Tim Penilai Penetapan Angka Kredit  

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi   

Kementerian Pendidikan Nasional 

Jakarta 

 

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan 

jabatan dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia, atas nama : 

 

Nama      : ..................................................... 

NIP      : ..................................................... 

NIDN      : ..................................................... 

Tempat, tanggal lahir      : ..................................................... 

Pangkat, golongan ruang, TMT    : .................................................... 

Jabatan, TMT     : .................................................... 

Unit kerja     : .................................................... 

Jumlah Angka kredit baru yang diusulkan: .................................................... 

 

MENJADI 

 

Jabatan, TMT     : .................................................... 

Dalam Bidang Ilmu     : .................................................... 

Pangkat, golongan ruang, TMT   : .................................................... 

 

Kami menyetujui kenaikan jabatan atau pangkat tersebut mengingat yang bersangkutan : 

 

1. Telah cukup memiliki masa jabatan akademik/fungsional dosen sesuai ketentuan yang berlaku; 

2. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku; 

3. Telah bekerja dengan baik dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas 

Universitas Pendidikan Indonesia; 

 

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan : 

 

1. Asli resume yang telah terisi data lengkap hasil cetakan atau print out  dari SIMPAK yang 

sudah ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan distempel dinas; 

2. Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajarnya, disahkan 

pejabat yang berwenang; 

3. Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

4. Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan  tugas belajar, 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

5. Asli DUPAK yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; 

6. Foto copy PAK terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

7. Foto copy surat keputusan jabatan terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

Anak Lampiran 1 
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8. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

9. Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

10. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran; 

11. Asli Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penelitian; 

12. Asli Daftar Kegiatan Penelitian; 

13. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi; 

14. Asli Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Perguruan Tinggi/Kriterium; 

15. Daftar hadir anggota Senat; 

16. Asli Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah; 

17. Asli Surat Pernyataan Keabsahan Karya Ilmiah; 

18. Asli Lembar Hasil Penilaian Karya Ilmiah Tim Penilai Sejawat; 

19. Asli jurnal dan karya ilmiah. 

 

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 

 

 

 

 

.................................................................. 

NIP ........................................................... 

               

 

 

Tembusan : 

1. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas; 

2. Dekan Fakultas ............................................... 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

   Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  Tlp (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 

2013651  

Homepage: http//www.upi.edu e-Mail: info@upi.edu  

 

Nomor  :  ................          Bandung, ---------------- 

Lampiran  :  .................  

Hal  :  Usul Kenaikan Pangkat 

  a.n. Sdr. ................. 

 

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional 

u.p. Kepala Biro Kepegawaian   

Jakarta 

 

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat usul kenaikan pangkat dosen pada Universitas, atas 

nama: 
 

Nama   : ..................................................... 

NIP   : ..................................................... 

NIDN   : ..................................................... 

Tempat, tanggal lahir   : ..................................................... 

Jabatan, TMT  : ..................................................... 

Pangkat, golongan ruang, TMT : ..................................................... 

Dalam Bidang Ilmu  : ..................................................... 

Unit kerja  : ..................................................... 
 

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan : 
 

1. Foto copy sah NIP baru dan /NIDN; 

2. Foto copy ijazah terakhir bagi PNS dosen yang telah menyelesaikan tugas belajar, disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, apabila ada; 

3. Foto copy surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai tugas belajar, disahkan oleh 

pejabat yang berwenang, apabila ada; 

4. Foto copy surat keputusan pemberian tugas belajar dan surat keputusan pembebasan sementara 

dari tugas jabatan dosen bagi dosen sedang melaksanakan tugas belajar, disahkan oleh pejabat 

yang berwenang (non aktif), apabila ada; 

5. Foto copy surat keputusan izin perbantuan bagi dosen yang ditugaskan di lingkungan 

Kementerian Pendidikan Nasional dan foto copy pembebasan sementara dari jabatan fungsional 

dosennya (non aktif), apabila ada; 

6. Asli PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi yang belum pernah menggunakan untuk 

kenaikan pangkat atau foto copy PAK dan surat keputusan jabatan terakhir bagi dosen yang 

sudah pernah menggunakan untuk kenaikan pangkat, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

7. Foto copy surat keputusan kenaikan pangkat terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

8. Foto copy DP3 dua tahun terakhir, disahkan oleh pejabat yang berwenang. 

 

Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 

 

 

.................................................................. 

NIP ........................................................... 

Tembusan : 

1. Sekretaris Jenderal Kemdiknas; 

2. Dekan Fakultas ...................................... 

Anak Lampiran 2 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

   Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  Tlp (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 

2013651  

Homepage: http//www.upi.edu e-Mail: info@upi.edu  

 

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT 

NOMOR: ......................................................... 

 

 

 

Pada hari ini, .....................tanggal ............ bulan ............. tahun .............., Senat Akademik 

Universitas Pendidikan Indonesia, yang dihadiri sejumlah ............ (...............) orang anggota Senat 

sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan 

kepada: 

 

Nama     : ...................................................................... 

NIP/NIDN    : .................................../.................................. 

Pangkat/golongan ruang, TMT : ...................................................................... 

Jabatan, TMT    : ..........., ..................................., kum .......................... 

Unit kerja    : Fakultas atau jurusan .................pada ........................ 

 

Untuk kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke ............. dalam bidang ilmu ................. dan 

naik pangkat dalam pangkat ...................., golongan ruang ............. 

 

Hasil pertimbangan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, 

dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam 

melakukan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional 

terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/ persetujuan ini dilaksanakan. 

 

Berita ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Bandung, ........................... 

 

Ketua Senat,       Sekretaris,     

   

 

 

...............................................    ............................................. 

NIP       NIP  

 

 

 

Anak Lampiran 3 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

   Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  Tlp (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 

2013651  

Homepage: http//www.upi.edu e-Mail: info@upi.edu  

 

LEMBAR PERNYATAAN PENGESAHAN 

HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Menyatakan dengan 

sebenarnya bahwa karya ilmiah yang diajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan 

kenaikan jabatan akademik/fungsional dosen ke ...................... atas, 

 

Nama     : .................................................................... 

NIP     : ....................................................................  

NIDN     : ....................................................................  

Pangkat/golongan ruang, TMT  : ....................................................................  

Jabatan, TMT    : .................................................................... 

Bidang Ilmu    : ....................................................................  

Jurusan/Program Studi   : .................................................................... 

Unit kerja    : Fakultas atau jurusan ...........pada .............. 

 

Telah diperiksa dan divalidasi dengan baik dan kami turut bertanggung jawab bahwa karya ilmiah 

tersebut telah memenuhi syarat kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum, sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

Bandung, .................................................. 

 

Validasi: Bandung  ................................... 

 

Rektor Universitas Pendidikan Indonesia 

 

 

 

 

.................................................................. 

NIP ........................................................... 

Anak Lampiran 4 
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UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
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2013651  
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SURAT PERNYATAAN 

KEABSAHAN KARYA ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

1. Nama       : …………………………………........... 

2. NIP      : …………………………………........... 

3. NIDN      : …………………………………........... 

4. Tempat, tanggal lahir    : …………………………………........... 

5. Pangkat/golongan ruang, TMT  : …………………………………........... 

6. Jabatan, TMT    : …………………………………........... 

7. Bidang Ilmu    : …………………………………........... 

8. Jurusan/Program Studi   : …………………………………........... 

9. Unit kerja    : Fakultas atau jurusan ..........pada ........ 

 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini: 

 

No. Karya Ilmiah Judul Identitas Karya Ilmiah 

1.     

2.     

3.    dst. 

   

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan 

sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan ke ..........................; 

2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya sendiri atau plagiat hasil 

karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Bandung, .............................. 

 

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai 

 

................................................ 

NIP ........................................ 

 

Anak Lampiran 5 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG 

KARYA ILMIAH: BUKU 

 

Judul Buku : ...................................................................... 

Penulis Buku : ...................................................................... 

Identitas Buku :  a. ISBN  : Nomor ..................... 

b. Edisi  : .................................. 

c. Tahun terbit : .................................. 

d. Penerbit  : .................................. 

e. Jumlah Halaman : .................................. 

 

Kategori Publikasi karya ilmiah :             Buku Referensi  

Buku (beri tanda v pada kategori :            Buku Monograf 

yang tepat) 
 

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  

Buku 
Nilai yang 

diberikan 

Penilai (NP) 
Referens

i 

Monogra

f 

1.  Kelengkapan unsur isi buku (10%) 

(Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, daftar 

pustaka, indeks, glosarium, dan kelengkapan lain) 

4 2 

 

2. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (40%) 

(Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, 

melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi 

terhadap masalah yang dibahas)    

16 8 

 

3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 

metodologi (40%) 

(Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena 

mutakhir yang didukung data hasil penelitian, 

menggunakan kajian akademik ilmiah, dan bahasa 

yang mudah dipahami, serta didukung dengan 

pustaka yang relevan) 

16 8 

 

4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (10%) 

(Mencakup ISBN, anggota IKAPI, dan kelengkapan 

lain) 

4 2 

 

 Total 100% 40 20  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 
 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

Anak Lampiran 6 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG  

KARYA ILMIAH: BUKU SADURAN DAN BUKU EDITING 

 

Judul Buku : ...................................................................... 

Penulis Buku : ...................................................................... 

Identitas Buku :  a. ISBN  : ................................. 

b. Edisi  : .................................. 

c. Tahun terbit : .................................. 

d. Penerbit  : .................................. 

e. Jumlah Halaman : .................................. 

 

Kategori Publikasi karya ilmiah :             Buku Saduran  

Buku (beri tanda v pada kategori :            Buku Editing 

yang tepat) 

 

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  

Buku 
Nilai yang 

Diberikan 

Penilai (NP) Saduran Editing 

1.  Kelengkapan unsur isi buku (10%) 

(Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, 

daftar pustaka, indeks, glosarium, dan 

kelengkapan lain) 

1,5 1 

 

2. Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 

(40%) 

(Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, 

melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi 

terhadap masalah yang dibahas)    

6 4 

 

3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi 

dan metodologi (40%) 

(Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena 

mutakhir yang didukung data hasil penelitian, 

menggunakan kajian akademik ilmiah, dan 

bahasa yang mudah dipahami, serta didukung 

dengan pustaka yang relevan) 

6 4 

 

4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (10%) 

(Mencakup ISBN, anggota IKAPI, dan 

kelengkapan lain) 

1,5 1 

 

 Total 100% 15 10  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 
 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

Anak Lampiran 7 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG  

KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH 
 

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : ...................................................................... 

Penulis Jurnal Imiah : ...................................................................... 

Identitas Jurnal Imiah :  a. Nama Jurnal     : ............................. 

b. ISSN      : ............................. 

c. Nomor/Volume     : .............................. 

d. Edisi (bulan/tahun) : .............................. 

e. Penerbit       : ............................. 

f. Jumlah Halaman      : ............................. 

 

Kategori Publikasi karya ilmiah :            Jurnal Ilmiah Internasional  

(beri tanda v pada kategori          :       Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi 

yang tepat)                         Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi 

 

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  Jurnal Ilmiah 
Nilai yang 

Diberikan 

Panilai (NP) 
Internasional 

Nasional 

Terakreditasi 

Nasional 

Tidak 

Terakreditasi 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan 

kebaruan gagasan) 

8 5 2  

2. Kedalaman Kajian (40%) 

(Melakukan analisis, eksplorasi, 

dan elaborasi terhadap masalah 

yang dibahas berdasarkan  

kaidah-kaidah ilmiah yang 

berlaku dalam penelitian dan 

pengkajian; mengandung 

kebenaran ilmiah, ketuntasan 

kajian, kesistematisan 

pembahasan, dan didukung 

dengan pustaka yang relevan) 

16 10 4  

3. Kebermanfaatan (20%) 

(Memberikan manfaat bagi 

kemajuan ilmu dan solusi bagi 

masalah yang dihadapi 

masyarakat) 

8 5 2  

4. Relevansi karya dengan keahlian 

(20%) 

(Memiliki keselarasan antara 

karya ilmiah dengan penelitian 

doktor dan bidang penugasan 

guru besarnya) 

8 5 2  

 Total 100% 40 25 10  

Anak Lampiran 8 
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Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

 

 

Bandung, ..................................................... 

 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG  

KARYA ILMIAH: PROSIDING MAKALAH YANG DIPRESENTASIKAN 

 

Judul Makalah : ...................................................................... 

Penulis Makalah : ...................................................................... 

Identitas Makalah :  a.  Nama Prosiding : ................................. 

b. ISBN      : ................................. 

c. Tahun Terbit  : ................................. 

d. Penerbit  : ................................. 

e. Jumlah Halaman : ................................. 
 

Kategori Publikasi Makalah :         Prosiding Forum Ilmiah Internasional  

(beri tanda v pada kategori      :         Prosiding Forum Ilmiah Nasional 

yang tepat):          

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen Yang Dinilai 

Nilai Maksimum  

Prosiding 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai 

(NP) 
Internasional Nasional 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan) 
3 2  

2. Kedalaman Kajian (40%) 

(Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi 

terhadap masalah yang dibahas berdasarkan  

kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam 

penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran 

ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan 

pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang 

relevan) 

6 4  

3. Kebermanfaatan (10%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan 

solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat) 

1,5 1  

4. Relevansi karya dengan keahlian (20%) 

(Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan 

penelitian doktor dan bidang penugasan guru 

besarnya) 

3 2  

5. Kelengkapan unsur Prosiding (10%) 

(Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISBN, dan 

kelengkapan lain) 

1,5 1  

 Total 100% 15 10  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 
 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

Anak Lampiran 9 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG 

KARYA ILMIAH: PROSIDING MAKALAH TIDAK DIPRESENTASIKAN DAN POSTER  

 

Judul Poster : ...................................................................... 

Penulis Poster : ...................................................................... 

Identitas Poster :  a. Nama Prosiding : ................................. 

b. ISBN      : ................................. 

c. Tahun Terbit  : ................................. 

d. Penerbit  : ................................. 

e. Jumlah Halaman : ................................. 
 

Kategori Publikasi Poster                     :         Prosiding Forum Ilmiah Internasional  

(beri tanda v pada kategori yang tepat):         Prosiding Forum Ilmiah Nasional  

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen Yang Dinilai 

Nilai Maksimum  

Prosiding 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai 

(NP) 
Internasional Nasional 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan) 
2 1  

2. Kedalaman Kajian (40%) 

(Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi 

terhadap masalah yang dibahas berdasarkan  

kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam 

penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran 

ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan 

pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang 

relevan) 

4 2  

3. Kebermanfaatan (10%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan 

solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat) 

1 0,5  

4. Relevansi karya dengan keahlian (20%) 

(Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan 

penelitian doktor dan bidang penugasan guru 

besarnya) 

2 1  

5. Kelengkapan unsur Prosiding (10%) 

(Mencakup prakata, daftar Isi, editor, ISBN, dan 

kelengkapan lain) 

1 0,5  

 Total 100% 10 5  
 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 
 

Bandung, ..................................................... 
 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

 

Anak Lampiran 10 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG 

KARYA ILMIAH: MAKALAH DIPRESENTASIKAN 

 

Judul Makalah : ...................................................................... 

Penulis Makalah : ...................................................................... 

Identitas Makalah :  a. Nama Forum : ................................. 

b. Penyelenggara : ................................. 

c. Tempat   : ................................. 

d. Tahun  : ................................. 

e. Jumlah Halaman : ................................. 

 

Kategori Publikasi Makalah                 :         Makalah Forum Ilmiah Internasional  

(beri tanda v pada kategori yang tepat):         Makalah Forum Ilmiah Nasional  

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  

Makalah 

dipresentasikan 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai (NP) 
Internasional Nasional 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan) 
1 0,6  

2. Kedalaman Kajian (40%) 

(Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi 

terhadap masalah yang dibahas berdasarkan  

kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam 

penelitian dan pengkajian; mengandung kebenaran 

ilmiah, ketuntasan kajian, kesistematisan 

pembahasan, dan didukung dengan pustaka yang 

relevan) 

2 1,2  

3. Kebermanfaatan (20%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu dan 

solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat) 

1 0,6  

4. Relevansi karya dengan keahlian (20%) 

(Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan 

penelitian doktor dan bidang penugasan guru 

besarnya) 

1 0,6  

 Total 100% 5 3  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 

 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

Anak Lampiran 11 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG 

KARYA ILMIAH: MAJALAH POPULER/KORAN  

 

Judul Artikel : ...................................................................... 

Penulis Artikel : ...................................................................... 

Identitas Artikel :  a. Nama Majalah/Koran: ........................... 

b. ISSN      : ................................. 

c. Tahun Terbit  : ................................. 

d. Penerbit  : ................................. 

e. Jumlah halaman : ................................. 
 

Kategori Publikasi Artikel                   :         Majalah/Koran Internasional  

(beri tanda v pada kategori yang tepat):         Majalah/Koran Nasional  

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai 

Maksimum  

Majalah/Koran 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai 

(NP) 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan kebaruan gagasan) 
0,2  

2. Kedalaman Kajian (40%) 

(Melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi terhadap 

masalah yang dibahas berdasarkan  kaidah-kaidah 

ilmiah populer; ketuntasan kajian, dan kesistematisan 

pembahasan) 

0,4  

3. Kebermanfaatan (10%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan solusi 

bagi masalah yang dihadapi masyarakat) 

0,1  

4. Relevansi karya dengan keahlian (20%) 

(Memiliki keselarasan antara karya ilmiah dengan 

penelitian doktor dan bidang penugasan guru besarnya) 

0,2  

5. Kelengkapan unsur majalah populer/koran (10%) 

(Mencakup SIUP, dan distribusi media lokal, nasional, 

dan internasional) 

0,1  

 Total 100% 1  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 
 

Bandung, ..................................................... 
 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

Anak Lampiran 12 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG  

KARYA ILMIAH: LAPORAN PENELITIAN 

 

Judul Laporan : ...................................................................... 

Penulis Laporan : ...................................................................... 

Identitas Laporan :  a. Tahun Terbit : ................................. 

b. Penyandang dana: .................................  

c. Jumlah halaman : ................................. 

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  

Laporan 

Penelitian 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai (NP) 

1.  Kelengkapan unsur isi laporan (10%) 

(Mencakup prakata, daftar Isi, bab/bagian, 

daftar pustaka, lembar pengesahan, dan 

kelengkapan lain) 

0,3  

2. Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan 

(40%) 

(Memiliki relevansi dengan bidang keilmuan, 

melakukan analisis, eksplorasi, dan elaborasi 

terhadap masalah yang dibahas)    

1,2  

3. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan 

metodologi (40%) 

(Mengungkap konsep dan mengkaji fenomena 

mutakhir yang didukung data hasil penelitian, 

menggunakan kajian akademik ilmiah, bahasa 

yang mudah dipahami, serta didukung dengan 

pustaka yang relevan) 

1,2  

4. Kebermanfaatan (10%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan 

solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat) 

0,3  

 Total 100% 3  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 

 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

 

 

 

Anak Lampiran 13 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG 

HASIL KARYA: TEKNOLOGI, SENI, DAN OLAHRAGA YANG DIPATENKAN 

 

Judul Karya : ...................................................................... 

Penemu Karya : ...................................................................... 

Identitas Karya :  a. Nama Paten : ................................. 

b. Nomor Paten     : ................................. 

c. Tahun Paten  : ................................. 

d. Pemberi Paten : ................................. 

 

Kategori Karya Yang Dipatenkan       :         Paten Internasional  

(beri tanda v pada kategori yang tepat):         Paten Nasional  

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  Karya 

Ipteks Yang Dipatenkan 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai 

(NP) 
Internasional Nasional 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan kebaruan 

gagasan) 

8 8  

2. Cakupan paten (20%) 

(Melibatkan berbagai variabel pada cakupan 

paten) 

8 8  

3. Kebermanfaatan (40%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu, dan 

solusi bagi masalah yang dihadapi masyarakat) 

16 16  

4. Relevansi karya dengan keahlian (20%) 

(Memiliki keselarasan antara karya ilmiah 

dengan penelitian doktor dan bidang penugasan 

guru besarnya) 

8 8  

 Total 100% 40 40  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 

 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

 

 

Anak Lampiran 14 
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LEMBAR 

HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG 

KARYA ILMIAH: KARYA TEKNOLOGI, SENI, DAN OLAHRAGA  

YANG TIDAK DIPATENKAN 

 

Judul Karya : ...................................................................... 

Penemu Karya : ...................................................................... 

Identitas Karya :  a.  Bidang : ................................. 

b. Tahun     : ................................. 

 

Kategori Karya Yang Tidak Dipatenkan  :          Tingkat Internasional 

(beri tanda v pada kategori yang tepat) :          Tingkat Nasional  

              Tingkat Lokal 

   

Hasil penilaian Penilai Sejawat: 

No. Komponen yang Dinilai 

Nilai Maksimum  Karya Ipteks Yang 

Tidak Dipatenkan 

Nilai yang 

Diberikan 

Penilai 

(NP) 
Internasional Nasional Lokal 

1.  Orisinalitas (20%) 

(Memperlihatkan keaslian dan 

kebaruan gagasan) 

4 3 2  

2. Cakupan karya teknologi, seni, dan 

olahraga (20%) 

(Melibatkan berbagai variabel pada 

cakupan karyanya) 

4 3 2  

3. Kebermanfaatan (40%) 

(Memberikan manfaat bagi kemajuan 

ilmu, dan solusi bagi masalah yang 

dihadapi masyarakat) 

8 6 4  

4. Relevansi karya dengan keahlian 

(20%) 

(Memiliki keselarasan antara karya 

ilmiah dengan penelitian doktor dan 

bidang penugasan guru besarnya) 

4 3 2  

 Total 100% 20 15 10  

 

Nilai Pengusul = BP x NP = ..................... 

(BP: Bobot Peran, Sendiri = 1; Ketua= 0,6; Anggota=0,4 dibagi jumlah anggota) 

 

Bandung, ..................................................... 

 

Penilai Sejawat I/II/III/IV (Lingkari salah satu) 

.................................. 

NIP .......................... 

Unit Kerja ................ 

 

Anak Lampiran 15 



34 
 

 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

   Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154  Tlp (022) 2013163-2013164 Fax. (022) 

2013651  

Homepage: http//www.upi.edu e-Mail: info@upi.edu  

 

SURAT KESEDIAAN  

SEBAGAI TIM PENILAI SEJAWAT 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini,  

 

Nama   : .................................................................... 

NIP/NIDN  : ..........................................................................  

Pangkat/Jabatan : ..........................................................................  

Bidang Ilmu  : ..........................................................................  

Jurusan/Program Studi : .................................................................... 

Perguruan Tinggi : .................................................................... 

 

Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA *) sebagai Tim Penilai Sejawat atas, 

 

Nama   : .................................................................... 

NIP/NIDN  : ..........................................................................  

Pangkat/Jabatan : ..........................................................................  

Bidang Ilmu  : ..........................................................................  

Jurusan/Program Studi : .................................................................... 

Perguruan Tinggi : .................................................................... 

 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

......................., .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

.................................................................. 

NIP ........................................................... 

*) Coret yang tidak perlu 

 

 

 

Rektor, 

 

Ttd. 

 

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. 

NIP 195003211974121001 

 

Anak Lampiran 16 


