
Pengajaran, Pengabdian
pada Masyarakat dan

Penunjang
Prof. Dr.-Ing. L.M.F. Purwanto



Pengajaran

• Diperhitungkan sejak Dosen bergelar S2
dan mulai bekerja di Institusi tsb



Pendidikan

1. Formal
• Doktor        200
• Magister    150

2. Sertifikat Pra Jabatan
• Sertifikat   2
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Memberi kuliah

Assisten ahli dan lektor
• 10 sks pertama dikalikan 0,5
• 2 sks berikutnya dikalikan 0,25

Lektorkepala dan Profesor
• 10 sks pertama dikalikan 1
• 2 sks berikutnya dikalikan 0,5
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• Membimbing seminar : 1 / semester
(bukan per mahasiswa)

• Membimbing KKL/KKN : 2 / semester
(bukan per mahasiswa)

• Membimbing seminar : 1 / semester
(bukan per mahasiswa)

• Membimbing KKL/KKN : 2 / semester
(bukan per mahasiswa)



• Membimbing dan ikut membimbing
utama pendamping max

• Disertasi 8               6            4/smt
• Tesis 3               2           6/smt
• Skripsi 1              0,5        8/smt
• Laporan akhir studi       1              0,5       10/smt

Per mahasiswa
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• Ketua Penguji          1/mhs       max 4/smt
• Anggota penguji      0,5/mhs     max 8/smt

• Membina kegiatan mhs    2/smt   max 2 keg/smt

• Mengembangkan MK     2/MK   max 1MK/smt
• Buku ajar                         20/buku  max 1/smt
• Diktat                               5/naskah   max 1/smt
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• Orasi ilmiah 5/orasi max 2x/smt

Menjabat max 1 jabatan/smt
• Rektor 6/smt
• Pembantu rektor/dekan/direktur pasca 5/smt
• Ketua ST/direktur politeknik/pembantu dek 4/smt
• Pembantu ketua ST/direktur poli 4/smt
• Direktur akademi   4/smt
• Pembantu direktur/ketua jur/asisten direktur pasca

3/smt
• Ketua jurusan akademi/sek jur univ/ST  3/smt
• Sekjur poli/akad/ ka lab univ/ST/poli/akad 3/smt
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Membimbing dosen yang lebih rendah jabatan
akademiknya max 1/smt
• Pembimbing Pencangkokan 2/smt
• Reguler 1/smt

Sbg peserta Detasering/pencangkokan max
1/smt
• Detasering 5/smt
• Pencangkokan 4/smt
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Sebagai pembimbing
• Pencangkokan, membimbing dosen dari

PT lain
• Reguler, membimbing dosen yunior dr PT

yang sama
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• Detasering, dosen dr PT A ditugaskan ke
PT B untuk membimbing dosen yang lbh
yunior

• Pencangkokan, dosen dr PT A ditugaskan
ke PT B untuk dibimbing

• Syarat pembimbing: lektor S3 atau lektor
kepala ke atas
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Pengembangan diri
• >960 jam           15/sertifikat
• 641-960 jam       9/sertifikat
• 481-640 jam       6/sertifikat
• 161-480 jam       3/sertifikat
• 81-160 jam         2/sertifikat
• 31-80 jam           1/sertifikat
• 10-30 jam           0,5/sertifikat
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• Menduduki jabatan pimpinan pada
lembaga pemerintah (angka kredit 5,5):

a. Pejabat Negara, atau
b. Pejabat Struktural

harus dibebaskan dari jabatan
organiknya, yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengabdian pada masyarakat
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• Melaksanakan pengembangan hasil
pendidikan dan penelitian yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat adalah
mengembangkan hasil pendidikan dan
penelitian melalui praktek nyata di
lapangan untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat

Angka kredit 3
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• Memberi latihan,
penyuluhan/penataran/ ceramah
kepada masyarakat, baik sesuai
dengan bidang ilmunya maupun di luar
bidang ilmunya, baik kepada
masyarakat umum, maupun
masyarakat kampus (dosen,
mahasiswa dan tenaga non dosen)
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• Memberi pelayanan kepada masyarakat
atau kegiatan lain yang menunjang
pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pembangunan
adalah memberikan konsultasi untuk
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, baik berdasarkan keahlian
yang dimiliki, penugasan dari lembaga
perguruan tinggi atau berdasarkan
fungsi jabatan.
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• Membuat/menulis karya pengabdian
pada masyarakat adalah membuat
tulisan mengenai cara-cara
melaksanakan atau mengembangkan
sesuatu untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat, baik dalam bidang ilmunya
maupun diluar bidang ilmunya yang
tidak dipublikasikan.
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Penunjang
• Menjadi anggota dalam

panitia/badan pada perguruan
tinggi

• Menjadi anggota dalam
panitia/badan pada pemerintah

• Menjadi anggota organisasi profesi
dosen
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panitia/badan pada pemerintah
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• Mewakili PT/Pemerintah duduk dalam
panitia antar lembaga

• Menjadi delegasi nasional ke
pertemuan internasional

• Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah
• Mendapat tanda jasa
• Menulis buku SLTA ke bawah

diedarkan secara nasional
• Prestasi di bidang OR dan humaniora
• Keanggotaan tim penilai PAK
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Minimum pengajuan untuk
penunjang

Magister
• Lektor IIIC---- 5
• Lektor IIID----15
• Lektor Kepala IVA----25
• Lektor Kepala IVB----40
• Lektor Kepala IVC----55
• Profesor IVD----70
• Profesor IVE----90
•
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•



Minimum pengajuan untuk
penunjang

Doktor
• Lektor IIID----10
• Lektor Kepala IVA----20
• Lektor Kepala IVB----35
• Lektor Kepala IVC----50
• Profesor IVD----65
• Profesor IVE----85
•
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