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BABIV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

IV. 1. Kelancaran Kenaikan Pangkat 

a. Asisten Ahli 

1) Lancar 

a) Karier 

Keinginan untuk meningkatkan karier keilmuan tenaga pengajar kelompok ini 

sudah mulai terlihat dari 2 informan telah berhasil menyelesaikan studi S2. seorang 

sedang menempuh studi S2. sedang 3 lainnya sedang mendaftar untuk studi S2. Berkaitan 

dengan pengembangan karier keilmuannya. tulisan salah seorang diantaranya sudah 

dipublikasikan. Karier di bidang kepangkatan edukatif kelompok ini diperkirakan cukup 

baik karena permulaannya cukup bagus. Dari tabel IV. 1. Nampak bahwa informan hanya 

perlu waktu kurang dari 2 tahun untuk menjadi Asisten Ahli dan 3-4 tahun untuk 

menaikkan pangkat strukturalnya. Waktu 4 tahun nampaknya dapat ditekan 1agi menjadi 

3 tahun kalau melihat jumlah hun yang diusulkan sebelumnya.lnforman dari kelompok 

ini belum mempunyai karier padajabatan struktural. 

b) Perolehan kum 

Asisten Ahli ini terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok yang mengumpulkan 10 

kum dalam waktu 2 tahun untuk dapat diangkat menjadi Asisten Ahli golongan Ilia 

(informan 1. 2. 3. dan 4) dan kelompok yang mengumpulkan 50 kum dalam waktu 3 dan 

4 tahun untuk diangkat menjadi Asisten Ahli golongan dari Illb (informan 5 dan 6). 
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Sebaran dan jumlah kum yang diperoleh informan dari kedua kelompok tersebut 

untuk kelancaran kenaikan pangkatnya tampak pada tabel berikut ini. 

TabellV.l. Sebaran &jumlah kum yang diperoleh dari kegiatan informan Asisten Ahli 

lancar pada setiap tahun di setiap unsur . 

.lumlah "cg1atan pada unsur 

1\o Nan1a \\ a"tu l'emildi"an & Pene"1t1an Pengahd1an Penunjang 
penga1aran tahun tahun pad a tugas pokok 

1nasyarakat dosen tahun 
tahun 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Kus 2 21 2 2 2 
2 Yo~ 2 II 3 2 

-' Han a -' II 2 3 
4 lias 14 9 2 7 

Paken 12 21 2 2 2 4 12 R 13 6 4 
6 .loko 4 2 X 6 2 I 4 2 I 4 4 6 6 
Sumber data Daltar l,sul Pcnctapan ..\ngka Kretllt .lahatan hmgs1onal Dtlsen d1 flag1an Kcpeg;mawn U I 

Kelancaran sebagian besar informan kelompok ini rata-rata karena berprestasi 

bagus pada tahun ke 2. kecuali informan 1 dan 5 mempunyai prestasi lebih bagus pada 

tahun pertama pada unsur pendidikan dan pengajaran dan informan 2 dan 5 pada unsur 

penunjang. lnforman 4 berprestasi lebih bagus pada tahun ketiga di unsur pendidikan. 

lnforman 3 berprestasi pada unsur penunjang sama bagusnya dengan tahun kedua. Semua 

informan beke1ja di fakultas dan mempunyai kegiatan lebih banyak pada unsur 

pendidikan dan pengajaran dan unsur penunjang karena banyak kum unsur pendidikan 

dan pengajaran diperoleh bersama-sama dengan kum penunjang. Alasan kedua adalah 

karena peke1jaan sehari-hari tenaga pengajar di fakultas banyak berkaitan dengan 

pendidikan dan pengajaran dan banyak diantaranya dilakukan dalam bentuk lokakarya. 

Berkaitan dengan kelancaran perolehan kum. sebaran kum yang harus dipenuhi dan yang 

diusulkan oleh setiap informan adalah sebagai berikut. 
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Tabel IBV. 2. Jumlah kum pada setiap unsur yang diusulkan oleh informan. 

,------, 

I 
Pendidikan &l l'en.:litian l'engabdian pad a Penunjang 

i 

I I 
:\u 1\a1na \\'aktu pengajaran masyarakat 

M111unal Usul rvlinimal Usul Maksimal Usul Maksimal usul 
I 1\.u, 2 3 25_5 2.5 cl.5 1.5 1.25 2 1.75 
I Yo, 2 3 11.75 2.~ 6 1.5 I 2 3 

3. Ilana _, _, 10 2.5 5 1.5 cl.5 2 5 
4. ll~b i _, _, 28.5 2.5 10 1.5 10 2 1,5 

i 5 l'akcn 3 I~ 52.5 12.~ 19 7.5 23.75 10 20 
h. I .lokn -+ I~ 30 12.~ 12.7 7.5 4 10 13 

Berdasarkan gambaran pada tabel tersebut di atas terlihat bahwa pengumpulan 

kum untuk unsur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jumlahnya terbatas. Hal 

ini dikarcnakan kegiatan ini harus direncanakan tersendiri. tidak dapat diperoleh 

sekaligus bersama-sama dengan melaksanakan tugas sehari-hari. Di sisi lain, tabel 

tersebut juga memperlihatkan bahwa unsur pendidikan dan penunjang seringkali melebih 

target. Kondisi seperti ini akhirnya berakibat pada lambatnya informan mengajukan 

usulan kenaikan pangkat perolehan kum pada unsur pendidikan dan penunjang 

menunjukkan bahwa sebagian besar waktu informan digunakan untuk mengerjakan 

pekc1:jaan harian di fakultas. Tenaga pengajar kurang memonitor perolehan dan sebaran 

kumnya. Hal ini pada akhirnya menghambat pengumpulan kumnya karena pada saatnya 

harus mengajukan. yang bersangkutan baru tahu bahwa sebaran dan jumlah kumnya tidak 

merata sehingga harus menambah waktu lagi untuk memenuhi jumlah dan sebaran yang 

kurang. Gambaran ini diwakili oleh perolehan kum informan 3 pada unsur penelitian 

yang baru diiperolehnya pada tahun ketiga. padahal pada tahun kedua untuk ketiga unsur 

yang lain telah siap. Hal ini juga menunjukkan indikasi bal1\va perolehan kum unsur 

penelitian sulit diperoleh. Tabel tersebut di atas juga memperlihatkan bahwa informan 1, 

2. 3. 4. dan 6 sudah tepat waktunya untuk mengusulkan kenaikan pangkat karena pada 

saat itu kum yang dipersyaratkan baru dapat dipenuhi. Melihat produktivitas dari 
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informan 5 dalam mengumpulkan kum sampai dengan tahun ke 3 yang jumlahnya sangat 

banyak, peneliti memperkirakan perolehan kum sampai dengan tahun ke 2 sudah cukup 

untuk megusulkan kenaikan pangkatnya. Tetapi karena yang bersangkutan ktu·ang 

memonitor jumlah perolehan dan sebaran kum pada setiap unsuc baru pada tahun ketiga 

mengajukan usulan kenaikan pangkatnya. Walauupun demikian, ke 6 informan ini tetap 

termasuk kategori lancar berdasarkan batasan kelancaran kenaikan pangkat yaitu 1-4 

tahun. Kegiatan yang dilakukan oleh setiap informan untuk mengumpulkan kum pada 

semua unsur dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabe!IV. 3. Dua sampai tiga kegiatan terbanyak pada setiap unsur yang dilakukan 

oleh informan kelompok lancar kenaikan pangkatnya. 

l :\o Pcrtan: a an Variab.:l lndikator lnforman /\sist.:n /\hli. 

! pcnclitian lancar 

I 
Bagaimana Peru Iehan I 2 3 4 5 6 
kclancaran kum Pcndiclikan 
kcnaikan untuk Pendidikan dan pengajaran 
pangkat kcnaikan • Membcri tutorial 2 I I 2 3 I 
tcnaga pang kat • Mclakukan cvaluasi 13 8 II 16 15 
pengaJar • Menu I is/menelaah/mcnyaJ ikan naskah I I I 8 I 
LJT> 

audio/\ icleo/CAI/tutorial 
Pcnelitian 

• Melakukan penelitian/ menu lis kary a 2 2 6 3 
ilmiah/hasil pemikiran. ticlak 
dipublikasikan 

• Men:aiikan hasil pcnel it ian 1karya ilmiah 2 2 i 3 
/hasil pemik 

Pcngabdian kcpada masyarakat 

• rvkmberi pclatihan!pcn: uluhan/ pcnataran I I 25 2 

• Mcmbcri pc:la: a nan 2 2 I 3 

Pcnunjang tultaS pokok dosen 

• Anggota panitia di LITmon UT I I 2 I 6 10 
f--· 

26 • /\ktif dalam pcrtcmuan ilmiah 7 3 4 7 

Dari 22 indikatorlkegiatan yang dipantau. ada 9 indikatorlkegiatan yang banyak 

diminati oleh informan untuk mendapatkan kum. Kegiatan yang paling banyak diminati 

oleh semua informan adalah memberi tutorial dan menjadi anggota panitia di UT dan luar 

UT, kemudian disusul oleh 5 dari 6 informan mengikuti kegiatan melakukan evaluasi. 
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penulisan dan penyaJian naskah multi media, dan aktif dalam pertemuan ilmiah. 

Kegiatan evaluasi adalah kegiatan wajib bagi setiap tenaga pengajar UT Pusat. Kegiatan 

penulisan dan penyajian naskah multi media banyak ditawarkan karena modul sekarang 

dilcngkapi dengan kaset audio. Kegiatan pertemuan ilmiah mendapat perhatian besar dan 

mendapat dukungan dari pimpinan untuk diadakan sesering mungkin. Di setiap fakultas 

minimal 1 kali dalam sebulan disadakan seminar dengan menampilkan sekitar 4 penyaji. 

Kegiatan penelitian dan menulis karya ilmiah yang tidak dipublikasikan, memberi 

penyuluhan, dan memberi pelayanan dimintai oleh 4 dari 6 infonnan. Sedang kegiatan 

menyajikan karya ilmiah dalam pertemuan ilmiah hanya diminati separuh informan. 

Ketiga kegiatan terakhir adalah kegiatan dapat dipilih sehingga tidak semua informan 

memilih ketiganya, cukup salah satu atau 2 diantara 3. 

b) Kenaikan Pangkat 

Informan 1, 2, 5. dan 6 terakhir naik pangkat pada tanggal 1 Maret 2002. 

lnforman ~ terakhir naik pangkat pada 1 Maret ~000 dan fakultas sudah mengirimkan 

berkasnya kc TP AK UT pad a tanggal 12 J uni 2003. lnforman 4 terakhir naik pangkat 

pada tanggal 1 Desember 2001 dan pada tanggal 1 April 2003 fakultas telah mengirimkan 

us ulan kenaikan pangkatnya ke TP AK UT. Keputusan kenaikan pangkatnya sampai saat 

ini belum diterima oleh yang bersangkutan karena masih di proses 

2) Kurang lancar 

a) Karier 

Karier keilmuan para informan 3 kelompok ini adalah dalam bidang komputer 

dan schari-hari beketja di Pusat Penelitian Multi Media sehingga banyak melatih aplikasi 

program-program komputer. lnforman 4 baru saja menyelesaikan studi S2 dan telah serta 
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sedang menulis beberapa modul untuk beberapa matakuliah di jurusannya. Prestasi 

lainnya adalah menulis. menelaah. dan menyajikan beberapa naskah audio. Informan 5 

saat ini sedang menyelesaikan studi S2. aktif mengikuti beberapa pelatihan multi media. 

Karier kepangkatan akademik dan adminitrasi kelompok ini kurang lancar karena 

produktivitas kum pada unsur penelitian tidak kontinyu dan hanya sedikit-sedikit 

sehingga untuk dapat memenuhi syarat memerlukan waktu sangat lama. Sampai dengan 

tahun ke 4. rata-rata karya ilmiah setiap informan jumlahnya kurang dari 1 buah. Hal ini 

jelas sangat minim. bahkan informan 5 prestasi pada unsur penelitian diperoleh pada 

tahun ke 8. Ketidaklancaran informan 1 dan 5 yang sehari-hari bekerja di luar fakultas 

sehingga sampai tahun ke 4 sulit mengakses ke sumber hun. baru setelah itu menjadi 

mudah. Peketjaan di luar fakultas lebih banyak bersifat administrasi sehingga walaupun 

sibuk tetapi belum tentu mendapat kum. Kalaupun mendapat kum. belum tentu mcrata 

atau sesuai dengan yang diinginkan. seperti yang diperoleh informan 5 yaitu kum 

pengabdian kepada masyarakat karena peketjaan yang dilakukannya sehari-hari berkaitan 

dengan pengabdian kepada masyarakat. Saat ini informan 1 dan 5 yang beketja di luar 

fakultas scdang mengajukan kenaikan pangkat menjadi Asisten Ahli setelah beketja 6 dan 

7 tahun. Demikian juga dengan informan 4. saat ini sedang mengajukan usulan kenaikan 

pangkat. Kctiga usulan ini sekarang sedang dalam taraf penilian di TPAK UT. Karier 

informan kelompok ini dalam jabatan struktural belum ada. kecuali informan 4 pernah 

menjabat ketua program studi selama 2 kali berturut-turut. 
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b) Perolehan kum 

Waktu yang diperlukan kelompok ini untuk dapat mengusulkan kenaikan 

pangkatnya adalah berkisar 6 sampai 9 tahun dengan j umlah kegiatan setiap tahunnya 

mulai dari 0 - 15 buah seperti tampak pada tabel berikut.. 

Tabel IV .4. Sebaran dan jumlah kegiatan informan Asisten Ahli kurang lancar 

dalam rangka kenaikan pangkatnya pada setiap tahun di setiap unsur. 

I No 
Nama Wak Jumlah kegiatan pada unsur 

tu Pendidikan & Pengajaran Penelitian tahun 
tahun 

I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 
I. Diarsi 6 I 3 - 7 10 - - I - I 2 I 
J Benny 6 5 4 7 6 6 5 - - - I I -
3. Ita 7 2 I 5 4 3 6 I 2 - - - 10 I -

4. Ace 7 - 2 8 12 12 - - I I - 2 - 2 3 

5. Sunar 8 2 2 2 4 3 2 7 - - - - - - - - 2 

No. Nama Wak Pengabdian pada Penunjang tugas pokok 
tu masyarakat tahun dosen tahun 

I 2 :; 4 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 
Diarsi 6 - - - 2 - - - 3 4 9 2 -

Benn: 6 I - - - - - 14 6 9 2 5 I 
Ita 7 - 2 2 - - - - I 3 3 2 I - 4 

Ace 7 - I - 2 - - - 6 8 7 8 - - -

Sunar 8 - - I 2 2 2 2 I 2 2 I 3 4 6 3 -

Sumber data : Daftar Usul Penetapan Angka Kred1t Jabatan Fungswnal Dosen di Bagian Kepegawaian UT 

Melihat tabel di atas tampak jelas bahwa perolehan kum sampat tahun ke 4 

untuk unsur pendidikan setiap informan mencukupi, pengabdian pada masyarakat sudah 

ada dan penunjang tidak ada masalah karena sudah dapat cukup banyak sedangkan 

keperluannya hanya sedikit. Perolehan kum pada unsur penelitian sampai dengan tahun 

ke 4 dimana seorang informan sudah v\aktunya mengajukan usulan kenaikan pangkat 

ternyata masih sangat sedikit kum yang diperolehnya. Baru pada tahun ke 5, informan 

menyadari kekuranganya dan beketja keras untuk berkarya lebih banyak agar dapat cepat 

naik pangkat. mereka meningkatkan produk karya ilmiahnya. Usaha peningkatan produk 
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ini rupanya tidak bet:jalan mulus. sehingga baru pada tahun ke 6- 8 mereka mengusulkan 

kenaikan pangkatnya. 

Produk kum pendidikan dan penun.Jang sangat banyak karena dilakukan secar 

kontinyu dan dalam jumlah banyak. Produk kum unsur pendidikan ini berkaitan erat 

dengan unit ketja informan yang di fakultas sehingga peketjaan sehari-harinya banyak 

menghasilkan kum. Kum penunjang jumlahnya banyak karena banyak kegiatan yang 

berkaitan dengan unsur pendidikan . 

.Ienis dan jumlah kegiatan yang dilakukan informan dalam rangka mengumpulkan 

kum sebagai bukti prestasinya sebagai tenaga pengajar kelompok Asisten Ahli kurang 

lancar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel IV.5. Dua sampai tiga kegiatan terbanyak pada setiap unsur yang dilakukan 

oleh informan yang kurang lancar kenaikan pangkatnya. 

\:o Pertan: aan Variabt:l lndikator lntorman Asist<:n Ahli. 
pcn<:litian kurang lancar 

Bagaimana Perolchan I 2 3 4 5 
kclancaran kum Pcndidikan dan pcnga_1aran 
kcnaikan untuk • Mclakukan e1 aluasi 14 15 12 25 28 
pangkat kt:naikan • Pembimbing akademi k - - 3 2 2 
tcnaga pangkat • Mt:nul islmcnclaah/men: aj ikan naskah audio,- 7 2 - 2 1 
pcngaj<u· v ideo/C A 1/t utori a! 
l'J'l 

P.:nclitian 

i 

• Mclakukan pcnclitian mcnulis karya ilmiah -' - - 13 8 
basil pcmikiran 

• Mcmiliki basil penelitian kar: a ilmiabd1asi1 I - 2 - -

pcmikiran: ang dipublikasikan 

• Menyaj ikan basil pencl itian/kar: a ilmiab/hasil I 2 - - -

pcmik 
Pengabdian kcpada masyarakat 

• Mcmberi pelatihan/penyuluhani penataran - 1 2 4 1 

• Memberi pclayanan 2 8 - 1 

Pcnunjang tugas pokok doscn 
Anggota panitia di lJTinon UT " 8 20 11 6 • -' 

I • Aktif dalam pcrtcmuan ilmiah 20 27 4 16 17 

D10lah dan data Dattar Us ulan Pen eta pan Angka Kred1t _1abatan fungs10nal dosen 

Semua informan menyelesaikan antara 15 - 28 kegiatan evaluasi yang merupakan 

tugas pokok dosen UT. lnforman 4 dan 5 menambah dengan menulis/menelaahl 
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menyajikan 1 - 7 naskah multi media. dan membimbing mahasiswa dalam bidang 

akademik. Tiga informan lainnya melakukan salah satu dari 2 kegiatan tersebut di atas. 

Hanya informan melakukan 3 makam kegiatan pada unsur penelitian yaitu 

penelitian/menulis karya ilmiah. dan mempublikasikan karya ilmiah. dan menyajikan 

karya ilmiahnya dalam pertemuan ilmiah. Sedang informan lainnya hanya memilih salah 

satu dari ketiga kegiatan tersebut di atas. Informan 3 dan 5 menghasilkan unsur 

pengabdian pada masyarakat dari kegiatan memberi pelatihanlpenataran/penyuluhan dan 

memberi pelayanan. Sedang informan lainnya. hanya memilih salah satu dari kedua 

kegiatan tersebut. Semua informan memperoleh hun pada unsur penunjang tugas pokok 

dosen dari kepanitiaan baik di UT maupun di luar UT dan aktif dalam pertemuan ilmiah. 

Kekuranglancaran informan kelompok 1111 untuk mengusulkan kenaikan 

pangkatnya dapat dipantau dari rincian waktu yang diperlukan. sebaran dan jumlah kum 

yang diusulkan melalui tabel berikut. 

Tabcl IV. 6. Waktu. sebaran dan jumlah bukti prestasi/kum untuk usulan kenaikan 

pangkat. 

Persentase tahun yang digunakan 
Pendidikan Penelitian Pengabdian Penunjang 

No Nama Waktu &. pad a tugas pokok 
Pengajaran mas) arakat do sen .lumlah 

min usul min usul maks usul maks usul 

I. Diarsi 6 15 2X.5 12.5 17 7.5 2 10 21 6X.5 
7 lknl1\ 6 3 35.35 2.5 5.75 1.5 1 2 42 X4.1 

3. Ita 7 15 7" _.) 12.5 17.5 7.5 2 10 32 74.5 
4. .\c<: 7 15 24.5 12.5 15 7.5 5 10 27.5 64 
5. Sunar X 3 1X.5 2.5 6 1.5 12 2 29.5 66 

Sumber data: DUPAK mtorman dan Juklak 

In forman ini ada dua kelompok yaitu yang mengumpulkan 10 kum yuntuk dapat 

diangkat menjadi Asisten Ahli dan kelompok yang mengumpulkan kum 50 untuk naik 

golongan lllb. Dari tabel tersebut di atas dapat diamati bahwa perolehan kum unsur 

penelitian jumlahnya terbatas atau mendekati batas minimal yang dipersyaratkan. Hal ini 
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dapat diartikan bahwa \\aktu untuk berkarya yang sedemikian lama itu hanya terkumpul 

kum yang tcrbatas. Bila tabel ini dikaitkan dengan tabel tentang sebaran kegiatan 

informan 1\sisten Ahli ktn·ang lancar kenaikan pangkatnya. maka kelambatan kelompok 

ini mengusulkan kenaikan pangkatnya karena kurang berprestasi dalam unsur penelitian. 

Hal yang menarik dari tabel tersebut diatas adalah perolehan kum unsur pendidikan dan 

pengajaran dan penunjang tugas pokok yang cukup banyak dan kontinyu ini 

menunjukkan suatu indikator bahwa tenaga pengajar UT banyak terlibat pada kegiatan-

kegiatan yang berkaitan kedua hal tersebut di atas. 

c) Kenaikan pangkat 

Informasi I baru~ saja naik pangkat terhitung mulai tanggal I Pebruari 2003. 

informan 3 naik pangkat terhitung mulai tanggal I April 2003. Tiga infonnan lainnya 

sedang mengajukan usulan kenaikan pangkat pada bulan Mei 2003 (informan 2), 28 Mei 

2003 (informan 5). dan tanggal 16 Agustus 2003 (1 informan). 

lnformasi tentang kelancaran informan yang bekerja di fakultas dan di luar 

fakultas dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel IV.5 Kelancaran kenaikan pangkat informan kelompok Asisten Ahli lancar 

dan kurang lancar yang beketja di fakultas di bandingkan dengan yang beketja di luar 

fakultas 

No Unit ketja lancar Kurang lancar 
Jumlah Persentase Jumlah Persentase 

I Fakultas 6 66.3% " 33.3% .) 

I Luar Fakultas - - 2 100% 
N beketja di fakultas = 9 
N bekerja di luar fakultas = 2 

F aktor pendukung kelancaran prestasinya mengumpulkan kum informan 

kelompok ini adalah semua informan beketja di fakultas. Di fakultas. yang hampir semua 
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peke1~jaannya berkaitan langsung dengan pendidikan dan Tridharma perguruan tinggi. 

yang berarti mendapatkan kesempatan mengakses sumber kum dalam jumlah banyak dan 

bervariasi. Akses sumber kum ini menjadi lebih lancar lagi karena banyak pekerjaan yang 

didukung oleh fasilitas yang memadai. iklim ke1ja yang mendukung dan dorongan dari 

pimpinan fakultas dan universitas untuk segera mengusulkan kenaikan pangkatnya. 

Fasilitas di semua fakultas di UT seperti komputer. printer. kertas. foto copy. 

perpustakaan yang memadai. dan akses ke internet yang mudah dan tersedia cukup 

banyak. Iklim ke1ja yang tersedia di fakultas adalah ruangan ber AC. jarak antar tempat 

duduk cukup sehingga tidak saling mengganggu. tersedia ruang sidang. makan siang 

sederhana. tempat makan dan tempat ibadah. Dorongan pimpinan untuk melancarkan 

kenaikan pangkat juga diperoleh dari pimpinan fakultas dan universitas. Dorongan 

p1mpman di tingkat universitas adalah berupa penyempurnaan peraturan dengan 

peraturan yang baru (lihat lampiran 2). himbauan dan pemantauan dari p1mpman 

universitas dan fakultas. 

2. Lektor 

I) Lancar 

a) Karier 

Karier keilmuan kelompok 1111 adalah semua informan telah berhasil 

menyclesaikan studi S2. bahkan informan 5 yang sedang studi S3. Karier keilmuan juga 

mulai dirintis oleh infonnan dengan cara menulis beberapa modul dari beberapa 

matakuliah. menulis/menelaah soal beberapa set dari beberapa matakuliah. 

menulis/menelaah/menyajikan naskah multi media untuk pelengkap/pendukung materi 

matakuliah. Kegiatan lain yang ditekuni adalah melakukan penelitian dan berkarya 
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ilmiah, untuk publikasi dan penyaJmn pada perttemuan ilmiah maupun tidak untuk 

publikasi. Kesibukan lain untuk meniti karir keilmuannya adalah melakukan penelitian 

dan mcnulis karya ilmiah untuk disajikan pada pertemuan ilmiah atau dipublikasikan. 

Karier kepangkatan akademik informan kelompok ini adalah pada pangkat Lektor dengan 

golongan Illc atau IIId. Kapan mulai menjabat pada pangkat ini dan rencana usulan 

kenaikan pangkatnya tampak pada tabel berikut. 

Tabel IV. 8. Informan mulai menjabat pada jabatan Lektor dan rencana usulan 

berikutnya. 

l'mt Jab:ttan Sudah Rene ana pal1ng ccpat 

"" Nama \\ aktu fungsH)nal nH:ngu~ulkan mcngusulkan 

~- r-\gu' -1 
kcna1kan pangkat kcnaikan pangkat 

3 1--1-2-0U lJ-7-03 , ;\nlilh -' 1--l-02 lahun 200-1 -

Hurip -1 l-10-lJ 2-1-6-02 
-1 Susi -1 1-3-02 25-6-03 

Yanti -1 1-3-02 Tahun 200-1 
Sumbcr data [)altar l sull'enctapan Angka Kredil Jabatan Fungslllnal Doscn d1 Bag1an Kepega\\aian liT 

Jabatan struktural yang dimiliki atau pernah dimiliki oleh informan ini adalah 

informan I pernah menjadi Asisten Purek. informan 3 sekarang menjabat ketua program 

studi. infonnan 5 adalah mantan Pembantu Dekan. 

b) Perolehan Kum 

Lima informan kelompok Lektor ini hanya memerlukan \Vaktu antara 3 - 4 tahun 

sa1a untuk naik pangkat sehingga dapat dikatakan lancar Kelancaran ini karena semua 

infl1rman berprestasi ketja bagus (antara 3 - 30 kegiatan) pada setiap tahunnya dan 

dilakukan semua informan secm·a tents menerus antara 2- 4 tahun. seperti tampak pada 

tabel berikut. 
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Tabel IV. 9. Informan mulai menjabat pada jabatan Lektor dan rencana usulan 

berikutnya. 

2 
3 
4 

!\.am a 

Agus 4 
Arili1h 
Hunp 
Susi 

Yanti 

\\a 
ktu 

3 

4 
4 

4 
Sumber data 

Pcndid1kan & Pcngajaran tahun 

2 cf 
I X 17 I X 
13 II 
II 20 25 19 

3 9 

.lumlah Kcgiatan pada un'ur 
Pcnclitian tahun Pcngabdian pada 

masvarakat tahun 
2 3 ~ ) I 3 4 5 

3 
6 2 3 
2 4 3 4 2 

4 5 

PcnunJang tugas dosen 
tahun 
I 3 cf 

I I '3 
3 3 
14 2 

3 

7 8 6 5 4 5 3 2 4 2 I 3 9 6 4 
Daltar Usul Penetapan Angka Kredlt .labatan r:ungslllnal Doscn d1 Bag1an Kcpcgamuan UT 

Melihat sebaran dan jumlah kegiatan yang dilakukan kelompok Lektor kategori 

lancar tersebut di atas dapat diketahui bahwa semuan informan secara kontinyu sejak 

tahun pertama menghasilkan kum pada semua unsur, kecuali informan 4 pada unsur 

penclitian. pengabdian pada masyarakat. dan penunjang), dan informan 3 di pengabdian 

pada masyarakat. Tahun terakhir pada vvaktu mengusulkan kenaikan pangkat (tahun 

keempat). informan 2 dan 4 sudah tidak berproduksi/menghasilkan kum. Kalau saja 

informan ini memonitor perolehan kumnya, mungkin pada tahun ketiga sudah dapat 

mengsulkan kenaikan pangkatnya. Walaupun demikian. kedua informan ini tetap masih 

masuk dalam kelompok lektor lancar.. 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa untuk cepat naik pangkat 

diperlukan 4-5 karya ilmiah tiap tahunnya. Dengan pola seperti ini dalam 2-3 tahun sudah 

dapat mengusulkan kenaikan pangkat. Pola prestasi informan untuk unsur pengabdian 

pada masyarakat adalah 2 informan berprestasi 2 tahun berturut-turut kemudian berhenti 

setahun dan berprestasi lagi. Dua informan lainnya berprestasi selama 4 tahun berturut-

turut. Tiga informan hanya sekali berprestasi dan satu informan lainnya berprestasi 2 kali 

82 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



dalam 3 tahun. Prestasi informan pada unsur penunjang ada berpola dilakukan berturut-

turut dengan variasi jumlah tahun berprestasinya. Tiga informan melakukannya selama 5 

tahun berturut-turut 1 informan melakukan selama 4 tahun. 2 informan 3 tahun. 2 

informan 2 tahun berprestasi secm·a berturut-turut. 

Jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh informan dalam upaya berprestasi 

pada semua unsur tampak pada tabel di bawah ini. 

"'' 

TabellV.1 0. Dua sampai tujuh kegiatan terbanyak pada setiap unsur yang dilakukan 
oleh informan yang lancar kenaikan pangkatnya. 

PcrU.lll\ aan Variabcl lndtl-.atllt l.cktor. lancar 
pcnclittan 

l3agaimana Pew khan I 2 3 -l 5 
J..clancaran kum Pendidibm 
kena1kan untuk . Mcngikuti pclatihan I 5 5 I 
pangkat kenaikan Pcndtdikan dan pengajaran 
tcnaga pangkat . Memberi tutonal I I 
penga_p.tr . Mclakukan eYaluasi -l3 21 17 5 10 
l;l'' 

Pembimbing akadcmik I 2 . . l\1cnulis/mcnclaah 2 2 12 II 6 

bahan/matcri aJal . Menu I is/menelaah/mell\ aJ ikan 16 2 I 
naskah audio. \tdeo/C/\1/ 
tutorial . Lainnya 2 3 

Pcnclitian . !vlclakukan pcncllltan/ mcnults -l -l 2 2 9 
karya tlmiah/hastl pcmtkiran . \lcmtlikt hastl pcncltttan/ :; 5 5 
karya ilmtah/hasil pcnnktran 
\ ang dipublika,iJ..an . 1\lcmaJikan h<bil pcnclitlan/ 2 2 ·' 2 
kar;a ilmtah/hasil pcmtk 

Pcngabdian kcpada ma~y arakat . Mcmbcri pclatihan/ 3 I 3 I R 
pen) uluhan/ pcnataran . Mcmberi pclm a nan 2 3 2 

I 

Penunpmg tugas pokok doscn 

• Anggota panitia di LJT/non LJT -l 14 . ,\ktif dalam pcrtcmuan ilmiah 30 18 15 10 20 

Dari 22 indikator kegiatan pendidikan dan Tridharma perguruan tinggi, ada 13 

indikator yang diminati informan untuk berkraya. Empat orang mengikuti pelatihan, 

semua informan mengikuti kegiatan evaluasi. menulis materi ajar. melakukan penelitian 

dan menulis karya illmiah. memberi pelatihan dan aktif dalam pertemuan ilmiah. 
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Informan 3 dan 5 tidak menghasilkan kum pada tahun keempat. Informan 3 paling 

banyak melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran yaitu kegiatan tersebut diatas 

ditambah dengan pembimbing akademik dan menulis naskah multi media. Informan 2 

dan 4 paling sedikit melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran dan informan 2 dan 5 

adalah yang paling banyak melakukannya. Prestasi unggulan semua informan kelompok 

lektor yang lancar kenaikan pangkatnya diperoleh dari 5 - 43 kegiatan evaluasi. Kegiatan 

evaluasi yang diikuti kelompok ini adalah menulis soal, menelaah soal, merevisi soal, 

memeriksa BJU UAS, dan membuat/menelaah kisi-kisi soal. 

Kelancaran kenaikan pangkat juga dapat dipantau dari kum yang diusulkan oleh 

kelompok ini pada tabel di bawah ini. 

Tabel IV. 11. Kum yang disulkan in forman untuk kenaikan pangkatnya. 

Jumlah ~cgiatan pada unsur 
1\u "am a Waktu Pcndid1kan & pcnclitian Pcngabdian Penunjang Jumlah 

Pcnga.Jaran pad a tugas doscn 
1nasyarakat 

h ..\gus-+ J 30 69_) 25 30 I) 6.) 20 23 129 
7 Arifah 3 I:; 33 12) 19 7.) 2 10 I 1.5 65.5 

8. Hunp -+ 30 77 2) -+7 I:; 9.5 20 29 162) 
9 Susi 4 15 )6 12.5 l" .;._1 7.) 2 10 10 91 

10 Yanti 4 30 50.5 30 -+2 15 lJ,5 20 24.5 126.5 
Sum her data Datlar lJsul Penctapan Angka ~red It Jabatan hmgs10nal Doscn d1 Bag1an ~epcgawman UT 

Melihat data jumlah usulan kum untuk menjadi Lektor, dapat dibedakan 

menjadi 2 yaitu us ulan 50 kum untuk kenaikan golongan IIIc (informan 2 dan 4) 

dan usulan 1 00 kum untuk kenaikan ke golongan Illd. Kum yang diusulkan oleh 

informan minimal 25% lebih banyak dari yang diperlukan. Dari tabel tersebut di 

atas terlihat bahwa kum penelitian lebih rawan bila dibandingkan dengan 

pendidikan. Karena itu, informan mengajukan kum pendidikan minimal 

mendekati 2 kali lipat dari persyaratkan minimal, bahkan ada yang lebih dari 3 

kali lipat. Kum penelitian longgar dipunyai informan 3 dan 5, sedang yang 
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lainnya hanya selisih sedikit dari ketentuan minimal. Keterbatasan kum penelitian 

diatasi dengan perolehan kum pendidikan dan pengabdian masyarakat. Selain itu. 

kerawanan perolehan kum ini diatasi oleh informan dengan mengumpulkan kum 

penunjang sebanyak-banyaknya. sampai mencapai maksimal yang diperbolehkan 

karena kum penunjang yang relatif mudah di dapat di UT. 

Kurang lancar 

a) Karier 

Karier keilmuan informan ini adalah satu informan yang belum studi S2. sem·ang 

sedang mcnyelesaikan studi S2. Bahkan seorang informan sekarang mempunyai 2 ijazah 

S2. satu dari dalam negeri dan satu lagi dari luar negeri. ljazah S2 luar negeri juga 

dimiliki oleh 2 informan lainnya. Dua informan dari kelompok ini aktif memberi 

pelatihan di dalam dan luar UT, seorang diantaranya karena tugas unit dan jabatannya. 

sedang se01·ang lainnya karena aktif sebagai konsultan. 

Karier kepangkatan fungsional informan ini adalah Lektor sejak 5 - 12 tahun 

yang lalu dengan golongan Ilk atau Illd. tiga orang diantaranya sedang mengajukan 

usulan kenaikan pangkat ke IIld dan sekarang berkasnya sudah di TPAK UT. Untuk lebih 

jelasnya. data tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini. 

Tabel IV. 12. Data informan mulai menjabat Lektor dan rencana usulan kenaikan 

pangkat berikutnya. 

:-..;l' Na111a \\ aktu 

L1cs 
2 .1-\gus 1 

3 llanm 
.j Sri 6 

II a 7 

6 Ida 
7 hli l) 

1\ /\gung l) 

L__'!_____ Ratu Ill 

.labatan 
fungswnal 

tnll 
1-3-02 
1-3-02 

1-.\-0) 
1-3-02 

1-3-112 

1-3-02 
1-3-11 1 

Sudah lllcngusulkan Rcncana paling ccpat 
kcnaikan pangkat mcngusulkan kcnmkan 

pangkat 

25-6-03 

2R-:i-03 
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Usulan sudah di 
TPi\K UT 

'>umber data Dallar l isul Penetapan Angka Krcdit .Jabatan Fungsional Dosen dt Bagtan 1\.epegm,aian lJT 

Dari tabel terse but di atas dikctahui balm a ada 6 informan yang belum lama ini ( 1-3-02. 

5 informan dan 1-4-02. 1 informan) naik pangkat dan 3 informan sedang mengusullkan 

kenaikan pangkatnya. 

Karier j abatan struktural informan ini cukup bagus karena hanya 3 dari 10 orang 

yang tidak mempunyai jabatan. Informan 1 dan 2 sekarang adalah Pembantu Dekan. 

lnfonnan 4 mantan sekretaris jurusan. sekarang menjabat Pembantu Dekan. Informan 6 

adalah kepala salah satu pusat. informan 8 adalah adalah mantan Asisten Purek dan 

sekarang menjabat sebagai kelapa bidang di salah satu pusat. Karier keilmuan informan 

ini adalah hanya satu informan yang belum studi S2. seorang sedang menyelesaikan studi 

S2. Bahkan scorang informan sekarang mempunyai 2 ijazah S2. satu dari dalam negeri 

dan satu lagi dari luar negeri. ljazah S2 luar negeri juga dimiliki oleh 2 informan lainnya. 

Dua informan dari kelompok ini aktif memberi pelatihan di dalam dan luar UT. seorang 

diantaranya karena tugas unit dan jabatannya. sedang seorang lainnya karena aktif 

sebagai konsultan. 

Karier kepangkatan edukatif infonnan ini adalah Lektor sejak 6 - 12 tahun yang 

lalu dengan golongan Illc atau Illd. 3 orang diantaranya sedang mengajukan usulan 

kenaikan pangkat ke llld dan sekarang berkasnya sudah di TPAK UT. Untuk lebih 

jelasnya. data tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini. 

b) Perolehan kum 

Rincian perolehan kum tiap tahun kelompok Lektor yang kurang lancar kenaikan 
pangkatnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

86 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Tabel IV .13. kegiatan kelompok Lektor yang lancar kenaikan pangkatnya pada tiap tiap 

'" ! Nama I \\a .lumlah kegiatan unsur 
! ~tu l'cndidikan 8:. Penoapran tahun Peneilt1an tahun 

I I ~ i ' -+ :i 6 7 8 9 10 II p " 
, 

-+ :i 6 7 8 9 .J .1 ]() II 12 
Lie' i 5 ](I 15 5 -+ 

2 ,\gu~ 2 ! 8 6 I lJ 9 3 3 " 
Hanni 15 28 2'! 30 ]() 3 -+ 

i-+ Sn 6 l) II 6 8 9 
!Ia 7 2 "' _.) 18 3 .1 4 3 

i 6 Ida i 7 2 2 6 II 3 2 5 I 2 
. "7 I l:::sti I 9 6 10 3 ) 4 7 3 2 s 

8 Agung 9 7 7 II 6 2 2 2 3 
L) Ratu ]() 3 .1 3 -+ 7 7 7 2 8 

! ](I llcni 12 3 ", _.) 7 7 

I No Nama Wak .lumlah kcgiatan pada unsur 

' tu l'engabdian pada masyara~at tahun Penunjang tugas doscn tahun 
I " .1 -+ s 6 7 8 9 10 II 12 I 2 3 -+ s 6 7 8 9 ]() II 12 

I 6 I I . I . 5 2 3 ]() I 
I 7 I 2 I I . " 3 I I .1 

' 8 3 2 13 4 IS 7 
Sn 6 .1 I 2 Ill 19 .1 . 19 12 

I I! a 7 2 2 1-+ II . I II 20 2 
i Ida 7 I -+ -+ 9 s 3 3 6 13 -+ 9 .1 . 

I hti l) . I 2 . 3 3 3 . . 2 I I . 

:\gung l) I -+ 2 . . I . . 3 . 2 . -+ I I 3 I 

I Ratu ]() I 7 2 I . . . . 2 .1 I . 2 17 ]() 6 3 
, 
.1 

I lleni 12 . . . . . . . . . . . s . . . . . . . . . 2 25 

Pola prestasi/berkarya seluruh informan kelompok ini adalah tidak kontinyu 

berkarya sepanjang tahundalam jabatan tersebut karena itu selalu ada tahun-tahun tanpa 

prestasi. Tahun-tahun dalam jumlah banyak yang tanpa prestasi adalah dalam upaya 

mendapatkan kum penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini karena kedua 

jenis kegiatan ini memerlukan inisiatif dan ketja ekstra, sedang kegiatan pendidikan dan 

penunjang relatif mudah didapat karena berkaitan dengan peketjaan sehari-hari tenaga 

pengajar di UT. Kegiatan penelitian dan berkarya ilmiah sampai dengan tahun kedua baru 

dilakukan oleh 4 dari 10 informan. Sampai dengan tahun ke 4 70% melakukan dan hanya 

dua informan yang telah memenuhi jumlahnya. Pola lain yang diketemukan pada 

kelompok ini adalah beberapa informan membiarkan tahun terakhir pada pangkat itu 

tidak menghasilkan kum pada unsur tertentu, seperti yang dilakukan oleh hampir separuh 
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informan pada unsur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

Informan yang paling sedikit tidak berprestasi pada tahun terakhir adalah pada unsur 

penun_1ang. 

Ketidaklancaran kenaikan pangkat juga dapat dipantau dari jumlah kum 

yang diusulkan oleh kelompok ini seperti yang tampak pada tabel di bawah ini. 

Tabel IV.14. Sebaran perolehan dan dan jumlah prestasi Lektor pada setiap unsur 
kegiatan 

.lumlah Kcg1atan pada unsur 
~0 Nama Waktu Pend1dikan pendllian Pengabdian Pt.:nunjang .lumlah 

& pad a tugas doscn 
Pengajaran mas\arakat 

LICS 30 63,5 25 28 15 4 20 32 127.5 

' Agus 2 30 67,75 25 25 15 20 20 119.75 
3. !Ianni 30 124,5 75 59 15 1.5 20 49.5 235 
4 Sn 6 30 56,6 25 26.8 15 6 20 40 179.4 

II a 7 30 77,5 25 25 15 2.5 20 57 162 

!1. Ida 7 30 54 25 32.5 15 28 !() 43.5 !58 
7 htl 9 15 42,5 12.5 13.75 7.5 175 10 15 72.5 

i\ r\gung 9 15 22 I '.5 !7 7.5 6 10 H5 98.5 
9 Ratu 10 30 56.5 I '.5 16 7.5 9 !() 30.75 11175 
10 lkni 12 15 ]<-) 12.5 31 7.5 10 15 l)() 

Sumbe1 data Daltar Usul Penetapan Angka Krcdll .labatan Fungs1tmal Doscn d1 Bag1an Kepegawa~an UT 

Dari tabel tersebut diatas terlihat dengan jelas bahwa kurang lancarnya usulan 

kenaikan pangkat kelompok ini adalah minimnya prestasi pada unsur penelitian, bahkan 

ada informan yang mengusulkan sama dengan kebutuhan minimalnya yaitu 25%. 

Perolehan kum dari unsur pendidikan dan unsur penunjang melimpah. Unsur pendidikan 

yang diusullkan oleh informan minimal 150% dari kebbutuhan minimal. Informan 3 

mempunyai kelebihan kum penelitian. karena itu seharusnya yang bersangkutan dapat 

mengajukan kenaikan pangkatnya dapat lebih maju 1-2 tahun. 

Jenis dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh informan untuk berprestasi atau 

mengumpulkan hun bagi kenaikan pangkatnya. terutama pada 2 - 3 jenis kegiatan pada 

setiap unsurnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

88 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



! 

i 
I 

i 
I 

I 

Tabel IV.15. Dua sampai tiga kegiatan terbanyak pada setiap unsur yang dilakukan oleh 
informan yang lancar kenaikan pangkatnya. 

:-iu 
I 

1\:rtany aan 

i 
\"anabel lndli.;atm ! lnl(mnan l.cktor. kurang lancar 

pcnel itJan I 

Baga1mana ! Perolehan I 2 ·' 4 5 6 7 
kelancaran 

i 
angka I Pcmlldikan 

kcna1kan kredlt . lkut pcnclidikan sckolah dan I 
pangkat untuk mempcrokh gclar 
tcnaga kenaikan . MengikutJ pclatihan 4 
pcng:.~]ar pangkat Pcndidikan dan pengataran 
liT'' 

Memberi tutorial I I 15 6 7 14 7 . 
• Melakukan evaluasi 31 17 95 24 38 12 19 . Mcnulis/menelaah materi ajar I 5 7 I 8 4 

I 

. Menu! is/mene I aah/menyaj i kan 3 6 2 I 5 
naskah audio/\·tdco/ CAll tutunal 

Penelitian 

• tvlelakukan peneltttan/ menu lis 6 2 12 7 2 2 
kana ilmiah/hasli pemiktran . lv1enyajtkan hasil penelittan/kana 4 I ' I 3 10 3 .l 

ilmiah/ hasil pemik 
Pengabd1an kepada mas~ arakat . t'vlemhcrt pelatihan/pcnvuluhan/ 3 4 17 

penataran . f\lemben pel<\\ an an I 3 6 2 4 4 

Pcnun.Jang tugas pukuk duscn . :\nggota panltta dt liT/non ljT IIJ 9 2 12 9 6 4 

• :\ktl r dalam pertemuan litlllah 35 24 34 42 45 33 5 

Enam dari I 0 informan menjadikan kegiatan tutorial, evaluasi. menulis materi ajar 

dan menulis naskah multi media sebagai kegiatan unggulan untuk mendapatkan kum. 

lnforman lain mengikuti 1 - 3 kegiatan tersebut di atas untuk memperoleh kum 

pendidikan .. And alan kedua bagi 7 dari 1 0 informan mendapatkan kum penelitian dari 

melakukan penelitian atau karya ilmiah dan menyajikan karya ilmiah. Kum dari kegiatan 

pengabdian pada masyarakat yang diandalkan oleh 8 dari I 0 informan adalah memberi 

pclayanan atau memberi pelatihan. Hanya ada 2 lnforman yang memilih kegiatan 

memberi pelatihan sekaligus memberi pelayanan. Semua informan mendapatkan 

prestasi pada unsur penunjang dari kepanitian di UT dan luar UT serta aktif menghadiri 

pertemuan ilmiah. 

Kelompok ini Lektor kurang lancar terdiri dari 5 informan ( no. 3. 4, 5. 6. dan 7) yang 

sehari hari beketja di luar fakultas. Mereka ini banyak mendapatkan kum pengajaran 
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lebih beragam. mulai dari evaluasi. tutorial, menulis dan menelaah materi aJar. dan 

menulis naskah multi media. 

3. Lektor Kepala 

Lektor Kepala baru tidak ada yang lancar karena tidak ada yang mampu 

menyusulkan kenaikan pangkatnya dalam tempo 4 tahun. Lektor Kepala paling cepat 

dapat mengusulkan kenaikanpangkatnya pada tahun ke 5. 

Lektor Kepala kurang lancar 

a. Karier 

Karier keilmuan in forman 1 adalah sedang menyelesaikan studi S2. aktif menulis 

naskah audio dan soal-soal untuk UAS. Karier keilmuannya juga diawali dengan menulis 

modul dan aktif dalam pertemuan ilmiah. Informan 2 adalah Pembantu Dekan. telah lulus 

S2. aktif dalam pertemuan ilmiah. menulis soal. modul. dan naskah multi media. 

Informan 3 adalah lulusan S2. aktif memberi tutorial. menulis dan menelaah soal serta 

naskah multi media. Kegiatan keilmuan lainnya yang dilakukan adalah mengajar di PTS, 

mengajar pada pelatihan dan menulis buku. melakukan penelitian dan berkarya ilmiah 

serta menyajikan karya ilmiahnya pada pertemuan ilmiah dan aktif hadir pada pertemuan 

ilmiah. Informan 2 aktif memberi tutorial dan menulis serta menelaah soal. modul, serta 

aktif menyajikan karya ilmiahnya pada pertemuan ilmiah. Informan 4 dan 5 adalah 

lulusan S3 luar negeri. Informan 5 aktif menu! is dan menelaah soal. modul. naskah multi 

media. karya ilmiah. dan proposal penelitian. Kegiatan ilmiah lain yang dilakukannya 

adalah aktif menyajikan karya ilmiah pada pertemuan ilmiah. Informan 4 aktif mengajar 

di PTS dan beberapa pelatihan di dalam dan di luar UT. terlibat beberapa kali dalam 

penulisan beberapa buku atau artikel yang diterbitkan dalam bentuk buku yang beredar 
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sccara nasional. Karier kepangkatan kelompok ini bagus sekali karena telah berhasil naik 

pangkat 4-5 kali. bahkan informan 5 ban1 saja naik dengan cara loncat. Karier jabatan 

struktural kelompok ini juga bagus. Informan 1 sekarang adalah ketua unit. informan 5 

adalah mantan ketua jurusan dan sekarang menjabat sebagai Pembantu Dekan, informan 

4 adalah mantan kepala pusat dan asisten Purek. 

Informasi tentang kapan mulai menduduki pangkat dan rencana kenaikan 

pangkatnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel IV. 15. Informasi informan menduduki jabatan fungsional dan usulan 

kenaikan jabatan fungsionalnya. 

No Nama Wak Tmt Sudah Rencana paling cepat 
tu jabatan mengusulkan mengusulkan 

kenaikan panngkat kenaikan panngkat 
I Hary 5 1-10-98 Pebruari 2003 
2 Rustam 5 1-10-99 April 03 
3 Tom 7 1-7-02 Tahun 2005 
-1 Tini 7 1-8-97 Usulan di TPAK UT 
5 !Iewin 7 1-7-03 Tahun 2005 
6 Suci 8 1-6-02 Usulan di TPAK UT 

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa 2 informan baru saja naik pangkat dan 

akan mengusulkan kenaikan pangkatnya lagi pada tahun 2005 karena kum yang 

dipcrlukannya cukup banyak yaitu 150 kum. Dua informan lainnya sedang menunggu 

persetujuan atas usulan kenaikan pangkatnya yang sedang di proses di Depdiknas. 

b. Perolehan kum 

lnformasi tentang jumlah dan sebaran kegiatan yang dilakukan oleh Lektor 

Kepala untuk mendapatkan kum kenaikan pangkatnya tampak pada tabel berikut. 
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kcnaikan kn:dit Pendidikan dan pen~ajaran 
pangkat untuk • !'vkmberi tutorial 23 29 - 164 
t~naga kenaikan • :Vklakukan c\ aluasi 43 62 74 16 44 I 
pcngaptr pangkat • \'knulisllnenclaab baban/materi ajar g i g - - 34 4 

! 
lT' \knulis/tm:nelaab mcn:ajikan naskab audio \ideo/ I 31 10 • - -

C\1 audi 

• Lainn: a 3 4 - I 34 64 
Penclitian 

• Melakukan pcnclitian/ mcnulis karya ilmiab/basil pemikiran 13 6 2 2 2 

• Memiliki basil pcnelitian/ karya ilmiabibasil pemikiran yang I - - 3 4 
dipublikasikan 

• Menyajikan basil penelitian/karya ilmiab/basil pemik 4 9 19 II 3 
Pcngabdian kepada masyarakat 

• Mcmbcri pclatibanipenyuluban/ pcnataran 5 2 - 7 -

• Mcmberi pel a) an an 4 12 23 I 20 

Pt:nunjan~ tu~as pokok dosen 

• Anggota panitia di UT/non UT 25 10 - II 10 18 

• Aktif dalam pcrtemuan ilmiab 12 37 - - 58 4 

• Lainll\ a 34 

Kelompok Lektor Kepala ini didominasi tenaga pengajar ( 4 dari 6 informan) yang 

lama dan beberapa diantaranya masih beketja di luar fakultas. Kegiatan andalan informan 

untuk kum pendidikan dan pengajaran adalah melakukan tutoriaL evaluasi, dan menulis 

materi ajar. Kegiatan khas tenaga pengajar yang beketja di luar fakultas adalah perolehan 

kum pengajaran dari kegiatan mengajar/memberi tutorial cukup banyak, bahkan ada yang 

lebih banyak daripada perolehan pada kegiatan evaluasi seperti yang dapat dilihat pada tabel 

di atas, Informan 5 dan 6 mampu memperoleh hun pengajaran dari 3 kegiatan besar. yaitu 

evaluasi, menulis modul dan menulis nakah multi media. Prestasi di bidang penelitian 

diperoleh semua informan dari menulis penelitian atau karya ilmiah dan menyajikan karya 

ilmiah. Tiga intcwman lainnya menambah dengan mempublikasikan karya ilmiahnya. 

Prestasi di pengabdian pada masyarakat yang dipilih oleh semua informan adalah memberi 

pelayanan dan separuh informan menambahnya dengan memberi penyuluhan dan penataran. 

kum penunjang diperoleh dari kegiatan menjadi kepanitian UT (5 dari 6 informan) dan aktif 

dalam pertemuan ilmiah (separuh informan). 
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memberi penyuluhan dan penataran. kum penunJang diperoleh dari kegiatan menjadi 

kepanitian UT (5 dari 6 infurman) dan aktif dalam pertemuan ilmiah (separuh informan). 

Perolehan kum 

Informan kelompok ini berjumlah 5 informan dengan rincian, sebaran, dan 

jumlah kegiatan tiap tahun seperti yang tampak pada tabel berikut ini. 

Tabel IV. 17. Rincian. sebaran. dan jumlah kegiatan Lektor Kepala yang kurang 

I an car. 

!\ Nama \\' ak .lumlah k<:gialan pada unsur 
ll lu P,;ndidikan & l'engaJ<mll1 lahun Penelitian ta11lm 

I 2 3 .j 5 6 7 8 I 2 3 4 5 6 7 8 
I Har) 5 10 20 I·i 8 8 3 2 8 
2 Ruslam 5 l.J l.J 50 3 2 2 .l I 
3 !'om 7 8 !9 19 l.J . . . . 6 6 
.j linr 7 . !! !0 20 6 . . .j 7 .l 6 I 5 
5 I k11in 7 3 7 6 II !! 2 9 3 I 2 3 ·' . 7 
6 Su<:r 8 9 .J9 .jl) 24 30 . . . 2 3 . I I .j 3 

No Nama \\ ak .lumlah k<:gialan pada unsur 
lu Pcngabdian pad a mas) arakal P<:nunjang lugas dos<:n tahun 

tahun 
I 2 3 .j 5 6 7 8 I 2 3 .j 5 6 7 8 

Har) 2 2 7 23 3.J 7 2 
Rustam 6 6 6 2 18 15 !6 4 I 

!om 7 I 3 .j 2 .j . 2 20 !2 .j . . . 

Tini 7 . :i 9 8 6 .j I 2 II 6 6 6 6 

1-lcmn 7 I I 3 I . ·' .j 9 10 20 l.J 6 

Suer 8 I .l . I I 3 . I 2 5 3 I 6 .j 

Sumbcr data Daliar Lsul P<:nelapan Angka Kredit .labatan Fungsronal Dosen dr Bagian Kepeg<maian liT 

Semua informan kelompok ini melakukan kegiatan berprestasi/memperoleh kum 

unsur pendidikan dan pengajaran secm·a terus menerus selama beberapa tahun dengan 

diselingi 1 - 3 tahun tidak berkarya. kecuali informan 5 yang mampu berkarya sepanjang 

tahun menduduki pangkat ini. Tahun tidak berprestasi dari informan ini adalah 3 tahun, 

informan 5 berprestasi penuh sepanjang tahun sampai menjelang mengusulkan kenaikan 

pangkat. Informan 3 dan 6 tidak berprestasi dilakukan pada 3 tahun terakhir. kecuali 

untuk informan 4 yang pada tahun pertama tidak berkarya. Kegiatan paling banyak 

dilakukan oleh kelompok informan dalam satu tahun adalah 46 kali ( informan 6) dan 
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yang paling sedikit dilakukan oleh seorang informan dalam satu tahun adalah 2 kali 

(informan5 ). Semua informan tidak mampu melakukan sepanjang tahun untuk berprestasi 

dalam unsur penelitian. tetapi dapat melakukannya beberapa tahun berturut-turut 

kemudian diselingi satu tahun atau lebih kosong dari prestasi. Tahun paling banyak 

kosong ditemukan pada informan 3 yaitu 4 tahun dan hanya berprestasi selama 3 tahun 

terakhir. Waktu kosong selama 3 tahun tanpa prestasi dilakukan oleh informan 4 secara 

berselang seling. Satu tahun tanpa prestasi dilakukan oleh informan 4 dan 6 dan tetap 

berprestasi sampai sampai menjelang usulan kenaikan pangkat diajukan. Karya pada 

unsur pengabdian pada masyarakat dilakukan 2 tahun atau lebih berturut-turut, namun 

tidak sepanjang tahun. Tahun yang kosong tidak berprestasi bervariasi, informan 3 tidak 

berkarya pada 3 tahun terakhir, informan 4. 5, dan 6. melakukannya pada awal dan akhir. 

lnforman 6 tidak berprestasi pada tahun L 4. dan 7. Prestasi pada unsur penunjang 

dilakukan terus menerus sepanjang tahun oleh infonnan 4 dan 5. Informan 3 hanya 

melakukan kegiatan selama 4 tahun pertama dan informan 6 hanya tahun pertama saja 

tidak berprestasi. 

Data tersebut di atas akan lebih menarik bila dikaitkan dengan kum yang 

diusulkan untuk kenaikan pangkatnya seperti pada tabel berikut. 

Tabel 18. Kum yang dikumpulkan informan untuk kenaikan pangkatnya 

Jumlah Kcgiatan pada un'ur 

"" Nama \\ aktu Pcmlidll,an & PenciJtian Pcngahd1an PenunJang Jumlah 
P~:nga_1aran pad a tugas dost:n 

masy arakat 
Har) 
Rustam 

Tom 7 30 9-1 25 25.75 1-1.5 20 36 170.25 
Tini 7 30 66.5 25 30 10 20 3U 138 

!IC\\ in 30 117 5 25 56.25 8.6 20 50.5 232.X5 
I -1 Sue I g 30 250.25 25 so 30 20 37 397.25 
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Tabel terse but berbicara balm a kum yang diusulkan jauh lebih ban yak dari yang 

dibutuhkan yaitu 100 hun. Kelebihan kum yang diajukan berkisar 38- 297.25 kum atau 

sekitar 3 8% -197%. Dari data pada tabel terse but di atas dapat diperkirakan bahwa 

kalau usulan kcnaikan pangkatnya dapat diajukan 1-2 tahun sebelumnya yaitu pada tahun 

ke 5 atau ke 6. kecuali mungkin untuk informan 4. paling hanya dapat maju 1 tahun. 

Sebaran jumlah dan kegiatan informan dalam mencari kum dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini 

Tabel 19. Kum yang dikumpulkan informan untuk kenaikan pangkatnya 

:\o l'ertan;. a an \' ariabcl lndikator Lektor. lancar 
pcnclitian 

Bagaimana l'crokhan I 2 3 4 
kel<mcaran angka l't:!lllidikan 
kcnaikan kredit Pcndidikan dan pcngajaran 
pangkat untuk • Memberi tutorial 23 29 - 164 
tt:n<tga kenaikan • l'vlelakukan c1 aluasi 74 16 44 I 
pcngapr pangkat • l'vlcnulis/mcnelaab babanimatcri ajar - - 34 4 ur> 

Menulis/mcnclaab/menyajikan naskah audio,- 31 10 • - -
1 ideo/ CAL tutorial 

• Lainnya - I 34 64 
l'enclitian 

• Melakukan pcnclitian/ menulis karya ilmiab 6 2 2 2 
/basil pcmikiran 

• Memiliki basil pcnelitian/ kar;. a ilmiab/basil - - 3 4 
pcmikiran yang dipublikasikan 

• Mcnyajikan basil pcncl itian/karya 9 19 II 3 
ilmiab/basil pemik 

Pcngabdian kcpada masyarakat 

• l'vlembcri pclatiban/pcn;. uluhall' pcnataran 2 - 7 -

• Memberi pclayanan 12 7" --' I 20 
Penunjang tugas pokok doscn 

• Anggota panitia di LJT/non UT - II 10 18 

• Aktif dalam pcrtcmuan ilmiab - - 58 4 

Semua informan mengandalkan kegiatan evaluasi untuk berprestasi dan 

mendapatkan kum paling banyak. Kegiatan evaluasi yang paling banyak dilakukan oleh 

seorang informan adalah 74 kali. Andalan kedua sebagian besar informan adalah 

kegiatan tutorial.lnforman 6 mampu mengumpulkan 164 kegiatan tutorial karena 

kegiatan mengajar dan memberi pelatihan termasuk dalam kegiatan ini (lihat lampiran 2 
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hal 35). Andalan ketiga yang dipilih separuh lebih informan adalah menulis dan 

menelaah modul dan naskah multi media. Prestasi yang dipilih oleh semua informan pada 

unsur penelitian adalah :2 melakukan penelitian atau menulis karya ilmiah yang tidak 

dipublikasikan dan menyajikannya pada pertemuan ilmiah. lnforman 5 dan 6 menambah 

prestasi pada unsur penelitian dengan kegiatan mempublikasikan karya ilmiahnya. 

Pcngabdian pada masyarakat yang dipilih oleh semua informan adalah memberi 

pelayanan. lnforman 3 dan 5 selain berprestasi melalui kegiatan memberi pelayanan, juga 

mendapatkannya melalui kegiatan pelatihan/penyuluhan/penataran. Semua informan 

terlibat dalam kepanitian di UT dan luar UT serta aktif dalam pertemuan ilmiah, kecuali 

informan 4 tidak sekalipun aktif dalam pertemuan ilmiah. 

Keterlibatan semua informan kelompok ini dalam upaya mendapatkan prestasi 

pada semua untur. yaitu pada kegiatan evaluasi. melakukan penelitian/karya ilmiah. 

menyajikan basil penelitian/karya ilmiah. dan memberi pelayanan. kegiatan yang diikuti 

oleh 75% informan adalah kegiatan memberi tutoriaL dan menjadi anggota panitia di UT 

dan di Juar UT. Sedang kegiatan yang hanya melibatkan separuh informan adalah 

menulis/menelaah materi ajar, multi media, mempublikasikan basil penelitian/karya 

ilmiah. memberi penataran.dan aktif dalam pertemuan ilmiah. 

Dari urian tersebut di atas ditemukan 2 dari 5 informan kelompok Asisten Ahli 

vang kurang lancar. 5 dari 10 in forman kelompok Lektor kurang lancar dalam dalam . ~ ~ 

kenaikan pangkatnya. dan 4 dari 6 informan Lektor Kepala juga kurang lancar kenaikan 

pangkatnya. Jadi. 11 dari 21 informan yang kurang lancar kenaikan pangkatnya adalah 

yang bekc1ja di luar fakultas. 
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IV. 2. Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan Pangkat 

a. Kelancaran 

Kelancaran kenaikan pangkat tenaga pengajar dipengaruhi oleh prestasi tenaga 

pengajar dalam mengumpulkan kum dan prosedur administrasinya. Prestasi tenaga 

pengajar dalam memperoleh kum untuk kelancaran kenaikan pangkat dipengaruhi oleh 

dua lingkungan ketja atau faktor eksternal dan oleh kemauan dalam diri sendiri atau 

taktor internal. Pembahasan berikut ini akan mencoba melihat kedua taktor tersebut. 

Eksternal 

Pimpinan UT dalam berbagai pertemuan dan secm·a pribadi selalu mendorong 

stafnya untuk segera mengusulkan kenaikan pangkat. Keinginan Rektor 1111 

ditindaklanjuti oleh semua Dekan beserta Pembantu Dekan selalu mendorong stafnya 

untuk segera mengurus kenaikan pangkatnya. 

Pimpinan universitas sangat mendorong tenaga pengajar untuk segera dapat naik 

pangkat. Dorongan ini diwt~judkan dalam bentuk kecepatannya menindaklanjuti 

peraturan baru dengan membuat dan menyempurnakan petunjuk pelaksanaanya yang 

cukup rinci dan jelas. Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan aturan baru tersebut untuk 

menampung banyak kegiatan-kegiatan spesifik UT dan memberikan hun yang cukup 

memadai. 

Kemudahan sarana penunjang lainnya adalah tersedianya perpustakaan utama dan 

perpustakaan mini di setiap fakultas dan jurusan dengan koleksi buku yang memadai dan 

saling menunjang. Pcncarian judul buku atau pengarang di perpustakaan uatama dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu manual melalui katalog dan komputer LAN adalah 

bentuk kemudahan lain yang ada di UT. Sarana penunjang lain yang ada di UT adalah 
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komputer beserta printern: a dan kertasnya yang telah memadai dalam jumlah dan 

kemampuanya untuk tenaga pengaJar berkarya. Kemudahan lainnya adalah tenaga 

pengapr untuk mengakses internet dari jurusan, program studi dan unit lain di UT. 

Sebagai contoh, suatu jurusan dengan 12 orang tenaga pengajar disediakan 5 komputer. 4 

diantaranya dapat dipakai untuk mengakses internet. Selain itu, kegiatan seminar 

akademik sekarang dilakukan secm·a rutin setiap bulan dengan menampilkan 4 tenaga 

pengajar. Selain seminar intern fakultas. beberapa jurusan juga mengadakan seminar 

secara rutin untuk mempertajam ilmu yang ingin dikembangkannya. Dukungan lain dari 

uni\ ersitas adalah setiap tahun universitas memberikan biaya untuk penelitian keilmuan. 

studi indonesia dan kelembagaan. Dukurang juga diberikan berupa bea siswa untuk 

belajar pada program Pasca Smjana. S2 atau S3. 

Semua tenaga pengajar mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan 

kum dari berbagai kegiatan. Kegiatan untuk mendapatkan angka kredit untuk unsur 

pendidikan. Tridharma perguruan tinggi dan kegiatan penunjang cukup banyak. Kegiatan 

khas SPJJ yang telah dianut oleh UT untuk unsur pendidikan antara lain adalah memberi 

tutorial. menulis dan menelaah modul. menulis dan menelaah soal. merakit dan analisis 

butir soal. mcnetapkan katagori grade. dll.(Atwi Suparman. 1992: 1 0). Kegiatan khas UT 

berkaitan dengan SPJJ dalam bidang penelitian adalah menerbitkan jurnal Pendidikan 

Jarak Jauh. Kegiatan khas UT dalam unsur penunjang tugas pokok dosen antara lain 

adalah pemetaan soal. finalisasi soal. dll. Untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di 

atas, banyak dilakukan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan tersebut antara lain adalah 

Pelatihan penulisan proposal penelitian. Pelatihan Tutor UT. pelatihan tutorial online. 

penulisan naskah audio. penulisan naskah video. pengembangan program CAL pelatihan 
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Pov .. er Point untuk presentrasi. penulisan soal, pelatihan pemetaan soal, penulisan GBPP. 

penulisan kisi-kisi soaL penulisan moduL pelatihan Pekerti. dll. 

Kcmudahan memperoleh kum penelitian diberikan berupa kemudahan 

kesempatan seminar. mempublikasikan karya penelitianlilmiah/hasil pemikiran di 

majalah dan beberapa jurnal UT, mengirimkan karya penelitianlilmiah/pemikiran ke 

perpustakaan UT. Untuk kepentingan publikasi karya ilmiah. basil penelitian atau basil 

pemikiran. resume buku dll telah disiapkan 4 jurnal yaitu Jurnal Pendidikan, Jurnal 

Pendidikan .Jarak Jauh. Jurnal Matematika dan Sains. dan .Jurnal Studi Indonesia. Sedang 

untuk karya populer dapat ditampung di majalah Komunika. Kemudahan juga diberikan 

kepada tenaga pengajar yang memerlukan konsultasi untuk penulisan karya ilmiah. 

disediakan tenaga ahli yang siap membimbing tenaga pengajar. Selain itu. kemudahan 

untuk mendapatkan kum di bidang penelitian telah disiapkan dana untuk penelitian 

magang, penelitian mandiri. penelitian kelembagaan. seminar di lingkungan fakultas 

masing-masing. seminar dalam rangka wisuda UT .. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan 

di Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UT (LPM-UT) atau mencari sendiri-sendiri 

di luar kegiatan LPM-UT. Kegiatan penunjang paling mudah dicari karena di UT banyak 

peketjaan yang harus diselesaikan bersama-sama dalam bentuk tim, satgas. lokakarya. 

penugasan. kelompok ketja. rapat koordinasi. dll. 

Pimpinan juga memberi kemudahan aturan administrasi dan kemudahan 

memperoleh kum diberikan kepada tenaga pengajar yang mengajukan usulan kenaikan 

pangkat sampai dengan Lektor. Kemudahan administrasi berupa kecepatan penanganan 

administrasi. penilaian di TPAK fakultas dan TPAK UT. dan pemrosesan di Bagian 
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[ 
PERPUSTAKAAN 

UNTVERSITA.S TERBUKA 

Kepegawaian UT. Prosedur pengajuan usulan kenaikan p-angkat oleh staf akademik dan 

\\aktu pada setiap tahapan telah dituangkan secara transparan pada Jampiran 8 sebuah 

keputusan Rektor. Dengan demikian apabila tetjadi penyimpangan prosedur atau lama 

waktu pelaksanaan pada setiap tahapan dapat dikontrol. Waktu maksimal yang 

diperlukan untuk suatu usulan kenaikan pangkat secm·a keseluruhan adalah 13 - 17 

minggu untuk Lektor ke bmvah dan 18 - 22 minggu untuk Lektor Kepala ke atas. 

Kemudahan administrasi di fakultas juga diberikan. Kasubag Umum yang 

membawa staf urusan kepegawaian di salah fakultas juga mendorong staf akademik 

untuk segera naik pangkat dengan cara membantu memilah-milah dan bukti kegiatan ke 

dalam 4 unsur yaitu pendidikan dan pengajaran. penelitian. pengabdian kepada 

masyarakat. penunjang tugas pokok dosen. Setelah dipilih. kemudian diurutkan scsuai 

tanggal dan tahun perolehan tanda bukti tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengetik 

tanda bukti kegiatan tersebut ke dalam format yang telah ditentukan. Selanjutnya. 

melengkapi persyaratan administrasi dan menyampaikannya kepada Dekan melalui ketua 

program a tau ketua j urusan. Bantuan seperti ini san gat menolong. apalagi bagi tenaga 

pengajar di UT yang sibuk. 

Keikutsertaan tanaga pengajar pada kegiatan-kegiatan di UT biasanya diberi surat 

keputusan. surat tugas atau surat jeterangan. Surat Keputusan oleh fakultas biasanya 

dicopy sc:jumlah peserta. kemudian dibagikan kepada yang bersangkutan dan dimasukkan 

dalam file masing-masing tenaga pengajar di fakultas. Tindakan ini sebagai salah satu 

\\Ujud motivasi eksternal yang dilakukan orgamsast kepada tenaga pengajar di 

lingkungannya. 
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Internal 

Dorongan internal untuk selalu naik pangkat pada waktunya dimiliki oleh 

informan 4 kelompok Asisten Ahli baru merencanakan prestasinya pada unsur 

pendidikan dan pengajaran dengan mentargetkan diri mengikuti pelatihan, memberi 

tutorial. melakukan evaluasi, membimbing akademik, menulis materi ajar, menulis 

naskah audio. Berkaitan dengan telah diberlakukan bahwa karya ilmiah harus ada yang 

dipublikasikan. disimpan di pertustakaan. dan disajikan dalam suatu seminar, karena itu 

informan 4 merencanakan menulis sesuai bidang keilmuannya pada majalah dan jurnal 

UT. Publikasi karya ilmiah ini tidak daat dihindari oleh tenaga penajar yang ingin meniti 

kariernya dengan lancar, seperti apa yang dikatakan oleh pejabat di fakultasnya pada saat 

yang bersangkutan mengusulkan kenaikan pangkat Asisten Ahli. Ia menirukan pejabat 

tersebut ·· kwya ilmiah harus ada yang dipuhlikasikan, mendingan dilengkapi dulu 

dengan menu/is di komunika (majalah ~vang diterbitkan UT), kamu akan akan mendapat 

kum 1-2 at au di jurnal yang kwn (angka kredil) nya sampai I 0 ". Peke1jaan sehari

harinya informan 4 di Pusat Komputer tidak memungkinkan mendapatkan kum dengan 

jumlah dan sebaran yang diinginkan. Untuk mendapatkan kum dengan jumlah dan 

sebaran yang diinginkan. informan 4 ini harus mau ke1ja ekstra di sela-sela peke1jaan 

rutinnya, berbeda dengan yang beke1ja di fakultas, "'duduk saja sudah dapat kum (kum)", 

katanya. 

Informan 2 Lektor bant yang sehari-hari beke1ja tidak di fakultas merasa tidak ada 

masalah dengan perolehan kum di semua unsur karena belajar dari pengalaman masa lalu 

yang terlalu lama baru dapat mengumpulkan kum yang diinginkan dan pernah terhambat 

kelancaran kenaikan pangkatnya karena kekurangan kum dan baru 1 tahun kemudian 
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diinformasikan oleh kepegawaian. Informan lancar memperoleh basil kerja/kum 

penelitian karena banyak membantu dan bekerjasama teman (5 proposal sebagai peneliti 

kedua) untuk membuat proposal penelitian karena proposal ini mendapat kum dan 

melakukan penelitian sendiri dan bersama selama beberapa tahun serta menulis beberapa 

artikel yang dimuat pada jurnal di UT. Belajar dari masa lalu itu, sekarang kenaikan 

pangkatnya direncanakan untuk 2 tahun sudah dapat mengajukan usulan. Dengan 

perencanaan ini. kegiatan yang dilakukan sehari-hari diarahkan untuk mendapatkan kum 

dengan sebaran dan jumlah tertentu, sesuai dengan persyaratan kenaikan pangkat yang 

akan diajukannya. Berdasarkan pengalaman masa lalu. kum untuk yang bermasalah 

adalah kum unsur penelitian. karena itu kegiatan ke arab ini harus dilakukan dengan ketja 

ekstra keras. 

Informan 4 Lektor Kepala mempunyai semangat yang kuat serta sistematika yang 

bagus dalam merencanakan dan mengembangkan karier pribadinya. Bukti kegiatan yang 

baru saja diterima langsung dikelompokkan dalam 4 kelompok dan dimasukkan dalam 

blanko usulan kenaikan pangkat berikutnya dalam tile komputer. Pengelompokan 

kegiatan dalam 4 kelompok ini apabila memasukkannya teratur. otomatis akan menjadi 

urut demikian juga dengan dengan pengetikan di tile komputer. Kegiatan seperti ini juga 

menunjukkan bahwa yang bersangkutan menguasai benar kegiatan apa masuk unsur 

mana dan berapa nilainya. sehingga perolehan kum dapat dipantau setiap saat. 

Hambatan 

Hambatan untuk mengajukan usulan kenaikan pangkat bagi tenaga pengajar UT 

dapat dipilah-pilah menjadi 2 yaitu hambatan yang berasal dari luar atau sering disebut 
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hambatan eksternal dan hambatan yang berasal dari dalam dirinya sendiri yang lebih 

dikenal dengan nama hambatan internal. 

Hambatan Eksternal 

Agak berbeda dengan tenaga pengajar di perguruan tinggi tatap muka, tenaga 

pengajar UT. terutama yang bekerja diluar fakultas banyak terlibat urusan administrasi 

pendudung proses belajar mahasiswa. Administrasi pendukung ini antara lain adalah 

menjawab surat. menjawab telepon atau faksimil atau melalui internet yang 

pertanyaannya lebih banyak kepada masalah administrasi. bukan materi belajar. 

Peker:jaan administrasi lain yang menyita banyak waktu informan 2 kelompok Asisten 

Ahli lama dan informan 3 Asisten Ahli baru adalah mengurusi mahasiswa yang kurang 

berhasil dalam studinya di UT. padahal dibiayai oleh instansi mitra kerja. Mitra kerja 

biasanya minta treatment khusus agar mahasisv,a yang lulus menjadi lebih banyak. Untuk 

membicarakan treatment khusus ini diperlukan berulang kali rapat. Persetujuan treatment 

ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan data mahasiswa yang kurang 

berprestasi. kemudian menyiapkan materi dan rambu-rambu treatment tersebut. 

Pekerjaan seperti ini dapat memakan waktu berbulan-bulan dengan pekerjaan ekstra 

padat dan melibatkan banysak sekali tenaga pengajar. 

Pimpinan fakultas belum menaruh perhatian penuh pentingnya kenaikan pangkat 

bagi tenaga pengajarnya. Pimpinan juga kurang memotivasi tenaga pengajar yang 

terlambat mengaj ukan kenaikan pangkat untuk segera segera mengajukan us ulan 

kenaikan pangkatnya. 

Peker:jaan-peker:jaan adminitrasi seperti ini tidak jarang menyita sebagian besar 

waktu kerja tenaga pengajar. Bahkan banyak diantaranya pekerjaan adminitrasi ini harus 
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diker~jakan ektra dalam bentuk lokakarya. Lebih dari itu. banyak tenaga pengajar bahkan 

harus membawanya pulang pekerjaan tersebut agar target waktu yang telah ditetapkan 

dapat ditepati. 

Hambatan Internal 

Penyebab lamanya Asisten Ahli baru tidak dapat mengajukan kenaikan pangkat karena 

tidak teraturnya tenaga pengajar melaksanakan penelitian/menulis karya ilmiah sehingga 

untuk mengumpulkannya memerlukan waktu lama. Ketidakteraturan berprestasi di 

bidang penelitian dan berkarya ilmiah ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran 

kenaikan pangkatnya karena minimal 25% kum harus dapat diperoleh dari unsur 

penelitian. 

Informan 2 Lektor baru beberapa tahun yang lalu pernah kecewa karena informasi 

kekurangan hun untuk usulan kenaikan ke Asisten Ahli baru diberitahukan oleh Bagian 

Kepegawaian UT setelah satu tahun usulannya disampaikan. Sekarang. petugas 

sekretariat TPAK fakultas ker~janya lambat. Demikian juga ketika penilai lambat 

mengembalikan hasil penilaiannya. tidak diingatkan atau ditegur sehingga waktu untuk 

penilaian menjadi lama. Hal ini karena tidak sistem pada waktu penyerahan berkas yang 

harus dinilai. Seharusnya dibuat tanda terima dengan mencantumkan tanggal diterima 

oleh penilai dan kapan paling lambat harus dikembalikan. 

Sebaran perolehan hun yang tidak merata sebagian terbesar terjadi pada 

minimnya karya ilmiah yang dihasilkan. Walaupun untuk memperoleh kum unsur ini 

banyak cara dapat dilakukan. tetapi karena padatnya pekerjaan lain sehingga tenaga 

pengajar tidak sempat lagi mencan dan membaca buku untuk kemudian dituangkan 

dalam bentuk karya ilmiah. 
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Sebagian besar tenaga pengaJar tidak mempunyai waktu lagi untuk mengurus 

perolehan kumnya, walaupun hanya memilah. mengurutkan. dan mengetik tanda bukti 

kegiatan yang telah diperolehnya selama ini. Hal ini memang tidak sekedar tidak ada 

waktu. tetapi juga dapat te1jadi karena sistem pengarsipan bukti kegiatan yang 

diorganisisr dengan baik. Hal ini dapat diatasi bila tenaga pengajar dapat menambah 

sedikit pada waktu menerima bukti kegiatan diarsipkan menurut unsur dan tanggal serta 

tahun perolehannya. 

Hambatan Internal 

Penyebab terhambatnya kenaikan pangkat yang lainnya adalah kurangnya 

informasi tentang tata cara pengusulan kenaikan pangkat. Hal ini dapat te1jadi karena 

tenaga pengajar tidak aktif mencari informasi atau ketua unit tidak segera mengedarkan 

buku Petunjuk Pelaksanaan peraturan yang baru. 

Salah satu informan dari kelompok Asisten Ahli lama kurang motivasi untuk 

mengurus usulan kenaikan pangkatnya sehingga tanda bukti ikut kegiatan pun kurang 

diurus. Padahal tanda bukti kegiatan ini mutlak diperlukan dalam mengajukan usulan 

kenaikan pangkat. Karena kurang motivasi ini. perolehan angka kredit dari unsur 

penelitian masih kurang.. namun demikian. ia berusaha untuk tahun 2003 ini dapat 

mengajukan usulan kenaikan pangkat 

Kurang motivasi untuk mengurus kenaikan pangkat juga dialami oleh kelompok 

Lektor Kepala lama karena berbagai pertimbangan. diantaranya adalah kesibukan sehari

harinya sudah padat sehingga tidak mempunyai waktu lagi untuk mengurus, kenaikan 

pangkatnya. Alasan lainnya adalah tidak seimbang repotnya mengurus usulan kenaikan 

pangkatnya dengan kenaikan gaji yang akan diperolehnya. Informan sudah mentok 
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sehingga kalau mau mengusulkan kenaikan pangkatnya sulit karena persyaratan untuk 

menjadi profesor adalah berat yaitu memiliki karya ilmiah setara desertasi. Informan 4 

kurang motivasi karena berkasnya banyak yang hilang pada waktu 2 kali pindah rumah 

pada saat pindah tugas dari IKIP Bandung ke UT. dan sebentar lagi sudah akan pensiun. 

lnforman 1 AAL ini merasa kurang motivasi untuk naik pangkat ''sebenarnya 

tidak ada masalah dengan perolehan ungka kredit. baik jumlah maupun sebarannya, 

kendalanya memang dari aku. dari sini (samhil menunjuk dadanyu), dari dalam diri 

sendiri'' katanya. Kurangnya motivasi ini ditandai dengan kurang bersedia atau berusaha 

keras untuk mewujudkan tercapainya sasaran organisasi (Harry Simamora. 1999: 125). 

Pada waktu ditanya kapan akan mengusulkan kenaikan pangkat. yang bersangkutan 

menjawab dalam waktu dekat akan segera mengurus kenaikan pangkatnya. lnforman 2 

telah menjabat sebagai ketua program studi sebanyak 3 kali atau selama 6 tahun dan telah 

berhasil menyelesaikan studi S2 nya. sebagai wujud keinginannya mengembangkan 

karier di bidang keilmuan. Informan ini sekarang sedang mengajukan usulan kenaikan 

pangkat ke Lektor. Usulan kenaikan pangkatnya sudah lolos dari TPAK fakultas dan 

sekarang berada pada TPAK UT. Ketidaklancarannya karena informan 3 adalah lulusan 

S3 luar negeri sekarang adalah Kepala Bidang di salah satu Pusat. Aktif juga sebagai 

instruktur dari berbagai pelarihan di berbagai instansi di dalam dan di luar UT. Kum 

untuk semua unsur telah mencukupi. bahkan untuk penunjang telah lebih dari cukup. 

Informan ini akan mengusulkan kenaikan pangkatnya tahun ini juga. Perolehhan kum 

menurut jumlah dan sebarannya menurut informan 4 AAL sudah lebih dari cukup. Yang 

bersangkutan dalam waktu dekat ini akan mengajukan usulan kenaikan pangkat. 

persyaratan selain karya penelitian sudah dalam proses ketik. Kum penelitian yang 
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dimi I iknya an tara lain berupa basil penelitian dan makalah yang telah diseminarkan di 

tingkat nasional sudah punya. tinggal menyerahkan untuk diketik "'secara keseluruhan 

kum saya sudah mencukupi. bahkan untuk Ioncar jabatanpun sudah cukup, tapi itu kan 

tidak hiso··. katanya. Menurut pengamatan peneliti. informan ini cukup potensial 

sehingga bila yang bersangkutan berkata bahwa tidak ada masalah dengan perolehan 

kumnya. itupun wajar. 

Semua informan kelompok Asisten Ahli lama ini sangat terlambat mengusulkan 

kenaikan pangkatnya karena 2 hal yaitu pertama. malas mengurusnya kurang motivasi (2 

informan). Informan 1 kelompok Asisten Ahli lama baru menyadari bahwa kenaikan 

pangkat itu perlu bagi kariernya di UT maupun di luar UT. Kedua. padatnya peke1jaan 

sehari-hari yang menjadi tanggung jawabnya sehingga sebagai pejabat yang diberi 

tanggung jawab lebih mementingkan tanggung jawabnya sehari-hari yang menyangkut 

kepentingan banyak mahasiswa dan UT. daripada mengurus kenaikan pangkatnya sendiri 

( 1 informan). Mereka ini bekerja tidak mengenal jam dan hari ke1ja. bekerja lembur. 

membawa pulang peke1jaan. Bahkan kadang-kadang hari liburpun terpaksa digunakan 

untuk menyelesaikan peke1jaan yang harus segera diselesaikan tepat waktu. 

IV. 3. Kinerja Tim Penilai angka kredit 

Tata ke1ja Tim Penilai Angka Kredit UT (TPAK UT) maupun TPAK Fakultas 

(TPAK F) telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang baru. TPAK UT adalah tim 

yang terdiri dari dosen dan atau PNS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dan Senat 

yang bertugas untuk menilai prestasi dosen dalam rangka penetapan angka kredit dosen 

UT. TP AK UT bertugas membantu Rektor dalam melakukan penilaian dan pertimbangan 

terhadap usul penetapan angka kredit dosen dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor pada 
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UT serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka 

kredit. TPAK UT dibentuk dengan Keputusan Rektor dan dalam melaksanakan tugasnya, 

TPAK UT bertanggung jawab kepada Rektor. Untuk melaksanakan tugas, TPAK UT 

mempunyai fungsi: 

a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul 

penetapan angka kredit yang diaj ukan; 

b. Melaksanakan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada sctiap 

usul penetapan angka kredit dosen yang menjadi wewenangnya. Penilai biasanya 

terdiri dari 2 orang dosen yang mempunyai Jatar belakang yang sama atau 

mendekati dan mempunyai pangkat lebih tinggi atau sama. 

c. Menyampaikan basil penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang 

menetapkan angka kredit; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 

TP AK F adalah tim yang terdiri dari dosen dan atau PNS yang dibentuk dan 

ditugaskan oleh Dekan untuk menilai prestasi dosen dalam rangka kredit doscn di 

fakultasnya. TP AK F bertugas membantu Dekan dalam melakukan penilaian dan 

pertimbangan terhadap usul penetapan angka kredit dosen untuk jabatan Asisten Ahli 

dan Lektor. serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan 

angka kredit. TPAK F dibentuk dengan Keputusan Dekan, anggotanya terdiri dari 

anggota senat yang mewakili senat fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya. TP AK F 

bertanggung jawab kepada Dekan. Untuk melaksanakan tugas. TPAK F mempunyai 

fungsi 
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a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul 

penetapan angka kredit yang diajukan. 

b. Melaksanakan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada setiap 

usul penetapan angka kredit dosen yang menjadi wewenangnya. Penilai biasanya 

terdiri dari 2 orang dosen yang mempunyai Jatar belakang yang sama atau 

mendekati dan mempunyai pangkat lebih tinggi atau sama. 

c. Men.yampaikan basil penilaiannya kepada Dekan untuk selanjutnya diusulkan 

kepada Rektor. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. masing-masing TPAK 

dibantu oleh seorang Sekretaris yang mem1mpm Sekreatariat TPAK. Sekretariat 

TPAK bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas TPAK dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

Sekretaris TPAK diangkat dari pejabat di bidang kepegawaian dan bertanggung 

jawab kepada ketua TP AK 
. . 

masmg-masmg. Pembentukan Sekretariat dan 

pengangkatan personel PNS untuk ditugaskan pada Sekretariat TP AK UT ditetapkan 

dengan Keputusan Rektor dan Sekretariat TPAK Fakultas ditetapkan dengan 

Keputusan Dekan. Sekretariat TPAK mempunyai fungsi: 

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit sctiap 

do sen 

b. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan-bahan usul penetapan angka kredit 

yang diajukan 

c. mempersiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat TP AK 
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d. menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Ketua TPAK 

e. mcnyampaikan keputusan rapat kepada pejabat yang berwenang menetapkan 

angka kredit kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan 

sebagai salah satu bahan pengusulan serta penetapan dan kenaikan 

pangkat/j abatan do sen. 

f. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas TP AK 

g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Ketua TPAK 

I. Tim Penilai Angka Kredit Fakultas 

Sub Bagian Kepegawaian adalah salah satu anggota TPAK dan sekretariat 

TPAK. Sub Bagian Kepegawaian di salah satu fakultas telah berketja dengan baik dan 

sangat membantu tenaga pengajar yang mengajukan usulan kenaikan pangkat. 

Bantuan yang diberikan adalah memilah-milah sesuai unsur. mengurutkan perolehan 

tanda bukti kegiatan. mengetikkan tanda bukti kegiatan tersebut dalam format yang 

telah ditentukan. dan melengkapi persyaratan administrasi yang dapat dicopy dari 

arsip kepegawaian di fakultas. Sub Bag Kepegawaian di 3 fakultas lainnya tidak mau 

membantu sampai sejauh itu. mereka hanya menerima usulan kenaikan pangkat yang 

sudah rapi. 

Informan 1 dari kelompok Asisten Ahli lama yang juga adalah ketua program 

studi mengusulkan agar Sub Bagian Kepegawaian lebih aktif membantu proses 

usulan kenaikan pangkat tenaga pengajar. seperti yang telah dilakukan pendahulunya 

yang sekarang telah dimutasi ke unit ketja lain di lingkungan UT. Dia menceritakan 

bahwa pada waktu itu enak sekali. tanaga pengajar menyerahkan semua berkasnya, 

Sub Bagian Kepegawaian akan memilah-milah untuk tiap unsur kegiatan dan 
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mengurutkannya sesuai urutan perolehan tanda bukti kegiatan tersebut kemudian 

diketik dalam format baku dan melengkapinya dengan persyaratan administrasi. 

Dengan demikian tenaga pengajar dapat lebih mencurahkan tenaga. pikiran dan 

\Vaktunya untuk menyelesaikan peketjaan yang betul-betul padat. 

Informan 1 kelompok Asisten Ahli baru menemukan seorang penilai angka 

kredit memberikan penilaian yang merugikan tenaga pengajar. Penilaian angka kredit 

seharusnya mengacu pada buku Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penilaian Angka 

Kredit. Tetapi informan lain yang berasal dari fakultas yang sama tidak melihat 

kejadian tersebut di atas. 

Menurut informasi dari informan. rapat TP AK biasanya digabung atau 

diurutkan dengan rapat senat fakultas. Penggabungan atau dibuat berurutan ini agar 

lebih efisien karena sebagian anggota senat adalah anggota TP AK F. 

2. Tim Penilai Angka Kredit UT 

Hampir semua inform an menyatakan bahwa TP AKA UT dan Bagian 

Kepegawaian telah mengalami kemajuan dalam beketja. Kemajuan tersebut adalah 

kecepatannya yang meningkat dalam memproses kenaikan pangkat dan kepegawaian 

pegawai UT. seperti inpassing yang dikerjakan dengan cepat melayani permintaan 

data kepegawaian dengan cepat dan memberikan data yang akurat. 

Pejabat Bagian Kepegawaian adalah anggota TPAK UT dan Bagian 

Kepegawaian menjadi sekretariat TPAK UT. TPAK UT sudah beketja sesuai 

prosedur. baik dalam langkah-langkahnya maupun kerangka waktu yang telah 

digariskan. Sekretariat telah menyelenggarkan rapat TP AK secm·a teratur dengan 

jarak v\aktu relatif sebentar. menindaklanjuti basil rapat dengan baik dan cepat. 

111 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



5. 1. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan urman tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kelancaran kenaikan pangkat, dan hubungan antara kinerja TP AK 

fakultas dengan TP AK UT adalah sebagai berikut: 

1. Kelancaran kenaikan pangkat tenaga pengajar UT 

a. Kelompok Asisten Ahli 

Kelompok Asisten yang lancar kenaikan pangkatnya semua bekerja di faklutas. 

Kelancaran ini karena tenaga pengajar yang beketja di fakultas pekerjaan sehari-harinya 

berkaitan dengan kum yang bervariasi dan kemudahan mengakses sumber kum dan 

berprestasi antara 1-2 karya ilmiah setiap tahun. tanpa ada tahun yang kosong. Kum 

pendidikan dan pengajaran serta penunjang mudah diperoleh karena pekerjaan sehari

harinya berkaitan dengan itu. Ketidaklancaran kenaikan pangkat kelompok ini karena 

informan kurang teratur dalam berkarya pada unsur penelitian. Dua dari 5 informan dari 

kelompok Asisten Ahli yang kurang lancar kenaikan pangkatnya sehari-harinya bekerja 

di luar fakultas dan kurang memonitor perolehan kumnya sehingga pada saatnya ingin 

mengusulkan kenaikan pangkat baru tabu ka1au kum penelitiannya kurang. 

b. Kelompok Lektor 

Kelancaran kenaikan pangkat kelompok Lektor karena prestasi karya ilmiahnya 

cukup banyak pada setiap tahunnya, yaitu sekitar 2-4 buah. Infoprman kelompok ini 

semua beketja di fakultas sehingga mudah mengakses sumber kum. Perolehan kum pada 
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pendidikan dan pengajaran serta penunjang tidak ada masalah karena pekerjaan sehari

harinya berkaitan dengan pengajaran dan penunjang. Kekuranglancaran kelompok ini 

adalah kurangnya basil karya ilmiah setiap tahunnya. bahkan beberapa informan tidak 

kontinyu mencari kum sehingga untuk memperoleh kum yang dipersyaratkan 

memerlukan waktu lama. Informan kelompok kurang lancar ini ada 5 informan yang 

sehari-harinya beke1ja di luar fakultas. 

c. Kelompok Lektor Kepala 

Kelompok Lektor Kepala tidak ada yang lancar. informan tercepat dari kelompok 

1111 baru dapat mengusulkan kenaikan pangkatnya pada tahun ke 5. Kurang lancarnya 

kelompok ini mengurus kenaikan pangkat karena 5 dari 6 informan bekerja di luar 

fakultas sehingga sulit mengakses sumber kum yang ada di fakultas. Kekuranglancaran 

kelompok ini juga disebabkan tidak kontinyunya berkarya ilmiah dengan jumlah minimal 

3 buah per tahun. Perolehan kum lain banyak diperoleh informan yang sehari-hari bekerja 

di luar fakultas dari kegiatan mengajar dan tutoriaL selain melakukan kegiatan evaluasi. 

Karir kepangkatan akademik tenaga pengajar UT ktu·ang lancar. terutama karena 

minimnya melakukan penelitian dan berkarya ilmiah secara teratur setiap tahun. Temuan 

studi ini antara lain adalah tahun-tahun dimana tenaga pengajar tidak menulis atau hanya 

menulis atau berkarya ilmiah atau hanya menulis 1 penelitian atau karya ilmiah. Karier 

tenaga pengajar dalam arti jabatan struktural cukup bagus karena beberapa diantaranya 

asudah menjabat Pembantu Dekan. Kepala Pusat. Kepala Bidang. ketua unit 

Yang mempengaruhi kelancaran kenaikan pangkat tenaga pengajar UT 

a. Kelancaran 

1. Menyempurnakan petunjuk pelaksanaan aturan baru dengancepat. 
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2. Bagan prosedur pengajuan dan penetapan angka kredit jabatan FungsionaL 

lampiran 8 juklak tersebut di atas ditpati. baik langkah maupun lama waktunya 

oleh semua pihak yang terkait. 

3. Pimpinan UT mendukung dan memotivasi tenaga pengaJar untuk segera 

mengajukan kenaikan pangkat. 

4. Int(wman mempunyai rencana pengembangan karier pribadi dalam kenaikan 

pangkat maupun pendalaman karier keilmuan. 

b. Hambatan 

1. Pada umumnya informan kesulitan memperoleh kum penelitian karena untuk 

mendapatkannya perlu kreativitas dan energi ekstra untuk waktu yang lama dan 

peke1jaan sehari-harinya tidak berkaitan dengan penelitian. 

2. Peke1:jaan rutin tenaga pengajar yang bekerja di luar fakultas sulit mengakses 

sumber kum dan berkarya ilmiah beberapa buah tiap-tiap tahunnya karena 

peke1:jaan sehari-hari banyak yang ditargetkan segera selesai karena kalau 

terlambat akan berdampak luas bagi mahasiswa dan UT sehingga urusan usaha 

mencari nilai angka kredit yang belum diperolehnya menjadi terbengkalai .. 

3. Dampak dari peke1:jaan yang selalu ditarget selesai dalam waktu singkat m1 

adalah tenaga pengaJar tidak mempunya1 waktu lagi untuk membaca buku, 

apalagi berkarya atau melakukan penelitian. 

4. Motivasi dari dalam diri sendiri informan untuk melengkapi dan mengurus usulan 

kenaikan pangkatnya kurang. terutama pada kelompok responden Asisten Ahli 

lama dan kelompok Lektor Kepala lama. 
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2. Hubungan antara kine1ja TPAK fakultas. TPAK UT dengan kelancaran kenaikan 

pangkat 

a. Kine1:j a TP AK fakultas 

Sub Bagian Kepegawaian di salah satu fakultas telah berke1ja dengan baik dan 

sangat membantu tenaga pengajar yang mengajukan usulan kenaikan pangkat. Sedang 

Sub Bag di 3 fakultas lainnya tidak mau membantu sampai sejauh itu. mereka hanya 

menerima us ulan kenaikan pangkat yang sudah rapi. sesuai tugas sekretariat. TP AK 

fakultas berusaha keras menepati waktu yang dijadikan pedoman. 

b. TPAK UT 

Kine1ja TP AK UT telah melakukan tugasnya dengan baik dan mengikuti aturan 

yang ada sehingga dapat memproses usulan kenaikan pangkat dengan baik dan ccpat. 

TP AK UT di motori oleh Bagian Kepegawaian UT yang saat ini dinilai telah mengalami 

kemajuan dan memproses kenaikan pangkat kecepatan dalam memproses data 

kepegawaian dan melayani pegawai UT 

b. Hubungan kine1~ja TPAK fakultas dengan TPAK UT 

Hubungan kine1ja TPAK fakultas dengan TPAK UT cukup baik karena usulan 

dari TPAK fakultas segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan hasilnya segera ke TPAK 

UT. TP AK UT segera memberitahukan kepada TP AK fakultas hasil penilaian di TP AK 

UT untuk segera disampaikan kepada yang bersangkutan. TP AK UT seperti halnya 

TPAK fakultas beke1ja berdasarkan aturan yang sama sehingga mudah dipantau dan 

ditegur apabila sampai waktu yang ditentukan belum selesai. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan analisa dan temuan basil studi tersebut di atas, ada beberapa saran 

yang dapat dikemukakan disini yaitu sebagai berikut di bawah ini. 

1. Kasubbag Umum menugaskan pegawai urusan kepegawaian mengurusi kenaikan 

pangkat tenaga pengajar. Urusan ini mulai dari identifikasi tenaga pengajar yang 

sudah waktunya boleh mengusulkan kenaikan pangkat dan perolehan nilai angka 

kreditnya di setiap unsur. mengingatkan yang ktn·ang, dan memprosesnya sampai 

usulan tersebut terkabul. Usulan ini mempunyai 2 pertimbangan yaitu ketika 

Kasubbag Umum di salah satu fakultas terdahulu mau mengurusi kenaikan pangkat 

tenaga pengajar. kenaikan pangkat tenaga pengajar lebih lancar dari pada sekarang. 

Kasubbag Umum ikut serta mengurusi usulan kenaikan pangkat ini saat ini juga telah 

dilakukan di 2 fakultas. Pertimbangan kedua adalah semua tenaga pengajar UT juga 

sibuk bukan saJa mengurusi akademik saja tetapi lebih banyak mengurusi 

administrasi. dan administrasi akademik. Bahkan urusan administrasi dan 

administrasi akademik porsinya jauh lebih ban yak daripada urusan akademiknya. 

! Sosialisasi buku Juklak penyempurnaan peraturan baru dirasakan sangat ktu·ang, baik 

penyebarannya bukunya. apalagi tentang perubahan isinya. Perubahan isi penting 

diinfonnasikan agar semua tenaga pengajar dapat merencanakan karier pribadinya 

dengan cara mengajukan kenaikan pangkatnya tepat waktu. Salah satu perubahan 

penting dalam juklak terse but adalah persyaratan mempunyai minimal satu karya tulis 

yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang telah diakreditasi. Hal ini menjadi 

penting karena selama ini lebih dari separoh informan tidak memperhatikan sehingga 

tidak mempunyai karya ilmiah yang dipublikasikan. 
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PENYEMPURNAAN 
TATA KERJA Tli'vl PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN DOSEN 

UNIVERSITAS TERBUKA 

Menirnbang 

Mengingat 

Memperhatikan : 

Menetapkan 

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA, 

bahwa dalam rangka pe1aksanaan penetapan angka kredit jabatan dosen di 
lingkungan Universitas Terbuka dan untuk kelancaran pe1aksanaan peni1aian angka 
kredit, dipandang perlu mt:nyusun Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri 
Pcndidikan Nasional Nomor 074/U/2000 tangga1 4 Mei 2000 tentang Tata Kerja Tim 
Peni1ai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dos~n Universitas Terbuka. 

a. 

b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

a. 

Undang-undang: a. Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Nomor 43 Tahun 1999, b. Nomor 2 
Tahun 1989; 
Peraturan Pemerintah: a. Nomor 60 Tahun 1999, b. Nomor 99 Tahun 2000; 
Keputusan Presiden Republik Indonesia: a. Nomor 41 Tahun 1984, b. Nomor I 0 
Tahun 1991, c. Nomor 7/M Tahun 200 I, d. Nomor 9 Tahun 200 I; 
Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan 
Pendayagunaan Aparatur Negara: Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999; 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 04 70/011992, 
b. Nomor 0168/0/1995; 
Keputusan Menteri Pendidikan Nasiona1: a. Nomor 074/U/2000, b. Nomor 

36/D/0/200 I. 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPKIKP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999; 

MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG 
PENYEMPURNAAN TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA 
PENILAIAN ANGKA KREDJT JABA TAN DOS EN UNIVERSITAS TERBUKA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

a. Rektor ada1ah Rektor Universitas Terbuka. 
b. Dekan ada1ah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Terbuka. 
c. Ketua Jurusan ada1ah Ketua Jurusan pada Fakultas di lingkungan Universitas 

Terbuka. 
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d. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat 
oleh Universitas Terbuka (UT) dengan tugas utama mengajar pada UT. 

e. Pendidikan adalah pengembangan kemampuan dan jati diri peserta didik sebagai 
wujud kepribadian yang utuh, melalui program pengajaran yang diarahkan 
melalui kurikulum program studi. 

f. Pengajaran adalah pengembangan penalaran pesena didik untuk mendalami 
kaidah-kaidah keilmuan sebagai pelaksanaan tugas fungsional dosen yang terdiri 
dari pemilihan dan pengorganisasian materi, pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran, dan penilaian proses serta hasil pembelajaran sesuai dengan 
sasaran kurikulum yang telah ditentukan. 

g. Penelitian adalah kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan 
kebenaran dan/atau menyclesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan!atau kesenian. 

h. Karya ilmiah ialah karya yang mengikuti kaidah, peraturan, dan jalan pikiran 
yang berlaku dalam ilmu pengetahuan, serta memberikan sumbangan kepada 
khasanah ilmu pengetahuan di bidang masing-masing. 

1. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai 
butir kegiatan yang diberikan/ditetapk.an berdasarkan penilaian atas prestasi yang 
telah dicapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat 
dalam rangka pembinaan karier dalamjabatan fungsional!kepangkatan dosen. 

J. Tim Penilai Angka Kredit-UT (TPAK-UT) adalah tim yang terdiri dari dosen dan 
atau Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor dan Senat 
yang bertugas untuk menilai prestasi dosen dalam rangka penetapan angka kredit 
dosen UT. 

k. Tim Penilai Angka Kredit Fakultas (TPAK-F) adalah tim yang terdiri dari dosen 
dan atau Pegawai Negeri Sipil yang dibentuk dan ditugaskan oleh Dekan untuk 
menilai prestasi dosen dalam rangka penetapan angka kredit dosen di fakultasnya. 

TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN TATA KERJA 

Pasal2 

(1) Tim Penilai Angka Kredit Fakultas (TPAK-F) bertugas memba.ntu Dekan dalam 
melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap usul penetapan angka kredit 
dosen untukjabatan Asisten Ahli dan Lektor, serta melaksanakan tugas-tugas lain 
yang berhubungan dengan penetapan angka kredit. 

(2). Untuk melaksanakan tugas dimaksud, TPAK-F mempunyai fungsi sebagai 
berikut. 
a. meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul 

penetapan angka kredit yang diajukan. 
b. melaksanakan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada 

setiap usul penetapan angka kredit dosen yang menjadi wewenangnya. 
c. menyampaikan hasil penilaiannya kepada Dekan untuk selanjutnya diusulkan 

kepada Rektor. 
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka 

kredit. 

(3) TPAK-F dibentuk dengan Keputusan Dekan, yang anggotanya terdiri dari 
anggota senat yang mewakili senat fakultas. 
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(4) Dalam melaksanakan tugasnya, TPAK-F bert&nggungjawab kepada Dekan. 

Pasal3 

(I) Tim Penilai Angka Kredit Universitas Terbuka (TPAK-UT) bertugas membantu 
Rcktor dalam melakukan penilaian dan pertimbangan terhadap usul penetapan 
angka kredit dosen dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor Kepala pada UT serta 
melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit. 

(2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud, TPAK-UT mempunyai fungsi sebagai 
berikut. 

a. Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul 
penetapan angka kredit yang diajukan; 

b. Melaksanakan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan pada 
setiap usul penetapan angka kredit dosen yang menjadi wewenangnya; 

c. Menyampaikan hasil penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang 
bcrwenang menetapkan angka kredit; 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka 
kredit. 

(3) TPAK-UT dibentuk dengan Keputusan Rektor. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, TPAK-UT bertanggungjawab kepada Rektor. 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, masing-masing TPAK dibantu oleh 
seorang Sekretaris yang memimpin Sekretariat TPAK. 

PasalS 

(I) Sekretariat TPAK bertugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas TPAK dan Pejabat yang berwenang menetapkan 
angka kredit. 

(2) Sekretariat TP AK mempunyai fungsi sebagai berikut. 

a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit 
setiap dosen; 

b. memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan-bahan usul penetapan angka 
kredit yang diajukan; 

c. mempersiapkan undangan rapat dan penyelenggaraan rapat TPAK; 
d. menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Ketua TPAK; 
e. menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 

kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai 

3 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



salah satu bahan pengusulan serta penetapan pengangkatan dan kenaikan 
pangkat/jabatan dosen; 

f. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas TPAK; 
g. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Ketua TPAK. 

(3) Sekretaris TPAK diangkat dari pejabat di bidang kepegawaian. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris TPAK bertanggung jawab kepada 
Ketua TPAK masing-masing. 

(5) Pembentukan Sekretariat dan pengangkatan personcl Pegawai Negeri Sipil untuk 
ditugaskan pacla Sekretariat TPAK-UT ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan 
Sekretariat TPAK-F ditetapkan dengan Keputusan Dekan. 

BAB Ill 
TIM TEKNIS PENILAI ANGKA KREDIT 

Pasal 6 

( 1) Apabila dipandang perlu, TPAK dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka 
l<Jedit, untuk masing-masing tingkat. 

(2) Pembentukan dan pengangkatan anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit 
ditetapkan masing-masing dengan keputusan pejabat yang berwenang 
mengangkat TPAK. 

(3) Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari para ahli yang berasal dari 
dosen negeri maupun dosen yang bukan Pegawai Negeri Sipil untuk membantu 
melakukan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit dalarn bidang ilmu 
yang bersifat khusus. 

(4) Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dari dan bertanggung jawab 
kepada Ketua TPAK. 

BAB IV 
TAT A CARA PENILAIAN 

Pasal7 

(1) Setiap dosen yang akan dinilai. terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap 
prestasi kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan sebagaimana tersebut 
dalam Lamp iran 10 Keputusan ini. 

(2) Hasil penilaian tersebut pada butir ( 1) diisikan ke dalam fonnulir Daftar Usul 
Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Formulir Surat Pemyataan 
Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Fonnulir Daftar Kegiatan 
Penelitian, Formulir Surat Pernyataan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat, 
dan Formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridhanna 
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Perguruan Tinggi menurut contoh yang terdapat pada Lampiran I, 2, 3, 4 dan 5 
Keputusan ini. 

(3) Angka Kredit yang sudah diisikan ke dalam formulir-formulir tersebut beserta 
bukti-buktinya disampaikan kepada Dekan dengan menggunakan pengantar 
menurut contoh pada Lampiran 6 Keputusan ini. 

(4) Usul angka kredit ke Dekan disampaikan dengan pengantar Ketua Jurusan bagi 
dosen yang bekerja di lingkungan UT Pusat atau pengantar dari Kepala UPBJJ
UT bagi dosen yang bekerja di UPBJJ UT. 

(5) Proses selanjutnya: 

a. Dekan: 

( 1) meneliti kelengkapan dan kebenaran usul; 
(2) mengesahkan/menandatangani Daftar Usul Penetapan Angka Kredit 

(DUPAK) bagi usul kenaikan jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah 
terlebih dahulu dinilai oleh TPAK-F dan atau kenaikan pangkat dalam 
lingkup jabatan-jabatan tersebut; 

(3) mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam 
jabatan bagi jabatan Asisten Ahli dan Lektor dan atau usul kenaikan 
pangkat dalam lingkup jabatan tersebut kepada Rektor; 

( 4) meneruskan usul penetapan angka kredit bagi kenaikan jabatan ke 
Lektor Kepala dan Guru Besar dan atau kenaikan pangkat dalam 
lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Rektor. 

b. Rektor: 

( 1) menetapkan angka kredit dan pengangkatan ke dalam jabatan bagi 
jabatan Asisten Ahli dan Lektor setelah terlebih dahulu dinilai oleh 
TPAK~UT dengan menggunakan format yang terdapat pada Lampiran 
7 Keputusan ini; 

(2) menetapkan angka kredit kenaikan pangkat dalam lingkup jabatan 
Asisten Ahli dan Lektor, serta mengusulkan kenaikannya kepada 
Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, setelah mendapat 
pertimbangan dari TPAK; 

(3) mengesahkan/menandatangani DUPAK bagi k~naikan jabatan ke 
Lektor Kepala dan Guru B.esar dan atau kenaikan pangkat dalam 
lingkup jabatan-jabatan tersebut, setelah mendapatkan pertimbangan 
dari TPAK-UT; 

(4) mengusulkan penetapan angka kredit berikut pengangkatan ke dalam 
jabatan bagi jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dan atau kenaikan 
pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada Sekretaris 
Jenderal Departemen Pendidikan Nasional; 

(5) meng\Jsulkan penetapan angka kredit kenaikan pangkat bagi yang 
meloncat jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar kepada Sekretaris 
Jenderal Depart:emen Pendidikan Nasional. 
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Pasal8 

Prosedur pengusulan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan dosen sebagaimana 
tergambar pada hagan Lampiran 8 Keputusan ini. 

BAB V 
TUGAS POKOK, WEWENANG, TANGGUNG JAWAB SERTA KEGIATAN 

DAN ANGKA KREDIT PER BUTIR KEGIATAN DOSEN PERGURUAN 
TINGGI 

Pasa19 

Tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab jabatan dosen adalah seperti tercantum 
dalarn Lampiran 9 Keputusan ini. 

PasallO 

( 1) Kegiatan dan angka kredit per butir kegiatan jabatan dosen adalah sepe1ti 
tercantum dalam Lampi ran 10 Keputusan ini. 

(2) Angka Kredit seluruh butir kegiatan berasal dari aktivitas memperoleh dan 
melaksanakan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan pengabdian kepada 
masyarakat dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi adalah absolut, 
sedangkan seluruh butir kegiatan melaksanakan penelitian adalah maksimum dan 
pemberian angka kredit yang wajar sangat tergantung mutu, sofistikasi dan 
kemuktahiran dari karya tersebut melalui penilaian sejawat (peer review). 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana tersebut dalarn ayat (I) bagi dosen yang 
mempunyai tanggung jawab dan wewenang membantu, ditugaskan maupun 
melaksanakan secara mandiri, masing-masing diberikan angka kredit I 00% 
sesuai dengan prestasinya. 

BAB VI 
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG HARUS DIPENUHI 

Pasalll 

(I) Jumlah angka kredit minimal yang harus dipenuhi oleh seorang dosen adalah 
sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

(2) Jumlah angka kredit tersebut harus terdiri dari: 

a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) berasal dari unsur utama, 
yang meliputi kegiatan: 

• Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran; 
• Penelitian; dan 
• Pengabdian kepada masyarakat. 
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b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) berasal dari unsur penunjang, 
yaitu kegiatan yang menunjang unsur utama (Tridharma Perguruan Tinggi). 

(3). Komposisi persentasi angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing 
kegiatan yang tersebut pada ayat (2) di atas bagi dosen yang ditugaskan pada 
program pendidikan akademik adalah: 

a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, minimal 30%; 
b. Penelitian, minimal 25%; 
c. Pengabdian kepada masyarakat, maksimal 15%; 
d. Penunjang Tridhanna Perguruan Tinggi, maksimal 20%. 

(4). Komposisi persentasi angka kredit yang harus dipenuhi untuk masing-masing 
kegiatan yang tersebut pada ayat (2) di atas bagi dosen yang ditugaskan pada 
program pendidikan profesional adalah sebagai berikut. 

a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, minimal 40%; 
b. Penelitian minimal, 1 0%; 
c. Pengabdian kepada masyarakat, maksimal 15%; 
d. Penunjang Tridhanna Perguruan Tinggi, maksimal 20%. 

B AB VII 
PENILAIAN 

Pasal12 

(1 ). Penilaian angka kredit jabatan/pangkat dosen dapat di1akukan setiap saat sesuai 
dengan kebutuhan dan beban kerja. 

(2) Seorang dosen dapat di!akukan penilaian atau usu1 penilaian angka kreditnya 
sebelum masa 1 (satu) tahun dalam jabatan, apabila angka kreditnya telah 
terpenuhi berdasarkan berkas usul yang disampaikan kepada Dekan. 

(3) Penetapan berlakunya angka kredit berdasarkan hasil penilaian sebagaimana 
tersebut pada ayat (2) di atas, tetap disesuaikan dengan persyaratan masa dalam 
jabatan/pangkat untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

( 4) Kenaikan jabatan dosen dilakukan sekurang-kurangnya sete1ah I (satu) tahun 
dalam Jabatan dan kenaikan pangkat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 2 
(dua) tahun dalam pangkat yang sedang dimiliki. 

(5) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, 
namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk 
kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada 
pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit 
yang telah ditetapkan memenuhi. 

(6) Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi 
melalui !on cat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat 
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maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak 
lagi disyaratkan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada 
pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui !on cat jabatan 
sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, diharuskan 
mengumpulkan angka kredit sebanyak 30% dari angka kredit yang disyaratkan 
untuk setiap kali kenaikan pangkat tersebut. 

(7) Bagi dosen yang menggunakan angka kredit untuk kcnaikan pangkatnya terlebih 
dahulu karena terlambat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan, 
maka angka kredit tersebut dapat digunakan untuk kenaikanjabatan berikutnya. 

(8) Seorang dosen tidak dapat mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari jabatan 
fungsional dosen, kecuali bagi mereka yang diangkat ke dalam jabatan fungsional 
dosen dalam rangka alih status menjadi dosen atau bagi mereka yang 
memperoleh kenaikan pangkat melalui jalur struktural. 

(9). Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Asisten Ahli, baru dapat 
dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun melaksanakan tugas utama sebagai 
dosen atau sebagai caJon dosen. 

b. Memiliki ijasah S l/D4 atau S2/Sp.I sesuai dengan penugasan. 
c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya I 0 angka kredit di luar angka kredit 

ijasah yang dihitung sejak yang bersangkutan rnelaksanakan tugas mengajar 
sebagai calon dosen. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian kepada 
masyarakat, dan penunjang Tridharma perguruan tinggi yang 
dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung 
angka kreditnya. 

d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalan1 pelaksanaan tugas dan 
tata krarna dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas. 

e. Syarat-syarat administratif lainnya. 

(1 0) Pengangkatan dosen ke dalam jabatan awal Lektor, baru dapat dipertimbangkan 
apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Sekurang-kurangnya telah I (satu) tahun melaksanakan tugas utama sebagai 
dosen atau sebagai eaton dosen. 

b. Memiliki ijasah S3/Sp. II sesuai dengan penugasan. 
c. Telah memenuhi sekurang-kurangnya I 0 (sepuluh) angka kredit di luar 

angka kredit ijasah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan 
tugas sebagai calon dosen. Khusus untuk karya penelitian, pengabdian 
kepada masyarakat, dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi 
dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai dosen, dapat dihitung 
angka kreditnya. 

d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan 
tata krarna dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas 

e. Syarat-syarat administratif lainnya. 
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(II) Kenaikan -jabatan dosen secara reguler (setingkat lebih tinggi) baru dapat 
dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Sekurang-kurangnya telah l (satu) tallUn menduduki jabatan terakhir yang 
dimiliki. 

b. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan. 
c. Memiliki publikasi ilmiah dalam jumal ilmiah nasional yang terakreditasi 

sebagai penulis utama yang jumlahnya mencukupi 25% dari persyaratan 
angka kredit minimum untuk kegiatan penelitian bagi kenaikan jabatan 
dalam kurun waktu 1-3 (tiga) tahun. 

d. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan 
tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas. 

e. Khusus bagi kenaikan jabatan ke Guru Besar harus pula memenuhi syarat 
tambahan yaitu mempunyai kemampuan akademik membimbing calon 
Doktor yang dapat dibuktikan dengan memenuhi salah satu syarat sebagai 
berikut. 
1) Memiliki pendidikan Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp. II) dalam bidang 

yang sesuai dengan penugasan. 
2) Mempunyai karya ilmiah di bidang ilmu yang ditugaskan sebagai 

penulis utama yang diterbitkan Jalam jumal, sekurang-kurangnya 1 
(satu) pada tingkat intemasional yang mempunyai reputasi ditambah 2 
(dua) pada tingkat nasional yang terakreditasi. 

3) Mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) karya monumental yang 
mendapat pengakuan ke dua-duanya nasional dan intemasional. 

f. Syarat-syarat administratif lainnya. 

( 12) Bagi dosen yang potensial/berprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang 
jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi lektor Kepala dan 
pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila telah 
memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Sekurang-kurangnya telah menduduki jabatan Asisten Ahli selama 1 (satu) 
tahun. 

b. Memiliki ijasah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp. II) pada saat masih 
menduduki pada saat masih menduduki Asisten Ahli. 

c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam juma1 ilmiah yang terakreditasi 
sebagai penulis utama. 

d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan. 
e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pe1aksanaan tugas dann 

tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas. 

f. Syarat-syarat administratif lainnya. 

(13) Bagi dosen yang potensiallberprestasi tinggi dapat dinaikkan langsung ke jenjang 
jabatan yang lebih tinggi (loncat jabatan) maksimal menjadi Guru Besar dan 
pangkatnya dinaikkan setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan apabila te1ah 
memenuhi syarat sebagai berikut. 

a. Sekurang-kurang telah menduduki jabatan Lektor se1ama 1 (satu) tahun. 
b. Memiliki ijasah Doktor (S3) atau Spesialis II (Sp. II). 
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c. Memiliki 4 (empat) publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi 
sebagai penulis utama. 

d. Telah memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan. 
e. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan 

tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas. 

f. Syarat-syarat administratif lainnya. 

Pasal13 

( 1) Untuk pengangkatan ke dalam jabatan dosen dalam rangka penyesuaian jabatan 
bagi dosen yang sudah lama bertugas tetapi belum mempunyai jabatan dosen 
karena sesuatu hal, ia dapat menyesuaikan jabatannya sebagai dosen dengan 
menggunnkan angka kredit kumulatif dengan beberapa ketentuan sebagai 
berikut. 

a. Telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan khususnya untuk karya 
penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang Tridharma 
Perguruan Tinggi yang dilaksanakan/diperoleh sebelum bertugas sebagai 
dosen dapat dihitung angka kreditnya. 

b. Telah bertugas sebagai dosen minimal 7 (tujuh) tahun bagi yang 
berpendidikan Doktor/Sp. II. 

c. Telah bertugas sebagai dosen sebelum 1 April 1988 bagi yang 
berpendidikan S 1/04 atau S2/Sp. I. 

d. Jenjang jabatan yang diberikan setinggi-tingginya Lektor Kepala sesuai 
dengan angka kredit kumulatif yang ditetapkan. 

g. Memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan 
tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan Berita Acara 
Rapat Pertimbangan Senat Fakultas. 

h. Syarat-syarat administratif lainnya. 
i. Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seseorang dosen yang 

berpendidikan Doktor/Sp. II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen ybs. 
dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan pada huruf (b) setelah 
melalui penilaian yang cermat dari tim penilai. Yang dimaksud dengan 
hal-hal yang di luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya 
penelitian maupun pengabdian ybs. yang setelah dinilai oleh tim penilai 
mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka 
penyesuaian jabatan ybs. dapat ditetapkan sesuai dengan angka kredit 
kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sebagai dosen kurang 
dari 7 (tujuh) tahun dan lebih dari 3 (tiga) tahun. 

(2) Dosen yang sedang dalam tugas belajar dapat diproses kenaikan 
jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpenuhi 
sebelum ybs. mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam 
jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs. dalam tugas belajar. 
Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan Surat Keputusan pengangkatan 
dalam jabatan fungsionallpangkat dosen tetap dibuat berlaku mulai tanggal 
sesuai dengan syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat 
masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang 
berlaku. 
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Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang 
dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP Nomor 99 Tahun 
2000 apabila tidak dapat menggunakan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan 
ketentuan dalam pasal 9 PP Nomor 99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat 
angka kredit sebelum ybs, mengikuti tugas belajar 

Pasal14 

(I) Bagi dosen yang penilaian angka kreditnya dilakukan setelah masa kenaikan 
jabatannya karena kelalaian ybs., maka penetapan berlakunya angka kredit 
dihitung sejak tanggal 1 bulan berikutnya setelah pelaksanaan penilaian. 

(2) Bagi dosen yang penilaian angka kreditnya dilakukan setelah masa kenaikan 
jabatannya karena kelalaian lembaga, seperti terlambat dalam pelaksanaan rapat 
penilaian, sebagai sisa dari penilaian pada rapat penilaian kesempatan pertama, 
maka apabila disetujui pada kesempatan pertama penilaian atas berkas usul ybs., 
penetapan berlakunya angka kredit dihitung sejak usul tersebut diterima oleh 
Panitia Penilai (antidatir). 

(3) Jumlah angka kredit untuk masing-masing jenjang jabatan yang tersebut pada 
Pasal I I ayat (I), adalah angka kredit kumulatif yang digunakan untuk 
pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan 
jabatan dipergunakan angka kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan bam 
dengan memperhatikan kelebihan angka kredit. 

(4) Kelebihan angka kredit yang diperoleh pada kenaikan jabatan/pangkat terakhir, 
dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya dengan 
ketentuan 1 00% untuk memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan 
pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan sebanyak
banyaknya 80% persyaratan unsur utam!' dan 0% unsur penunjang untuk 
kenaikan jabatan berikutnya. 

(5) Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan 
melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian 
dilakukan dengan rumus: selisih antara angka kredit minimum dengan 
perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari 
selisih ke dua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit 
kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sementara untuk 
menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat dilakukan dengan cara: jumlah perolehan angka kredit 
dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut sebagaimana 
contoh pen eta pan angka kredit pada Lampi ran 7. 

(6) Jumlah angka kredit yang memenuhi persyaratan untuk pcngangkatan ke dalam 
jabatan Asisten Ahli bagi dosen berpendidikan Sl/D4 yang kurang dari jumlah 
angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan 
angka kreditnya dihitung sama jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk 
jabatan tersebut dengar cara menambah 15 (limabelas) angka kredit pada 

11 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai 
kompensasi dari Diklat Pra jabatan CPNS dosen ybs. 

(7) Jumlah angka kredit yang memcnuhi persyaratan untuk pengangkatan ke dalam 
jabatan Lektor bagi dosen berpendidikan S3/Sp. II yang kurang dari jumlah 
angka kredir kumulatif yang ditetapkan untuk jabatan tersebut, untuk penetapan 
angka kreidtnya dihitung sama jumlahnya dengan angka kredit kumulatif untuk 
jabatan tersebut dengan cara menambah 25 (duapuluh lima) angka kredit pada 
kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran sebagai 
kompensasi dari Diklat Prajabatan CPNS dosen ybs. 

(8) 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi 
dosen yang berpendidikan S2/Sp.I tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk 
kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat 
penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit 
pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurangi 
I 0 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur pcnunjang Tridharma 
Perguruan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat, serta memperoleh dan 
melaksanakan pendidikan dan pengajaran. 

RINCIAN KEG lA TAN DOS EN UNSUR UT AMA PENDIDIKAN 

Pasal15 

( 1) Bagi dosen yang telah menggunakan suatu tingkat ijaz.ah tertentu untuk 
pengangkatan ke dalam jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan 
pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dalam bidang ilmu yang 
sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan 
dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit 
ijazah yang baru diperoleh terhadap angka kredit ijazah yang telah digunakan. 

(2) Penghitungan khusus angka kredit ijasah di luar bidang ilmu dihitung 
didasarkan angka kredit ijasah masing-masing tanpa mengurangi angka kredit 
ijasah yang telah atau akan digunakan. 

(3) Pendidikan dan pelatihan fungsional dosen adalah kegiatan yang 
diselenggarakan dalam rangka peningkatan kemampuan dosen baik dari segi 
materi pengajaran yang sesuai dengan bidang ilmu dosen yang bersangkutan, 
maupun kemampuan didaktik metodik. Termasuk di dalamnya adalah Program 
Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI), Applied 
Approach (AA), Program Akreditasi Tutor (PAT-UT), dan yang dianggap 
sejenisnya. 
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RINCIAN KEG lA TAN DOS EN UN SUR UT AMA TRIDHARMA PERGURUAN 
TINGGI: MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

Pasal16 

(I) .Jika dalam satu semester melakukan kegiatan dalam butir yang sama dalam sub 
unsur ini untuk lebih dari 12 sks atau sekitar empat matakuliah, maka angka 
kredit untuk sks berikutnya atau matakuliah ke lima dan seterusnya 
dimasukkan dalam Unsur Penunjang. 

(2) Memberi tutoria1/membantu memberi tutorial mempunyai pengertian sebagai 
berikut. 
a. Angka kredit maksimum melaksanakan tutorial tatap muka yang dapat 

diakui adalah 5,5 per semester per 12 sks bagi yang menduduki jabatan 
Asisten Ahli; dan 11 angka kredit per semester per 12 sks bagi yang 
menduduki jabatan Lektor ke atas. Pertemuan tatap muka minimal 2 kali 
pertemuan. Termasuk di dalam tutorial tatap muka adalah melaksanakan 
kegiatan sebagai instruktur PPLIPKM dan sejenisnya. PPL adalah Praktek 
Penga1aman Lapangan; PKM adalah Pemantapan Kemampuan Mengajar. 

b. Termasuk di dalam tutorial melalui siaran televisi dan radio adalah angka 
kredit untuk penulis naskah, penyaji (ahli materi), maupun sebagai nara 
sumber untuk program berdurasi sekitar 20- 30 menit. 

c. Tutorial tertulis meliputi pengiriman bahan tutorial yang dipersiapkan oleh 
tutor minimal 2 kali pengiriman; menjawab surat mahasiswa yang 
berhubungan dengan matakuliah; menulis tutorial pada media cetak/media 
massa, seperti Komunika. 

d. Tutorial elektronik diantaranya melalui mailing list. Untuk kegiatan 
tersebut minimal 5 inisiasi kontak yang dipersiapkan oleh tutor dengan 
bukti tercetak (hasil print out). 

(3) Topik tataran/pelatihan adalah materi penataran/pelatihan yang berhubungan 
dengan kegiatan fungsional dosen, meliputi peningkatan kemampuan dosen 
baik dari segi materi pengajaran yang sesuai dengan bidang ilmu dosen yang 
bersangkutan, maupun kemampuan didaktik metodik. 

( 4) Melakukan evaluasi berarti melakukan berbagai kegiatan Evaluasi Hasil 
Belajar (EHB) yang meliputi: menulis soal, menelaah dan merevisi soal, 
merakit soal, memeriksa hasil EHB, membuat/menelaah/memperbaiki kisi-kisi 
EHB, melakukan analisis butir, dan melakukan penetapan kategori grade. 

(5) Melakukan analisis butir berarti memeriksa dan mempertimbangkan secara 
akademis hasil analisis butir soal EHB untuk tiap matakuliah, per semester. 

(6) Melakukan penetapan kategori grade berarti menetapkan kategori kelulusan 
untuk satu matakuliah, nilai angka kreditnya per semester. 

(7) Kegiatan secara melembaga, berarti mendapat izin atau mendapat tugas dari 
pejabat yang berwenang dengan maksud agar dapat mengendalikan program 
dan kegiatan yang dilakukan. 
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(8) Membimbing seminar mahasiswa, angka kreditnya dihitung per semester 
tergantung pada jumlah mahasiswa yang dibimbing. 

(9) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja Japangan tem1asuk PPL, PKM, 
dan praktikum, angka kreditnya bukan per kegiatan, melainkan kegiatan selama 
1 (satu) semester tanpa melihatjumlah mahasiswa yang dibimbing. 

(1 0) Membimbing disertasi/tesis/skripsi/laporan akhir studi/PPL/PKM, angka 
kreditnya baru diberikan setelah yang dibimbing dinyatakan lulus. Jumlah 
pembimbing pembantu tidak dibatasi dan masing-masing berhak atas angka 
kredit secara proporsional. 

(11) Bertugas dalam panitia ujian akhir (disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir tambahan) 
berarti bertugas sebagai penguji dan penilai pada ujian akhir, angka kreditnya 
dihitung per mahasiswa per semester. 

( 12) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik adalah kegiatan yang 
bersifat kurikuler dan ko kurikuler termasuk sebagai penasehat akademik. 
Sedangkan di bidang kemahasiswaan adalah kegiatan yang bersifat ekstra 
kurikuler seperti pembinaan minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa. 

( 13) Bagi pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu, 
jumlahnya tidak dibatasi dan rnasing-masing diberikan angka kredit scbanding 
dengan beban tugas masing-masing yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan 
para pembimbing atau pembimbing pendamping/pembimbing pembantu 
tersebut setelah mendapat persetujuan dari pimpinan fakultas/pasca sarjana. 

( 14) Mengernbangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model 
metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran dalam 
bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, 
termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan matakuliah 
baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan 
metodologi penelitian di perguruan tinggi. 

( 14) Mengembangkan Program studi dan lanjutan adalah kegiatan yang dilakukan 
secara tim untuk merancang, menyiapkan, dan mernperbaiki perangkat 
akademik program studi, angka kredit diperhitungkan per semester. 

(15) Mengembangkan matakuliah adalah kegiatan yang meliputi perancangan, 
penulisan, penelaahan, dan penyuntingan bahan ajar. Fase-fase yang dihargai 
dalam pengembangan matakuliah adalah penulisan dan penelaahan Rancangan 
Matakuliah (RMK) dan Analisis instruksional (AI), penulisan dan penelaahan 
Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), serta penulisan, penelaahan, dan 
penyuntingan bahan aj<>r. Angka kredit diperhitungkan per produk. 

( 16) Mengembangkan materi ajar adalah hasil pengembangan inovatif materi 
substansial pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk 
praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial. 

a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan 
disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta 
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diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan, termasuk di dalamnya 
electronic book. 

b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun 
oleh pengajar matakuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan 
disebarluaskan kepada peserta kuliah, termasuk di dalamnya suplemen web 
(suplemen matakuliah melaluijaringan Internet). 

c. Modul adalah bahan ajar yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
pembelajaranjarakjauh yang didesain secara khusus. 

d. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi 
tata cara persiapan pelaksanaan, analisis data, dan pelaporan. Pedoman 
tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok staf pengajar yang menangani 
praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. 

e. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk 
menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu matakuliah 
untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah, termasuk di dalamnya 
adalah Computer Assisted Instruction (CAl). 

f. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang 
digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka 
meningkatkan pemahaman peserta kuliah tentang suatu fenomena. 

g. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi 
antara gambar dan suara digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan 
pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena. 

h. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan tutorial suatu 
matakuliah yang disusun dan ditulis oleh pengajar matakuliah atau oleh 
pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah. 
Termasuk di dalamnya Buku Pedoman Mata Kuliah (BPMK) untuk tutor. 

( 17) Menyampaikan orasi ilmiah adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum
forum kegiatan tradisi akademik seperti dies natalis, wisuda lulusan, dll. 

(I 8) Termasuk ke dalam pengertian menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi 
adalah menduduki jabatan sebagai: 
• Ketua Lembaga di lingkungan UT, angka kreditnya sama dengan 

Pembantu Rektor dan Dekan. 
• Kepala Pusat Penelitian di lingkungan UT, angka kreditnya sama dengan 

Pembantu Dekan 
• Ketua Jurusan di lingkungan UT, angka kreditnya sama dengan Ketua 

bagian/unit, seperti Unit Pengembangan Soal (UPS), dan Ketua 
Laboratori urn. 

• Ketua, Sekretaris Program Studi, dan Koordinator di UPBJJ-UT dan di 
Fakultas, angka kreditnya sama dengan Sekretaris Jurusan. 

(I 9) Yang berwenang membimbing do sen, baik pembimbing pencangkokan 
maupun pembimbing reguler, adalah mereka yang karena jabatan 
fungsionalnya lebih tinggi dan atau karena keahlian yang dimilikinya. 
Membimbing pencangkokan adalah kegiatan membimbing dosen yunior dari 
perguruan tinggi lain yang dicangkokkan pada UT oleh pembimbing dalam 
bidang ilmu yang sama. Sedangkan membimbing reguler adalah kegiatan 
membimbing dosen yunior oleh dosen senior dalam bidang ilmu yang sama di 
UT. 
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(20) Mclaksanakan kcgiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan 
penugasan dari lJT ke suatu perguruan tinggi lain untuk membimbing dosen 
yunior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama. 
Sedangkan melaksanakan kegiatan pencangkokan adalah mengikuti sebagai 
dosen peserta pencangkokan yang dikirim oleh UT ke suatu perguruan tinggi 
lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya. 

RfNCIAN KEGIATAN DOSEN UNSUR UTAMA TRIDHARMA PERGURUAN 
TINGGI: MELAKSANAKAN PENELITIAN 

Pasal17 

( 1) Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penclitian dan melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka 
kredit absolut. Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka 
kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui pcnilaian sejawat (peer 
review) berdasarkan mutu, sofistikasi, dan kemutakhiran. Sedangkan angka 
kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan, serta 
penunjang Tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut. 

(2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk: 
a. Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi 

pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. 
b. Buku referensi adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang 

substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. 

(3) Buku yang memenuhi syarat adalah buku yang memenuhi kriteria sebagai 
berikut. 
a. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format 

UNESCO). 
b. Ukuran adalah 15,5 x23 em. 
c. Harus memiliki International Standard Of Book Numbering System (ISBN). 
d. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi. 
e. lsi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. 

(4) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam majalah 
ilmiah: 
a. Majalah ilmiah internasional adalah majalah ilmiah yang terbit pada negara 

lain yang memiliki reputasi yang tidak diragukan atau majalah ilmiah 
nasional terakreditasi yang menurut penilaian Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi disamakan dengan majalah ilmiah intemasional. 

b. Majalah ilmiah nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang 
disamping memenuhi kriteria sebagai majalah ilmiah nasional, juga 
mendapat akreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang daya 
lakunya 3 (tiga) tahun sehingga suatu majalah ilmiah yang terakreditasi 
pada suatu tahun dapat saja tidak terakreditasi pada tahun berikutnya, 
sangat tergantung hasil penilaian dari Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi yang kemudian ditetapkan dalam suatu Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi. 

16 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



c. Majalah ilmiah nasional tidak terakreditasi adalah majalah ilmiah yang 
memenuhi kriteria sebagai berikut. 
I) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian 

ilmiah dan atau konsep ilmiah dan disiplin ilmu tertentu. 
2) Ditujukan kepada masyarakat ilmiahlpeneliti yang mempunyai 

disiplin-disiplin keilmuan yang relevan. 
3) Diterbitkan oleh Badan ilmiah/organisasi/perguruan tinggi dengan 

unit-unitnya. 
4) Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya. 
5) Mempunyai International Standard of Serial Number (ISSN). 
6) Diedarkan secara nasional. 

(5) Pada suatu majalah dapat memuat beberapa artikel ilmiah dari penulis yang 
sama dan angka kreditnya dihitung per artikel ilmiah, dan bukan per majalah 
ilmiah. 

(6) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan melalui seminar: 
a. Disajikan yakni disajikan secara tertulis dalam bentuk makalah. 
b. Poster yakni rancangan atau desain yang difungsikan untuk 

mempublikasikan sebuah kegiatan tertentu dan atau mempromosikan suatu 
hasil karya dengan sentuhan audio visual yang menarik dan original. 

c. Sirkulasi (circulated paper) yakni makalah yang diedarkan pada saat 
seminar nasional dan internasional. 

(7) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan dalam koran/majalah 
populer/majalah umum sebagai suatu tulisan ilmiah populer. 

(8) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan dan tersimpan 
di perpustakaan perguruan tinggi setelah mendapat rekomendasi dari seorang 
Guru besar atau pakar di bidangnya. 

(9) Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur 
buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya 
yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. 

(1 0) Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan ~diting terhadap isi 
buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan 
diterbitkan, serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku. 

( ll) 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: 
a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptalhak intelektual dari 

badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional. 
b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak ciptalhak intelektual dari badan 

atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional. 

( 12) Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang 
sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat hak 
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paten, tetapi penilaian teman sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya 
yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat: 
a. Intemasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas 

untuk tingkat internasional. 
b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas 

untuk tingkat nasional. 
c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk 

tingkat daerah/lokal. 

(13) Membuat rancangan dan karya seni monumental/scni pertunjukan adalah 
rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni 
monumental/seni pertunjukan. Termasuk ke dalam pengertian ini adalah karya 
desain. 
a. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni 

yang mempunyai nilai abadi/berlaku sepanjang zaman yang pcnilaiannya 
tidak saja pada 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. 

b. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni mumi 
yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti: seni patung, seni lukis, seni 
pahat, seni keramik, seni fotografi, dll. 

c. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang 
mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti: 
membuat keranjang, kukusan, mainan anak, dll. 

d. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni 
yang dalam penikmatannya melalui pertunjukan, seperti: seni karawitan, 
musik, tari, pedalangan, teatcr, dll. 

e. Karya desain adalab bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada 
benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti 
desain komunikasi visual/dcsain grafis, desain produk, dcsain interior, 
desain industri tekstil, dll. 

( 14) Karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah 
pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh para pakar 
sastra ataupun seniman serta mt~mpunyai nilai originalitas yang tinggi. 

RINCIAN KEGIAT AN DOSEN UNSUR UT AMA TRIDHARMA PERGURUAN 
TINGGI: MELAKSANAKAN PENGABDIAN KEP ADA MASY ARAKA T 

Pasall8 

( 1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahlpejabat negara yang 
harus dibebaskan dari jabatan organiknya seperti: presiden, wakil presiden, 
anggota DPR dan anggota DPRD, anggota BPK, ketualwakil ketualketua muda 
dan hakim Mahkamah Agung. anggota DPA, menteri, kepala perwakilan RI di 
luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa 
penuh, gubernur KDH Tk. l, wakil kepala daerah Tk. I, bupati/wa!i kotamadya 
kepala daerah Tk. II, wakil kepala daerah Tk. II, dan pejabat lain yang ditetapkan 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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(2) 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. 

(3) Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada masyarakat, baik sesuai 
dengan bidang ilmunya maupun di luar bidang ilmunya. 

( 4) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan adalah memberik;m 
konsultasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik berdasarkan 
keahlian yang dimiliki, penugasan dari lembaga perguruan tinggi atau 
berdasarkan fungsi jabatan. 

(5) 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 di Iuar 
bidang ilmunya yang tidak dipublikasikan. 

RINCIAN KEGIAT AN DOSEN UNSUR PENUNJANG 
TUG AS POKOK DOSEN 

Pasall9 

(I) Tennasuk ke dalam pengertian menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada 
perguruan tinggi adalah ketua, sekretaris, dan anggota senat fakultas/UT serta 
mitra bestari (reviewer) pada jumal ilmiah yang terakreditasi oleh Ditjen Dikti 
atau majalah ilmiah yang memiliki ISSN. 

(2) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi tidak 
ditentukan batas minimal dan maksimal karena nilai butir kegiatan/angka kredit 
yang diberikan bukan per kegiatan melainkan kegiatan-kegia1.an selarna 1 (satu) 
tahun. 

(3) Menjadi anggota panitialbadan pada lembaga pemerintah, angka kreditnya 
dihitung per-kepanitiaan dan bukan per tahun. 

( 4) Menjadi anggota organisasi profesi, angka kreditnya dihitung per tahun. 

(4) Mewakili UT/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga, angka 
kreditnya dihitung per-kepanitiaan dan bukan per tahun. 

(6) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan intemasional, angka kreditnya 
dihitung per tahun dan bukan per-kepanitiaan. 

(7) Berperan serta aktif dalarn perternuan ilrniah, angka kreditnya dihitung per 
pcrtemuan ilmiah (per kegiatan). 
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(8) Mendapat tanda jasa1penghargaan antara lain sepcrti: Satya Lencana Karyasatya 
Bintang Jasa, bintang Maha Putra, hadiah Pendidikan, hadiah Ilmu Pengetahuan, 
hadiah Seni, hadiah pengabdian, dll. 

(9) Menu lis buku pelajaran SL T A ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara 
nasional adalah menghasilkan buku pclajaran SL TA ke bawah yang mcmiliki 
International Standard of Books Numbering system (ISBN). 

(1 0) Mempunyai prestasi dibidang olahraga/humaniora adalah prestasi yang 
dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau medali baik tingkat 
Internasional, Nasional, maupun Daerah. 

(11) Melaksanakan kegiatan supervisi adalah melakukan kegiatan ujian sebagai 
panitia (penanggungjawab tempat/lokasi ujian, pengawas, dan pemantau), angka 
kredit dinilai per kegiatan. 

( 12) Pemetaan soal adalah kegiatan menetapkan proporsi soal dan keterwakilan 
menurut karakteristik soal, angka kredit dinilai per kegiatan. 

( 13) Finalisasi soal adalah pemeriksaan dan perbaikan akhir terhadap naskah yang 
akan diujikan untuk ujian, angka kredit dinilai per matakuliah. 

(14) Memproses alih kredit adalah kegiatan memberikan penilaian dan pengakuan 
terhadap ;natakuliah yang diusulkan oleh mahasiswa untuk digunakan dalam 
mengikuti program studi di UT, angka kredit dinilai per semester. 

( 15) Memproses yudisium adalah pemeriksaan atas kecukupan persyaratan akademik 
dan administrasi untuk menentukan kelulusan mahasiswa, angka kredit dinilai 
per semester. 

( 16) Melaksanakan pemeliharaan sistem komputer/server, angka kredit dinilai per 
semester. 

(17) Membuat desain diseminasi karya ilmiah/informasi dalam media cetak non 
cetak, angka kredit dinilai per produk. 

( 18) Menjadi penanggung jawab/pengelola situs WEB, angka kredit dinilai per 
semester. 

B A B VIII 
PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN SENAT 

Pas~ll 20 

(1) Pengangkatan/kenaikan jabatan ke Asisten Ahli dan Lektor harus mendapat 
pertimbangan Senat Fakultas/TPAK-F. 

(2) Pengangkatanlkenaikan jabatan ke Lektor Kepala harus mendapat pertimbangan 
Senat Universitas Terbuka dan kenaikan jabatan ke Guru Besar harus mendapat 
persetujuan Senat Universitas Tcrbuka. 
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(3) Aspek yang harus dinilai dalam rangka pembcrian pertimbangan atau persetujuan 
adalah integritas, kine~ja, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata 
krama dalam kehidupan kampus dcngan penjabaran sebagai berikut. 
a. lntcgritas adalah kepribadian yang utuh yang memiliki moralitas yang tinggi 

sebagai manusia yang beradab dalam kehidupan secara umum; 
b. Kinerja adalah prestasi yang diperoleh yang ditunjukkan melalui 

keberhasilannya dalam proses belajar mengajar yang berimplikasi kepada 
keberhasilan mahasiswa dalam mutu dan ketepatan menyelesaikan studi 
untuk mata kuliah ybs.; 

c. Tanggung jawab adalah kedisiplinan yang tinggi baik dari aspek waktu 
maupun kerja dalam melaksanakan tugas Tridharma yang diemban. 

(4) Pertimbangan atau persetujuan senat, diberikan melalui rapat senat yang 
dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Senat yang dibuat menurut contoh pada 
Lampiran 12 Keputusan ini. 

(5) Tata cara rapat senat mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Statuta 
Universitas Terbuka. 

BAB IX 
LAIN-LAIN 

Pasal 21 

(I) Berkas angka kredit yang diusulkan sejak I Januari sampai dengan 17 Oktober 
2001, cara penilaiannya dengan menggunakan Kepmendiknas Nomor 074/U/200; 

(2) Kegiatan akademik dan karya ilmiah yang dihasilkan sebelum tanggal I Januari 
2001 harus di nilai dengan ketentuan lama yakni Keputusan Rektor Universitas 
Terbuka Nomor 1 09/PT45/KEP/l992 tanggal 28 Agustus 1992; 

(3) Ha1-ha11ain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan 
tersendiri. 

(4) Dengan berlakunya Keputusan 101, Keputusan Rektor UT Nomor 
2448/J31/KEP/2001 dinyatakan tidak berlaku; 

(5) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 
tanggal 17 Oktober 2001. 

Jakarta 
3 Juni 2002 
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LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/J31/KEP/2002 
TANGGAL: 3 Juni 2002 

DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABA TAN FUNGSIONAL DOS EN 

TANGGAL PENILAIAN: TANGGAL ................................ s/d TANGGAL .............................. . 

I KETERANGANPERORANGAN 
1 Nama 
2 NIP 
3 Nomor Seri Karpeg 
4 TemJ>at dan Tanggal Lahir 
5 Jenis Kelamin 
6 Pendidikan Tertinggi 
7 Pangkat dan Golongan Ruang!TMT 
8 Jabatan Fungsionai/TMT 
9 F akultas/ J urusan 

10 Masa Kerja lLAMA 
I BARU .. 

11 Unit Kerja 

II UN SUR YANG DINILAI 
Angka Kredit Menurut 

NO UNSUR DAN SUB UNSUR Universitas Terbuka Tim Penilai 
Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. UNSUR UTAMA 

A PENDIDIKAN 
a 1. Mengikuti pendidikan sekolah dan 

memperoleh gelar/sebutan/ ijasah/akta 

b 2. Mengikuti pendidikan sekolah dan 
memperoleh gelar/sebutan/ ijasah/<Jkta 
tambahan yang setingkat atau lebih tinggi 
di luar bidang ilmunya. 

c 3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan 
fungsional dosen dan memperoleh Surat 
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 
(STTPP) 

JUMLAH 
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NO 

1 
B 

JUMLAH 

JUMLAH 

---------

UNSUR DAN SUB UNS 

----------------------------
2 ·----- -----

TRIDHARMA PERGURUAN TING 

a 

b 

c 

--

----------------· 
MELAKSANAKAN PENDID 
PENGAJARAN -----
( 1) Memberi kuliah/ tutoriallp enataran/ 

evaluasi pelatihan dan melakukan • --- -------------

-

(2) Menyelenggarakan kegiat· an pendidikan 
kel/studio laboratoriurn praktek beng 

dan praktek Iapan~---
(3) Membimbing seminar 

---
(4) Membimbing Kuliah Kerj a Nyata 

(5) 

(6) 

(7) 

~KKN2/ PPLIPKM/Pr~lti kl Praktikurn 
Membimbing pembuatan 
Tesis/Skripsi/La12o~an/ Ka 

Disertasi/ 

1)'~~~1~-
B akhir 
PLIPKM) 

Bertugas dalam panitia EH 
(Disertasi/ Tesis/Skripsi/P 
sebagai penguji _ 
Membina kegiatan kemaha siswaan/ 

---~-----

--- c----·--r-----1 

·-f-------+-------1 

---- ----- -----+--- -+----! 

~------- ---·-· 
Pembimbing Akademjll,P ------- --------f---+-----

(8) Membimbing rnahasiswa d alam rangka 
studi lanjutan di lingkunga n Universitas 
Terbuka -----

(9) Membuat/menulis materi a jar di 
rbuka ___ lingkungan Universitas Te 

ah (10) Menyampaikan orasi ilmi' 
(11) Menduduki jabatan pimpi nan di 

Universitas Terbuka -------
(12) Membimbing dosen 

---+-----

------------ ------------------ -----+-----1 

-----·---- --· --------- ·-- ------ ----------
(13) Melaksanakan kegiatan de tasering dan 

pencangkokan dosen ---------

--
MELAKSANAKAN PENELI TIAN 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

Menghasilkan karya ilmiah 
Menerjemahkanl menyadu r buku/karya 
i1miah 
Mengedit/menyunting kary a ilmiah 

arya Membuat rancangan dan k 
teknologi l'ang dipatenkan 
Membuat rancangan dan k arya 
tekno1ogi, Rancangan, dan 
Monumental!Seni/ Pertunj 
Sastra 

-----

Karya seni 
ukan/Karya 

MELAKSANAKANPENGAB DIAN 
KEPADA MASYARAKAT 
(!) Menduduki jabatan pimpin an pacta 

abat Negara 
jabatan 

lembaga pemerintahan!pej 
yang harus dibebaskan dari 
organiknl'a 

----- ---------1------t----l 

-·------ -------- ------1-------- ----

----i------t-----1 

-- ------------ - ·------- --------f-------t-------j 

... --·--· ----------- --------- ----------------+----1 

.. L ----- ------- ----- ---------- ___ .....J_ ___ __j 
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Angka Kredit Menurut 
NO UNSUR DAN SUB UNSUR Universitas Terbuka Tim Penilai 

Lama Baru Jumlah Lama Baru Jumlah -- ---------- -------1---
1 2 3 4 5 6 7 8 ----·------.-----

(2) Melaksanakan pengembangan hasil 
pendidikan dan penclitian yang dapat 
dimanfaatkan _s>ieh masyarakat 

(3) Memberi latihan/ penyuluhan/penataran/ 
ceramah ~ada masyarakat 

(4) Memberi pelayanan kepada masyarakat 
atau kegiatan lain yang menunjang 
pelaksanaan tugas umum pemerintahan 
dan rembangunan 

JUMLAH 

II UNSUR PENUNJANG 
PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN 
(I) Menjadi anggota dalam suatu Panitia/ 

Badan rada Universitas 
(2) Menjadi anggota Panitia/Badan pada 

lembaga remerintah 
-

(3) Menjadi anggota organisasi profesi 
(4) Mewakili Universitas Terbuka/Lembaga 

Pemerintah duduk dalam Panitia Antar 
Lembaga 

(5) Menjadi anggota delegasi Nasional ke 
pertemuan lnternasional 

(6) Berperan serta aktif dalam pertemuan 
ilmiah 

(7) Mendapat tanda jasa/penghargaa~1 
(8) Menu lis buku pelajaran SL T A ke bawah 

yang diterbitkan dan diedarkan secara 
Nasional 

(9) Mempunyai prestasi di bidang olah raga/ 
Humaniora 

( 1 0) Melaksanakan kegiatan Supervisi 
( 11) Pemetaan Soal 
(12) Finalisasi Soal 

-
(13) Memproses Alih Kredit 
(14) Memproses Yudisium 
(15) Melaksanakan pemeliharaan sistem 

komruter/server 
(16) Membuat desain diseminasi karya 

ilmiah/informasi dalam media cetak dan 
non-cetak 

( 17) Menjadi penanggung jawab/pengelola 
situs WEB -

JUMLAH 
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.----~-- ---------·-·-----·--- ---- --- --- -- ---· .. ·------ -------------------------------------
III BAHAN YANG DINILAI 

Jakarta, ....................................................... .. 
Dekan 

NIP. 

IV PENDAPAT TIM PENILAIPUSAT·---------------------------

UNIVERSIT AS TERBUKA 

Jakarta, ............................................... . 

Ketua Tim Penilai Jabatan dosen 
Universitas Terbuka 

------------------
NIP. 

~-----------------------------------------------------------J 
Keterangan: 
Coret yang tidak perlu 
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FORMAT: 
SURATPERNYATAAN 
MELAKSANAKAN KEGIATAN 
PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/131/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

SURA T PERNY AT AAN 
MELAKSANAKAN KEGIAT AN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Unit Kerja 

menyatakan bahwa 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Jabatan Fungsional 
Unit Ke1ja 

telah melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai berikut. 

NO 
KEGIAT AN PENDIDIKAN TEMP AT/ 

TANGGAL 
JUMLAH KETERANGAN/ 

DAN PENGAJARAN INSTANSI ANGKA KREDIT BTJKTI FISIK 
I 2 3 4 5 6 

I -------
2 
~-

4 
5 dan seterusnya 

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya . 

.Jakarta, ........................................................ . 
Dekan ...................................................... .. 

Catatan: NIP .......................................... . 
I. Dibuat per semester 
2. Ditandatangani oleh Dekan 
3. Dilampirkan Surat Penugasan tersebut di atas 
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FORMAT: 
SURA T PERNY AT AAN MELAKSANAKAN 
KEGIA TAN PENELITIAN 

~ ~ N PI 

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/J31/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

DAFT AR KEGIAT AN PENELITIAN 

PEGA W AI NEGERI SIPIL YANG DINILAI 
1. Nama 
2. NIP 
3. Jabatan Fungsional 
4. Unit Kerja 

SUB UNSUR ANGKA KREDIT MENURUT I 

NO NAMA JUDUL KARY A ILMIAH (UNSUR)* NILA1 
TIM PENILA1 I KETERANGAN/ I 

ANGKA KREDIT 
FAKULTAS UN IVERS IT AS I BUKTI FISIK I 

TERBUKA I 

1 2 I 3 4 5 6 l 
, I I 

I I 

! 
' 

I 
i 

12 I I I I 

I i ' i 

3 I I 
I 

I 
I 

14 Dan seterusnya I 
I 

Jakarta, .............. . 

Ketua Tim Angka Kredit Universitas Terbuka, 

*Catatan: NIP. 

Dilampirkan bukti-bukti karya ilmiah ybs. 
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FORMAT: LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN REKTOR UN IVERS IT AS TERBUKA 
SURAT PERNYATAAN 
MELAKSANAKAN KEGIAT AN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

NOMOR : 090/131/KEP/2002 
TANGGAL : 3 Juni 2002 

SURA T PERNY AT AAN 
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Unit Kerja 

menyatakan bahwa 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Jabatan Fungsional 
Unit Kerja 

telah melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut. 

KEGIATAN PENGABIDAN TEMP AT/ 
NO 

KEPADA MAYARAKAT 
BENTUK 

INSTANSI 
TANGGAL 

I 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
5 dan seterusnya 

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

JUMLAH 
ANGKA 
KREDIT 

6 

KETE-
RANG AN 

7 

Jakarta, ......................................................... . 
Dekan ....................................................... . 

Catatan: NIP ......................................... .. 
1. Dibuat per semester 
2. Ditandatangani olch Dekan 
3. Dilampirkan Surat Pcnugasan terse but di atas 
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FORMAT: 
SURA T PERNY AT AAN 
MELAKSANAKAN KEGIAT AN 
PENUNJANG TRI DHARMA 
PERGURUAN TINGGI 

LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/131/KEP/2002 
TANGGAL : 3 Juni 2002 

SURAT PERNY AT AAN 
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENUN.JANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI 

Yang bertandc:. tangan di bawah ini 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Unit Kerja 

menyatakan bahwa 

Nama 
NIP 
Pangkat/Golongan Ruang 
Jabat'ln Fungsional 
Unit Kerja 

telah melakukan kegiatan penunjang Tridham1a Perguruan Tinggi sebagai berikut. 

r--- ·-
JUMLAH 
ANOKA 
KREDIT 

KETE~ I KEGIATAN PENU 

I 
NO 

TJU DHARMA 

II ------
2 

~- -·---··---· 
1 

NJANG KEDUDUKAN/ 
PT* TINGKAT 

··--·-----> ···--

6 
--~NG~~~ 

7 

----
2 ------
3 

---~------

4 
··-

5 - dan seterusnya 

Demikian perr yataan ini dibuat untuk dapat dipcrgunakan sebagaimana mestinya. 

Jakarta, ......................................................... . 
Dekan ...................................................... . 

*Catatan: NIP .............................................................. . 
1. Dibuat per semester 
2. Ditandata1gani oleh Pejabat yang berwenang 
3. Dilampirkan Surat Penugasan tersebut di atas 
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LAMPI RAN 6 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 

H a 1 Permohonan/usul Penetapan Angka 
Kredit Jabatan Dosen 

Yth. Dckan Fakultas ... 
Universitas Terbuka 

NOMOR 090/J31/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

Dengan ini kami ajukan permohonan/usul penctapan angka kredit bagi pengangkatan/kenaikan'J dalam 
jabatan dosen di lingkungan Fakultas .... 

Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan 
I. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Dosen **) 
2. Surat Pemyataan Melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran beserta bukti-buktinya''J, 
3. Surat Pemyataan Melaksanakan Kegiatan Penelitian beserta bukti-buktinya''l, 
4. Surat Pemyataan Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat beserta bukti

buktinya''l, 
5. Surat Pemyataan Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi beserta bukti-

buktinya''l, 
6. Salinan sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir, 
7. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Dosen, 
8. Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir, 

Atas penyelesaian permohonan/usul ini, kami sampaikan terima kasih. 

Mengetahui'''l, Pemohon, 

NIP. NIP. 

Catatan: 
') coret yang tidak perlu 
") contoh fom1at seperti pada Lampiran I, 2, 3, 4, dan 5 
•••) Ketua Jurusan bagi dosen di UT Pusat , Kepala UPBJJ-UT 

bagi dosen di UPBJJ-UT, dan Kepala Unit bagi dosen yang berada 
di Juar Fakultas dan UPBJJ-UT. 
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FORMAT: LAMPIH.AN 7: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
PENETAPAl\ ANOKA KREDIT NOMOR : 0901131/KEP/2002 

T ANGGAL : 3 Juni 2002 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

MASA PENfLAIAN: TANGGAL ................................. s/d TANGGAL ............................. . 
----------------- -------------

I KETERANGAN PERORANGAN 
- --~· 

I Nama 
---- ··- -------- ----·· ------------·----------1 

..... --------- ----·----·--·---·------·-····-·---·-
2 NIP - ------------------------------------------
3 Nom<'r Seri_ Karpeg 

·- -----
4 

------------·--·-----·--·-···-----------1 
Tampat dan Tanggal Lahir 

-~---------- ----------- ----- --·· -· ..... -···-- ·····- -· --------------- ---------
5 Jenis Kelamin - -· 

6 Pendidikan Tertinggi ... 

7 Pangkat dan Golongan Ruang/TMT 
8 Jabat1m Fungsional/TMT -- -
9 Fakultas/Jurusan 

-------------------··------··-------------1 

------------------·--·--·---------i 

-------------------------1 
---·---------------------------1 

'LAMA 
-- --

10 Masa Kerja Golongan .. 
BARU ------

11 Unit Kerja ----~--

------- ·-------·---------1 
---------------·------------
-------------- --·---------------1 

-·-·--· ---------· ,-----··------------

II PENETAPAN ANGKA KREDIT L AMA BARU JUMLAH 

I UNSURUTAMA 
. t--··- --t------- _ DIG_l!!:l~KAN LEBIHAN 

Melaksanakan pendirlikan dan pengajaran 
·--~------

a 
------··-

b ~lelaksanakan penelitian 

------ ·-----------------·· r------------- --r--·----

------- ·---··-·----· -·---- ·------ -·-- .. f---------

·-
c Melaksanakan pengabdian pada masJ::arakat 

-------- ···-------·----+--------1 

Jumlah 
-- ····-----

II UNSUR PENUNJANG 
---···--· 

Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen -- ----- ·------ ------ --··- ..... .. . . . .. --- -----~--
Jumlah --------

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR 
PENUNJANG -------

III DAPAT DIANGKAT DALAM JAl3ATAN DOSEN .... ................ 
DMK ................................................... TMT . .............................. 

Kepada 
Alamat 

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

Tembusan disampikan dengan hormat kepada: 
1. Dekan Fdwltas dari dosen ybs. 
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
3. Sekretaris Tim Penilai ybs. 

------------·-·-···--·----------------·-- ------------....! 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

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

( .................................................................. ······. ········· .) 

4. Pertinggz.I pada pejabat yang menetapkan angka kredit tersebut 
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1"' ......... J. 'f .1 '-" J. ... '\.JJV<~.J &I .. --.....,..'-~~-

TANGGAL 3 Juni 2002 

BAGAN PROSEDUR PENGAJUAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL UT 
max 3 minggu 

~ 
Max 3 
min!?2U 

·Max 3 minggu 

I TPAK UT I Sen at 

r ___ TT __ _ r--t_ -- _l_- -~ 
I 
I 
I 

Sekrt. Sekrt. : :\-lax I 

Max 4 ming!?u .... } 
mztx 6 mim:gu•••J 

Max2 
minggu 

+ Jurus~**) 
+ Ka. L'nit 

Sekrt. TP AKF : Max I 
minegu 

Max I 
minggu 

.------------------~ 

: Sekrt. TPAKU : 

Max 1 
m1nggu 

TPAKU 
(Kepeg.) 

~---r---r---~ 

AA L 

TPAKU : minggu 

I 
(Kepeg.) 

~-- T- ---r -- -~ 

LK GB 

I ... I ... ' 
'---.,..---,----' ------~:----~~~:_~-c~::~ _____ : ... ------1 ... ~ 

+ Ka.CPI3JJ -------~'tA 
REKTOR 
PR I, PR II ( ma-...:? :c1ine2u) 

Max 2 min22:u _j 
----- t(dak 

Keterangan : 

tidak 

Max2 
minggu YA 

YA 

LK dan Gl3 

r--------J----------1 
: Sekrt. TPAKU melalui 1 

: Bag.Kepeg. 
I 
I 

I. Waktu maksimal yang diperlukan untuk keseluruhan proses adalah 13/17 minggu untuk Lektor ke bawah dan 18/22 minggu untuk Lek<or Kepala ke atas 
2. AA = Asisten Ahli, L=Lektor, LK=Lek'1or K.:pala, GB =Guru Besar 
3. ") Scnat UT mcr.unjuk TPAKU sebagai penilai 

4. **) termasuk dokumen hasil penilaian kualitatif sesuai rambu-rambu dan format baku 

5. •••)untuk dokumen yang memerlukan peni1aian ulang waktu minimal adalah 6 minggu 

6. •**•~ntuk dokumen yang dapat langsung diputuskan wak"tu maksimalnya adalah 4 minggu 

7. Keperluan penilaian ulamg didasarkan pad a deviasi angka kredit an tar penilai :::;15%. jika deviasi > 15% maka waktu penilaian 2 minggu 

8. l-bsil pcnilaiar. TP.·\ KU diberikan kepada yang bers::mgkntan Apabila pengusul (SA) berkebcra!il!l terhadap hz:sil pc:ni\aian. yang hersangukutan dapat mcngajukan surat 
kt:beratan kepada Ketua TPAK UT. Surat keberatan diajukan t!alam waktu waktu satu rninggu dari saat hasil p.:ni!aian diumu:nkan. 

Max I 
minggu 
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LAMPIRAN 9 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/J31/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG, DAN TANGGUNG JA WAB 
JABATAN DOSEN UNIVERSITAS TERBUKA - ;-----··-·-

NO JAB 
SJ/DIPLOMA S2 S3 

B.a B.b B.c B.a B.b 
--

B.c B.a B.b B.c 
ATAN 

.. --· 
1 Asiste 

-

2 Lekto1 

M M M i:)_ (-) _(-) (-) H _(-:2_ __ ----
M M M B M M (-2 (-) l:l .. !---............. --- _., ___ 

:--· M M M M M M B M M "'!------··- () --r----
(:l 

--
M M M G .. _ r-~- __ u _G.__ . - ······-·----··· ----
M M M D M M B M M 

nAhli Sl/DIV -- ·----------·-· 
·---- -- ~?i~:l _______ _ 

S3/SP.II 
-----~·- -------~-------------

SI/DIV 
-----------------.----------·-----···--------

------- __ S2/Sp:L _________ _ 

3 LektOJ 
M M M M M M B M M ·----· ---t-- M ( -) (-) (-) M M H (-) (-) .,,_. 

S3/SP.Il 
· Ke.e_~!~. Sl/DIV __________ _ 

4 Guru 1 

l 

M M M M M M B M M - ·----·- ··-. M--t----r--:----
M M M M M M M M - -·-----

M M M M M M M M M 

-· ------------··· I 

---=rj~~jL==~= 
;.,.~- H~HL_ 

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB 
DAL,~M~GIATAN ~IMBIN_9~~-PEMBUATAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI 

NO JAB, \TAN PENDIDIKAN SKRIPSI TESIS DISERTASI 
1 Asister 

-· --r-----
B {-2 _i-) 1 Ahli Sl/DJV 

M B (-) -- -- j--

M M B 

S2/Sp.I -------+---,.:_,_ __________ __ 
S3/SP.II 

. - --
2 Lektor M H (-2 --- --

Sl/DIV 

M M _i-) ------------ -~~Sp.l ----------
S3/SP.Il M M B 

3 Lektor 
------t----------

tl M {-2 
M M B ---- -- f--
M M M - --L4 Guru .II M M M -- ·-
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LAMP IRAN 10 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/J31/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

RINCIAN KEG IAT AN DOS EN DAN ANGKA KREDITNY A 

ANOKA 
UN SUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KREDIT KETERANGAN 

MAKS ---· 
(2) (3) (4) (5) (6) 

UNSUR UTAMA 

PENDIDIKAN I. Mengikuti pendidikan a. Doktor (S3)/Spesialis II 150 Untuk gelar 
Sekolah dan memper- b. Magister {S221SEesialis I 100 kedua 
oleh gelar/sebutan/ c. Sarjana (S 1 )/Diploma IV 75 
ij_asahlakta 

2. Mengikuti pendidikan a. Doktor (S3)/Spesialis II 15 untuk gelar 
sekolah dan memper- b. Magister (S2)/Spesialis I 10 tambahan 
oleh gelar/ sebutan/ c. Sarjana (S 1 )/Diploma IV 5 
ijasah/akta tambahan 
yang setingkat atau 
lebih tinggi di luar 
bidang ilmunya. 

3. Mengikuti pendidikan a. Lamanya lebih dari 960 jam 15 perhitungan 
dan pelatihan fungsio- b. Lamanya antara 641-960 jam 9 jam dapat di-
nal dosen dan mem- c. Lamanya antara 481-649 jam 6 lihat dari 
Peroleh Sural Tanda d. Lamanya antara 161-480jam. 3 jumlah hari 
Tamat Pendidikan dan e. Lamanya antara 81-160 jam 2 (1 hari = 8 jam) 

________ Pelatihan (STTPP) f. Lamanya antara 30-80 jam 1 
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 
a. Melaksanakan I. Memberi kuliah/ l) Memberi tutoriaVmem-bantu 

pendidikan tutoriallpenataran/ memberi tutorial: 
Dan pengajar- pelatihan dan (1) Tatap muka, tiap SKS 12 SKS setara 
an melakukan evaluasi maks 12 SKS untuk dengan 4 MK, 

(waktu pemberian matakuliah yang sisanya masuk 
kuliah di Iuar UT harus berbeda per semester penunjang 
disertai bukti ijin dari 
Dekan/Rektor UT). 

i. Asisten Ahli ke atas 
untuk 

f---· 
• 1 0 SKS Eertama 0,5 

• 2 sks berikutnya 0,25 
ii. Lektor ke atas untuk 

• 1 0 sks pertama 
1 

• 2 sks berikutnya 0,5 
(2) siaran TV, tiap program 0,5 Hanya sebagai 

berdurasi 30 menit Nara sumber 
(3) siaran radio, tiap 0,5 

program berdurasi 30 
men it 

(4) tertulis, tiap mataku1iah 2 
per semester 

(5) e1ektronik, per semester 2 Bukti berupa SK 
penugasan dan 
bahan inisiasi 
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------- --~---------------- -AN-:-:-:-G-;o;JK;-:A-:--.---------, 

UN SUR SUB UNSUR 

(3) 

~-+-- -----------------

BUTIR KEGIA TAN KREDIT KETERANGAN 

-------------------------~- __ MAKS __ _ __ 
_______ _ill____________ (5) (6) 

2) Memberi penataran/pela- 0,25 
tihan, tiap topik !atar~---r----,-- ----

3) Menulis soal evaluasi hasil 
belajar (EHB) tiap 
matakuliah: -----
(I) tiap perangkat/set soal 

untuk ujian akhir 
semester (UAS)/tugas 

----,-- ma_~~}!ii_TM) ______________ _ 
(2) tiap I 0 butir soal 0,2 

UAS/TM pilihan 
berganda atau I butir 

r---~ ___ soal ujian/TM urai_~_l_ _____ _ 
(3) tiap perangkat soal uj ian I ,5 

--~ komprehe1_1sif (UK_Tl __ 
4) Menelaah soal baru dan 

merevisi soal EHB, tiap 
matakuliah tiap perangkat: 
(!) UAS/TM 

I-----'(--'2L_l;JK~I _______ _ 
5) Merakit soal evaluasi /tugas, 

tiap matakuliah tiap 
perangkat tiap semester: 
(I) UAS/TM 

e----_ ___,_(2-'-) __ ':f_!(_~-------- ---------
6) Memeriksa hasil Evaluasi 

test/tugas uraian, tiap 
matakuliah tiap semester: 
(I) UAS/TM 

____ J22 _Y_'SI_ _________ _ 

0,5 
0,75 -------

0,5 
~75 __ 

0,75 
I -----------

7) Memcriksa hasil evaluasi tcs 
objektif, tiap matakuliah tiap 

0,5 Tcrmasuk 

semester --------------------- ---------- -----------
8) Mernbuat/menelaah/ 

analisis pola 
jawaban 
Tennasuk 

mernperbaiki kisi-kisi EHB, memetakan soal 
tiap matakuliah: 
(I) UAS/TM 

___ Ql_ UK'! _______________ _ 
9) Melakukan analisis butir 

soal EHB tiap matakuliah 

0,5 
0,75 --------
0,5 

___ tiap~~!lle~ter ___________________ _ 
I 0) Melakukan penetapan 0,25 

kategori Grade, per semester / 
------------------------------------------ ------ ----------------· 
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ANGKA 
UN SUR SUB UNSUR BUTlR KEGlATAN KREDIT KHERANGAN 

MAKS 
t-·~-

~· _____ (?]_ ___ {3) (4) (5).:. (6) 
2. Menyelenggarakan I) Menu lis panduan 1,5' 

kegiatan pendidikan praktiklpraktikum untuk 

laboratorium praktek setiap matakuliah (3-6 

bengkeVstudio dan 
percobaan), maksimum 12 
SKS untuk matakuliah yang 

praktek lapangan berbeda per semester 
2) Membuat/merancang 2 

instrumen laboratorium 
(software) tiap program 

J) Menciptakanlmerakit ins- 2 
trumen laboratorium 
(hardware) tiap instrumen. 

4) Memberikan asistensi 
praktikum tiap matakuliah/ 

0,5 

semester. 
3. Membimbing seminar a. tiap semester untuk mahasiswa 0,5 

lebih kecil atau sama dengan 5 
b. tiap semester untuk mahasiswa I 

lebih besar dari 5 
·---~ 

4. Membimbing Kuliah Tiap semester I 
Kerja Nyata (KKN)/ 
PPL/PKM/Praktik/ 
Praktikum 

5. Membimbing pem- a. Membimbing: 
buatan Disertasi/ I) Disertasi, tiap semester, tiap 
Tesis/Skripsi/Laporan/ judul 
Karya Ilmiah (I) Pembimbing 8 

(2) Pembimbing Pendam2ing 6 
2) Tesis, tiap semester, tiap 

judul 
(1) Pembimbing 3 

. (2) Pembimbing Pendamping 2 
3) Skripsi, tiap semester, tiap 

judul 
(I) Pembimbing I 
(2) Pembimbing Pendamping 0,5 

4) Laporan akhir studi, tiap 0,5 
judul 

51 Laporan PPL/PKM 0,5 
b. Menelaah proposal/laporanl 0,25 Termasuk 

karya ilmiah, tiap judul makalah tugas 
akhir tambahan 

6. Bertugas dalarn panitia a. Ketua Penguji, tiap ujian 1 Maksimal4 
ujian akhir (Disertasi/ b. Anggota Penguji, tiap ujian 0,5 kali rnenguji per 
Tesis/Skripsi) sebagai semester 
penguji termasuk 

menguji PKM 
7. Membina kegiatan ke- Tiap semester 2 Bukti berupa SK 

mahasiswaan!Pembim penugasan 
bing Akademik (P A) 
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~ 
C=ill= 
I 

! 
-- --- ANOKA -------------l 

SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN 
------------ ----~---------* (3) -

_ _ill_ _________ 
Membimbing mahasis Tiap semester 

I wa dalam rangka studi 
lanjutan 

I-- --r----- ----------------
9. Mengembangkan! a. Pengembangan program studi 

menulis materi ajar dan lanjutan 
Untuk Perguruan 12 Ketua -- --------- ---------------
Tinggi (semua butir 2) Sekrctaris 

--------------~-----

dalam Nomor 9b harus 3) Anggota 
--------· 

ada bukti fisik) b. Pengembangan matakuliah 
1) Mengembangkan Rancangan 

Matakuliah (RMK) dan 
anaiisis instruksional i~) ___ 
(I) Menulis RMK tiap 

I 

mataku1iah 
(2) Menelaah RMK tiap 

matakuliah ----
2) Mengembangkan GBPP 

(I) Menulis GBPP tiap 
matakuliah 

- --
(2) Menelaah GBPP tiap 

matakuliah 
3) Mengembangkan bahan ajar 

stan dar 
(I) Menulis bahan ajar, per 

modul ----------··------- ----
(2) Menelaah materi/ teknik 

instruksional/ media, 
per mod!:J_I _____________ 

(3) Menyunting bahasa dan 
format bahan ajar, per 
modul 

4) Mengembangkan bahan ajar 
non cetak: 

(I) Mengembangkan 
GBPM 
a) Menulis tiap 

program 

b) Menelaah tiap 
program 

(2) Menyusun 
materi/strategi 
instruksional/media --

(3) Menelaah materi/ 
strategi instruksion-
al/media 

(4) Mengembangkan 
naskah alur bebas 
(rundown): 

__ c__ ------- ----

KREDIT KETERANGAN 
MAKS -------

__ _{?)_ ___ _ _____ .ill__--1 
1 

r--------- --

3 -------------
2 

-----···· 
1 ---------·--·-

-- ---------··· 
1 

0,5 

I 

r------
0,5 

--

3 

-·- ----------
I 

------------------
0,5 

---·----

I 

0,5--

2--

--~---

---------

- ---- --·-· --

Termasuk 
program 
pendidikan 
bcrkclanjutan 

Bukti fisik 

Maksimal a.k 20 
_p~~ BMP 
Maksimal a.k I 0 
per BMP 

Termasuk 
final isasi master 
BMP 
Mak-s7im-a-=l-:1--:c2---j 

SKS atau setara 
4MK 
/semester. 

selebihnya 
masuk 
penunjang 
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------r-- ----
ANGKA 

UN SUR SUB UNSUR BUTIR KEGIAT AN KREDIT KETERANGAN 

1------------t--- MAKS 

_ ___Ql_ ___ (3) _ ____0) (5) (6) 
1---· -----1----

1----------- -
a) Materi 1 
b) Media 2 

(5) Produksi bahan ajar non- Maksimal8 
I cetak tiap program program/ 

semester 
a) Prod user/ 2 selcbihnya 

pengembang masuk 

I 
penunjang 

b) Sutradara/ peran- 2 

I cang desain 

I 
instruksional 

c) Perancang pro-gram 2 
I 

5) Mengembangkan bahan ajar 
terpadu tiap mata-kuliah: 
(1) Penanggung iawab 1 

-- (2) Pengembang materi 2 

I 
(3) Pengembang strategi 1 

instruksional/media 

I 

(4) Penelaah materi/ strategi 1 
instruksio-nal/media 

c. Menulis buku ajar yang 20 
diterbitkan 

d. Pengembangan naskah 

I 

tutorial/suplemen modul 
cetak/non cetak yang merupa-kan 
satu kesatuan konsep yang utuh: 
1) Menulis, tiap naskah 1 
2) Menelaah tiao naskah 0,5 

I 0. Menyampaikan orasi Pada tingkat perguruan tinggi, tiap 5 
ilmiah tahun per perguruan tinggi 

11. Menduduki jabatan a. Rektor, tiap semester 6 
pimpinan di b. Pembantu Rektor/Dekanl Ketua 5 
Universitas Terbuka Lembaga!Direktur Program 

Pasca Sariana, tiap semester 
c. Pembantu Dekanl Asisten Di- 4 

rektur Program Pasca Sarjana 
/Kepala Pusat, tiap semester 

d. Ketua Jurusan!Bagian!Unitl 3 
Kepala Laboratorium 
Universitas/ Asisten, tiap 
semester 

e. Sekretaris Jurusan!Ketua & 2 
Sekretaris Program Studi/ 
Koordinator UPBJJ-
UT/koordinator kegiatan 
fakultas, tiap semester 

12. Membimbing dosen a. Pembimbing pencangkokan, tiap 2 
yang lebih rendah semester 
jabatan fungsionalnya b. Reguler, tiap semester 1 

39 

40109.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UN SUR 

(2} 

b. Melaksana--
kan Penelitian 

----------- --~--------- -------------- -------,-AN-::-:-G::-:-KA-::-c---,----------

UB UN SUR BUTIR KEGIA TAN KREDIT KETERANGA.'l 
_____ _ ----t--'MAK--'-S-'---+--------

__Q)_ _______ ----------~ r--_i5l (6) --= 
---

s 

13. Mel aksanakan kegiat- a. Datasering, tiap semester 5 dalam bidang 

1. 

and atasering dan b. Pencangkokan, tiap semester 4 ilmu yang rele-
penc akokan dosen van temmsuk 

menjadi 
counterpart 

------ ----- --------·--:-:-·-----:-,c-:-------------------- ---·---+----------
ghasilkan karya a. Hasil penelitian atau hasil pe- Cetak dan non-Men 

ilmia h mikiran yang dipublikasikan cetak 
I) dalam bentuk 

20 Bukti fisik 

~-r---

(I) Monograf, tiap 
monograf ----------- -------------""------c-------· f---------------

(2) Buku Referensi, tiap 40 
buku 

f---------,-----------·- ·------
2) dalam majalah ilmiah 

( 1) Internasional, tiap 40 
maj~lah ____ r----

(2) Nasional terakredi-ditasi, 25 

---~ majalah 
t--- (3) Nasional tidak 

terakreditasi, tiap 

f-~-,-----=-"m""a_El"'la_ . .:-=:h":---------- _____ _ 
3) melalui seminar 

(I) disajikan 
a) Intemasional, tiap 

makalah 
15 

r-·-----~b~)-~N-~a-st'·_o_n_a·l~,--=ti_a_p _______ r-----10 __ _ 

makalah 1----------------------- ----::--1 
f----:-::--,---,c:'c')'--'L"_o:.:k:.:ac.:.l!_I:.:.n.c:s.:.:ti.:.:tuc-':s.:.io=naJ ____ 5 __ _ 

(2) Poster 
a) lntemasional, tiap I 0 

r-------____p_ost~_r --~-----r-----
f------~~~nah_!_~oster 1-~-

c) Lokal/ Institusional 2 
(3) Sirkulasi 1--------''-'---'------'-----·----- -----

a) Internasional, tiap 5 

~d~u_l~-~-7-~~r--~-~ 
r--- b) Nasional, tiap ju<!_~!.- ___ 3 __ 

4) dalam koran/majalah I 
populer/umum, tiap koran 
dll 

t----------------t-b-. -H-a-si,...l_p_e_n_e_l __ iti~n ai_a_u_h_a-sil ____________ 3___ -T-id_ak_t-erm-a--suk 

pemikiran yang tidak karya ilmiah 
dipublikasikan (tersimpan di yang dihasilkan 

1 pcrpustakaan Universitas), tiap pada waktu 

---+------------------,----+-~-h--=a--=si-:1-'--p<en_e.._l_it--ian~--o--:------------·-_-_--+-------==~~:f---se_k_o_la_h ___ _____, 2. Menerjemahkan/ Diterbitkan dan diedarkan secara 15 
_ menyadur buk':i ilmiah Nasional, tiap buku 
3. Mengeditlmenyunting Diterbitkan dan diedarkan secara 10 

I 

kar)'a ilmiah 
4. Membuat rancangan 

I dan karya teknologi 
yang dipatenkan 

Nasional, tiap buku ______ r------_-
a. lntemasional, tiap rancangan _ 80 
b. Nasional, tiap rancangan 40 -- J 

------'-------------------·------ -------- ----------
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ANOKA 
UN SUR SUB UNSUR BUTIR KEGIA TAN KREDIT KETERANGAN 

MAKS -------- ----- -· ------

{22 (3) (4) (5) (6) 
5. Membuat rancangan a. Tingkat Intemasional, tiap 20' 

dan karya teknologi, rancangan 
Rancangan, dan Karya b. Tingkat Nasional, tiap rancangan 15 
seni Monumental/Seni/ 
Pertunjukan/Karya c. Tingkat Lokal, ti?p rancangan 10 
Sastra 

c. Mclaksanakan I. Menduduki jabatan pim Tiap semester 5,5 
pengabdian pinan pada lembaga 
kepada pemerintahan/pejabat 
masyarakat Negara yang harus 

dibebaskan dari j abatan 
organiknya 

2. Melaksanakan Tiap program 3 
pengembangan hasil 
pendidikan dan 
penelitian yang dapat 
dimanfaatkan oleh 
masyarakat 

3. Memberi latihan/ a. Terj adwal!terprogram 
penyuluhan/penataran/ 1) Dalam satu semester atau 
ceramah pada lebih 
masyarakat (I) Tingkat Intema-sional, 4 

-- tiap program 
(2) Tingkat Nasional, tiap 3 
~ram 

(3) Tingkat Lokal, tiap 2 
program 

2) Kurang dari satu semes-ter 
dan minimal satu bulan 
(1) Tingkat Intema-sional, 3 

tiap program 
(2) Tingkat Nasional, tiap 2 

program 
(3) Tingkat Lokal, tiap 1 

program 
b. lnsidental, tiap kegiatan/prog 1 
c. Mengajar pada tingkat SMU ke 

bawah pertahun/mata pelajaran 
4. Memberi pelayanan a. Berdasarkan bidang keahlian, 1,5 Termasuk 

kepada masyarakat tiap program sosialisasi UT ke 
atau kegiatan lain yang b. Berdasarkan penugasan I SMU dan 
menunjang pelaksana- Universitas Terbuka, tiap masyarakat 
an tugas umum peme- program 
liharaan da c. Berdasarkan fungsi!jabatan, tiap 0,5 
pembangunan program 

5. Menulis buku!bahan Diterbitkan/diedarkan secara Termasuk buku 
pelatihan yang a. Nasional/buku/materi 5 Untuk program 

bermanfaat untuk b. Lokal!buku/materi 3 Pendidikan Luar 
masyarakat/institusi Sekolah 
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---·-

I 

UN SUR SUB UNSUR BUTIR 
··-f--·---------· 

(2) (3) --- -----~-------

UNSUR PENUNJANG 
PENUNJANG 
TUGASPOKOK 
DO SEN 

~ 

I 

I 

I 
! 
' i 
I 

! 
I 

i 

i 
f--
I I 

I 
I 

I 

1. Menjadi anggota a. 
dalam suatu Panitia/ 
Badan pada Univcrsi-
tas Terbuka b. 

2. Menjadi anggota a. 
Panitia!Badan pada 
lembaga pemerintah 

b. 

.. _ _. _____________ ------- ---· --------
Sebagai Ketu a/Wakil Ketua 

nggota, tiap tahun merangkap A 

Sebagai An ~ta, tiap tahun __ 
Panitia Pusat s ebagai 
I) Ketua/W akil Ketua, tiap 

kepanitia an -----------
2) Anggota, tiap kepanitia~---
Panitia Daera h sebagai 
I) Ketua/W akil Ketua, tiap 

kepanitia 

2 

Di luar UT 

2 

.. _____l)~_gg'2!a, 

an 

_tl~epanitiaa_!l_ 
asional, sebagai 
tiap periode 

3. Menjadi anggota 
Organisasi profesi 

4. Mewakili Universitas 
Terbuka/Lembaga 
Pemerintah duduk 
dalam Panitia Antar 
Lembaga 

5. Menjadi anggota dele-
gasi Nasional ke perte-
Muan Jnternasional 

6. Berperan serta aktif 
dalam pertemuan 
Ilmiah 

----------

--

7. Mendapat tanda 
j asa/penghargaan 

a. Tingkat Intern Definisi periode 
I) Pengurus, 2 sesuai SK 

jabatan 
2) Anggota atas permintaan, 

~) 
tiaE Eerio 
Anggota, 

de jabatan _____ _ 
tiap periode 

jabatan 
b. Tingkat Nasio nal, sebagai 

tiap periode 1) Pen gurus, 
jabatan 

2) Anggota, atas permintaan, 
tiap~!lCl_ de jabata_!l _______ _ 

1,5 

3) Anggota, tiap periode 0,5 
jabatan 

Tiap kepanitiaan 

--------
a. Sebagai Ketua 

kegiata~1_ _____ 

pengangkatan 

b. Sebagai _ _!!nggo !__~-~kegia~!_1m ________ l_ ____________ _ 
a. asional/ Nasional/ Tingkat Intern-

Regional seba gai 
~-Ketua, !!_a ~egiata~-----

peserta, tiap 2) Anggota/ 

1-----~.si~.!.'!.~. 
b. Di lingkungan Universitas 

sebagai 

--- . 12 Kctua, ~~a £~~g_i_?_~~l!_ _____ ---
2) Anggota/ peserta, tiap 

kegiatan ... 
a. Tingkat Intern asional, tiap tanda 

3 
2 

2 
---···---·--· 

I 

5 
jasa/pcnghar • ~~- ------------ ------1 

b. Tingkat nasion a!, tiap tanda 3 I 
c. 

jasa/pengha~ ~~---- ----------
h/Lokal, tiap tanda Tingkat Daera 

j asa/2eng~~~_g_~ an 
---------1 J 
.. -~ ..... ----------
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ANGKA 
UN SUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN KREDIT KETERANGAN 

MAKS 
'2) (3~ (4) (5) (6) 1---~----- --

8. Menulis buku pelajar- a. Buku SMT A atau setingkat, tiap 5 Termasuk 
an SL T A ke bawah buku program buku 
yang diterbitkan dan b. Buku SMTP atau setingkat, tiap 5 untuk 
diedarkan secara buku Pendidikan Luar 
Nasional c. Buku SO atau setingkat, tiap 5 SeJ.-olah 

buku 
9. Mempunyai prestasi di a. Tingkat Intemasional, tiap 3 

bidang olah raga/ piagam/medali 
Humaniora b. Tingkat Nasional, tiap 2 

piagam/medali 
c. Tingkat Daerah/lokal, tiap 1 

piagam/medali 
I O.Melaksanakan a. Sebagaipenanggungjawab 1 

kegiatan Supervisi tempat/lokasi ujian, tiap masa 
ujian 

b. Sebagai anggota panitia 0,5 
ujianlpengawas/pemantau ujian, 
tiap masa ujian 

ll.Pemetaan Soal Tiap matakuliah 0,5 
12.Finalisasi Soal Tiap matakuliah 0,5 
13 .Memproses Alih Tiap semester 0,5 

Kredit 
14.Memproses Yudisium Tiap semester 0,5 
15 .Melaksanakan pemeli- Tiap semester 2 

haraan sistem kompu-
ter/server 

16.Membuat desain disemi- Tiapjudul 0,5 
nasi karya ilmiah/ 
informasi dalam media 
cetak dan non-cetak 

17.Menjadi penanggung Tiap semester I 
jawab/pengelola situs 
WEB ~ .... 

M:DID~ -tAS ~1-
l' 1-

{ ,! 14~ ~R~oJPUn sitas Terbuka 
... )I:. -- 1:!1 "' 
a.: -- -.\ <1 ..... ~ c:::o 

~o.'t- ~~ ~<') Al. 
. 0 " ,_ 

REKto\Prof . M. Atwi Suparman, MSc 
--~~-o30327898 
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I 

LAMPIRAN 11 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR 090/J31/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF YANG HARUS DIPENUHI 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT/JABATAN BAGI DOSEN 

---·----- . NAMAJABAf ---------
AN, GOLONGAN, & JUMLAH MINIMAL ANGKA KREDIT --

NO UN SUR ASlSTEN AHL 

. m';of\~ 
1-r--LEKT-01-<- LEKTOR KEPALA GURU BESAR KETERANG.AN 

1 Unsur U 
a. memJ: 

pendi< 

tam a 
eroleh 

--. 
0 

I!IIc Ill/d IV/a 

160 240 320 
IV/b IV/c IV/d IV/e 

440 560 680 850 Sekurang-
kurang nya 
80%, yang 

b. melak 
likan 
sanakan 
arm a 
uan 

terbagi atas: *) 
Tri Dh 
Pergur 
Tingg, 

-·-~ -·- r--60 1---- ------
2 Unsur p, !nunjang 20 3 

Tri Dhar ma 
Perg_urm> .nTj~_ 

JU~ 1LAH 100 15 

KETERANGl,N: 
*) 
I) Program pendidikan Akademik 

0 40 80 

Q_~ -2~~00] 400 

l JO 140 170 200 Scbanyak-
banyaknya 
20% 

550 700 850 1050 

• mempt:roleh dan melabanakan pendidikan dan pengajaran sekurang-kurangnya 30% 
• melak~;anakan pcnelitian sekurang-kurangnya 25% 
• melahanakan pengabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 % 

2) Program Pendidikan Profesional 
• mempt:roleh dan mclaksanakan pendidikan dan pcngajaran sekurang-kurangnya 40% 
• melahanakan penelitian sekurang-kurangnya I 0% 
• melahanakan pcngabdian kepada masyarakat sebanyak-banyaknya 15 % 

r Universitas Terbuka 

(!;LL_ 
rof. Dr. M. Atwi Suparman, MSc 

NIP. 130327898 

--
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FORMAT: 
BERIT A ACARA PERTIMBANGAN/ 
PERSETUJUAN SENA T 

l
--PEI~P~JSTA~(AAN \ 

UNIVERS!Ti\S TEREUK-' _I 
LAMPIRAN 12 : KEPU :SANREKTOR:-t:tNIVERSl I'ASTERBUKA 

NOMOR : 090/J31/KEP/2002 
T ANGGAL : 3 Juni 2002 

BERITA ACARA PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN SENAT 

Pad a hari ini . .. tanggal ... bulan ... tahun ... Senat Fakultas!Universitas yang dihadiri oleh ... anggota 

sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan pemberian pertimbangan/persetujuan kepada Sdr. 

.. . NIP .. . jabatan/pangkat ..... pada Fakultas .. . untuk kenaikan jabatan fungssional dosen ke ... 

dalam bidang ilmu/matakuliah dengan hasil dapat dipertimbangkanldisetujui berdasarkan suatu 

penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tatakrama dalam kehidupan kampus yang telah 

ditunjukkan oleh ybs. dalam melaksanakan tuga.s Tri Dharma Perguruan Tinggi sejak ybs. menduduki 

jabatan terakhir/menjadi calon pegawat negeri .sipil sampai dengan rapat pemberian 

pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan. 

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Sekretaris, 

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

Catatan: *)caret yang tidak perlu 

Jakarta, ...................................... . 

Senat Fakultas/Universitas*) 

Ketua, 

NIP ........... . 
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~ .1 

LAl'v1PIRAN 13 : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA 
NOMOR : 090/131/KEP/200? 
TANGGAL : 3 Juni 2002 

ATURAN TAI'viBAHAN ''KUALITATIF" PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN TENAGA PENGAJAR 
li\J'TEGRITAS i PENILAIAN i KINERJA. i PENILAIAN I TANGGUNGJAWAB I PENILAIA..'-.' 

1\.lenjaga norma akademik j Ya/Tidak I Bekerja penuh waktu di UT ! Ya 1 Tid.ak 
dengan tidak melibatkan diri 

1 

dan tidak bekerja di tempat 
dalam salah satu tindakan I lain tanpa ijin tertulis dari 
• Plagiat I I pirnpinan lJT · 
• Kasus ujian 1

1 

i 
• Dan kasus-kasus lain . I 

I 

setclah memili1.i kckuatan j 

L hukum tetap I 1 

i l\ !emprioritaskan penugasan 
I unit ke~a 

Ya I Tidak Penyelesaian tugas 
i - . i sesua1 den2:an rencana 
] Kemarnpuan bekerja 
I dalam tim 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

! Syarat lulus kualitas-_usulan I' j Skala penilaian 
i 1. Nilai minimal "cukup" ! 1 = kurang 
I 2. Tidak ada nilai tidak j 12 = cukup 

I Kornitmen kesejawatan I 
I kekole2:aan 

1 2 3· -± 

I 3 = baik 
I I 4 = bai.\ sekali J 
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