


 

1. TUJUAN 
POS ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai: 
a. Prosedur pengusulan, penetapan, dan pengangkatan jabatan akademik dan/atau pangkat 

dosen di lingkungan Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya 
b. Persyaratan yang diperlukan dalam proses pengusulan, penetapan, dan pengangkatan 

jabatan akademik dan/atau pangkat dosen Universitas Sriwijaya. 
 
2. RUANG LINGKUP 

POS ini meliputi: 
a. Tata cara dalam proses pengusulan, penetapan, dan pengangkatan jabatan akademik 

dan/atau pangkat dosen Universitas Sriwijaya. 
b. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengusulan, penetapan, dan pengangkatan 

akademik dan/atau pangkat Dosen Universitas Sriwijaya. 
 
3. PIHAK YANG TERLIBAT 

Semua pihak yang terlibat akan diberi akses personal ke laman https://tpak.unsri.ac.id oleh 
admin. Berikut adalah pihak yang terlibat: 
a. Dekan 
b. Senat  
c. Wakil Dekan bidang Akademik 
d. Koordinator Bidang Tata Usaha  
e. Sub. Bagian Kepegawaian  
f. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi 
g. Teman sejawat (Peer Review) 
h. Dosen 

 
4. DEFINISI ISTILAH 

a. Jabatan fungsional dosen yang selanjutnya disebut sebagai jabatan akademik dosen adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dosen 
dalam suatu satuan pendidikan yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian 
tertentu serta bersifat mandiri.. 

b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Jabatan akademik dosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam 
pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri. 

d. Asisten ahli adalah jenjang jabatan Ahli Pertama. 
e. Lektor adalah jenjang jabatan Ahli Muda. 
f. Lektor Kepala adalah jenjang jabatan Ahli Madya. 
g. Guru Besar yang selanjutnya disebut Profesor adalah jenjang jabatan Ahli Utama dan 

merupakan jabatan akademik tertinggi bagi dosen yang masih bertugas di lingkungan 
satuan pendidikan tinggi. 

h. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir 



 

kegiatan yang harus dicapai oleh seorang dosen dalam rangka pembinaan karier 
kepangkatan dan jabatan. 

i. Tim penilai jabatan akademik dosen adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat 
yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja jabatan akademik dosen. 

 
5. REFERENSI 

a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 
Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. 

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 
Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Noomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan 
Angka Kreditnya. 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Penilaian Kredit Jabatan Fungsional Dosen. 

d. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik 
Dosen. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Tahun 2014. 

e. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1864/EA/2015 perihal Edaran Penilaian Angka 
Kredit Dosen Tanggal 1 Oktober 2015. 

f. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2009 Tentang Dosen. 
g. Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
h. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. 
i. Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen No. 12/E/KPT/2021. 
j. Prosedur Operasional Standar Kenaikan Jabatan Akademik dan/atau Pangkat Dosen 

Universitas Sriwijaya Kode POS/UNSRI/SPMI-04/05-01, Revisi 02, 15 Januari 2016. 
 
6. PROSEDUR 

a. Dosen pengusul telah memenuhi syarat waktu untuk naik jabatan fungsional, minimal dua 
tahun dari kenaikan jabatan fungsional terakhir. 

b. Dosen pengusul telah memiliki angka kredit yang memenuhi PO BKD 2021 yang meliputi: 
• Bidang Pendidikan 
 Memperoleh Pendidikan S2/S3/Sp, melaksanakan Perkuliahan, membimbing Seminar/ 

KKN/praktikum/Tugas Akhir, Mengembangkan Bahan Pengajaran, Menyampaikan 
Orasi Ilmiah, Menduduki Jabatan Pimpinan Perguruan Tinggi, Membimbing Dosen 
yang lebih rendah jabatannya, Melaksanakan Kegiatan Datasering dan Pencangkokan. 

• Bidang Penelitian: Karya Ilmiah berupa; Monograf, Buku Referensi, Jurnal, Prosiding, 
Poster Ilmiah, Koran/Majalah Populer, Hasil Penelitian yang Tidak Dipublikasikan, 
Menyadur Buku Ilmiah, Menyunting Karya Ilmiah.  

• Bidang Pengabdian: Penyuluhan, Bakti Sosial, Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 
Pelayanan Medis, sebagai pimpinan lembaga/instansi diluar unit kerja. 

• Bidang Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi: Kepanitiaan, aktif terlibat dalam 
pertemuan ilmiah (konggres/simposium/seminar/Workshop, dll).  

c. Dosen pengusul mempersiapkan berkas usulan kenaikan jabatan akademik dan/atau 



 

pangkat yang terdiri dari: 
• Surat permohonan kepada Ketua Jurusan. 
• Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit yang telah ditandatangani Ketua Jurusan/Program 

Studi. 
• Scan ijazah terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, untuk ijazah luar 

negeri wajib memiliki surat keputusan penyetaraan dari KEMENDIKBUDRISTEK. 
• Bagi dosen PNS yang pertama kali mengusulkan jabatan fungsional melengkapi scan 

Kartu Pegawai, SK NIP dari BKN, dan SK CPNS. 
• Scan abstrak tesis atau disertasi. 
• Scan SK pemberian tugas belajar yang telah disahkan oleh pejabat berwenang (bagi 

dosen yang sedang tugas belajar). 
• Scan SK pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar yang telah 

disahkan oleh pejabat berwenang (bagi dosen yang telah melaksanakan tugas belajar). 
• Scan SK izin belajar bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri. 
• Scan PAK terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 
• Scan SK jabatan akademik terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 
• Scan SK kenaikan pangkat terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 
• Surat pernyataan keabsahan karya ilmiah. 
• Scan sertifikat pendidik (jika ada). 
• Scan PPKP/SKP/LKD dua tahun terakhir yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. 
• Scan dokumen bukti pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang telah dilegalisir oleh 

pejabat berwenang. 
• Scan dokumen bukti pelaksanaan penelitian. 
• Scan dokumen bukti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 
• Draft surat pernyataan melaksanakan kegiatan penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi. 
• Hasil penilaian sejawat sebidang atau peer reviewer karya ilmiah. 

d. Persyaratan angka kredit 
Perhitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan fungsional dan pangkat berdasar nilai 
yang harus dikumpulkan di setiap jenjangnya, yaitu:  
• Asisten Ahli (AK. 100-150), Gol. III/b  
• Lektor (AK. 200), Gol. III/c  
• Lektor (AK. 300), Gol. III/d  
• Lektor Kepala (AK. 400), Gol. IV/a  
• Lektor Kepala (AK. 550), Gol. IV/b  
• Lektor Kepala (AK. 700), Gol. IV/c  
• Guru Besar (AK. 850), Gol. IV/d  
• Guru Besar (AK. 1050), Gol. IV/e  

 
 
 
 
 



 

Jabatan Pendidikan Penelitian Pengabdian Kepada 
Masyarakat Penunjang 

Asisten Ahli 55% 25% 10% 10% 
Lektor 45% 35% 10% 10% 
Lektor Kepala 40% 40% 10% 10% 
Guru Besar 35% 45% 10% 10% 
 

e. Penilaian Teman Sejawat (Peer Rreview) 
• Dosen pengusul mengajukan daftar nama penilai bidang 2 (penelitian) kepada Dekan 

melalui bagian TU Fakultas MIPA, yakni 2 orang teman sejawat (peer review) internal 
untuk kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala. 

• Dosen pengusul mengajukan daftar nama penilai bidang 2 (penelitian) kepada Rektor 
melalui bagian kepegawaian Universitas Sriwijaya, yakni 2 orang teman sejawat (peer 
review) eksternal untuk kenaikan jabatan akademik Guru Besar. 

• Dosen pengusul mengisi dan mengunggah data yang diminta secara daring melalui 
laman https://tpak.unsri.ac.id (buku petunjuk teknis terlampir). 

• Dosen pengusul menggandakan dokumen usulan sebanyak 1 rangkap dan diserahkan 
kepada Jurusan. 

f. Ketua Jurusan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen administrasi pelaksanaan Tri 
Dharma dan penunjang melalui laman https://tpak.unsri.ac.id. Apabila Ketua Jurusan telah 
menyatakan lengkap maka usulan diteruskan ke fakultas (Dokumen usulan hardcopy 
diserahkan ke fakultas sebagai arsip). Jika tidak lengkap maka akan diberitahukan kepada 
pengusul. 

g. Wakil Dekan bidang Akademik akan memeriksa seluruh kelengkapan administrasi secara 
daring melalui laman https://tpak.unsri.ac.id. Apabila Wakil Dekan bidang Akademik 
menyatakan usulan tersebut lengkap maka akan diagendakan pada rapat senat Fakultas 
MIPA. Jika tidak lengkap maka akan diberitahukan kepada Ketua Jurusan. 

h. Senat fakultas selanjutnya memberikan pertimbangan akademik/integritas terhadap dosen 
pengusul. Apabila hasil pertimbangan senat Fakultas MIPA menyetujui usulan kenaikan 
jabatan akademikanya, maka senat fakultas akan menyusun berita acara persetujuan 
kenaikan jabatan akademik dosen pengusul. Jika ditolak maka sekretaris senat fakultas 
akan membuat berita acara tidak menyetujui usulan kenaikan jabatan fungsional dosen 
pengusul disertai alasan yang jelas. 

i. Wakil Dekan bidang Akademik mengunggah berita acara hasil rapat senat fakultas di 
laman https://tpak.unsri.ac.id. 

j. Wakil Dekan bidang Akademik mengunggah scan surat Dekan kepada Rektor sebagai 
pengantar usul kenaikan jabatan akademik untuk usulan yang disetujui dan memberikan 
informasinya kepada dosen pengusul. 

k. Dosen pengusul melaksanakan seminar kenaikan jabatan akademik pada tingkat jurusan 
untuk kenaikan jabatan akademik menuju Lektor. Kenaikan jabatan akademik menuju 
Lektor Kepala dilaksanakan pada tingkat fakultas. 

l. Ketua Tim PAK mengadakan rapat untuk menentukan TIM PAK Bidang I, II, III, dan IV 
untuk validasi usulan yang masuk. 



 

m. Tim PAK melakukan penilaian pada laman https://tpak.unsri.ac.id. 
n. Ketua Tim PAK menetapkan nilai kecukupan angka kredit. Jika nilai kredit memenuhi 

ketentuan perundangan maka usulan diteruskan ke sekretaris senat untuk diagendakan rapat 
komisi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala diteruskan ke 
Komisi I. Untuk kenaikan jabatan akademik Guru Besar diteruskan ke komisi Guru Besar. 
Apabila usulan tidak disetujui makan akan diinformasikan kepada dosen pengusul. 

o. Proses selanjutnya dilaksanakan pada tingkat Kantor Pusat Administrasi Universitas 
Sriwijaya. 

 
 
  
 



 
7. BAGAN ALIR PROSEDUR 

 
 
 
 


