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Pendidikan dan pelatihan Prai

PELAKSANAAN PENDIDIKAN
Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing

menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium

praktek keguruan, bengkeUstudic/kebun percobaan/

Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing

menguji serta menyelenggarakan pendidikan di

laboratorium praktek kegurualL bengkel/studio/kebun

pada FakultaslSekolah Tinggi/Akademi/Politekaik

sendiri, pada fakultas lain dalam lingkuugan

Universitas/Institut sendiri, maupun di luar perguuan

tinggi sendiri secara melembaga paling banyak 12 sks

Membimbins mahasiswa seminar

Membirnbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek

Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata,



Membimbing dalr ikut membimbing dalam menghasilkan

isertasi. thesis" skrinsi dan

tr{etatutan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang

Akademik dan kemahasiswaan

Diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu,

audio visual, naskah tutorial

trAetamfan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi

Pembantu rektor/dekan/direktur program pasca sarJana

Ketua sekolah tinggi/pembantu dekan/asisten direktur

Pembantu ketua sekolah tinggilpembantu direktur

Pembantu direktur akademi/ketua jurusan/bagian pada

U niversitas/institut/sekolah tinggi

Ketua jurusan pada politeknik/akademi/selretaris

ian pada universitaslinstitut/sekolah

S.toit*it j*osan pada politeknildakademik dan kepala

laboratorium universitaslinstitutlsekolah tingg/

Membimbing Akademik Dosenyang lebih rendah jabatannya

Mitat sanatan kegiatan Detasering dan pencangkokan

M-tak"["" kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan

a 161-4E0



ilkan karva ilmiah sesuai bi

Nasional terakeditasi
Hasil penelitian atau hasil pemikiran yarg

Jurnal Internasional bereoutasi

Jurnal Internasional terindeks pada basis data

lnternasional

Jurnal Internasional terindeks pada basis data

lnternasional diluar kateeori 2

a Jurnal Nasional terakreditasi Dikti
b Jurnal Nasional terakreditasi Kemenristekdikti

a Jurnal Nasional berbahasa Inssris atau bahasa resmi

b Jurnal nasional teralaeditasi perinskat 5 dan 6

urnal ilmiahvans ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun

atau hasil oemikiran vane didesiminasikan

Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding

dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)
Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam

prosiding yang dipublikasikan :

Di saj ikan dalam seminar/simpo sium/lokak ary a, tetapi

tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan dalam

seminar/simposiun/ lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding

Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam korar/

Hasil penelitian atau pemikir-an atau kerjasama industri yang

tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan)

diterbitkan (ber IS

itlmenyunting karya ilmiah dalam bentuk buku

Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan

atau seni vans terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional

Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan;

rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar

tasikan oada forum vans teresenda :

Membuat rancangan dan karya seni yang tidak

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPAI}A MASYARAKAT

Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintal/

iabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan



Melaksanaken mengembangan hasil pendidikan dan

litian vanc daoat dimanfaatkan oleh

Memberi latiharlpenyuluhan/penataran/ceramah pada

Dalam satu semester atau lebih

dari satu semester dan minimal satu bulan

Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain
yang menunjang pelaksanaan fugas umum pemerintahan

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakatdipublikasikan

i sebuah berkalaljurnal pengabdian kepada masyarakat atau

teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran

Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ikniah

internasional

Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jumal ikniah
nasional

JUMLAH UNSUR UTAMA
PENUNJANG TUGAS DOSEN

anggota dalam su*u pnitia/Badan pada



Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan
intemasional

at intemasional/nasionaVregional sebaeai :

20 (dua puluh) tahun

10 (senuluh) tahun

SLTA ke bawah vane diterbi&an
dan diedarkan secara Nasional

tasi di bidans oleh

JUMLAH I.INSUR PENLINJANG

Mewakili Perguruan TinggilLembaga pemerintah duduk

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG



III LAMPIRAN PENDUKTTNG DUPAK :

I
2

Surat pemyataan telah melaksanakan kegiatan pendidikan
Surat pernyataan telah melakukan kegiatan pengajaran

Surat pemyataan telah melakukan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat i
Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang

i\
'l

ts
28 Desember 2020

IV Qqt4tan Pejabat Pcngusul :
i.
2.

4. dan seterusnya
jabatan

nama pejabat pengusul

NIP

v Catatan Anggota Tim Penilai :

1.

)
J.

4. dan seterusnya

NqmaPenilai I
NIP.

Nama Penilai [I
NIP.

VI Catatan Kehra Tim Penilai :

1.

2.

4. dan seterusnya

Ketua Tim Penilai,

Nama

NIP.


