
PEMENUHAN SYARAT (UMUM, KHUSUS KARYA ILMIAH (KARIL) / ARTIKEL DAN SYARAT KHUSUS TAMBAHAN-1&2) USULAN KE PROFESOR 

NO URAIAN KENAIKAN JABATAN REGULER DARI LEKTOR KEPALA (LK)  
KE PROFESOR (MASA KERJA >20 TAHUN) 

KENAIKAN JABATAN REGULER DARI LEKTOR KEPALA (LK) 
KE PROFESOR (MASA KERJA ≤ 20 TAHUN) 

A. SYARAT UMUM ●MEMILIKI IJAZAH DOKTOR (S3) 
● MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN: DARI (LK-400/LK-550/LK-700) KE (PROFESOR-850/PROFESOR-1050) 

● POSISI PENULIS DI KARIL ADALAH SEBAGAI PENULIS PERTAMA SEKALIGUS PENULIS KORESPONDENSI 

B. SYARAT KHUSUS KARYA 
ILMIAH (KARIL) 

●Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI)  
  Terindeks Scopus (SJR > 0.10) atau WoS Clarivate Analytics non  
  ESCI (JIF ≥ 0.05) 
●Jurnal Tidak Berstatus Cancelled/Discontinued di Scopus 

●Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI) Terindeks  
   Scopus (SJR ≥ 0.50) atau WoS Clarivate Analytics non ESCI (JIF ≥  
   0.50) 
●Jurnal Tidak Berstatus Cancelled/Discontinued di Scopus 

 KRITERIA JURNAL 
INTERNASIONAL (JI) 

(a).Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. 
(b).Memiliki ISSN dan terbitan versi online 
(c).Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). 
(d).Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. 
(e).Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit  penulisnya berasal dari  2 (dua)  negara. 
(f).Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. 
(g).Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. 
(h).Terindeks di Scopus (SJR ≤ 0.10), atau WoS Clarivate Anaytics non ESCI (JIF < 0.05), atau Usulan Profesi yang disetujui Kementerian 
(i).Proses review dilakukan dengan baik dan benar. 
(j).Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 
(k).Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan   
     Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan 

C. SYARAT KHUSUS 
TAMBAHAN-1 (PILIH 1 
DARI 4 PILIHAN) 

(1) pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, atau  
      kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau 
(2) pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau  
(3) pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi       
      lain); atau  
(4) sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda. 

D. SYARAT KHUSUS 
TAMBAHAN-2 
(BIMBINGAN TUGAS 
AKHIR: D3/S1/PASCA). 
Rasio Mhs (Pasca thd 
D3/S1) = 1:4 

- Melampirkan bukti pembimbingan Tugas Akhir: 
(a). paling sedikit/≥ 80 lulusan Diploma/Sarjana (sebagai      
       pembimbing utama), atau  
(b). paling sedikit/≥ 20 lulusan Magister (sebagai pembimbing   
       utama), atau  
(c). kombinasi dari berbagai lulusan 

 



NO URAIAN KENAIKAN JABATAN LONCAT DARI LEKTOR (L)  KE PROFESOR 
(MASA KERJA >20 TAHUN) 

KENAIKAN JABATAN LONCAT DARI LEKTOR (L)  KE PROFESOR 
(MASA KERJA ≤ 20 TAHUN) 

A. SYARAT UMUM ●MEMILIKI IJAZAH DOKTOR (S3) 
● MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN: DARI (L-200/L-300) KE (PROFESOR-850/PROFESOR-1050) 

● POSISI PENULIS DI KARIL ADALAH SEBAGAI PENULIS PERTAMA SEKALIGUS PENULIS KORESPONDENSI 
● JIKA PERSYARATAN SUBSTANSI TIDAK DIPENUHI, MAKA USULAN DIALIHKAN MELALUI MEKANISME USULAN KENAIKAN JABATAN 

AKADEMIK SECARA REGULER  

B. SYARAT KHUSUS KARYA 
ILMIAH (KARIL) 

Empat (4) Karil, 2 (dua) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah, Rinciannya sbb: 
●Dua (2) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI) Terindeks Scopus (SJR > 0.10) atau WoS Clarivate Analytics non ESCI (JIF ≥ 0.05) 
●Dua (2) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI) Terindeks Scopus (SJR ≥ 1.00) atau WoS Clarivate Analytics  non ESCI (JIF ≥ 1.00) 
●Jurnal Tidak Berstatus Cancelled/Discontinued di Scopus 

 KRITERIA JURNAL 
INTERNASIONAL (JI) 

(a).Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. 
(b).Memiliki ISSN dan terbitan versi online 
(c).Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). 
(d).Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. 
(e).Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit  penulisnya berasal dari  2 (dua)  negara. 
(f).Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. 
(g).Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. 
(h).Terindeks di Scopus (SJR ≤ 0.10), atau WoS Clarivate Anaytics non ESCI (JIF < 0.05), atau Usulan Profesi yang disetujui Kementerian 
(i).Proses review dilakukan dengan baik dan benar. 
(j).Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 
(k).Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan  
      Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan 

C. SYARAT KHUSUS 
TAMBAHAN-1 (PILIH 1 
DARI 4 PILIHAN) 

(1) pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, atau  
      kompetitif internal Perguruan Tinggi, (sebagai ketua, kecuali penelitian program tesis/disertasi); atau 
(2) pernah membimbing/membantu membimbing program doktor, atau  
(3) pernah menguji sekurang-kurangnya tiga mahasiswa program doctor (baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi       
      lain); atau  
(4) sebagai reviewer sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jurnal internasional bereputasi yang berbeda. 

D. SYARAT KHUSUS 
TAMBAHAN-2 
(BIMBINGAN TUGAS 
AKHIR: D3/S1/PASCA). 
Rasio Mhs (Pasca thd 
D3/S1) = 1:4 

- Melampirkan bukti pembimbingan Tugas Akhir: 
(a). paling sedikit/≥ 80 lulusan Diploma/Sarjana (sebagai      
       pembimbing utama), atau  
(b). paling sedikit/≥ 20 lulusan Magister (sebagai pembimbing   
       utama), atau  
(c). kombinasi dari berbagai lulusan 

 



PEMENUHAN SYARAT (UMUM, KHUSUS KARYA ILMIAH (KARIL) / ARTIKEL DAN SYARAT KHUSUS TAMBAHAN-1) USULAN KE LEKTOR KEPALA 

NO URAIAN KENAIKAN JABATAN REGULER DARI LEKTOR (L)  
KE LEKTOR KEPALA (MASA KERJA >8 TAHUN) 

KENAIKAN JABATAN REGULER DARI LEKTOR (L)  
KE LEKTOR KEPALA (MASA KERJA ≤ 8 TAHUN) 

A. SYARAT UMUM ●MEMILIKI IJAZAH MAGISTER (S2) / DOKTOR (S3) 
● MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN: DARI (L-200/L-300) KE (LK-400/LK-550/LK-700) 

● POSISI PENULIS DI KARIL ADALAH SEBAGAI PENULIS PERTAMA SEKALIGUS PENULIS KORESPONDENSI 

B. SYARAT KHUSUS KARYA 
ILMIAH (KARIL) 

●Dosen S2:  
  Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI)  
●Dosen S3:  
  Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi  
●Jurnal Tidak Berstatus Cancelled/Discontinued di Scopus 

●Dosen S2/S3:  
  -Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI)  
   Terindeks Scopus (SJR paling sedikit/≥ 0.15), atau  
  -Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI)  
   Terindeks Scopus (SJR di atas/> 0.10 dan Q2), atau 
  -Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI) Terindeks   
   WoS Clarivate Analytics non ESCI (JIF paling sedikit/≥ 0.05) 
●Jurnal Tidak Berstatus Cancelled/Discontinued di Scopus 

 KRITERIA JURNAL 
INTERNASIONAL (JI) 

(a).Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. 
(b).Memiliki ISSN dan terbitan versi online 
(c).Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). 
(d).Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. 
(e).Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit  penulisnya berasal dari  2 (dua)  negara. 
(f).Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. 
(g).Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. 
(h).Terindeks di Scopus (SJR ≤ 0.10), atau WoS Clarivate Anaytics non ESCI (JIF < 0.05), atau Usulan Profesi yang disetujui Kementerian 
(i).Proses review dilakukan dengan baik dan benar. 
(j).Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 
(k).Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan   
     Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan 

 KRITERIA JURNAL 
NASIONAL 
TERAKREDITASI 

●Jurnal Nasional yang diakreditasi oleh Dikti (Tahun ≤ 2017) 
●Jurnal Nasional yang diakreditasi oleh Kemenristekdikti Peringkat 1 & 2 (Tahun ≥ 2018)  

C. SYARAT KHUSUS 
TAMBAHAN-1 
(BIMBINGAN TUGAS 
AKHIR: D3/S1/PASCA). 
Rasio Mhs (Pasca thd 
D3/S1) = 1:4 

- Melampirkan bukti pembimbingan Tugas Akhir: 
(a). paling sedikit/≥ 40 lulusan Diploma/Sarjana (sebagai pembimbing 
utama), atau  
(b). paling sedikit/≥ 10 lulusan Magister (sebagai pembimbing utama), 
atau  
(c). kombinasi dari berbagai lulusan 



 

NO URAIAN KENAIKAN JABATAN LONCAT DARI ASISTEN AHLI (AA)  KE 
LEKTOR KEPALA (MASA KERJA >8 TAHUN) 

KENAIKAN JABATAN LONCAT DARI ASISTEN AHLI (AA)  KE LEKTOR 
KEPALA (MASA KERJA ≤ 8 TAHUN) 

A. SYARAT UMUM ●MEMILIKI IJAZAH DOKTOR (S3) 
● MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DIBUTUHKAN: DARI (AA-150) KE (LK-400/LK-550/LK-700) 

● POSISI PENULIS DI KARIL ADALAH SEBAGAI PENULIS PERTAMA SEKALIGUS PENULIS KORESPONDENSI 
● JIKA PERSYARATAN SUBSTANSI TIDAK DIPENUHI, MAKA USULAN DIALIHKAN MELALUI MEKANISME USULAN KENAIKAN JABATAN 

AKADEMIK SECARA REGULER  

B. SYARAT KHUSUS KARYA 
ILMIAH (KARIL) 

Dua (2) Karil, Satu (1) diantaranya dipublikasikan setelah pendidikan sekolah, Rinciannya sbb: 
●Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI) Terindeks Scopus (SJR > 0.10) atau WoS Clarivate Analytics (JIF ≥ 0.05) 
●Satu (1) karya ilmiah/artikel di Jurnal Internasional (JI) Terindeks Scopus (SJR ≥ 0.50) atau WoS Clarivate Analytics (JIF ≥ 0.50) 
●Jurnal Tidak Berstatus Cancelled/Discontinued di Scopus 

 KRITERIA JI (a).Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik. 
(b).Memiliki ISSN dan terbitan versi online 
(c).Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok). 
(d).Dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara. 
(e).Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit  penulisnya berasal dari  2 (dua)  negara. 
(f).Alamat jurnal dapat ditelusuri daring. 
(g).Editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring. 
(h).Proses review dilakukan dengan baik dan benar. 
(i).Jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah. 
(j).Tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Ditjen Dikti/Ditjen Sumber Daya dan 
Iptek atau tidak terdapat pada daftar jurnal/penerbit kategori yang diragukan 

 KRITERIA JURNAL 
NASIONAL 
TERAKREDITASI 

●Jurnal Nasional yang diakreditasi oleh Dikti (Tahun ≤ 2017) 
●Jurnal Nasional yang diakreditasi oleh Kemenristekdikti Peringkat 1 & 2 (Tahun ≥ 2018)  

C. SYARAT KHUSUS 
TAMBAHAN-2 
(BIMBINGAN TUGAS 
AKHIR: D3/S1/PASCA). 
Rasio Mhs (Pasca thd 
D3/S1) = 1:4 

- Melampirkan bukti pembimbingan Tugas Akhir: 
(a). paling sedikit/≥ 40 lulusan Diploma/Sarjana (sebagai pembimbing 
utama), atau  
(b). paling sedikit/≥ 10 lulusan Magister (sebagai pembimbing utama), 
atau  
(c). kombinasi dari berbagai lulusan 

 

 


