
Kode Tri dharma Jenis Kegiatan Nilai poin

A11

Bimbingan Kuliah kerja yang terprogram, seperti PKL, KKN, PKN, PKM, dan kegiatan akademik lain yang 

sejenis 1,000

A12 Membimbing seminar proposal mahasiswa D3/S1 1,000

A13 Membimbing tugas akhir/skripsi jenjang D3/S1 0,700

A14 membimbing tesis jenjang S2 1,000

A15 Membimbing disertasi jenjang S3 2,000

A16 Menjadi Dosen PA 0,040

A17 Melaksanakan pengembangan diriuntuk meningkatkan kompetensidurasi minimal 8 jam (biaya mandiri) 0,500

A18

Melaksanakan pengembangan diriuntuk meningkatkan kompetensidurasi minimal 9 - 24 jam (biaya 

mandiri) 0,750

A19

Melaksanakan pengembangan diriuntuk meningkatkan kompetensidurasi minimal 25 - 40 jam (biaya 

mandiri) 1,000

A20

Melaksanakan pengembangan diriuntuk meningkatkan kompetensidurasi minimal > 40 jam (biaya 

mandiri) 1,500

A21 Menjadi ketua penguji pada ujian akhir studi mahasiswa jenjang S2 per semester per mahasiswa 0,400

A23 Menjadi ketua penguji pada ujian akhir studi mahasiswa jenjang D3 per semester per mahasiswa 0,075

A24 Menjadi ketua penguji pada ujian akhir studi mahasiswa jenjang S3 per semester per mahasiswa 0,300

A25 Penguji Seminar proposal skripsi S1 0,040

A26 Penguji Seminar proposal tesis s2 0,070

A27 Penguji Seminar proposal disertasi s3 0,100

A28 Penguji Seminar hasil disertasi s3 0,100

A29 Penguji ujian tertutup 0,400

A30 Penguji ujian terbuka 0,400

A31 Menulis 1 judul naskah teks yang memiliki ISBN 3,000

A32 Menulis 1 judul naskah teks yang tidak memiliki ISBN 1,000

A33 Menterjemahkan atau menyadur naskah buku yang memiliki ISBN

B1

Melaksanakan penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui dan tercapai) dan didanai oleh 

lembaga donor per judul penelitian sebagai ketua atau anggota (maksimal 3 judul) 2,000

B2

Melaksanakan penelitian mandiri (tidak di danai oleh lembaga manapundisetujui oleh pimpinan dan 

tercatat dengan batasan maksimal 1 judul 2,000

B3 Menulis makalah yang diterbitkan dalam prosiding tingkat nasional 0,500

B4 Menulis makalah yang diterbitkan dalam prosiding tingkat internasional 1,000

B5 Menulis  makalah yang di terbitkan dalam jurnal nasional 1,000

B6 menulis makalah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi maksimal 1 4,000

B7 Menulis makalah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terkareditasi sinta 1 2,000

B8 Menulis makalah yang di terbitkan dalam jurnal internasional 2,000

B9 Menulis makalah yang diterbitkan dalam jurnal internasional scopus Q3 dan Q4, WoS, Thompson 5,000

B10 Menulis makalah yang diterbitkan dalam jurnal internasional scopus Q1 dan Q2 8,000

B11 Menulis makalah yang diterbitkan dalam jurnal internaional yang terindeks copernicus dan sejenisnya 2,000

B12

Melaksanakan kegiatan pameran atau pementasan karya seni monumental/pertunjukan/karya sastra 

tingkat internasioan per tahun 2,000

B13

Melaksanakan kegiatan pameran atau pementasan karya seni monumental/pertunjukan/karya sastra 

tingkat nasional per tahun 1,000

B14 Menjadi pembicara yag diundang (invited speaker) dalam seminar biaya sendiri 1,000

B15 Menjadi pembicara yag diundang (invited speaker) dalam seminar nasional biaya sendiri 2,000

B16 Menjadi pembicara yag diundang (invited speaker) dalam seminar internasional biaya sendiri 2,000

B17 Menjadi pembicara yag diundang (keynote speaker) dalam seminar internasional biaya sendiri 4,000

B18 Menjadi ketua pengelola jurnal nasional 1,000

B19 Menjadi ketua pengelola jurnal nasional terakreditasi sinta 2,000

B20 Menjadi ketua pengelola jurnal internasional 2,500

B21 Menajdi mitra bestari dalam jurnal nasional 0,500

B22 Menjadi mitra bestari dalam jurnal nasional terakreditasi 1,000

B23 Menjadi mitra bestari dalam jurnal internasional 1,500

B24 Menjadi editor dalam jurnal nasional pertahun 1,000

B25 Menjadi editor dalam jurnal nasional terakreditasi pertahun 1,500

B26 Menjadi editor dalam jurnal internasional 2,000

B27 Menjadi penelaah makalah (reviewer) dalam seminar nasional 0,200

B28 Menjadi penelaah makalah (reviewer) dalam seminar internasional 0,500

B29

Menjadi penelaah (reviewer) proposal atau laporan hibah penelitian, p2m bagi dosen/mahasiswa untuk 

setiap kegiatan 0,500

B30 Mendapatkan HKI 2,000

B31 Mendapatkan hak paten 4,000

Pengajaran

Penelitian

Pengabdian pada masyarakat

KINERJA DOSEN DAN POIN KEGIATANNYA



C1 Melakasanakan p2m per judul 1,000

C2 Memberikan latihan/penyuluhan/ceramah tingkat lokal 0,300

C3 Memberikan latihan/penyuluhan/ceramah tingkat nasional 0,500

C4 Memberikan latihan/penyuluhan/ceramah tingkat internasional 1,000

C5 Menjadi dosen pembimbing ormawa tingkat universitas 2,000

C6 Menjadi dosen pembimbing ormawa tingkat Fakultas 1,500

C7 Menjadi dosen pembimbing organisasi cabor 1,500

C8 Menjadi dosen pembimbing ormawa tingkat prodi 1,000

C9 Menjadi dosen pembimbing PKM mahasiswa  tingkat universitas 0,300

C10 Menjadi dosen pembimbing PKM mahasiswa  tingkat fakultas 0,300

C11 Menjadi dosen pembimbing PKM mahasiswa  tingkat prodi 0,300

C12 Menjadi dosen pembimbing PKM mahasiswa  tingkat wilayah 0,400

C13 Menjadi dosen pembimbing PKM mahasiswa  tingkat nasional 0,500

C14 Menjadi dosen pembimbing PKM mahasiswa  tingkat internasional 1,000

C15 Menjadi dosen pembimbing kejuaraan tingkat nasional juara 1 - 3 0,750

C16 Menjadi dosen pembimbing kejuaraan tingkat internasional juara 1 - 3 1,250

D1 Menjadi pengurus Asosiasi profesi / organisasi terkait bidang tingkat wilayah 0,500

D2 Menjadi anggota Asosiasi profesi / organisasi terkait bidang tingkat wilayah 0,100

D3 Menjadi pengurus Asosiasi profesi / organisasi terkait bidang tingkat nasional 1,000

D4 Menjadi anggota Asosiasi profesi / organisasi terkait bidang tingkat nasional 0,200

D5 Menjadi pengurus Asosiasi profesi / organisasi terkait bidang tingkat internasional 1,500

D6 Menjadi anggota Asosiasi profesi / organisasi terkait bidang tingkat internasional 0,300

D7 Menajdi ketua delegasi nasional dalam pertemuan internasional atas persetujuan lembaga 1,500

D8 Menajdi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional atas persetujuan lembaga 1,000

D9 Ketua panitia / tim panitia ad hoc  perkegiatan 0,500

D10 Anggota panitia / tim panitia ad hoc  perkegiatan 0,300

D11 Ketua panitia / tim panitia ad hoc  perkegiatan tkt universitas 2,500

D12 Anggota panitia / tim panitia ad hoc  perkegiatan tkt universitas 2,000

D13 Ketua panitia / tim panitia ad hoc  perkegiatan tkt fakultas / pps / prodi / tpjm 2,000

D14 Anggota panitia / tim panitia ad hoc  perkegiatan tkt fakultas / pps / prodi / tpjm 1,500

D15 Anggota gugus /  TPJM fakultas 1,500

D16 Asesor Audit mutu internal 2,000

D17 Ketua tim angka kredit universitas 2,500

D18 Anggota tim angka kredit universitas 2,000

D21 Anggota senat Universitas 1,000

D24 Anggota senat fakultas 0,750

Kegiatan lainnya


