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Mekanisme

LLDIKTI Wilayah III
02

LLDIKTI Wilayah III
04

Perguruan Tinggi
01

Perguruan Tinggi
03

Menyiapkan Berkas Fisik
dan Softcopy

Menerima Berkas Fisik
dan Softcopy

Menyiapkan Berkas Softcopy
dan Mengajukan
melalui Sijali3

Menerima Pengajuan melalui Sijali3 dan
Melakukan Validasi Usulan dari
Sijali3 ke Sistem PAK Dikti

MEKANISME
LAMA

MEKANISME
BARU



“Perbedaan Kategori
Bidang”

LLDIKTI
 Pendidikan dan Pengajaran (A)
 Penelitian (B)
 Pengabdian Masyarakat (C)
 Penunjang Tugas Dosen (D)

DIKTI PUSAT
 Pendidikan (A)
 Pengajaran (B)
 Penelitian (C)
 Pengabdian Masyarakat (D)
 Penunjang Tugas Dosen (E)



Penilaian Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor proses
penilaian hingga penerbitan Surat Keputuan (SK) dan PAK

dilakukan di masing-masing wilayah LLDIKTI,
sedangkan untuk penilaian, penerbitan PAK dan SK bagi usulan ke

Lektor Kepala dan Profesor menjadi kewenangan Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, LLDIKTI

hanya melaksanakan desk evaluation yag hasilnya adalah
rekomendasi usulan.



USULAN BARU

● Usulan yang baru pertama akan diinput

REVISI USULAN

● Usulan yang sudah diajukan ke Dikti dan
sudah dinilai oleh Tim Penilai Pusat
Dikti, namun usulan tersebut belum
disetujui oleh sebab ada beberapa
persyaratan yang belum dipenuhi.

Penginputan Usulan



Jenis Akun

Akun Operator Perguruan
Tinggi

untuk PTN dan LLDIKTI

Akun Operator Turunan

Untuk Peguruan Tinggi di bawah LLDIKTI
(hanya bisa mengakses satu

“Homebase” PT tertentu)



Berikut contoh surat pengantar resmi yang
ditujukan ke LLDIKTI III untuk mendapatkan
akun turunan :



Usulan Asisten Ahli dan Lektor, bidang
A,B,C,D dinilai secara detail keseluruhan
bidang oleh Tim Penilai LLDIKTI, namun

pada Sistem online Lektor Kepala dan
Profesor, hanya bidang penelitian yang

secara detail dimasukkan ke dalam sistem,
sedangkan bidang lainnya hanya diinput
nilai kumulatifnya saja dan penilaiannya
diserahkan kepada Tim Penilai LLDIKTI.





Penginputan Bidang-Bidang

Bidang A
Kegiatan pendidikan

formal dosen meliputi
pendidikan formal/tugas

belajar dan mengikuti
kegiatan pendidikan dan

pelatihan (diklat)
prajabatan. (Ijazah/gelar

akademik).

Bidang B
Kegiatan yang terkait

dengan pembelajaran,
pembimbingan,

pengujian, menduduki
jabatan pimpinan

perguruan tinggi dan
kegiatan peningkatan

kompetensi diri.



Permasalahan

“Warning Sistem  Bidang B “

Jumlah KUM yang diajukan masih kurang dari
ketentuan, dan jumlah SKS mengajar yang
masih kurang terhitung sejak TMT jabatan

sebelumnya.



Penginputan Bidang-Bidang

Bidang C
Penelitian /Karya

Ilmiah

“Angka kredit yang dimasukkan
untuk karya ilmiah melebihi

ketentuan maka sistem secara
otomatis menolak, dan proses
usulan tidak dapat dilanjutkan
sampai KUM penelitian diubah

sesuai ketentuan”.



Ketentuan Batas Maksimal

Jurnal nasional
maksimal 25%

dari KUM
penelitian yang

diperlukan

Koran/majalah
populer/umum / hasil
penelitian yang tidak

dipublikasikan
(tersimpan dalam

perpustakaan)
maksimal 5% dari

KUM penelitian yang
diperlukan untuk

pengajuan ke semua
jenjang.

Prosiding nasional
maksimal 25%

dari KUM
penelitian yang

diperlukan



Permasalahan Jurnal…
1. Klaim jurnal tidak sesuai

kriteria.
2. Klaim angka kredit tidak

sesuai kategori jurnal.
3. Klaim angka kredit yang tidak

sesuai dengan posisi penulis.
4. Klaim ketentuan jurnal

sebagai persyaratan khusus
yang diperlukan pengusul
untuk kenaikan Jabatan
Akademiknya.



Penginputan Bidang-Bidang

Bidang D
Komponen kegiatan pengabdian kepada masyarakat

 Angka kredit paling tinggi yang diakui adalah
10% dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan.

 Angka kredit paling rendah 0,5 dari pengabdian
kepada masyarakat.



Penginputan Bidang-Bidang

Bidang E
Komponen unsur penunjang kegiatan dosen

 Angka kredit paling tinggi yang diakui adalah 10%
dari angka kredit kumulatif yang dibutuhkan.

 Angka kredit dari kegiatan penunjang tidak boleh
nol.



Penginputan Revisi

Mercury is the
closest planet to

the Sun

DAY 1

Melacak apakah
usulan yang telah
diajukan tersebut
disetujui atau
ditolak. Jika ditolak

(belum
disetujui)

maka ajukan
Revisi

Mengetahui
alasan

penolakan
untuk

memastikan
hal-hal apa
yang harus

direvisi.



Usulan Lektor Kepala dengan
Masa Kerja kurang dari 8 tahun

sejak pengangkatan pertama
dalam jabatan akademik asisten

ahli, diharuskan untuk
melampirkan bukti proses

pembimbingan paling sedikit
setara 40 Angka Kredit.

Penginputan Kegiatan Tambahan
Usulan Lektor Kepala ke

Profesor dengan Masa
Kerja 10-20 Tahun,
diharuskan untuk

melampirkan bukti
proses pembimbingan
paling sedikit setara 80

Angka Kredit.

Untuk Usulan Baru Terhitung Mulai
1 Juli 2020



earths is the Sun’s mass

Penginputan Kegiatan
Tambahan

is Jupiter’s rotation period

24h 37m 23s

is the distance between the Earth and
the Moon

386,000 km



Penginputan
Kegiatan Tambahan

Mars
Despite being red, Mars is a
cold place, not hot. It’s full of

iron oxide dust, which gives the
planet its reddish cast.

Venus
Venus has a beautiful name

and is the second planet from
the Sun. It’s terribly hot—even

hotter than Mercury

Mercury
Mercury is the closest planet to
the Sun and the smallest one in
the Solar System—it’s only a bit

larger than our Moon.



Penginputan Kegiatan Tambahan

DAY 1
Despite being red, Mars is

a cold place, not hot

DAY 2
Mercury is the closest

planet to the Sun



Upload Berkas
Kelengkapan

Input usulan
baru/revisi

Verifikasi data (Staf
LLDIKTI)

Upload
dokumen

yang
dibutuhkan



THANKS
Does anyone have any questions?

You can find me at
lldikti3.kemdikbud.go.id

@lldikti3

LLDIKTI 3


