
Jenis Kegiatan dan Angka Kredit paling Tinggi Kegiatan Melaksanakan 
Penelitian 
 

No. Jenis Kegiatan Bukti Kegiatan 

Angka  
Kredit 
Paling 
Tinggi 

Batas 
Pengakuan 
Maksimum 

(1) (2) (3) (4) (5) 

C PENELITIAN    
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Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang 
ilmunya: 

   

a) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang 
dipublikasikan dalam bentuk buku  

   

1) Buku referensi  Pindai halaman 
sampul, dan bukti 
kinerja 

40 1 buku/tahun 

2) Monograf Pindai halaman 
sampul dan bukti 
kinerja 

20 

 

1 buku/tahun 

b) Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku 
yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari 
berbagai penulis (book chapter):  

   

1) Internasional Pindai halaman 
sampul, daftar isi 
dan bukti kinerja 

15 1 buku/tahun 

2) Nasional  Pindai halaman 
sampul, daftar isi 
dan bukti kinerja 

10 1 buku/tahun 

c). Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang 
dipublikasikan: 

   

1) Jurnal internasional bereputasi (terindeks pada 
database internasional bereputasi dan berfaktor 
dampak)  

Pindai halaman 
sampul, daftar isi, 
dewan redaksi/ 
redaksi pelaksana 
dan bukti kinerja 

40   

2) Jurnal internasional terindeks pada database 
internasional bereputasi 

Pindai halaman 
sampul, daftar 
isi,dewan 
redaksi/ redaksi 
pelaksana dan 
bukti kinerja 

30  

3) Jurnal internasional terindeks pada basis data 
internasional di luar kategori 2) 

Pindai halaman 
sampul, daftar isi, 
redaksi pelaksana 
dan bukti kinerja 

20  
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4) a. Jurnal Nasional terakreditasi dari 
Kemristekdikti 

Pindai halaman 
sampul, daftar isi, 
dewan redaksi/ 
redaksi pelaksana 
dan bukti kinerja 

25  

b. Jurnal nasional terakreditasi B dari 
Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu 
bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator 

green thick (centang dalam lingkaran hijau)  
diakui sebagai jurnal internasional 

30  

c. Jurnal nasional terakreditasi A dari 
Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu 
bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator 

green thick (centang dalam lingkaran hijau) 
diakui sebagai jurnal internasional bereputasi. 

40  

5) a. Jurnal Nasional berbahasa Indonesia    
terindeks pada basis data yang diakui 
Kemristekdikti, contohnya: DOAJ dengan 
indikator green thick (centang dalam lingkaran 

hijau) , CABI atau Index Copernicus 
International (ICI) dan telah memiliki ICV (Index 
Copernicus Value).  

Pindai halaman 

sampul, dewan 

redaksi/ redaksi  

pelaksana ,daftar 

isi dan bukti 

kinerja 

15 

 

 

 

 

b. Jurnal Nasional berbahasa Inggris atau bahasa 
resmi (PBB)  terindeks pada basis data yang 
diakui Kemristekdikti, contohnya: DOAJ dengan 
indikator green thick (centang dalam lingkaran 

hijau) , CABI atau Index Copernicus 
International (ICI) dan telah memiliki ICV (Index 
Copernicus Value). 

20 

 

 6) Jurnal Nasional Pindai halaman 
sampul, dewan 
redaksi/ redaksi  
pelaksana ,daftar 
isi dan bukti 
kinerja 

 

10 Paling tinggi 
25% dari 
angka kredit 
unsur 
penelitian 
yang 
diperlukan 
untuk 
pengusulan ke 
Lektor Kepala 
dan Profesor 

 7) Jurnal ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi 
PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat 
sebagai jurnal ilmiah internasional 

Pindai halaman 
sampul, dewan 
redaksi/ redaksi  
pelaksana ,daftar 
isi dan bukti 
kinerja 

10  

2 Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang   Jumlah angka 



No. Jenis Kegiatan Bukti Kegiatan 

Angka  
Kredit 
Paling 
Tinggi 

Batas 
Pengakuan 
Maksimum 

didesiminasikan  kredit karya 
ilmiah butir 
2.a.2; 2.b.2; 
2.c.2; dan 2.d.2 

paling tinggi 
25% dari 
angka kredit 
unsur 
penelitian 
yang 
diperlukan 
untuk 
pengusulan ke 
Lektor Kepala 
dan Profesor 

a. Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam 
prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN): 

   

1). Internasional Pindai halaman 
sampul, Panitia 
pelaksana, Panitia 
pengarah, daftar 
isi dan bukti 
kinerja 

15  

2). Nasional Pindai halaman 
sampul, Panitia 
Pelaksana, Panitia 
pengarah, daftar 
isi dan bukti 
kinerja 

10  

b. Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam 
prosiding yang dipublikasikan: 

   

1). Internasional Pindai poster, 

Panitia Pelaksana, 

Panitia Pengarah 

daftar isi dan 

buku panduan 

10  

2). Nasional Pindai poster, 

Panitia Pelaksana, 

Panitia pengarah, 

daftar isi dan 

buku panduan 

5  

a. Disajikan dalam seminar/simposium/ lokakarya, 
tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang 
dipublikasikan:                

   

1) Internasional Pindai bukti 

kehadiran atau 
5  
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Angka  
Kredit 
Paling 
Tinggi 

Batas 
Pengakuan 
Maksimum 

sertifikat dan 

bukti kinerja, 

Panitia 

2) Nasional Pindai bukti 

kehadiran atau 

sertifikat dan 

bukti kinerja 

3  

b. Hasil penelitian/pemikiran yang tidak disajikan 
dalam seminar/ simposium/ lokakarya, tetapi 
dimuat dalam prosiding: 
 

   

1) Internasional Pindai halaman 

sampul, daftar isi 

makalah, dan 

bukti kinerja 

10  

2) Nasional Pindai halaman 

sampul, daftar isi 

makalah, dan 

bukti kinerja 

5  

e. Hasil penelitian/pemikiran yang disajikan dalam 
koran/majalah  populer/umum 

Pindai halaman 

sampul dan bukti 

kinerja 

1 

Paling banyak 
5% dari angka 
kredit unsur 
penelitian 
untuk 
pengajuan ke 
semua jenjang 

3 Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama 
industri yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam 
perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga 

Pindai halaman 

sampul, daftar isi 

, lembar 

pengesahan dan 

bukti kinerja  

2 

4 Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang 
diterbitkan (ber ISBN) 

Pindai halaman 

sampul dan bukti 

kinerja yang 

dapat diakses 

oleh asesor 

15  

5 Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk 
buku yang diterbitkan (ber ISBN) 

Pindai halaman 

sampul dan bukti 

kinerja yang 

dapat diakses 

oleh asesor 

10  

6 Membuat rancangan dan karya teknologi/seni yang 
dipatenkan secara nasional atau internasional 

   



No. Jenis Kegiatan Bukti Kegiatan 

Angka  
Kredit 
Paling 
Tinggi 

Batas 
Pengakuan 
Maksimum 

a) Internasional 
(paling sedikit diakui oleh 4 Negara) 

Pindai bukti 

kinerja dan 

sertifikat paten 

60  

 b) Nasional Pindai bukti 

kinerja dan 

sertifikat paten 

40  

7. 

 

 

 

Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak 
dipatenkan; rancangan dan karya seni monumental/ 
seni pertunjukan; karya sastra:  

   

a). Tingkat Internasional Pindai bukti 

kinerja, peer 

review 

internasional 

sesuai bidang 

ilmu 

20  

b.1). Tingkat Nasional Pindai bukti 

kinerja, peer 

review sesuai 

bidang ilmu 

15  

b.2). Karya ciptaan yang telah memiliki sertifikat dari 
Kemenkumham  

Pindai sertifikat 

dari 

Kemenkumham 

15 2 karya/ 

semester 

c). Tingkat  Lokal Pindai bukti 

kinerja, peer 

review sesuai 

bidang ilmu 

10  

8. Membuat rancangan dan karya seni/seni pertunjukan 
yang tidak mendapatkan HKI*) 

Pindai bukti 

kinerja, peer 

review sesuai 

bidang ilmu 

  

 


