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Pendahuluan 
 

Sebagai salah satu upaya mencapai Visi IKIP Veteran Semarang yaitu 

menjadi perguruan tinggi terkemuka dan unggul dalam mencetak tenaga 

pendidik profesional, berkarakter dan inovatif maka IKIP Veteran 

Semarang memiliki perhatian yang sangat besar terhadap kualitas lulusan 

dan faktor-faktor pendukungnya. Faktor yang sangat penting dan sangat 

menentukan adalah dosen, karena dosen merupakan “manajer kelas” yang 

dapat memengaruhi mahasiswa dan sekaligus sebagai pusat perhatian. 

Posisi itu menjadikan dosen sebagai figur strategis untuk meningkatkan 

kualitas lulusan perguruan tinggi. Kampus yang baik dengan fasilitas 

lengkap serta semangat mahasiswa yang tinggi akan menjadi tidak berarti 

jika dosen tidak menempatkan diri sebagai “guru” yang baik. 
 

Sebagai seorang “guru”, dosen memiliki tempat yang terhormat di mata 

mahasiswa,  sehingga  mahasiswa  banyak  menaruh  harapan,  yang  

kadang-kadang melebihi porsi sebagai seorang dosen. Sebagai manusia 

biasa, dosen tetap memiliki keterbatasan dan kelemahan. Oleh sebab itu 

dalam melaksanakan tugas, dosen masih tetap memerlukan panduan dan 

perlu dievaluasi, agar tetap dalam jalur yang telah disepakati dalam 

profesi. Idealnya memang seorang dosen tidak harus diatur karena sebutan 

tersebut dan mestinya membawa konsekuensi perilaku yang sesuai, namun 

pada praktiknya masih ada perilaku yang tidak semestinya, karena itu 

sebuah panduan yang mengatur tentang kode etik, pergaulan teman sejawat 

dalam profesi, pergaulan dalam proses belajar mengajar dan pelaksanaan 

tugas lainnya masih diperlukan. 
 

Berdasarkan uraian di atas IKIP Veteran Semarang  merasa perlu 

menerbitkan buku panduan bagi dosen yang antara lain berisi kode etik, 

proses pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi sampai pada penilaian 

kinerja dosen.  Panduan  ini  diharapkan  sebagai  acuan  partisipan  

perguruan tinggi ini dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan 

masalah-masalah yang timbul. Akhir dari upaya ini tidak lain adalah 

kualitas lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

     Rektor, 

 

     Dr. H. Bambang Triono, MM 

 



2 Panduan Dosen 

IKIP Veteran Semarang 
 

Kode Etik Pergaulan  
Akademis 

 
A. Definisi 

 

1. Kode etik adalah norma dan azas yang diterima oleh sekelompok 

tertentu sebagai landasan tingkah laku. 

2. Pergaulan  adalah  interaksi  orang  perorang  dalam  kehidupan 

masyarakat. 

3. Kode etik pergaulan akademis adalah norma dan azas yang harus 

ditaati oleh setiap orang yang berinteraksi di lingkungan kampus 

yang berhubungan dengan kegiatan akademis. 
 
B. Pergaulan akademis meliputi; 

 

1.   Hubungan antara dosen dengan dosen, 

2.   Hubungan antara dosen dengan mahasiswa, 

3.   Hubungan antara mahasiswa dengan mahasiswa, 

4.   Hubungan antara dosen dengan karyawan, 

5.   Hubungan antara karyawan dengan karyawan, 

6.   Hubungan antara karyawan dengan mahasiswa. 
 
C. Kode Etik Pergaulan Akademis 

 

Kode etik dan peraturan dosen bukanlah hukum melainkan penjelaan 

rangkaian peraturan atau prinsip-prinsip tertentu yang berisi hak, tugas, 

tanggung jawab, dan kewajiban  dosen dalam melaksanakan tugasnya. 
 

Kode etik dan peraturan-peraturan ini disampaikan dengan maksud 

untuk menegaskan hubungan yang mengikat antara dosen sebagai staf 

dengan IKIP Veteran Semarang  sebagai lembaga. 

IKIP Veteran Semarang sebagai lembaga mempunyai hak untuk 

mengubah, memperbaharui, menambah, atau menghapuskan sebagian  

atau  semua  peraturan  bilamana  diperlukan  untuk  kasus-kasus yang 

berhubungan dengan penerapan kode etik dan peraturan-peraturan. Hal 

ini dimaksudkan agar terdapat dan tercipta suasana akademik yang 

kondusif untuk semua warga kampus. 
 

Dosen diharapkan selalu memperhatikan, menjelaskan, dan 

mengimplementasikan tata nilai yang telah ditetapkan IKIP Veteran 

Semarang pada setiap aktivitasnya, baik  di lingkungan kampus, 
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maupun dalam kehidupan sehari-hari.  

 

D. Etika Dosen Terhadap Mahasiswa 
 

Dosen mempunyai  kewajiban untuk mendorong mahasiswa 

mempunyai moral yang tinggi seperti integritas, bertanggungjawab, 

bekerjasama, ketekunan, loyalitas, ketelitian, menghormati hukum, dan 

orang lain. Beberapa etika dosen terhadap mahasiswa dijabarkan di 

bawah ini. 
 

1. Dosen dalam berhubungan dengan mahasiswa harus professional, 

terutama dalam menyelesaikan masalah, termasuk dalam hal 

kedisiplinan sesuai peraturan IKIP Veteran Semarang 

2. Dosen  tidak  diperkenankan  mengekspos  mahasiswa  dengan 

tujuan pelecehan. 

3. Dosen tidak diperkenankan membuka rahasiswa mahasiswa. 

4. Dosen  harus  berusaha  menciptakan  hal-hal  yang  konstruktif 

untuk meminimalisasi kerugian mahasiswa dalam pembelajaran. 

5. Dosen  harus  berupaya  menyajikan  fakta  yang  benar  tanpa 

distorsi, bias, dan prejudice. 

6. Setiap dosen harus memberikan informasi yang  benar kepada 

mahasiswa berkaitan dengan keilmuan dan informasi lainnya 

berkaitan dengan tugas profesi. 

7. Setiap dosen harus bertindak ”fair” dalam memberikan penilaian. 

8. Dosen  dilarang  melakukan  tindakan  yang  dapat  menurunkan 

mental mahasiswa. 

9. Dosen dilarang membocorkan soal ujian atau tindakan lain yang 

dapat dikategorikan sebagai pembocoran soal ujian. 

 

E. Etika Dosen Terhadap Kinerja 
 

Dosen harus bertanggungjawab terhadap kinerjanya dan berusaha untuk 

terus menerus meningkatkan kompetensinya. Dosen harus berupaya 

untuk menjaga martabat profesinya dengan jalan mematuhi hukum dan 

menunjukkan integritas pribadinya. Etika dosen terhadap kinerja dapat 

diuraikan sebagai berikut. 
 

1. Setiap dosen harus menaati peraturan dan tata tertib yang ditetapkan 

IKIP Veteran Semarang, juga menaati hukum yang ber laku di 

Indonesia. 

2. Setiap dosen wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan 

tugas lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. 

3. Setiap dosen wajib menjaga kehormatan dan nama baik profesi dan 

lembaga. 
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4. Setiap dosen harus memosisikan diri sebagai pendidik yang 

memunyai kualifikasi professional. 

5. Setiap   dosen   harus   memelihara   suara,   stamina   fisik,   dan 

hubungan sosial yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya 

secara professional. 

 

6. Setiap dosen tidak diperkenankan menggunakan hak istimewa 

institusional atau professional untuk kepentingan pribadi. 

7. Dosen dilarang melakukan  plagiat terhadap hasil karya  orang 

lain. 

8. Dosen  dilarang  menerima  sesuatu  yang  dapat  dikategorikan 

”suap”  dengan  maksud  untuk  memperlancar  proses  kegiatan 

belajar mengajar mahasiswa. 

9. Dosen dilarang memalsu nilai atau dokumen resmi yang dikeluarkan    

oleh IKIP Veteran Semarang atau pemerintah. 

10. Dosen  dilarang  melakukan  tindakan  yang  dapat  menurunkan 

martabat  diri sendiri, mahasiswa, rekan  sejawat, profesi dan 

lembaga baik internal maupun eksternal. 

 

F. Etika Dosen Terhadap Kolega 
 

Dosen harus dapat menjaga hubungan dengan kolega. Etika dosen 

terhadap kolega diuraikan sebagai berikut. 
 

1. Dosen tidak diperkenankan memberi informasi yang menjadi rahasia 

koleganya, kecuali diperintahkan oleh hukum. 

2. Dosen tidak diperkenankan membuat pernyataan atau keterangan 

palsu tentang koleganya. 

3. Dosen harus memberikan informasi yang benar kepada koleganya 

berkaitan dengan keilmuan atau informasi lain yang berkaitan 

dengan tugas profesi. 

 

G. Etika Dosen Terhadap Orang tua dan Masyarakat 
 

Dosen harus menyadari bahwa kualitas pendidikan merupakan tujuan 

bersama antara masyarakat, orang tua, pendidik, dan lembaga 

pendidikan. Oleh karena itu perlu kerjasama yang baik dan harmonis. 

Etika dosen terhadap orang tua dan masyarakat dapat diuraikan sebagai 

berikut. 
 

1. Dosen harus memberi informasi yang lengkap dan akurat kepada 

orang tua, berkaitan dengan kepentingan mahasiswa. 

2. Dosen  harus  memanifestasikan  perannya  secara  positif  dan 

aktif, baik di kampus maupun di masyarakat. 
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H. Sanksi 
 

1. Dosen  yang  melanggar  ketentuan  di  atas  akan  diberi  sanksi 

dengan tingkatan sebagai berikut: 
 

1. teguran, 

2. peringatan tertulis, 

3. ditunda kenaikan pangkat/jabatan, 

4. di ”skors”, 

5. pemutusan hubungan kerja (PHK). 
 

2. Pengenaan  sanksi  terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh 

dosen akan dinilai berdasarkan tingkat dan jenis pelanggaran. 
 

Untuk  pelanggaran  yang  berkaitan  dengan plagiarisme 

pembocoran  soal ujian dan jual beli nilai akan dikenakan sanksi 

PHK. Sedangkan untuk  pelanggaran  yang   bersifat  kriminal   

akan  diserahkan kepada yang berwajib. 
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       Beban Kerja  
dan Tugas Utama Dosen 

 

 

A. Beban Kerja Dosen 
 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama 

mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat.  
 

Tugas  utama  dosen  tersebut adalah  melaksanakan  tridharma 

perguruan  tinggi  dengan beban  kerja paling  sedikit sepadan dengan 

12 (dua belas) sks  pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi 

akademiknya dengan ketentuan sebagai berikut: 
 

1. Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit 

sepadan  dengan sembilan  sks;  

2. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan 

melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

diselenggarakan oleh IKIP Veteran Semarang atau melalui lembaga 

lain sesuai dengan peraturan perundang undangan; 

3. Tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan 

sks nya sesuai dengan peraturan perundang undangan; 

4. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas 

penunjang paling sedikit sepadan dengan tiga sks; 
 

Pemimpin IKIP Veteran Semarang berkewajiban memberi kesempatan 

kepada  dosen  untuk  melaksanakan  tridharma  pergururan tinggi. 

Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi 

sampai dengan tingkat jurusan diwajibkan melaksanakan   tridharma   

pendidikan   paling   sedikit   sepadan dengan tiga sks. 

 

B. Tugas Utama Dosen 
 

Tugas utama dosen adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi 

yang terdiri atas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam masing-

masing tugas utama dosen diuraikan sebagai berikut. 
 

1. Bidang Pendidikan Dan Pengajaran 

Kegiatan yang termasuk dalam bidang ini adalah: 
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a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik 

keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi 

pengajaran; 

b. Membimbing seminar Mahasiswa; 

c. Membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik pengalaman 

lapangan (PPL), praktik kerja lapangan (PKL), kuliah kerja 

lapangan ( KKL ) 

d. Membimbing tugas akhir/skripsi/penelitian mahasiswa termasuk 

membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas 

akhir/skripsi/penelitian; 

e. Penguji pada ujian akhir/skripsi; 

f. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan 

kemahasiswaan; 

g. Mengembangkan program perkuliahan; 

h. Mengembangkan bahan pengajaran; 

i. Menyampaikan orasi ilmiah; 

j. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan 

kemahasiswaan. 

k. Membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; 

l. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen. 
 

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Karya Ilmiah 

Kegiatan dalam bidang pendlitian dan pengembangan karya ilmiah 

dapat berupa: 
 

a. Menghasilkan karya penelitian; 

b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 

c. Mengedit/menyunting karya ilmiah; 

d. Membuat rancangan dan karya teknologi; 

e. Membuat rancangan karya seni. 
 

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: 
 

a. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 

b. Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat; 

c. memberi  pelayanan  kepada masyarakat atau  kegiatan lain yang 

menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan 

pembangunan; 

d. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat. 
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4. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi 
 

Selain tiga bidang utama tugas dosen, beberapa kegiatan di luar yang 

telah diuraikan di atas dimasukkan dalam kegiatan penunjang 

tridharma. Kegiatan tersebut antara lain dapat berupa: 
 

a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan 

tinggi; 

b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah; 

c. menjadi anggota organisasi profesi; 

d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam 

panitia antar lembaga; 

e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional; 

f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; 

g. mendapat tanda jasa/penghargaan; 

h. menulis buku pelajaran SLTA kebawah; 

i. mempunyai prestasi di bidang olahraga kesenian/sosial 

 

C. Dosen dengan Jabatan Struktural 
 

Dosen yang sedang menjalankan tugas Negara sebagai pejabat struktural 

atau yang setara wajib izin pimpinan IKIP Veteran Semarang dan 

kepadanya tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka beban 

tugas diatur oleh pimpinan IKIP Veteran Semarang dengan mengacu 

pada ketentuan  perundangan  yang  berlaku  (lihat  UU No.43  tahun 

1999, PP No.37 tahun 2009, dan Kepmenkowasbangpan No. 38 tahun 

1999). 

 

D. Dosen yang sedang Tugas Belajar 
 

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban 

belajar. Beban kerja dosen tugas belajar diatur dengan peraturan 

perundang-undangan  tersendiri  (lihat  Permendiknas  nomor  38  tahun 

2009). 

 

E. Tugas dan Kegiatan Dosen di IKIP Veteran Semarang 
 

1. Pendidikan Pengajaran 
 

Kegiatan  pendidikan  pengajaran  di  IKIP Veteran Semarang 

dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut. 
 

a. Perkuliahan 
 

Kegiatan ini dilakukan terjadwal setiap semester dan dilakukan 

secara tatap muka di kelas antara dosen dan mahasiswa. Jumlah 
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tatap muka yang harus dilakukan oleh setiap dosen adalah 

minimal 14 kali pertemuan. Apabila pada jadwal tertentu ada 

dosen yang berhalangan hadir, maka yang bersangkutan 

mengganti kegiatan yang ditinggalkan pada waktu lain. 
 

Lamanya kegiatan tatap muka di kelas tergantung pada besarnya 

sks untuk mata kuliah tersebut. Untuk setiap sks mata kuliah 

dosen mempunyai kewajiban 50 menit tatap muka. 
 

Sejalan dengan kegiatan perkuliahan, kegiatan pendidikan 

pengajaran lainnya dalam setiap semester adalah praktikum. 

Kegiatan praktikum juga dilakukan secara tatap muka tetapi 

waktu yang dibutuhkan untuk setiap sks praktikum adalah 100 

menit. 
 

Setiap mata kuliah dan praktikum dapat dibina oleh lebih dari 

satu orang dosen. Hal ini tergantung pada banyaknya mahasiswa 

yang memprogram setiap mata kuliah dan praktikum pada setiap 

semester. Baik perkuliahan maupun praktikum,  dosen  harus  

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kontrak 

perkuliahan dan  SAP. 
 

Kontrak Perkuliahan dan SAP yang disusun oleh dosen 

didasarkan pada kompetensi lulusan yang diinginkan serta 

diharapkan telah memasukkan unsur soft skills di dalamnya. 
 

b. Ujian 
 

Ujian yang dilaksanakan di IKIP Veteran Semarang  terdiri atas 

ujian semester dan ujian Skripsi. 
 

Ujian semester dilaksanakan dua kali dalam setiap semester yaitu 

ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).  

Masing-masing  ujian  dilaksanakan  setelah pertemuan ke-7. 

Ujian praktikum dilaksanakan satu kali dalam setiap semester 

yang  dilaksanakan setelah kegiatan praktikum  selesai.  

Sedangkan  ujian  skripsi  dilaksanakan pada akhir masa studi 

mahasiswa. 
 

Ujian semester dilaksanakan secara terjadwal untuk setiap mata 

kuliah, oleh karena itu soal ujian untuk setiap mata kuliah 

yang dibina oleh lebih dari seorang dosen, harus sama. 
 

Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu alat evaluasi dan 

monitoring yang akan dilakukan oleh masing-masing ketua 

program studi. 
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c. Soal Ujian 
 

Soal ujian yang diserahkan harus ditandatangani oleh dosen 

koordinator, dan sebelum digandakan harus diketahui oleh ketua 

program studi. 
 

d. Pengawas Ujian 
 

Untuk ujian yang dilakukan secara terjadwal, IKIP Veteran 

Semarang  menetapkan pengawas ujian. Pengawas ujian adalah 

dosen tetap IKIP Veteran Semarang  ditambah dengan karyawan 

atau pihak-pihak yang disetujui IKIP Veteran Semarang  untuk 

menjadi pengawas ujian semester. 
 

Pengawas ujian bertanggungjawab atas pelaksanaan ujian di 

ruangan  dan  harus  mematuhi  peraturan  dan  tata  tertib sebagai 

pengawas ujian. 
 

e. Penilaian 
 

Penilaian diberikan sebagai bentuk evaluasi dosen terhadap 

mahasiswa. Penilaian yang harus dilakukan oleh dosen terhadap 

mahasiswa minimal berisi hal-hal berikut. 
 

1) Penilaian terhadap keaktifan mahasiswa dalam kegiatan tatap 

muka. 

2) Penilaian terhadap keaktifan mahasiswa berpartisipasi di 

dalam kelas. 

3) Penilaian terhadap keaktifan mahasiswa  melaksanakan 

tugas-tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. 

4) Penilaian dari hasil ujian semester (UTS/UAS). 
 

Berdasarkan empat komponen penilaian di atas, dapat ditentukan  

grading  policy  untuk  setiap  mata  kuliah.  Grading policy ini 

dicantumkan pada GBPP, kontrak perkuliahan, maupun SAP 

yang harus diketahui oleh setiap dosen dan mahasiswa. 

Berdasarkan komponen nilai tersebut, maka setiap mahasiswa 

akan memeroleh nilai masing-masing jenis ujian semester 

(UTS/UAS). 
 

Untuk menentukan  nilai akhir setiap mata  kuliah Mengacu 

pada bobot penilaian pada IKIP Veteran Semarang adalah sebagai 

berikut: 

 

NA =  (11 x N.Pop Quis) + ( x M.S) + (1 x Tugas) + (3 x Ujian smt) 

                                         7  
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Sedangkan bobot penilaian disepakati sebagai berikut : 

Nilai Bobot Arti Rentangan 

A 

A- 

B+ 

B 

B- 

C+ 

C 

C- 

D+ 

D 

D- 

E 

4,00 

3,75 

3,50 

3,00 

2,75 

2,50 

2,00 

1,75 

1,50 

1,25 

1,00 

0,00 

Istemewa 

Sangat baik 

Baik sekali 

Baik 

Cukup baik 

Lebih dari Cukup 

Cukup 

Hampir cukup 

Kurang 

Kurang sekali 

Sangat kurang 

Gagal 

93 – 100% 

85 – 92% 

80 – 84% 

75 – 80% 

70 – 74% 

66 – 69% 

63 – 65% 

60 – 62% 

56 – 59% 

53 – 55% 

50 – 52% 

0 – 49% 
 

Paling lama satu minggu setelah ujian dilaksanakan, dosen 

harus menyerahkan nilai kepada ketua program studi/jurusan. 

Nilai yang diserahkan harus menunjukkan rincian komponen 

yang telah ditentukan di IKIP Veteran Semarang. 

 

f. Pembimbingan Akademik (Perwalian) 
 

Pada prinsipnya setiap dosen tetap IKIP Veteran Semarang 

bertindak sebagai dosen wali. Fungsi dosen wali adalah: sebagai 

konsultan dan sebagai pengamat, serta evaluator. 
 

Dosen  wali  diharapkan  dapat  memberi  bimbingan  dan arahan 

kepada mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan  studi  

tepat  waktu,  meraih  indeks  prestasi yang  tinggi,  serta  mampu  

mengatasi  persoalan-persoalan yang timbul agar studi tidak 

terhambat. Keputusan yang berkaitan dengan berapa jumlah sks 

yang akan diambil, mata kuliah apa saja yang boleh dan bisa 

diambil, semuanya menjadi keputusan mahasiswa secara 

individual.  
 

Sebagai upaya agar dosen wali dapat berperan aktif dalam 

melakukan monitoring dan evaluasi, setiap akhir semester dosen 

wali harus melakukan aktifitas bimbingan yang dibuktikan 

dengan rekapitulasi hasil bimbingan dosen dan mahasiswa yang 

telah disediakan melalui website, serta mahasiswa dapat mengisi 

rencana studi untuk semester berikutnya. 
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2. Penelitian dan Pengembangan Ilmu 
 

IKIP Veteran Semarang mewajibkan setiap dosen untuk 

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu minimal 

satu kali pada setiap semester. Kegiatan penelitian dapat dilakukan 

secara mandiri maupun berkelompok dengan berbagai sumber dana 

yang dapat dimanfaatkan. 
 

Prosedur pengelola sumber dana yang digunakan untuk kegiatan 

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut. 
 

a. Dana dari IKIP Veteran Semarang 
 

Untuk penelitian yang didanai oleh IKIP Veteran Semarang, 

dosen harus melalui prosedur sebagai berikut. 
 

1. Dosen menyerahkan proposal penelitian kepada Ketua Unit  

Penelitian  dan  Pengabdian  pada  Masyarakat (UP3M). 

2. Ketua   UP3M   menetapkan    jadwal   untuk   seminar 

proposal. 

3. Dosen merevisi proposal berdasarkan seminar yang telah 

dilaksanakan,   hasil   revisi   diserahkan   kepada   ketua 

UP3M untuk pencairan 50 % dana yang telah ditetapkan. 

4. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian dan menyusun 

hasilnya.   Hasil  penelitian  diserahkan  kepada  Ketua 

UP3M untuk pencairan 50 % dana yang tersisa. 

5. Ketua UP3M menetapkan jadwal untuk seminar hasil 

Penelitian. 

6. Ketua UP3M mengarsipkan hasil penelitian dosen. 
 

b. Dana dari Pemerintah atau Swasta 
 

Untuk   penelitian   yang   didanai   dari   pihak   pemerintah, 

prosedur yang perlu dilakukan  dosen adalah: 
 

a. Dosen mengajukan proposal ke pemerintah/swasta yang 

menyediakan dana hibah dengan pengantar dari UP3M IKIP 

Veteran Semarang. Dosen yang memenangkan hibah 

berdasarkan pengumuman yang diterima kemudian  

melaksanakan kegiatan penelitian. 

b. Hasil   penelitian   yang   telah   disusun   oleh   dosen 

dikirimkan  ke  pihak  pemberi  hibah  dengan  pengantar dari 

UP3M IKIP Veteran Semarang. Pencairan dana hibah 

dilakukan melalui rekening IKIP Veteran Semarang,  

sedangkan  dosen  akan  menerima dana tersebut setelah 

menyerahkan hasil penyusunan penelitian ke UP3M. 
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c. Dosen yang menerima hibah penelitian dari pemerintah wajib 

menyerahkan institusional fee sebesar 10% ke IKIP Veteran 

Semarang. 
 

c. Dana Pribadi  
 

Dosen  yang  melakukan  penelitian  dengan  menggunakan dana 

pribadi, harus tetap melaporkan kegiatannya ke UP3M agar dapat 

diketahui jumlah penelitian yang telah dilakukan oleh dosen. 

Selain itu laporan kegiatan ini juga ditujukan untuk penilaian 

kinerja dosen dan kepentingan lain yang terkait dengan lembaga 

dan dosen. 
 

3. Pengabdian Kepada Masyarakat 
 

Untuk jenis kegiatan pengabdian pada masyarakat yang didanai oleh  

pemerintah  atau  swasta,  dan  dicairkan  melalui  rekening IKIP 

Veteran Semarang, maka prosedur pengajuan dan pengambilan dana 

sama dengan prosedur penelitian. 
 

4. Setiap dosen wajib melaporkan semua kegiatan tridharma yang telah 

dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan dosen 

tercatat demi kepentingan dosen yang bersangkutan juga untuk 

kepentingan IKIP Veteran Semarang dan lembaga-lembaga lain yang 

membutuhkannya. 
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Jabatan Fungsional Dosen dan 
Angka Kreditnya 

(sumber: SK menkowasbangpan  nomor : 38/Kep/MK.WASPAN/8/99) 
 

 

A. Pangkat dan Jabatan 
 

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang 

pegawai   negeri   sipil   berdasarkan   jabatannya   dalam   rangkaian 

susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. 
 

Jabatan (fungsional dosen) kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil 

dalam   satuan   organisasi   yang    dalam   pelaksanaan   tugasnya 

didasarkan  pada  keahlian  dan  atau  keterampilan  tertentu,  serta 

bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan 

angka kredit. 
 

Kenaikan  jabatan  fungsional  dosen  pada  hakekatnya  didasarkan 

pada: 
 

1. Kepercayaan  atas  kemampuan  untuk  mengemban  tugas  dan 

tanggungjawab yang lebih tinggi; 

2. Penghargaan atas prestasi akademik yang telah dicapai; 

3. Pengakuan  atas  kemampuan  akademik  dan  keteladanan  dalam 

kehidupan akademik; 

4. Harapan  dan  peluang  pengembangan  jati  diri  keilmuan  dan 

profesi demi pencapaian jabatan tertinggi sesuai kemampuan. 
 

Jabatan Fungsional Dosen Terdiri Atas: 
 

Jabatan Angka 

Kredit 
Pangkat 

Guru Besar 
1050 IV-e 

850 IV-d 

Lektor Kepala 

700 IV-c 

550 IV-b 

400 
 

IV-a 
 
 Lektor 

300 III-d 

200 III-c 

Asisten Ahli 
150 III-b 

100 III-a 
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B. Tugas  Pokok,  Wewenang,  Dan  Tanggung  Jawab  Jabatan  

Dosen Perguruan Tinggi 
 

NO JABATAN PENDIDIKAN 
S1/ 

DIPLOMA 
S.2 S.3 

1 Asisten Ahli 

S1 / DIV M M M - - - - - - 

S2 / Sp.I M M M B M M - - - 

S3 / Sp.II M M M M M M B M M 

2 Lektor 

S1 / DIV M M M - - - - - - 

S2 / Sp.I M M M D M M B M M 

S3 / Sp.II M M M M M M B M M 

3 
Lektor 

Kepala 

S1 / DIV M M M - - - - - - 

S2 / Sp.I M M M M M M B M M 

S3 / Sp.II M M M M M M M M M 

4 Guru Besar 

S1 / DIV - - - - - - - - - 

S2 / Sp.I M M M M M M M M M 

S3 / Sp.II M M M M M M M M M 

 

Keterangan : 
B = Membantu dosen yang senior 

D = Ditugaskan atas tanggung jawab dosen yang lebih senior yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab penuh dalam bidang tugasnya 

M = Melaksanakan tugas secara mandiri 

B.a = Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

B.b = Melaksanakan penelitian 

B.c = Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

 

C. Wewenang dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Bimbingan dan 

Pembuatan Skripsi, Thesis, dan Disertasi. 
 

NO JABATAN PENDIDIKAN SKRIPSI THESIS DISERTASI 

1 Asisten Ahli 

S1/D IV B - - 

S2/S p.I M B - 

S3/S p.II M M B 

2 Lektor 

S1/D IV M - - 

S2/S p.I M M - 

S3/S p.II M M B 

3 Lektor Kepala 

S1/D IV M - - 

S2/S p.I M M B 

S3/S p.II M M M 

4 Guru Besar 

S1/D IV - - - 

S2/S p.I M M M 

S3/S p.II M M M 
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D. Syarat, Pertimbangan, dan  Persetujuan   Kenaikan   Jabatan 

Fungsional 
 

1. Syarat kenaikan jabatan 

a. Memiliki nilai kinerja minimal nilai 30 sesuai daftar isian satuan 

kredit kegiatan dosen (SKKD) 

b. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif 

c. Berkelakuan baik sesuai nilai DP3 dalam kurun waktu sekurang-

kurangnya satu tahun terakhir  

2. Kenaikan jabatan fungsional dosen setingkat lebih tinggi dalam 

kurun waktu kurang dari tiga tahun diharusnya memiliki publikasi 

ilmiah dalam ilmiah yang terakreditasi sebagai penulis utama yang 

jumlahnya 25 % dan syarat minimum untuk penelitian. 

3. Kenaikan jabatan fungsional dosen  menjadi  Lektor Kepala,  di 

samping harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

butir  1, juga diharuskan  mendapat  pertimbangan  dari  Senat 

IKIP Veteran  Semarang. 
 

E. Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional 
 

Untuk mengajukan jabatan fungsional, prosedur yang dilakukan oleh 

setiap dosen diuraikan sebagai berikut. 
 

1. Dosen yang akan mengajukan kenaikan jabatan fungsional 

mengajukan  usulan  tertulis  dari Dekan kepada Ketua Tim Kredit 

Institut (Wakil Rektor II). 

2. Ketua Tim Angka kredit menyampaikan kepada bagian 

Kepegawaian untuk mengadakan rapat penilaian berkas usulan 

kenaikan pangkat / Jabatan Fungsional. 

3. Setelah dikoreksi oleh tim angka kredit dan ada revisi ada revisi, 

berkas usulan dikembalikan kepada dosen yang mengajukan untuk 

direvisi. 

4. Setelah direvisi dikembalikan lagi ke bagian kepegawaian untuk 

mendapatkan persetujuan dari senat. Pengusulan Japfa ke asisten ahli 

mendapat persetujuan dari senat Fakultas. Pengusulan Japfa Lektor 

keatas mendapat persetujuan dari senat Institut. 

5. Setelah mendapatkan persetujuan dari senat institut dikembalikan ke 

bagian kepegawaian untuk selanjutnya diteruskan ke kopertis dengan 

membawa surat pengantar rektor. 

6. Dosen akan menerima Surat Keputusan tentang kenaikan jabatan 

fungsional akademik dari Kementerian Pendidikan melalui Kopertis 

Wilayah VI, apabila jumlah angka kredit dan dokumen yang 

dibutuhkan telah memenuhi syarat. 

 



Panduan Dosen 17 

IKIP Veteran Semarang 
 

   Penilaian Kinerja Dosen 
 

 

A. Tujuan 
 

Penilaian kinerja dosen ditujukan untuk: 
 

1. Melakukan perencanaan, evaluasi, dan  pengembangan  sumber daya 

manusia; 

2. Menentukan layak/tidaknya seorang dosen untuk mengajukan 

kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen; 

3. Menentukan   layak/tidaknya   seorang   dosen   untuk   diusulkan 

sebagai calon peserta sertifikasi dosen; 

4. Menentukan layak tidaknya seorang dosen diberikan kesempatan 

dalam program pengembangan SDM; 

5. Menentukan    besarnya  kompensasi  yang  akan  diberikan  oleh 

IKIP Veteran Semarang  kepada dosen yang bersangkutan. 

 

B. Waktu Penilaian 
 

Penilaian kinerja dosen dilaksanakan sekali dalam setiap semester. 

Periode bulan Maret s/d Agustus berlaku untuk penilaian semester gasal, 

dan periode bulan September s/d Pebruari untuk penilaian semester 

genap. 

 

C. Aktivitas yang Dinilai 
 

Beberapa    aktifitas    dosen    yang    dijadikan    bahan    penilaian 

sebagaimana diuraikan pada bagian III di atas yaitu: 
 

 Pendidikan dan Pengajaran 

 Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

 Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Penunjang Tridharma 

 Penunjang lainnya 
 

Setiap  kelompok  aktifitas  tersebut  dijabarkan  menjadi  beberapa 

kegiatan  dosen.  Masing-masing    kegiatan  yang  dinilai ditentukan 

besarnya kredit kegiatan yang disebut dengan SKKD (satuan kredit 

kegiatan dosen). 
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D. Dasar dan Prosedur Penilaian 
 

1. Dasar Penilaian 
 

Untuk menilai kinerja dosen yang akan digunakan sebagai dasar 

adalah: 
 

a. daftar hadir kuliah dosen dan mahasiswa, 

b. daftar hadir dosen (print out ), 

c. jawaban atas kuesioner yang diisi oleh mahasiswa sebelum 

perencanaan studi, 
d. daftar hadir keikutsertaan dalam berbagai aktivitas kampus, 

e. daftar penyerahan soal ujian, 

f. daftar penyerahan nilai ujian semester, 

g. bukti hasil penelitian, 

h. bukti hasil pengabdian pada masyarakat, 

i. bukti hasil penyusunan Kontrak Perkuliahan, GBPP, SAP, dan  

lain-lain  dokumen  yang  dapat  dipakai  sebagai bukti 

keikutsertaan dosen dalam berbagai kegiatan. 
 

2. Prosedur Penilaian 
 

Sistem Penilaian kinerja dosen berbasis WEB dilakukan dengan 

cara sebagai berikut. 
 

a. Dosen mengumpulkan dokumen pendukung yang dapat dijadikan  

dasar  penilaian  kinerjanya,  dan  mengisi  form SKKD pada 

http://staff.ikip-veteran.ac.id. 

b. Ketua  jurusan,  Kabag.  Adm.  Akademik,  Kabag  kepegawaian, 

Ketua   LPM  ( lembaga penjamin Mutu ), melakukan approval   

atas capaian dari setiap kegiatan-kegiatan dosen yang telah 

diisi sesuai dengan bukti yang dimiliki masing- masing pihak. 

c. Pada setiap awal September dan awal Pebruari rekap kinerja 

dosen dievaluasi Kabag Kepegawaian  dan   dilaporkan   

kepada   rektor   untuk   berbagai keputusan terkait dengan SDM 

d. Nilai   yang   akan   digunakan   sebagai   acuan   dibuatkan 

sebagaimana tabel berikut. 
 

Jumlah SKKD Nilai Relatif 

30≤x≤40 A 

20≤x<30 B 

10≤x<20 C 

<10 D 
 

 

pada%20http:/staff.ikip-veteran.ac.id.
pada%20http:/staff.ikip-veteran.ac.id.
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3. Standar Nilai 
 

Nilai kinerja dosen didasarkan dari jumlah kredit yang diperoleh 

melalui SKKD. Jumlah kredit SKKD yang harus dipenuhi dosen 

setiap semester adalah: 
 

No Unsur dan Kegiatan 
Jumlah Kredit yang 

Harus Dipenuhi 

I.1 
Melaksanakan Pendidikan 

dan Pengajaran 
≥ 15 

I.2 Melaksanakan Penelitian ≥ 6 

I.3 
Melaksanakan Pengabdian 

Kepada Masyarakat 
≥ 2 

II.1 Penunjang Tugas Poko Dosen ≥ 2 

II.2 Penunjang Lainnya 5 

Total ≥ 30 
 

4. Bentuk Form Penilaian 
 

Form  penilaian  kinerja  dosen  dibuat  dengan  bentuk  sebagai 

berikut. 
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Satuan Kredit Kegiatan Dosen (SKKD) Semester : 

Gasal / Genap 

Tahun Akademik ……../……… 

 

1. Nama  : 

2. NIY / NIP  : 

3. Tempat & Tgl Lahir : 

4. Jenis Kelamin  : 

5. Pend. Tertinggi  : 

6. Jabatan Struktural : 

7. Jabatan Fungsional : 

8. Pangkat / Golongan : 

9. Masuk Kerja t.m.t : 

10. Mata Kuliah yang : 

diampu 

  

 

No Unsur & Kegiatan Dosen Capaian Tanggal 

Kegiatan 

Dokumen 

Pendukung 

Angka 

Kredit 

I. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

I.1 Melaksanakan 

Pendidikan dan 
Pengajaran 

1 Membuat Perencanaan 

Pembelajaran (GBPP, 
SAP, dan Kontrak 

Perkuliahan) 

Ya   2 

Tidak 0 

2 Melaksanakan tatap 

muka x % dari jumlah 
yang disediakan 

100 %   2 

80% ≤ x < 100% 1 

< 80 % 0 

3 Melaksanakan proses 
pebelajaran sesuai 

dengan perencanaan 

3 ≤ x ≤ 4   2 

2 ≤ x < 3 1 

< 2 0 

4 Melayani konsultasi MK 

yg diampu diluar jam 

kuliah melalui Edmodo 

> 70 %   2 

30 % ≤ x < 70 % 1 

< 30 % 0 

5 Menyerahkan soal ujian Lebih Awal   2 

Tepat Waktu 1 

Terlambat 0 

6 Menyerahkan hasil ujian Lebih Awal   2 

Tepat waktu 1 

7 Menyerahkan Laporan 
Evaluasi Pembelajaran 

Ya   2 

Tidak 0 
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8 Aktif memberikan 

workshop untuk 

mahasiswa 

> 1 kegiatan   2 

1 kegiatan 1 

0 kegiatan 0 

9 Membimbing dan 

menguji skripsi 

> 80% Mhs Puas   2 

50% ≤ x ≤ 80% 

Mhs puas 

1 

< 50% Mhs puas 0 

10 Mengembangkan bahan 

pengajaran berbasis 

Multimedia (STEL, 
SELL, E Learning) 

Ya   5 

Tidak 0 

I.2 Melaksanakan 

Penelitian 

11 Menghasilkan karya 

ilmiah dalam bentuk 
penelitian 

Ya   3 

Tidak 0 

12 Menghasilkan karya 

ilmiah dalam bentuk 
hasil penelitian 

Ya   3 

Tidak 0 

13 Presentasi hasil 

penelitian 

Di luar 

Institusi 

  5 

Di dalam 
Institusi 

3 

14 Menulis artikel dalam 

jurnal 

Di luar 

Institusi 

  5 

Di dalam 
Institusi 

3 

I.3 Melaksanakan 

pengabdian 

kepada 
masyarakat 

15 Melaksanakan pelatihan/ 

Penyuluhan/ 

Penataran/ 
Ceramah pada  

masyarakat 

> 1 kegiatan   2 

1 kegiatan 1 

16 Membuat/menulis karya 
pengabdian pada 

masyarakat 

> 1 karya   2 

1 karya 1 

II. Unsur Penunjang 

II.1 Penunjang 
Tugas Pokok 

dosen 

17 Berperan aktif dalam 
pertemuan ilmiah 

(seminar/ 

workshop/ 
lokakarya/ 

simposium) 

Sebagai 
pembicara 

  5 

Moderator/ 

Panitia 

3 

Sebagai 

peserta 

2 

II.2 Lainnya 18 Aktif dalam tugas yang 

diberikan oleh institusi 

≥ 70 %   2 

30% ≤ x <70% 1 

< 50 % 0 

19 Aktif dalam menghadiri 
undangan akademik dan 

institusi 

 
 

 

≥ 70 %   2 

50% ≤ x <70% 1 

< 50 % 0 

20 Aktif mengisi 

blog/glossary untuk 

mahasiswa 

≥ 5 x   2 

1 – 4 x 1 

Tidak 0 

 
Total Kredit 

  

  


