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1.  Tujuan:  

Memberikan penjelasan tentang tata cara pengajuan dokumen penilaian kenaikan pangkat 

dan/atau jabatan fungsional dosen 

2.  Kegunaan:  

Menjadi acuan dalam pengajuan penilai dokumen kenaikan pangkat dosen dan/atau jabatan 

fungsional dosen 

3.   Ketentuan: 

a. Persyaratan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional dosen mengacu pada 

Permenpan dan RB No 17 tahun 2013 jo Permenpan dan RB no 46 tahun 2013 

tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen; Peraturan Senat Akademik 
UNHAS No 48230/UN4.2/IT.03/2016 tentang pengusulan jabatan fungsional dosen 

untuk lektor kepala dan guru besar; Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang 

petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen; dan 

Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik 

Dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2014; 

b. Pengajuan dokumen kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional dosen dilakukan 

dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan; 

c. Dosen pengusul kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional adalah dosen FIKP 

Unhas telah memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat dan/atau jabatan fungsionalnya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 



d. Tenaga kependidikan (Tendik) pengelola pangkat fakultas adalah staf Sub Bagian 

Keuangan dan Kepegawaian yang memenuhi syarat secara akademik yang ditunjuk 

oleh dekan untuk melakukan penghitungan awal kecukupan angka kredit dosen (unsur 

utama dan unsur penunjang), melakukan pemberkasan sesuai format-format yang telah 

ditentukan, mempersiapkan dokumen administratif rapat-rapat yang berkaitan dengan 

pengusulan kenaikan pangkat dosen, dan mengamankan dokumen pangkat dosen; 

e. Tim Penilai Angka Kredit Departemen (Tim PAK Departemen) adalah dosen yang 

memenuhi syarat secara akademik yang ditunjuk oleh dekan untuk menilai dan 

memeriksa kecukupan angka kredit dosen, baik unsur utama (pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat) maupun unsur penunjang, sesuai dengan usulan 

jenjang pangkat dan/atau jabatan fungsional yang diajukan oleh dosen; 

f. Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas adalah dosen yang memenuhi syarat secara 

akademik yang ditunjuk oleh dekan untuk memvalidasi karya ilmiah dosen berdasarkan 

kategori karya ilmiah Kemenristekdikti, dan melihat ada-tidaknya unsur plagiasi pada 

karya ilmiah yang diajukan oleh dosen; 

g. Reviewer Karya Ilmiah Dosen adalah teman sejawat dosen pengusul yang memenuhi 

syarat secara akademik yang ditunjuk oleh dekan untuk menilai karya ilmiah dosen 

berdasarkan validasi karya ilmiah dosen yang telah dilakukan oleh Tim Validasi Karya 

Ilmiah Dosen; 

h. Tim Penilai Angka Kredit Fakultas (Tim PAK Fakultas) adalah dosen yang memenuhi 

syarat secara akademik yang ditunjuk oleh dekan untuk menilai angka kredit dosen yang 

mengusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional. Angka kredit dosen yang 

dinilai oleh Tim PAK Fakultas mencakup unsur utama (pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat), dan unsur penunjang;   

i. Tim Senat Penilai Angka Kredit Dosen Fakultas adalah dosen yang memenuhi syarat 

akademik  yang ditunjuk oleh dekan untuk melakukan penilaian etika terhadap unsur-

unsur yang dinilai, yang mencakup unsur utama (pendidikan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat), dan unsur penunjang; 

j. Tim Reviewer draft pidato pengukuhan calon Guru Besar adalah dosen yang memenuhi 

syarat  secara akademik yang ditunjuk oleh dekan untuk menilai dan memberikan 

koreksi terhadap draft pidato pengukuhan calon Guru Besar sebelum calon Guru Besar 

membacakannya pada rapat senat fakultas terbuka luar biasa; 



k. Berkas kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional dosen dilengkapi oleh Tendik 

Pengelola Pangkat Fakultas dan/atau dosen pengusul mengikuti perundang-undangan 

yang berlaku, dan format baku yang telah ditentukan; 

l. Waktu yang diperlukan mulai dari pemasukan dokumen sampai keputusan akhir di 

tingkat fakultas paling lama 62 hari kerja untuk usulan ke jenjang Asisten Ahli dan 
Lektor, 71 hari kerja untuk usulan ke jenjang Lektor Kepala, dan 87 hari kerja untuk 

usulan ke jenjang Guru Besar; 

m. Manakala terjadi perbedaan pendapat tentang dokumen penilaian angka kredit dosen 

antara dosen yang dinilai dengan tim validasi karya ilmiah, tim reviewer karya ilmiah 

dosen, dan penilai angka kredit dosen fakultas, maka dosen yang bersangkutan dapat 

melakukan sanggahan/banding. Sanggahan/banding dilakukan dalam forum rapat yag 

dihadiri oleh dosen yang mengajukan sanggahan, Tim Validasi Karya Ilmiah dan/atau 

Tim Reviewer Karya Ilmiah dan/atau Tim Penilai Angka Kredit Fakultas Dosen;   

n. Dosen yang akan mengajukan sanggahan harus menyatakan secara tertulis kepada Tim 

Validasi Karya Ilmiah, Tim Reviewer Karya Ilmiah, Tim Penilai Angka Kredit Fakultas 

Dosen, dan melampirkan daftar karya ilmiah yang angka kreditnya akan disanggah, 

termasuk alasan-alasan penyanggahannya;   

o. Usulan kenaikan pangkat ke jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar harus 

mendapat persetujuan Senat Fakultas; 

p. Pengusulan jabatan akademik Guru Besar, sebelum mendapat persetujuan Senat 

Fakultas, dosen pengusul diharuskan membacakan dan/atau memaparkan draft pidato 

pengukuhan pada rapat senat fakultas terbuka luar biasa yang dihadiri anggota senat 

fakultas dan sivitas akademika FIKP Unhas; 

q. Sebelum membacakan dan/atau memaparkan draft pidato pengukuhan Guru Besar, 

draft pidato pengukuhan Guru Besar  harus direview oleh tim adhock yang ditunjuk oleh 

dekan; 

4.  Prosedur: 

a. Wakil Dekan 2 memberikan penyampaian pada dosen yang telah memenuhi syarat 

untuk mengusulkan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsionalnya;  

b. Dosen yang telah memenuhi syarat, dan telah memenuhi jumlah angka kredit yang 

dibutuhkan untuk jenjang pangkat dan/atau jabatan fungsional tertentu menyusun 



dokumen kepangkatannnya. Dokumen kepangkatan mencakup unsur utama 

(pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat), dan unsur penunjang;  

c. Dosen Pengusul mengajukan dokumen kepangkatan yang telah lengkap kepada Tendik 

Pengelola Pangkat Fakultas pada Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian fakultas 

untuk dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Staf 

pengelola Pangkat Fakultas mendata dokumen kepangkatan yang masuk pada log-book 

usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan fungsional, dan menyerahkan bukti 

penerimaan dokumen kepada dosen pengusul; 

d. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas pada Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian 

fakultas melakukan pemberkasan dokumen kepangkatan dosen pengusul. Setelah 

dinyatakan lengkap, khusus dokumen karya ilmiah dosen diajukan kepada Tim Validasi 

Karya Ilmiah Fakultas; 

e. Tim Validasi Karya Ilmiah fakultas memvalidasi karya ilmiah dosen pengusul, dan 

melihat unsur-unsur plagiasinya; 

f. Wakil Dekan II mengundang Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas untuk menghadiri rapat 

validasi karya ilmiah dosen pengusul;  

g. Tim Validasi Karya Ilmiah Fakultas melakukan rapat validasi karya ilmiah yang diajukan 

oleh dosen pengusul; 

h. Wakil Dekan II menyampaikan hasil penilaian Tim Validasi Karya Ilmiah Dosen kepada 

dosen pengusul, dan menanyakan kepada dosen pengusul, apakah berkeinginan 

melakukan sanggahan/banding terkait penilaian karya ilmiahnya oleh Tim Validasi Karya 

Ilmiah Fakultas;  

i. Dosen pengusul yang tidak berkeinginan melakukan banding, proses pengusulan 

pangkatnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sedangkan  dosen pengusul yang 

berkeingian melakukan sanggahan/banding diharuskan mempersiapkan dokumennya 

untuk melakukan banding; 

j. Jika dosen pengusul berkeinginan melakukan sangahan/banding, Wakil Dekan II  

mengundang Tim Validasi Karya Ilmiah Dosen, dosen yang melakukan sanggahan, dan 

pihak-pihak yang terkait lainnya untuk menghadiri rapat yang agenda utamanya 

“sanggahan/banding” terhadap penilaian karya ilmiah yang diajukan oleh dosen 

pengusul;  

k. Tim Validasi Karya Ilmiah Dosen, dosen pengusul, dan pihak-pihak terkait lainnya 

melakukan rapat “sanggahan/banding” terhadap penilaian karya ilmiah yang diajukan 

oleh dosen pengusul; 



l. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas dapat melanjutkan usulan pangkat dan/atau jabatan 

fungsional dosen pengusul ke tahapan selanjutnya jika terdapat kesepakatan antara 

dosen pengusul dengan Tim Validasi Karya Ilmiah Dosen dan pihak-pihak terkait lainnya 

pada rapat sanggahan/banding, dan juga jumlah angka kredit karya ilmiah yang 

diajukannnya masih memenuhi. Jika jumlah angka kredit karya ilmiahnya sudah tidak 

mencukupi, seluruh berkas kepangkatan dosen pengusul dikembalikan oleh Tendik 

Pengelola Pangkat Fakultas;  

m. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas melakukan pemberkasan dan mengajukan seluruh 

dokumen pangkat (unsur utama dan unsur penunjang) dosen pengusul kepada Ketua 

Departemen 

n. Kepala Sekretariat Departemen melakukan pemberkasan unsur utama dan unsur 

penunjang yang diajukan oleh dosen pengusul;  

o. Ketua Departemen mengundang Tim PAK Departemen untuk melakukan 

penilaian/penghitungan angka kredit unsur utama dan unsur penunjang yang diajukan 

oleh dosen pengusul; 

p. Tim PAK Departemen melakukan rapat untuk penilaian/penghitungan kecukupan angka 

kredit (unsur utama dan unsur penunjang) dosen pengusul. Berkas kepangkatan dosen 

pengusul yang angka kreditnya mencukupi dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sedangkan 

yang tidak mencukupi, seluruh berkas kepangkatan dosen pengusul dikembalikan; 

q. Ketua Departemen menetapkan  3 (tiga) orang reviewer karya ilmiah per karya ilmiah. 

Penetapan reviewer karya ilmiah dosen oleh Ketua Departemen didasarkan pada 

kedekatan  setiap judul atau topik karya ilmiah dosen pengusul dengan kompetensi atau 

keilmuan reviewer yang akan ditunjuk. Jika dianggap perlu, penetapan reviewer karya 

ilmiah dosen oleh Ketua Departemen dapat dilakukan setelah meminta pertimbangan 

Ketua Program Studi  asal dosen pengusul;   

r. Tim Reviewer Karya Ilmiah Dosen melakukan penilaian karya ilmiah dosen pengusul 

melalui rapat. Penilaian setiap karya ilmiah dosen oleh Tim Reviewer Karya Ilmiah 

Dosen didasarkan pada validasi setiap karya ilmiah yang telah dilakukan oleh Tim 

Validator Karya Ilmiah Fakultas; Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan 

Pangkat/Jabatan  Akademik  Dosen,  Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2014; dan kualitas setiap karya ilmiah 

yang diajukan oleh dosen pengusul; 

s. Ketua Departemen mengajukan seluruh dokumen pangkat dosen pengusul yang telah 

dihitung kecukupan angka kreditnya oleh Tim PAK Departemen,  karya ilmiah yang telah 



direview oleh Tim Reviewer Karya Ilmiah, dan  dokumen administrasi pendukung lainnya 

kepada Tendik Pengelola Pangkat Fakultas untuk dilakukan pemberkasan, selanjutnya 

berkas yang telah lengkap diajukan kepada Tim PAK Fakultas; 

t. Wakil Dekan II mengundang rapat Tim PAK Fakultas untuk menilai unsur utama dan 

unsur penunjang yang diajukan oleh dosen pengusul; 

u. Tim PAK Fakultas melakukan rapat penilaian unsur utama dan unsur penunjang yang 

diajukan oleh dosen pengusul; 

v. Wakil Dekan II menyampaikan hasil penilaian Tim PAK Fakultas kepada dosen 

pengusul, dan menanyakan kepada dosen pengusul, apakah berkeinginan melakukan 

sanggahan/banding terkait penilaian unsur utama dan unsur penunjang yang dilakukan 

oleh Tim PAK Fakultas;  

w. Dosen pengusul yang tidak berkeinginan melakukan banding, proses pengusulan 

pangkatnya dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sedangkan  dosen pengusul yang 

berkeingian melakukan sanggahan/banding diharuskan mempersiapkan dokumennya 

untuk melakukan banding; 

x. Jika dosen pengusul berkeinginan melakukan sangahan/banding, Wakil Dekan II  

mengundang Tim PAK Fakultas, dosen yang melakukan sanggahan, dan pihak-pihak 

yang terkait lainnya untuk menghadiri rapat yang agenda utamanya 

“sanggahan/banding” terhadap penilaian unsur utama dan unsur penunjang yang 

diajukan oleh dosen pengusul; 

y. Tim PAK Fakultas, dosen pengusul, dan pihak-pihak terkait lainnya melakukan rapat 

“sanggahan/banding” terhadap penilaian unsur utama dan unsur penunjang yang 

diajukan oleh dosen pengusul; 

z. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas dapat melanjutkan usulan pangkat dan/atau jabatan 

fungsional dosen pengusul ke tahapan selanjutnya jika terdapat kesepakatan antara 

dosen pengusul dengan Tim PAK Fakultas dan pihak-pihak terkait lainnya pada rapat 

sanggahan/banding, dan juga jumlah angka kredit unsur utama dan unsur penunjang 

yang diajukannnya masih memenuhi. Jika jumlah angka kredit unsur utama dan unsur 

penunjangnya sudah tidak mencukupi, seluruh berkas kepangkatan dosen pengusul 

dikembalikan oleh Tendik Pengelola Pangkat Fakultas; 

aa. Sebelum pengajuan dokumen pangkat kepada Tim PAK Universitas/Unhas, Dosen 

pengusul “diharuskan” melakukan Similarity Check terhadap semua karya ilmiah yang 

diajukan, dan melampirkan hasil atau kesimpulan Similarity Check tersebut saat 

pengajuan dokumen kepangkatan ke PAK Universitas/Unhas; 



bb. Sebelum pengajuan dokumen pangkat kepada Tim PAK Universitas/Unhas, Dosen 

pengusul “diharuskan” mengunggah seluruh file karya ilmiahnya (full text) ke portal 

“Repository Unhas”;  

cc. Dosen pengusul mem-file-kan (mem-PDF-kan) seluruh bukti dokumen kepangkatan 

yang mencakup unsur utama (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat) dan unsur penunjang untuk dimasukkan oleh Tim PAK Universitas/Unhas 

ke http://pak.dikti.go.id ; 

dd. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas melakukan pemberkasan seluruh dokumen 

kepangkatan dosen pengusul ke jenjang Asisten Ahli dan Lektor; 

ee. Dekan mengajukan usulan pangkat dosen pengusul ke jenjang Asisten Ahli dan Lektor 

kepada Tim PAK Universitas/Unhas, sedangkan dosen pengusul ke jenjang Lektor 

Kepala dan Guru Besar, dekan mengajukan ke Tim Senat Penilai Angka Kredit Fakultas 

untuk dinilai unsur etika yang terkandung pada unsur utama dan unsur penunjang yang 

diajukan oleh dosen pengusul; 

ff. Dosen pengusul ke jenjang Guru Besar telah mendapatkan referensi 2 (dua) orang 

Profesor sebidang dari Institusi Pendidikan Tinggi dan Riset terkemuka di luar Unhas; 

gg. Wakil Dekan II mengundang Tim Senat Penilai Angka Kredit Dosen untuk melakukan 

rapat penilaian terhadap dokumen pangkat yang diajukan oleh dosen pengusul ke 

Jenjang Lektor Kepala atau ke jenjang Guru Besar; 

hh. Tim Senat Penilai Angka Kredit Dosen menilai unsur utama dan unsur penunjang yang 

diajukan oleh dosen pengusul ke jenjang Lektor Kepala atau ke jenjang Guru Besar; 

ii. Ketua Senat Fakultas mengundang Ketua Komisi dan anggota Komisi I (Komisi 

Akademik dan Pengembangan), dan beberapa anggota senat lainnya untuk melakukan 

rapat yang agenda tunggalnya adalah pertimbangan senat atas pengusulan ke jenjang 

Lektor Kapala atau ke jenjang Guru Besar dosen pengusul; 

jj. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas melakukan pemberkasan seluruh dokumen 

kepangkatan dosen pengusul ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar;  

kk. Dekan mengajukan usulan pangkat dosen pengusul ke jenjang Lektor Kepala kepada 

Tim PAK Universitas/Unhas, sedangkan untuk pengusulan ke jenjang Guru Besar 

Dekan mengajukan ke Senat Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu 

dari anggota senat fakultas; 

ll. Dekan menunjuk Tim Reviewer draft pidato pengukuhan calon Guru Besar dari dosen 

pengusul ke jenjang Guru Besar 



mm. Tim Reviewer  draft pidato pengukuhan calon Guru Besar menilai dan 

mengoreksi draft pidato pengukuhan calon Guru Besar; 

nn. Dosen pengusul ke jenjang Guru Besar memperbaiki draft pidato pengukuhan calon 

Guru Besar-nya; 

oo. Ketua Senat Fakultas mengundang anggota senat fakultas, reviewer draft pidato 

pengukuhan Guru Besar, dosen FIKP Unhas, mahasiswa (S1, S2, S3) FIKP Unhas, dan 

Tenaga Kependidikan FIKP Unhas untuk menghadiri rapat senat fakultas terbuka luar 

biasa, yang agenda tunggalnya pembacaan draft pidato pengukuhan calon Guru Besar 

oleh dosen pengusul;  

pp. Dosen Pengusul ke jenjang Guru Besar memperbaiki draft pidato pengukuhan calon 

Guru Besar-nya 

qq. Tendik Pengelola Pangkat Fakultas melakukan pemberkasan seluruh dokumen 

kepangkatan dosen pengusul ke jenjang Guru Besar;  

rr. Dekan mengajukan usulan pangkat dosen pengusul ke Jenjang Guru Besar Kepada Tim 

PAK Universitas/Unhas. Dokumen kepangkatan dilengkapi dengan hasil uji Similarity 

Check seluruh karya ilmiah yang diajukan dosen pengusul, bukti upload seluruh karya 

ilmiah (full text) ke portal Repository Unhas, dan file-file pdf unsur utama dan unsur 

penunjang yang akan diupload ke http://pak.dikti.go.id; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Bagan Alir Prosedur untuk Asisten Ahli dan Lektor 
 

Prosedur 
Tendik 

Pengelola 
Pangkat 
Fakultas 

Panitia 
Departemen

/PAK 
Departemen 

Panitia 
Fakultas/ 

PAK 
Fakultas 

Waktu Keterangan 

Dosen Pengusul 
mengajukan 
dokumen 
kepangkatan yang 
telah lengkap 
kepada Tendik 
Pengelola Pangkat 
Fakultas pada Sub 
Bagian Keuangan 
dan Kepegawaian 
fakultas untuk 
dilakukan verifikasi 
terhadap 
kelengkapan dan 
kesesuaian 
dokumen 

 

  H-0 

 
 
Dosen 
pengusul 
menerima 
tanda terima 
penyerahan 
berkas 
kepangkatan 
 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
pada Sub Bagian 
Keuangan dan 
Kepegawaian 
fakultas melakukan 
pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul 

 
 

 

H-3 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti  

Wakil Dekan II 
mengundang Tim 
Validasi Karya Ilmiah 
Fakultas untuk 
menghadiri rapat 
validasi karya ilmiah 
dosen pengusul 

  

 

H-6 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Validasi Karya 
Ilmiah Fakultas 
melakukan rapat 
validasi karya ilmiah 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

  

 

H-7 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 
 
 

Wakil Dekan II 
mengirim  surat 
kepada dosen 
pengusul untuk 
menanyakan apakah 

  
 

H-12 

Surat sudah 
sampai 
kepada ybs 3 
(tiga hari) 
sebelum rapat 



berkeinginan untuk 
melakuan 
sanggahan/banding 
terhadap hasil 
pemeriksaan karya 
ilmiahnya oleh Tim  
Validasi karya Ilmiah 
Fakultas 

sanggahan/ba
nding 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melanjutkan  
melakukan 
pemberkasan 
dokumen pangkat 
dosen pengusul 
yang tidak 
melakukan 
sanggahan/banding  

 
 

 

H-15 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Jika dosen pengusul 
berkeinginan 
melakukan 
sangahan/banding, 
Wakil Dekan II  
mengundang Tim 
Validasi Karya Ilmiah 
Dosen, dosen yang 
melakukan 
sanggahan, dan 
pihak-pihak yang 
terkait lainnya untuk 
menghadiri rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
karya ilmiah yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-18 

• Undangan 
sudah 
sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum 
rapat 

• Dosen 
Pengusul 
pengajukan 
sanggahan/b
anding 
secara 
tertulis 
kepada 
Wakil Dekan 
II 

Tim Validasi Karya 
Ilmiah Dosen, dosen 
pengusul, dan pihak-
pihak terkait lainnya 
melakukan rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
karya ilmiah yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

 

 

 
 H-19 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 



Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
dapat melanjutkan 
usulan pangkat 
dan/atau jabatan 
fungsional dosen 
pengusul ke tahapan 
selanjutnya 
(pemberkasan) jika 
terdapat 
kesepakatan antara 
dosen pengusul 
dengan Tim Validasi 
Karya Ilmiah Dosen 
dan pihak-pihak 
terkait lainnya pada 
rapat 
sanggahan/banding.  

 

  H-20 

Jika jumlah 
angka kredit 
karya ilmiah 
Dosen 
Pengusul 
sudah tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada dosen 
pengusul) 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan dan 
mengajukan seluruh 
dokumen pangkat 
(unsur utama dan 
unsur penunjang) 
dosen pengusul 
kepada Ketua 
Departemen 

 

 

 
 

 
H-23 

Rapat Senat 
Fakultas 
dilakukan 
oleh Komisi I 
Bidang 
Akademik dan 
Pengem-
bangan 

Kepala Sekretariat 
Departemen 
memastikan bahwa  
pemberkasan unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh Tendik 
Pengelola Pangkat  
Fakultas sudah 
lengkap 

 

 

 H-26 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Ketua Departemen 
mengundang Tim 
PAK Departemen 
untuk melakukan 
penilaian/penghitung
an angka kredit 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang diajukan oleh 

 

 

 H-29 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 



dosen pengusul 

Tim PAK 
Departemen 
melakukan rapat 
untuk 
penilaian/penghitung
an kecukupan angka 
kredit (unsur utama 
dan unsur 
penunjang) dosen 
pengusul.      

 

 H-30 

• Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

• Jika berkas 
kepangkatan 
dosen 
pengusul 
angka 
kreditnya 
tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada 
dosen 
pengusul 

Ketua Departemen 
menetapkan  3 (tiga) 
orang reviewer karya 
ilmiah per karya 
ilmiah 

 

 

 H-31 

Jika dianggap 
perlu, Ketua 
Departemen 
berkonsultasi 
kepada Ketua 
Program 
Studi 

Ketua Departemen 
mengundang Tim 
Reviewer Karya 
Ilmiah Dosen 

 

 

 H-34 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Reviewer Karya 
Ilmiah Dosen 
melakukan penilaian 
karya ilmiah dosen 
pengusul melalui 
rapat 

 

 

 H-35 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Ketua Departemen 
mengajukan seluruh 
dokumen pangkat 
dosen pengusul 
yang telah dihitung 
kecukupan angka 
kreditnya oleh Tim 
PAK Departemen 
kepada Tendik 

 
 

 

H-38 

Ketua 
Departemen 
menerima 
tanda terima 
penyerahan 
berkas 
kepangkatan 
kepada 
Tendik 



Pengelola Pangkat 
Fakultas untuk 
dilakukan 
pemberkasan, 
selanjutnya berkas 
yang telah lengkap 
diajukan kepada Tim 
PAK Fakultas 

Pengelola 
Pangkat 
Fakultas 
 

Wakil Dekan II 
mengundang rapat 
Tim PAK Fakultas 
untuk menilai unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-41 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK Fakultas 
melakukan rapat 
penilaian unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-42 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Wakil Dekan II 
menyampaikan hasil 
penilaian Tim PAK 
Fakultas kepada 
dosen pengusul, dan 
menanyakan kepada 
dosen pengusul, 
apakah berkeinginan 
melakukan 
sanggahan/banding 
terkait penilaian 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang dilakukan oleh 
Tim PAK Fakultas 

 

  H-45 

Surat sudah 
sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Dosen pengusul 
yang tidak 
berkeinginan 
melakukan banding, 
proses pengusulan 
pangkatnya 
dilanjutkan ke tahap 
selanjutnya 
(pemberkasan) oleh 

 

 

 

H-46 

Dosen 
Pengusul 
pengajukan 
sanggahan/ba
nding secara 
tertulis 
kepada Wakil 
Dekan II 



Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas, 
sedangkan  dosen 
pengusul yang 
berkeingian 
melakukan 
sanggahan/banding 
diharuskan 
mempersiapkan 
dokumennya untuk 
melakukan banding 

Jika dosen pengusul 
berkeinginan 
melakukan 
sangahan/banding, 
Wakil Dekan II  
mengundang Tim 
PAK Fakultas, dosen 
yang melakukan 
sanggahan, dan 
pihak-pihak yang 
terkait lainnya untuk 
menghadiri rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

  

 

H-49 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK Fakultas, 
dosen pengusul, dan 
pihak-pihak terkait 
lainnya melakukan 
rapat “sanggahan/ 
banding” terhadap 
penilaian unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-50 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
dapat melanjutkan 
usulan pangkat 
dan/atau jabatan 
fungsional dosen 
pengusul ke tahapan 
selanjutnya 

  

 

H-51 

Jika jumlah 
angka kredit 
unsur utama 
dan unsur 
penunjangnya 
sudah tidak 
mencukupi, 
seluruh 



(pemberkasan) jika 
terdapat 
kesepakatan antara 
dosen pengusul 
dengan Tim PAK 
Fakultas dan pihak-
pihak terkait lainnya 
pada rapat 
sanggahan/banding.  

berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada 
Dosen 
Pengusul 

Sebelum pengajuan 
dokumen pangkat 
kepada Tim PAK 
Universitas/Unhas, 
Dosen pengusul 
“diharuskan” 
melakukan Similarity 
Check terhadap 
semua karya ilmiah 
yang diajukan, dan 
melampirkan hasil 
atau kesimpulan 
Similarity Check 
tersebut saat 
pengajuan dokumen 
kepangkatan ke PAK 
Universitas/Unhas 

  

 

H-54 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 

Sebelum pengajuan 
dokumen pangkat 
kepada Tim PAK 
Universitas/Unhas, 
Dosen pengusul  
“diharuskan” 
mengunggah 
seluruh file karya 
ilmiahnya (full text) 
ke portal “Repository 
Unhas” 

  

 

H-56 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 

Dosen pengusul 
mem-file-kan (mem-
PDF-kan) seluruh 
bukti dokumen 
kepangkatan yang 
mencakup unsur 
utama (pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat) dan 
unsur penunjang 

 

  H-58 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 



untuk dimasukkan 
oleh Tim PAK 
Universitas/Unhas 
ke 
http://pak.dikti.go.id 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan 
seluruh dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul  

 

  H-61 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Dekan mengajukan 
usulan pangkat 
dosen pengusul ke 
jenjang Asisten Ahli 
dan Lektor Kepada 
Tim PAK 
Universitas/ Unhas 

   H-62 

Dokumen 
kepangkatan 
dilengkapi 
dengan 
persyaratan 
adminsitrasi 
lainnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Bagan Alir Prosedur untuk Lektor Kepala 
 

Prosedur 
Tendik 

Pengelola 
Pangkat 
Fakultas 

Panitia 
Departemen

/PAK 
Departemen 

Panitia 
Fakultas/ 

PAK 
Fakultas 

Waktu Keterangan 

Dosen Pengusul 
mengajukan 
dokumen 
kepangkatan yang 
telah lengkap 
kepada Tendik 
Pengelola Pangkat 
Fakultas pada Sub 
Bagian Keuangan 
dan Kepegawaian 
fakultas untuk 
dilakukan verifikasi 
terhadap 
kelengkapan dan 
kesesuaian 
dokumen 

 

  H-0 

 
 
Dosen 
pengusul 
menerima 
tanda terima 
penyerahan 
berkas 
kepangkatan 
 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
pada Sub Bagian 
Keuangan dan 
Kepegawaian 
fakultas melakukan 
pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul 

 
 

 

H-3 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti  

Wakil Dekan II 
mengundang Tim 
Validasi Karya Ilmiah 
Fakultas untuk 
menghadiri rapat 
validasi karya ilmiah 
dosen pengusul 

  

 

H-6 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Validasi Karya 
Ilmiah Fakultas 
melakukan rapat 
validasi karya ilmiah 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

  

 

H-7 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 
 
 

Wakil Dekan II 
mengirim  surat 
kepada dosen 
pengusul untuk 

  
 

H-12 

Surat sudah 
sampai 
kepada ybs 3 
(tiga hari) 



menanyakan apakah 
berkeinginan untuk 
melakuan 
sanggahan/banding 
terhadap hasil 
pemeriksaan karya 
ilmiahnya oleh Tim  
Validasi karya Ilmiah 
Fakultas 

sebelum rapat 
sanggahan/ba
nding 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melanjutkan  
melakukan 
pemberkasan 
dokumen pangkat 
dosen pengusul 
yang tidak 
melakukan 
sanggahan/banding  

 

  H-15 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Jika dosen pengusul 
berkeinginan 
melakukan 
sangahan/banding, 
Wakil Dekan II  
mengundang Tim 
Validasi Karya Ilmiah 
Dosen, dosen yang 
melakukan 
sanggahan, dan 
pihak-pihak yang 
terkait lainnya untuk 
menghadiri rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
karya ilmiah yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

 

 

 

H-18 

• Undangan 
sudah 
sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum 
rapat 

• Dosen 
Pengusul 
pengajukan 
sanggahan/b
anding 
secara 
tertulis 
kepada 
Wakil Dekan 
II 

Tim Validasi Karya 
Ilmiah Dosen, dosen 
pengusul, dan pihak-
pihak terkait lainnya 
melakukan rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
karya ilmiah yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

 

 

 
 H-19 

• Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

• Jika jumlah 
angka kredit 
karya 
ilmiahnya 
sudah tidak 
mencukupi, 
seluruh 



berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada 
dosen 
pengusul 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
dapat melanjutkan 
usulan pangkat 
dan/atau jabatan 
fungsional dosen 
pengusul ke tahapan 
selanjutnya 
(pemberkasan) jika 
terdapat 
kesepakatan antara 
dosen pengusul 
dengan Tim Validasi 
Karya Ilmiah Dosen 
dan pihak-pihak 
terkait lainnya pada 
rapat 
sanggahan/banding.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-20 

 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan dan 
mengajukan seluruh 
dokumen pangkat 
(unsur utama dan 
unsur penunjang) 
dosen pengusul 
kepada Ketua 
Departemen 

 

 
 
 

 
H-23 

Rapat Senat 
Fakultas 
dilakukan 
oleh Komisi I 
Bidang 
Akademik dan 
Pengem-
bangan 

Kepala Sekretariat 
Departemen 
memastikan bahwa  
pemberkasan unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh Tendik 
Pengelola Pangkat  
Fakultas sudah 
lengkap 

 

 

 

 

 H-26 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 



Ketua Departemen 
mengundang Tim 
PAK Departemen 
untuk melakukan 
penilaian/penghitung
an angka kredit 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

 

 

 H-29 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK 
Departemen 
melakukan rapat 
untuk 
penilaian/penghitung
an kecukupan angka 
kredit (unsur utama 
dan unsur 
penunjang) dosen 
pengusul.      

 

 H-30 

• Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

• Jika berkas 
kepangkatan 
dosen 
pengusul 
angka 
kreditnya 
tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada 
dosen 
pengusul 

Ketua Departemen 
menetapkan  3 (tiga) 
orang reviewer karya 
ilmiah per karya 
ilmiah 

 

 

 H-31 

Jika dianggap 
perlu, Ketua 
Departemen 
berkonsultasi 
kepada Ketua 
Program 
Studi 

Ketua Departemen 
mengundang Tim 
Reviewer Karya 
Ilmiah Dosen 

 

 

 H-34 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Reviewer Karya 
Ilmiah Dosen 
melakukan penilaian 
karya ilmiah dosen 
pengusul melalui 
rapat 

 

 

 H-35 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 



Ketua Departemen 
mengajukan seluruh 
dokumen pangkat 
dosen pengusul 
yang telah dihitung 
kecukupan angka 
kreditnya oleh Tim 
PAK Departemen 
kepada Tendik 
Pengelola Pangkat 
Fakultas untuk 
dilakukan 
pemberkasan, 
selanjutnya berkas 
yang telah lengkap 
diajukan kepada Tim 
PAK Fakultas 

 

 

 H-38 

Ketua 
Departemen 
menerima 
tanda terima 
penyerahan 
berkas 
kepangkatan 
kepada 
Tendik 
Pengelola 
Pangkat 
Fakultas 
 

Wakil Dekan II 
mengundang rapat 
Tim PAK Fakultas 
untuk menilai unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-41 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK Fakultas 
melakukan rapat 
penilaian unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-42 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Wakil Dekan II 
menyampaikan hasil 
penilaian Tim PAK 
Fakultas kepada 
dosen pengusul, dan 
menanyakan kepada 
dosen pengusul, 
apakah berkeinginan 
melakukan 
sanggahan/banding 
terkait penilaian 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang dilakukan oleh 
Tim PAK Fakultas 

  

 

H-45 

Surat sudah 
sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 



Dosen pengusul 
yang tidak 
berkeinginan 
melakukan banding, 
proses pengusulan 
pangkatnya 
dilanjutkan ke tahap 
selanjutnya 
(pemberkasan), 
sedangkan  dosen 
pengusul yang 
berkeingian 
melakukan 
sanggahan/banding 
diharuskan 
mempersiapkan 
dokumennya untuk 
melakukan banding 

  

 

H-46 

Dosen 
Pengusul 
pengajukan 
sanggahan/ba
nding secara 
tertulis 
kepada Wakil 
Dekan II 

Jika dosen pengusul 
berkeinginan 
melakukan 
sangahan/banding, 
Wakil Dekan II  
mengundang Tim 
PAK Fakultas, dosen 
yang melakukan 
sanggahan, dan 
pihak-pihak yang 
terkait lainnya untuk 
menghadiri rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

  

 

H-49 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK Fakultas, 
dosen pengusul, dan 
pihak-pihak terkait 
lainnya melakukan 
rapat “sanggahan/ 
banding” terhadap 
penilaian unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-50 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 



Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
dapat melanjutkan 
usulan pangkat 
dan/atau jabatan 
fungsional dosen 
pengusul ke tahapan 
selanjutnya jika 
terdapat 
kesepakatan antara 
dosen pengusul 
dengan Tim PAK 
Fakultas dan pihak-
pihak terkait lainnya 
pada rapat 
sanggahan/banding.  

 

  H-51 

Jika jumlah 
angka kredit 
unsur utama 
dan unsur 
penunjangnya 
sudah tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada 
Dosen 
Pengusul 

Wakil Dekan II 
mengundang Tim 
Senat Penilai Angka 
Kredit Dosen untuk 
melakukan rapat 
penilaian terhadap 
dokumen pangkat 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul ke 
Jenjang Lektor 
Kepala atau ke 
jenjang Guru Besar 

  

 

H-54 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Senat Penilai 
Angka Kredit Dosen 
menilai unsur utama 
dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul ke jenjang 
Lektor Kepala 

  

 

H-55 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Ketua Senat 
Fakultas 
mengundang Ketua 
Komisi dan anggota 
Komisi I (Komisi 
Akademik dan 
Pengembangan), 
dan beberapa 
anggota senat 
lainnya untuk 
melakukan rapat 

  

 

H-58 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 



yang agenda 
tunggalnya adalah 
pertimbangan senat 
atas pengusulan ke 
jenjang Lektor 
Kapala 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan 
seluruh dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul ke jenjang 
Lektor Kepala 

 

  H-61 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Sebelum pengajuan 
dokumen pangkat 
kepada Tim PAK 
Universitas/Unhas, 
Dosen pengusul 
“diharuskan” 
melakukan Similarity 
Check terhadap 
semua karya ilmiah 
yang diajukan, dan 
melampirkan hasil 
atau kesimpulan 
Similarity Check 
tersebut saat 
pengajuan dokumen 
kepangkatan ke PAK 
Universitas/Unhas 

 

  H-63 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 

Sebelum pengajuan 
dokumen pangkat 
kepada Tim PAK 
Universitas/Unhas, 
Dosen pengusul 
“diharuskan” 
mengunggah 
seluruh file karya 
ilmiahnya (full text) 
ke portal “Repository 
Unhas” 

 

  H-65 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 

Dosen pengusul 
mem-file-kan (mem-
PDF-kan) seluruh 
bukti dokumen 
kepangkatan yang 

 
  H-67 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 



mencakup unsur 
utama (pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat) dan 
unsur penunjang 
untuk dimasukkan 
oleh Tim PAK 
Universitas/Unhas 
ke 
http://pak.dikti.go.id 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan 
seluruh dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul ke jenjang 
Lektor Kepala 

 

  H-70 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Dekan mengajukan 
usulan pangkat 
dosen pengusul ke 
jenjang Lektor 
Kepala Kepada Tim 
PAK 
Universitas/Unhas 

  
 

H-71 

Dokumen 
kepangkatan 
dilengkapi 
dengan 
persyaratan 
adminsitrasi 
lainnya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Bagan Alir Prosedur untuk Guru Besar 
 

Prosedur 
Tendik 

Pengelola 
Pangkat 
Fakultas 

Panitia 
Departemen

/PAK 
Departemen 

Panitia 
Fakultas/ 

PAK 
Fakultas 

Waktu Keterangan 

Dosen Pengusul 
mengajukan 
dokumen 
kepangkatan yang 
telah lengkap 
kepada Tendik 
Pengelola Pangkat 
Fakultas pada Sub 
Bagian Keuangan 
dan Kepegawaian 
fakultas untuk 
dilakukan verifikasi 
terhadap 
kelengkapan dan 
kesesuaian 
dokumen 

 

  H-0 

 
 
Dosen 
pengusul 
menerima 
tanda terima 
penyerahan 
berkas 
kepangkatan 
 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
pada Sub Bagian 
Keuangan dan 
Kepegawaian 
fakultas melakukan 
pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul 

 

  H-3 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti  

Wakil Dekan II 
mengundang Tim 
Validasi Karya Ilmiah 
Fakultas untuk 
menghadiri rapat 
validasi karya ilmiah 
dosen pengusul 

  

 

H-6 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Validasi Karya 
Ilmiah Fakultas 
melakukan rapat 
validasi karya ilmiah 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

  

 

H-7 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 
 
 

Wakil Dekan II 
mengirim  surat 
kepada dosen 
pengusul untuk 
menanyakan apakah 

   H-12 

Surat sudah 
sampai 
kepada ybs 3 
(tiga hari) 
sebelum rapat 



berkeinginan untuk 
melakuan 
sanggahan/banding 
terhadap hasil 
pemeriksaan karya 
ilmiahnya oleh Tim  
Validasi karya Ilmiah 
Fakultas 

sanggahan/ba
nding 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melanjutkan  
melakukan 
pemberkasan 
dokumen pangkat 
dosen pengusul 
yang tidak 
melakukan 
sanggahan/banding  

 

  H-15 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Jika dosen pengusul 
berkeinginan 
melakukan 
sangahan/banding, 
Wakil Dekan II  
mengundang Tim 
Validasi Karya Ilmiah 
Dosen, dosen yang 
melakukan 
sanggahan, dan 
pihak-pihak yang 
terkait lainnya untuk 
menghadiri rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
karya ilmiah yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

 

 

 

H-18 

• Undangan 
sudah 
sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum 
rapat 

• Dosen 
Pengusul 
pengajukan 
sanggahan/b
anding 
secara 
tertulis 
kepada 
Wakil Dekan 
II 

Tim Validasi Karya 
Ilmiah Dosen, dosen 
pengusul, dan pihak-
pihak terkait lainnya 
melakukan rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
karya ilmiah yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

 

  

 

H-19 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 



Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
dapat melanjutkan 
usulan pangkat 
dan/atau jabatan 
fungsional dosen 
pengusul ke tahapan 
selanjutnya 
(pemberkasan) jika 
terdapat 
kesepakatan antara 
dosen pengusul 
dengan Tim Validasi 
Karya Ilmiah Dosen 
dan pihak-pihak 
terkait lainnya  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

H-20 

Jika jumlah 
angka kredit 
karya ilmiah 
Dosen 
Pengusul 
sudah tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada dosen 
pengusul) 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan dan 
mengajukan seluruh 
dokumen pangkat 
(unsur utama dan 
unsur penunjang) 
dosen pengusul 
kepada Ketua 
Departemen 

 

 
 
 

 
H-23 

Rapat Senat 
Fakultas 
dilakukan 
oleh Komisi I 
Bidang 
Akademik dan 
Pengem-
bangan 

Kepala Sekretariat 
Departemen 
memastikan bahwa  
pemberkasan unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh Tendik 
Pengelola Pangkat  
Fakultas sudah 
lengkap 

 

 

 H-26 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Ketua Departemen 
mengundang Tim 
PAK Departemen 
untuk melakukan 
penilaian/penghitung
an angka kredit 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

 

 

 H-29 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 



Tim PAK 
Departemen 
melakukan rapat 
untuk 
penilaian/penghitung
an kecukupan angka 
kredit (unsur utama 
dan unsur 
penunjang) dosen 
pengusul.      

 

 H-30 

• Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

• Jika berkas 
kepangkatan 
dosen 
pengusul 
angka 
kreditnya 
tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 
kepada 
dosen 
pengusul 

Ketua Departemen 
menetapkan  3 (tiga) 
orang reviewer karya 
ilmiah per karya 
ilmiah 

 

 

 H-31 

Jika dianggap 
perlu, Ketua 
Departemen 
berkonsultasi 
kepada Ketua 
Program 
Studi 

Ketua Departemen 
mengundang Tim 
Reviewer Karya 
Ilmiah Dosen 

 

 

 H-34 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Reviewer Karya 
Ilmiah Dosen 
melakukan penilaian 
karya ilmiah dosen 
pengusul melalui 
rapat 

 

 

 H-35 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Ketua Departemen 
mengajukan seluruh 
dokumen pangkat 
dosen pengusul 
yang telah dihitung 
kecukupan angka 
kreditnya oleh Tim 
PAK Departemen 
kepada Tendik 
Pengelola Pangkat 

 

 

 H-38 

Ketua 
Departemen 
menerima 
tanda terima 
penyerahan 
berkas 
kepangkatan 
kepada 
Tendik 
Pengelola 
Pangkat 



Fakultas untuk 
dilakukan 
pemberkasan, 
selanjutnya berkas 
yang telah lengkap 
diajukan kepada Tim 
PAK Fakultas 

Fakultas 
 

Wakil Dekan II 
mengundang rapat 
Tim PAK Fakultas 
untuk menilai unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-41 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK Fakultas 
melakukan rapat 
penilaian unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-42 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Wakil Dekan II 
menyampaikan hasil 
penilaian Tim PAK 
Fakultas kepada 
dosen pengusul, dan 
menanyakan kepada 
dosen pengusul, 
apakah berkeinginan 
melakukan 
sanggahan/banding 
terkait penilaian 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang dilakukan oleh 
Tim PAK Fakultas 

  

 

H-45 

Surat sudah 
sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Dosen pengusul 
yang tidak 
berkeinginan 
melakukan banding, 
proses pengusulan 
pangkatnya 
dilanjutkan ke tahap 
selanjutnya 
(pemberkasan), 
sedangkan  dosen 

  

 

H-46 

Dosen 
Pengusul 
pengajukan 
sanggahan/ba
nding secara 
tertulis 
kepada Wakil 
Dekan II 



pengusul yang 
berkeingian 
melakukan 
sanggahan/banding 
diharuskan 
mempersiapkan 
dokumennya untuk 
melakukan banding 

Jika dosen pengusul 
berkeinginan 
melakukan 
sangahan/banding, 
Wakil Dekan II  
mengundang Tim 
PAK Fakultas, dosen 
yang melakukan 
sanggahan, dan 
pihak-pihak yang 
terkait lainnya untuk 
menghadiri rapat 
“sanggahan/banding
” terhadap penilaian 
unsur utama dan 
unsur penunjang 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul 

  

 

H-49 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim PAK Fakultas, 
dosen pengusul, dan 
pihak-pihak terkait 
lainnya melakukan 
rapat “sanggahan/ 
banding” terhadap 
penilaian unsur 
utama dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul 

  

 

H-50 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
dapat melanjutkan 
usulan pangkat 
dan/atau jabatan 
fungsional dosen 
pengusul ke tahapan 
selanjutnya jika 
terdapat 
kesepakatan antara 
dosen pengusul 

 

  H-51 

Jika jumlah 
angka kredit 
unsur utama 
dan unsur 
penunjangnya 
sudah tidak 
mencukupi, 
seluruh 
berkas 
kepangkatan 
dikembalikan 



dengan Tim PAK 
Fakultas dan pihak-
pihak terkait lainnya 
pada rapat 
sanggahan/banding.  

kepada 
Dosen 
Pengusul 

Dosen pengusul ke 
jenjang Guru Besar 
telah mendapatkan 
referensi 2 (dua) 
orang Profesor 
sebidang dari 
Institusi Pendidikan 
Tinggi dan Riset 
terkemuka di luar 
Unhas 

 

  H-53 

Dosen 
Pengusul 
menyerahkan
referensi 2 
(dua) orang 
Profesor 
sebidang 
kepada 
Tendik 
Pengelola 
Pangkat 
Fakultas   

Wakil Dekan II 
mengundang Tim 
Senat Penilai Angka 
Kredit Dosen untuk 
melakukan rapat 
penilaian terhadap 
dokumen pangkat 
yang diajukan oleh 
dosen pengusul ke 
Jenjang Guru Besar 

  

 

H-56 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 

Tim Senat Penilai 
Angka Kredit Dosen 
menilai unsur utama 
dan unsur 
penunjang yang 
diajukan oleh dosen 
pengusul ke jenjang 
Guru Besar 

  

 

H-57 

Buat daftar 
hadir dan 
berita acara 

Ketua Senat 
Fakultas 
mengundang Ketua 
Komisi dan anggota 
Komisi I (Komisi 
Akademik dan 
Pengembangan), 
dan beberapa 
anggota senat 
lainnya untuk 
melakukan rapat 
yang agenda 
tunggalnya adalah 

  

 

H-60 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 



pertimbangan senat 
atas pengusulan ke 
jenjang Guru Besar  

Dekan menunjuk 
Tim Reviewer draft 
pidato pengukuhan 
calon Guru Besar 
dari dosen pengusul 
ke jenjang Guru 
Besar 

  

 

H-63 

Dekan 
menerbitkan 
surat 
penugasan 
Tim Reviewer 
draft pidato 
pengukuhan 
calon Guru 
Besar 

Tim Reviewer  draft 
pidato pengukuhan 
calon Guru Besar 
menilai dan 
mengoreksi draft 
pidato pengukuhan 
calon Guru Besar 

  

 

H-66 

Hasil 
koreksian 
draft pidato 
pengukuhan 
calon Guru 
Besar 
dikembalikan 
ke Dosen 
Pengusul 

Dosen pengusul ke 
jenjang Guru Besar 
memperbaiki draft 
pidato pengukuhan 
calon Guru Besar-
nya 

  

 

H-69 

Draft pidato 
pengukuhan 
calon Guru 
Besar yang 
sudah 
diperbaiki 
digandakan 
oleh dosen 
pengusul 
untuk 
dibagikan 
kepada 
peserta Rapat 
senat 
Fakultas 
Terbuka Luar 
Biasa 

Ketua Senat 
Fakultas 
mengundang 
anggota senat 
fakultas, reviewer 
draft pidato 
pengukuhan Guru 
Besar, dosen FIKP 
Unhas, mahasiswa 
(S1, S2, S3) FIKP 
Unhas, dan Tenaga 
Kependidikan FIKP 

  

 

H-72 

Undangan 
sudah sampai 
kepada ybs 
dua hari 
sebelum rapat 



Unhas untuk 
menghadiri rapat 
senat fakultas 
terbuka luar biasa, 
yang agenda 
tunggalnya 
pembacaan draft 
pidato pengukuhan 
calon Guru Besar 
oleh dosen pengusul 

Dosen Pengusul 
membacakan Draft 
Pidato Pengukuhan 
Calon Guru Besar-
nya pada Rapat 
Senat Fakultas 
Terbuka Luar Biasa 

  

 

H-73 

 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan 
seluruh dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul ke jenjang 
Guru Besar 

 

  H-76 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Sebelum pengajuan 
dokumen pangkat 
kepada Tim PAK 
Universitas/Unhas, 
Dosen pengusul 
Guru Besar 
“diharuskan” 
melakukan Similarity 
Check terhadap 
semua karya ilmiah 
yang diajukan, dan 
melampirkan hasil 
atau kesimpulan 
Similarity Check 
tersebut saat 
pengajuan dokumen 
kepangkatan ke PAK 
Universitas/Unhas 

 

 

 

 

  H-79 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 



Sebelum pengajuan 
dokumen pangkat 
kepada Tim PAK 
Universitas/Unhas, 
Dosen pengusul  ke 
jenjang Guru Besar 
“diharuskan” 
mengunggah 
seluruh file karya 
ilmiahnya (full text) 
ke portal “Repository 
Unhas” 

 

  H-81 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 

Dosen pengusul 
mem-file-kan (mem-
PDF-kan) seluruh 
bukti dokumen 
kepangkatan yang 
mencakup unsur 
utama (pendidikan, 
penelitian, dan 
pengabdian kepada 
masyarakat) dan 
unsur penunjang 
untuk dimasukkan 
oleh Tim PAK 
Universitas/Unhas 
ke 
http://pak.dikti.go.id 

 

  H-83 

Dilakukan 
oleh Dosen 
Pengusul 

Tendik Pengelola 
Pangkat Fakultas 
melakukan 
pemberkasan 
seluruh dokumen 
kepangkatan dosen 
pengusul ke jenjang 
Guru Besar 

 

  H-86 

Pemberkasan 
dokumen 
kepangkatan 
harus sesuai 
dengan 
petunjuk 
Kemeristekdik
ti 

Dekan mengajukan 
usulan pangkat 
dosen pengusul ke 
jenjang Guru Besar 
Kepada Tim PAK 
Universitas/ Unhas 

  
 

H-87 

Dokumen 
kepangkatan 
dilengkapi 
dengan 
persyaratan 
adminsitrasi 
lainnya 

 
 
 
 


