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II. SKIM HIBAH AKSELERASI JABATAN PROFESOR  
 

 

1.  Latar Belakang 

Profesor atau Guru Besar merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah 

perguruan tinggi, karena dipandang sebagai pihak yang mampu untuk menjaga otoritas 

atau rujukan untuk bidang ilmu tertentu.  Jumlah Profesor di suatu perguruan tinggi 

merupakan faktor penyumbang yang turut menentukan tercapainya akreditasi institusi 

perguruan tinggi (AIPT) yang unggul. Sampai dengan akhir tahun 2015, jumlah Profesor 

di Universitas Jenderal Soedirman adalah 25 orang; dengan beberapa orang yang akan 

segera memasuki usia purna tugas. Oleh karena itu, Unsoed perlu berupaya keras 

mendorong dosen untuk naik jabatan menjadi Profesor. 

Hibah akselerasi Profesor bertujuan untuk mempercepat dosen berpendidikan S3 

yang telah memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala untuk meraih jabatan Profesor 

melalui publikasi karya ilmiah berupa publikasi pada jurnal bereputasi internasional 

dan/atau buku monograf. Karya ilmiah tersebut dapat digunakan untuk menambah 

perolehan “Angka Kredit Bidang B” sehingga memenuhi persyaratan untuk menjadi 

Profesor.  Keterbatasan jumlah “Angka Kredit Bidang B” yang berasal dari karya ilmiah 

khususnya yang dipublikasikan pada jurnal berreputasi internasional merupakan faktor 

utama terhambatnya seorang dosen berpendidikan S3 untuk naik jabatan menjadi Profesor. 

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan upaya akselerasi untuk mencukupi “kum bidang 

B” melalui publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi internasional dan/atau buku monograf 

(referensi) yang bermutu. 

 

 

 

 

 

 



2.  Luaran  

Luaran Utama :  Tercukupinya  “Angka Kredit (AK) Bidang B” dosen berpendidikan S3 

untuk naik jabatan Profesor. 

 

Luaran Antara :  1. Publikasi Jurnal bereputasi Internasional terindeks di Scopus 

dan/atau ISI Thompson (AK 40) dan/atau jurnal bereputasi 

internasional  terindeks yang diacu DIKTI  (AK 30 dan 20)  

     2. Buku monograf  (AK 20) atau buku referensi (AK 40) 

3.  Persyaratan Pengusul: 

1. Dosen berpendidikan S3 (doktor) dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan 

telah memiliki angka kredit total serendah-rendahnya 650  

2. Memiliki data hasil penelitian kompetitif yang layak dipublikasikan dalam jurnal 

bereputasi internasional atau memiliki laporan hasil penelitian multi tahun dan 

layak ditulis dalam bentuk buku monograf. 

3. Memiliki pendamping seorang Profesor 

 

4.   Persyaratan Pendamping 

1. Pendamping merupakan Profesor yang memiliki pengalaman yang memadai dalam 

memperoleh hibah penelitian kompetitif dan mempublikasikan artikel ilmiah pada 

jurnal internasional yang terindeks Scopus/Thomson Reuters sebagai penulis 

pertama. 

2. Berkomitmen untuk mendampingi dosen berpendidikan S3 dalam proses 

pemenuhan “Angka Kredit Bidang B” untuk naik jabatan Profesor, melalui 

penerbitan jurnal bereputasi internasional terindeks Scopus atau ISI Thomson 

Reuters, jurnal bereputasi internasional  terindeks yang diacu DIKTI,   dan/atau 

buku monograf/referensi.  



5.   Eligible costs: 

1. Biaya yang berhubungan dengan proses penyusunan artikel publikasi jurnal atau 

buku monograf, meliputi :  penelusuran pustaka, penyusunan naskah, penerjemahan 

ke bahasa Inggris, penyelarasan bahasa oleh editor ahli 

2. Biaya yang berhubungan dengan proses penerbitan, meliputi :       processing/ 

handling fee, biaya editing dan percetakan (untuk buku) 

 

6.  Format proposal: 

1) Pendahuluan. 

Berisi pentingnya meraih jabatan Profesor, rencana kegiatan setelah menduduki 

jabatan Profesor, dan evaluasi diri yang memuat hal-hal yang diperlukan untuk 

meraih jabatan Profesor beserta dengan identifikasi faktor-faktor penghambatnya. 

 

2) Bidang Ilmu  

Berisi bidang ilmu pendidikan S1, S2, S3, bidang ilmu penugasan di jabatan 

Lektor Kapala, Mata Kuliah yang diampu, Judul penelitian setelah menyelesaikan 

pendidikan S3 serta Publikasi Jurnal (internasional dan atau nasional) yang 

dihasilkan selama S3 dan setelah pendidikan S3. 

 

3) Roadmap Menuju Jabatan Profesor    

Berisi waktu kegiatan, nama kegiatan dan luaran kegiatan yang akan dilakukan 

untuk mencapai “Angka Kredit Bidang B” yang cukup untuk diusulkan naik 

jabatan Profesor.  

 

 

 

            Th. 2015                     Th. 2016                   Th….                 Th…….  

 

Lektor Kepala 
  AK Total : ...... 
AK Bid B :..... 

Publks Jurnal     : .... judul  
Buku Monograf  : .... judul 
AK Bid.B : ................. 

USULAN 
PROPFESOR 



Publikasi Internasional dan Buku Monograf diisi Judul tentative dan nama calon 

jurnalnya.  Syarat naik jabatan Profesor harus memiliki minimal 1 Publikasi dalam 

Jurnal Internasional bereputasi (terindeks Scopus atau Thomson Reuters) dari hasil 

penelitian sebagai penulis pertama. 

 

4) Data-data hasil penelitian untuk bahan penulisan artikel publikasi  

Berisi data-data hasil penelitian yang telah dimiliki (untuk bahan penulisan 

publikasi jurnal) atau draft artikel publikasi jurnal, atau draft buku monograf. 

 

5) Jadwal Kegiatan  

Berisi tahapan kegiatan untuk menghasilkan publikasi jurnal bereputasi 

internasiona atau buku monograf. Pelaksanaan kegiatan selama 8 (delapan) bulan 

per tahun anggaran, namun pembimbingan dan monitoring terus berlangsung 

sampai luaran kegiatan tercapai. 

 

6) Rencana anggaran biaya 

Biaya yang diusulkan maksimal Rp. 20.000.000 per publikasi jurnal internasional 

bereputasi (terindek di Scimago SJR atau ISI Thomson), Rp. 15.000.000 per 

publikasi dalam jurnal bereputasi internasional lain terindeks yang diacu DIKTI, 

dan Rp. 10.000.000 per buku monograf. 

 

7) Lampiran  

Berisi (1) CV lengkap, format mengikuti panduan Penelitian dan PPM Dikti edisi 

IX, (2) Foto copy PAK untuk naik jabatan Lektor Kepala, (3) Hasil perhitungan 

angka kredit terakhir dari Kapagawaian Fakultas; (c) Draft publikasi atau buku 

monograf (jika sudah ada). 

 

 

 



BORANG MONITORING DAN EVALUASI   

AKSELERASI JABATAN PROFESOR 

1. IDENTITAS PENGUSUL 

Nama Lengkap :  

NIP / NIDN :  

Jabatan  :  

Pangkat / Golongan :  

Fakultas :  

Target AK bidang B yang 

akan diraih untuk 

pengusulan jabatan Prof. 

:  

Target Capaian Kegiatan *) 

 

 

*). Lingkari yang sesuai 

: 1. Publikasi Jurnal Internasional bereputasi 

2. Publikasi Jurnal Nasional terakreditasi 

3. Publikasi Buku 

Biaya yang disetujui  Rp.  

……………………………………………………….. 

 

2.  CAPAIAN (Wajib membawa bukti dokumen capaian) 

Jenis 

Publikasi 

 Jurnal Nasional Terakreditasi / Internasional Bereputasi 

 

 

 

 

Jurnal ke …. 

Nama Jurnal 

dan Penerbit 

yang dituju  

 

 

 

Judul artikel 

 

 

Status naskah ( beri tanda √√√√ ) 

Tidak ada  Draft Submitted Reviced Accepted Published 

      

1 2 3 5 6 7 

Jenis  Jurnal Nasional Terakreditasi / Internasional Bereputasi 



Publikasi 

 

 

 

 

Jurnal ke …. 

Nama Jurnal 

dan Penerbit 

yang dituju  

 

 

 

Judul artikel 

 

 

Status naskah ( beri tanda √√√√ ) 

Tidak ada  Draft Submitted Reviced Accepted Published 

      

1 2 3 5 6 7 

 

 

 

 

Buku ke …. 

Judul Buku  

Penerbit  

Status naskah ( beri tanda √√√√ ) 

Tidak ada Draft Editing  Proses 

Terbit 

Terbit 

     

2 3 5 6 7 

 

 

 

 

Buku ke …. 

Judul Buku  

Penerbit  

Status naskah ( beri tanda √√√√ ) 

Tidak ada Draft Editing  Proses 

Terbit 

Terbit 

     

2 3 5 6 7 

 

Purwokerto,  ……………………    2016 

       Pemonitor 

 

       (………………………………………………) 

Catatan : 

1. Form hasil evaluasi secara berkala akan dilaporkan ke Pimpinan Universitas 

2. Skor Capaian akhir tahun 2016 minimal 6 (enam) 

 


