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Membuka Laman PAK

 Buka laman penilaian angka kredit dosen melalui alamat : 

http://pak.dikti.go.id/v1

 Isikan NIDN sebagai Username dan Password

 Di dalam sistem, password dapat diubah
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Tampilan Halaman Muka PAK
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 Setelah muncul halaman muka seperti di atas, pilih
menu “Data Dosen”



Tampilan Halaman Data Dosem
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 Komponen dalam kolom “Unsur dan Sub Unsur menunjukkan
komponen penilaian angka kredit dosen sesuai dengan
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013.

	



Tampilan Halaman Data Dosem
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 Kolom Angka Kredit Menurut Dosen menunjukkan besaran
angka kredit kegiatan tridarma dosen sesuai dengan nilai yang 
diisikan oleh dosen yang bersangkutan.

 Kolom Angka Kredit Menurut TPJA PT menunjukkan besaran
angka kredit kegiatan tridarma dosen sesuai dengan hasil
penilaian tim penilai jabatan akademik di PT dosen yang 
bersangkutan.

 Kolom Angka Kredit Menurut TPJA Pusat menunjukkan besaran
angka kredit kegiatan tridarma dosen sesuai dengan hasil
penilaian tim penilai jabatan akademik di pusat.

 Pada bagian bawah kolom rekap akan terisi jumlah total 
angka kredit dosen.



Tampilan Halaman Data Dosem
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 Menu “Data Dosen” terdiri atas beberapa sub menu 

kegiatan dosen yaitu: Pendidikan, Pelaksanaan

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, 

Pengembangan Diri, dan Penunjang Kegiatan Akademik

Dosen.

	



Contoh Tampilan Menu 

“Pendidikan”
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 Klik tombol “Sinkronisasi” untuk memasukkan daftar kegiatan

dosen terkait bidang yang telah dipilih pada sub menu.

 Apabila data kegiatan dosen telah dilengkapi dalam laman

Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen

http://sipkd.dikti.go.id , pemilihan tombol Sinkronisasi akan

memindahkan daftar kegiatan dalam SIPKD ke dalam laman

PAK.

http://sipkd.dikti.go.id


Contoh Tampilan Setelah Memilih

Tombol “Sinkronisasi”
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 Apabila data dalam SIPKD belum dilengkapi, tampilan

laman PAK akan seperti pada gambar di bawah ini. 

Silakan kembali ke laman SIPKD untuk melengkapi data.

	



Contoh Tampilan Setelah Memilih

Tombol “Sinkronisasi”
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 Apabila data dalam SIPKD sudah dilengkapi, isian pada

laman SIPKD akan berpindah ke dalam laman PAK seperti

pada gambar di bawah ini.



Petunjuk
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 Apabila data dalam PAK sudah dapat disinkronisasi dengan data 

dalam laman SIPKD, lakukan pengisian angka kredit pada kolom

“Angka Kredit Menurut Dosen” (kolom 5) sesuai dengan Lampiran

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013.

 Apabila ada data kegiatan dosen yang hendak diajukan angka

kreditnya namun tidak muncul ketika dilakukan sinkronisasi data, 

silakan kembali ke laman SIPKD untuk memasukkan data kegiatan

tersebut.

 Pilih tombol “Simpan KUM” untuk menyimpan angka kredit yang 

telah diisikan.



Petunjuk
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 Lakukan pengisian data secara lengkap dan benar.

 Periksa kembali bahwa data yang diisikan sudah lengkap dan benar

sebelum menekan tombol Simpan KUM.

 Form PAK diisi setiap akan mengajukan kenaikan pangkat. Data yang 

diisikan merupakan data per semester sejak terakhir kali melalui

proses kenaikan pangkat jabatan akademik.



TERIMAKASIH
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