
TEMPLATE: DOSEN BERPRESTASI 
 
 

FORMULIR PRESTASI UNGGUL 
 

A. Data Diri  
 

           Foto  
           4x6  
       
       
 Nama Lengkap (dengan gelar)      
 NIP      
 NIDN      
 Jabatan Akademik      
 Pangkat dan Golongan      
 Tempat & Tanggal Lahir      
 Jenis Kelamin  Laki-laki / Perempuan *)  
 Bidang Keahlian      
 Nomor Tlp / HP      
 Alamat Email      
 Agama      
 Asal Perguruan Tinggi  Fakultas    
   Jurusan/Dep    
 
*) coret salah satu        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Uraian Prestasi Unggul (5 tahun terakhir: tahun 2015 sampai dengan 

2019) Uraian prestasi unggul dalam bidang tri dharma perguruan tinggi 
 

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran  
2. Bidang Penelitian  
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

 
 

Pendidikan 
 

Buku yang ditulis pada 
kurun waktu lima tahun 
terakhir 

(Sebutkan judul, penerbit, tahun, urutan penulis, jumlah 
halaman dan lampirkan halaman judul dan daftar 
Isinya)Tuliskan judul Bab yang ditulis jika hanya menulis 
salah satu bab dalam buku yang diterbitkan 

Metode Pembelajaran 
inovatif yang 
dikembangkan dalam 
lima tahun terakhir 

Uraikan metode yang dikembangkan dan dilengkapi dengan 
bukti efektivitas metode tersebut dalam meningkatkan hasil 
Pembelajaran 

Prestasi membangga-
kan membimbing 
mahasiswa pada 
kegiatan kompetisi 

  ilmiah 

Uraikan   pengalaman   membimbing   mahasiswa   dalam 
kegiatan kompetisi ilmiah yang mendapat juara di tingkat 
lokal, nasional dan internasional 

Pengalaman lain yang 
dibanggakan dalam 
bidang pendidikan 

Sebutkan pengalaman lain yang membanggakan dalam 
bidang pendidikan (misalnya sebagai dosen tamu di 
dalam maupun di luar negeri). 

Penelitian   
Sebutkan HAKI yang 
diperoleh dalam lima 
tahun terakhir 

Sebutkan judul, urutan kontributor, tahun, bentuk HAKI 
dan sertakan bukti, baik yang baru terdaftar maupun 
yang sudah memperoleh sertifikat HAKI (granted) 

Sebutkan artikel yang 
dipublikasikan di jurnal 
ilmiah 

Tuliskan nama-nama penulis, tahun terbit, judul artikel, 
nama jurnal, volume, edisi dan halaman. Sebutkan nama 
penerbit. Sebutkan impact factor (berdasar Thompson 
Reuter) bila ada. Sebutkan apa jurnal terindeks 
Thompson  Reuter  (SCI/SSCI/ESCI)atau  terindeks  Scopus 
dengan angka H-indeksnya 

Jumlah sitasi dan         
h-index Scopus 

Sebutkan jumlah sitasi dan h-index scopus yang anda 
miliki 

Karya ilmiah yang 
disajikan di forum 
ilmiah sebagai invited 
/ keynote speaker 

Sebutkan nama conference / Seminarnya, tanggal, 
tempat, judul makalah yang dipresentasikan di forum 
nasional maupun internasional (lampirkan makalah, 
surat undangan, dan jadwal) 

Karya seni yang 
diunggulkan (untuk 
bidang seni) 

Sebutkan judul karya, tempat dan tanggal pagelaran / 
dipamerkan / diseminarkan, serta lampirkan bukti yang 
mendukung. 

Penghargaan pada 
tingkat nasional atau 
Internasional 

Sebutkan nama penghargaan, lembaga yang memberi, 
tahun diterima, dan lampirkan copy piagam 
penghargaan. 

Pengalaman lain yang 
dibanggakan dalam 
bidang penelitian 

Misalnya kolaborasi riset dengan berbagai pemangku 
Kepentingan baik di dalam maupun di luar negeri 

 



Pengabdian pada Masyarakat 
 

Karya  pengabdian  masyarakat 
yang berdampak penting dalam 
memecahkan masalah di 
masyarakat 

Uraikan  bentuk  kegiatan  pengabdian  kepada 
masyarakat  yang  secara  nyata  memberikan 
dampak nyata bagi masyarakat, serta lampirkan 
bukti-buktinya 

Keterlibatan dalam  perumusan 
kebijakan  publik yang sudah 
diimplementasikan 

Uraikan  pengalaman  dan  keterlibatan  dalam 
perumusan   kebijakan   publik   yang   sudah 
diterapkan  di  tingkat  lokal,  nasional  dan 
internasional 

Pengalaman lain yang 
dibanggakan dalam pengabdian 
kepada masyarakat 

Uraikan pengalaman lain yang membanggakan 
misalnya bertugas memberdayakan masyarakat 
di daerah terdepan, tertinggal dan terluar 

 
Catatan: Bukti-bukti yang berupa laporan tebal (seperti buku atau yang lainnya) 
cukup hanya discan/fotocopy halaman depan sampai daftar isinya saja. 

 
 
 


