
TEMPLATE: PLP Berprestasi 
                    

      Lampiran 1 
 

BIODATA PLP/LABORAN 
 

                         
I. Keterangan Perorangan 

 
1. Nama Lengkap  
2. NIP/NIK  
3. Pangkat dan golongan  
4. Tempat/Tanggal lahir  
5. Jenis Kelamin    Pria / Wanita *)  
6. Perguruan Tinggi/LLDIKTI  
7. Fakultas/Jurusan  
8. Laboratorium 

 
9. Jenis PLP/Laboran  PLP/Laboran (in door atau out door), Teknisi dan Analis*)  
10. Alamat Laboratorium  
11. Telp/Fax/Email.  
12. Alamat Rumah  
13. Telp/Fax/Email. 

 
*) Coret yang tidak perlu 

 
 

II. Riwayat Pendidikan 
 

Program DIII DIV/S-1 S-2 S-3 Unggah dokumen 
Nama PT      
Jurusan/Bidang Ilmu      
Tahun Masuk      
Tahun Lulus      
Judul  Tugas  Akhir/Skripsi/  Tesis/     Ijazah 
Disertasi      
Keahlian lain yang diperoleh     Sertifikat 

      

 
Semua data yang saya isiikan dan tercantum adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan 

secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, 

saya sanggup menerima risikonya. 
 

…….., ……………… 2020 
 
 

 
Nama 
 



 
           Lampiran 2 

 
DESKRIPSI DIRI (Maksimal 100 kata untuk setiap pertanyaan) 

 
NAMA    : 
NIP/NIK    : 
PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : 

 
A. Etos kerja (semangat, target kerja, deskripsi, ketangguhan): 

1. Apa tujuan kerja anda? 
2. Apa prinsip kerja anda? 
3. Jelaskan bagaimana anda merancang kegiatan laboratorium? 
4. Jelaskan bagaimana anda mengoperasikan peralatan dan mengelola bahan praktek? 
5. Jelaskan bagaimana anda kegiatan memelihara peralatan dan bahan lahoratorium? 
6. Berikan uraian bagaimana anda mengelola waktu anda dalam bekerja? 
7. Apa masalah yang paling berat yang pernah dihadapi sebagai laboran (berikan 

deskripsi)? 
8. Bagaimana anda menyelesaikan konflik/masalah tersebut? 
9. Pernahkah anda mengalami konflik dalam pekerjaan dengan atasan/sejawat/bawahan 

(ya/tidak). Kalau ya bagaimana mengatasinya. Bila tidak pernah mengalami konflik atau 
masalah dalam melaksanakan pekerjaan anda, jelaskan apa yang anda lakukan dalam 
bekerja sehingga tidak ada konflik/masalah yang anda hadapi? 

 
B. Integritas diri (kejujuran, keteguhan pada prinsip, konsentrasi, tanggung jawab dan 

keteladanan): 
1. Sebutkan aktifitas anda yang tidak berkaitan langsung dengan tugas anda dalam 1 

tahun terakhir? Uraikan kegiatan tersebut? 
2. Menurut pendapat anda, apabila anda membantu penelitian dosen, apakah perlu surat tugas 

dari Ketua Jurusan atau tidak? Tuliskan argumentasi anda? 
3. Sebutkan aktifitas anda di laboratorium dalam 3 bulan terakhir dalam membantu 

penelitian dosen, membantu kegiatan mahasiswa, kegiatan jurusan, dan proyek 
penelitian dosen? 

4. Berapa banyak waktu anda membantu penelitian dosen? Uraikan kegiatan tersebut? 
5. Berapa banyak waktu anda membantu penelitian mahasiswa? Uraikan kegiatan 

tersebut? 
6. Berapa banyak waktu anda membantu kegiatan jurusan dan proyek dosen? Uraikan 

kegiatan tersebut? 
7. Dalam 1 bulan terakhir berapa lama anda melakukan kegiatan diluar waktu kerja (kerja 

lembur)? Uraikan kegiatan tersebut? 
8. Tuliskan kegiatan yang anda lakukan dalam 6 bulan terakhir untuk pengembangan 

kompetensi anda? 
 
C. Keterbukaan dan peran sosial (keterbukaan, kerjasama, komunikasi) 

1. Bagaimana upaya anda dalam menerima laporan kerusakan peralatan laboratorium dari 
teman sejawat? 

2. Bagaimana anda dapat mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dari diri anda? 
3. Apa yang secara spesifik dapat anda lakukan agar peralatan laboratorium selalu siap 

untuk dioperasikan? 
4. Apa masalah yang anda hadapi dalam memelihara dan mengembangkan peralatan 

laboratorium sehingga menghasilkan kinerja peralatan berkualitas tinggi?  
 



Lampiran 3 
 

KARYA PRESTASI KREATIF/UNGGULAN 
 
A. DATA DIRI 

 
 
 
  Unggah Dokumen 
   

1. Nama lengkap (dengan gelar)   
   

2. NIP/NIK   
   

3. Laboratorium  SK Pimpinan*) 
   

4. Jurusan dan Fakultas   
   

5. Perguruan Tinggi/LLDIKTI  SK Penetapan Juara 
   

*) Pimpinan PT: Rektor/Ketua/Direktur  
 
 
 
B. URAIKAN PRESTASI (Maksimun 150 kata untuk masing-masing pertanyaan) 

 
 
1. Latar belakang  

a. Apa yang melatarbelakangi timbulnya gagasan anda untuk menghasilkan karya unggulan 
tersebut?  

b. Jelaskan permasalahan yang dapat diselesaikan dari karya unggulan tersebut! 
 

2. Uraikan Prestasikreatif/unggulan  
a. Apa prestasi kreatif unggulan yang pernah anda hasilkan?  
b. Uraikan kelebihan atau keunggulan dari karya unggulan anda tersebut!  
c. Apa kelemahan atau peluang pengembangan lebih lanjut dari karya unggulan anda di 

masa depan?  
 

Lampirkan bukti karya dengan mengunggah dokumen atau videonya maksimum 5MB atau 
buat tautan dengan dropbox, Youtube, atau google drive. 

 
3. Uraikan dengan rinci hasil Implementasi  

a. Jelaskan proses implementasi dari karya unggulan anda tesebut!  
b. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi karya unggulan tersebut?  
c. Apa dampak yang diharapkan dari implementasi karya unggulan tersebut? 

 
  

 
 
 


