
DESKRIPSI DIRI 
 

 
KOMPONEN A : Pengembangan Kualitas Pembelajaran 
 
A1  Berikan contoh nyata semua usaha kreatif yang telah atau sedang saudara lakukan 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan jelaskan dampaknya. 
1. Usaha Kreatif 
2. Dampak Perubahan 

 
A2 Berikan contoh nyata kedisiplinan, keteladanan, dan keterbukaan terhadap kritik 

yang saudara tunjukkan dalam pelaksanaan pembelajaran 
3. Disiplin 
4. Keteladanan 
5. Keterbukaan terhadap kritik 

 
KOMPONEN B : Pengembangan Keilmuan 
 
B1  Sebutkan produk karya-karya ilmiah (buku, artikel, paten, dll.)yang telah saudara 

hasilkan dan pihak yang mempubikasikannya. Bagaimana makna dan kegunaan 
dalam pengembangan keilmuan. Jelaskan bila karya tersebut memiliki nilai 
inovatif. 

6. Produktivitas ilmiah 
7. Makna dan kegunaan 
8. Usaha inovatif 

 
B2 Berikan contoh nyata konsistensi dan target kerja yang saudara tunjukkan dalam 

pengembangan keilmuan/keahlian. 
9. Konsistensi 
10. Target kerja 

 
KOMPONEN C : PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
C1 Berikan contoh nyata penerapan ilmu/keahlian saudara dalam berbagai pengabdian 

kepada masyarakat. Deskripsikan dampak perubahan dan dukungan masyarakat 
terhadap kegiatan tersebut 

11. Implementasi kegiatan 
12. Perubahan 
13. Dukungan Masyarakat 

 
C2 Berikan contoh nyata kemampuan berkomunikasi dan kerjasama yang saudara 

tunjukkan dalam pengabdian kepada masyarakat 
14. Kemampuan komunikasi 
15. Kemampuan kerjasama 

 
KOMPONEN D : MANAJEMEN PENGELOLAAN INSTITUSI 
D.1.  Berikan contoh nyata kontribusi Saudara sebagai dosen, berupa pemikiran untuk 

meningkatkan kualitas manajemen/pengelolaan institusi (universitas, fakultas, 
jurusan, laboratorium, manajemen sistem informasi akademik, dll), implementasi 
kegiatan, dan bagaimana dukungan institusi terhadap kegiatan tersebut. 
16. Implementasi Kegiatan 
17. Dukungan institusi 



D.2.  Berikan contoh nyata kendali diri, tanggungjawab, dan keteguhan pada prinsip 
yang Saudara tunjukkan sebagai dosen dalam implementasi manajemen/ 
pengelolaan institusi. 
18. Kendali Diri 
19. Tanggung Jawab 
20. Keteguhan Terhadap Prinsip 

 
KOMPONEN E : PENINGKATAN KUALITAS KEGIATAN MAHASISWA 
E.1.  Berikan contoh nyata peran Saudara sebagai dosen, baik berupa kegiatan maupun 

pemikiran dalam meningkatkan kualitas kegiatan mahasiswa dan bagaimana 
dukungan institusi dalam implementasinya. 

  21. Peran 
 22. Implementasi Kegiatan 
 
E.2.  Berikan contoh nyata interaksi yang Saudara tunjukkan dalam peningkatan 

kualitas kegiatan mahasiswa dan manfaat kegiatan baik bagi mahasiswa institusi 
Saudara, maupun pihak lain yang terlibat. 

  23. Interaksi 
 24. Manfaat Kegiatan 
 


