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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

nikmat dan hidayah. Semoga kita senantiasa dalam ridho dan 

petunjuk hidayah-Nya sehingga segala yang kita lakukan di dunia 

dapat dimaknai sebagai bentuk ibadah yang ditujukan kepada-

Nya. 

Untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, progresif dan 

integratif dalam pengembangan ilmu, agama dan budaya, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikannya 

antara lain dengan memperbaiki kinerja, kompetensi dan 

profesionalisme dosen. Dosen di lingkungan UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto merupakan pendidik profesional dan 

ilmuan yang mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang 

sangat strategis. Di pundaknya terletak tugas utama untuk 

mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi serta seni melalui pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh 

seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan 

tugas pokok dan fungsinya pada pendidikan dalam konteks 

Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengembangan ilmu serta pengabdian masyarakat. 

BKD juga merupakan alat ukur untuk pembinaan dan 

pengembangan profesi dan karier dosen. 

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi: 

1. Pendidikan dan pengajaran meliputi merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 

evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih. 

2. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. 
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3. Melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen 

pada Perguruan Tinggi di mana yang bersangkutan bertugas. 

4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat. 

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen sekurang-kurangnya 12 sks dan sebanyak-banyaknya 

16 sks. 

Penghitungan terhadap sks didasarkan pada: 

1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada 

Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 sks setara dengan 3 

jam/minggu tatap muka. 

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada 

Perguruan Tinggi, yang menjelaskan pengertian 1 sks dalam 

beban kerja bidang Pendidikan dan pengajaran setara 50 menit 

tatap muka di kelas, 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit 

kegiatan terstruktur. 

Selain itu, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Nomor 4867 tahun 2016 tentang Pencabutan 

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 

Dj.I/DT.I.IV/1591.A/ 2011 tentang Beban Kerja Dosen dan 

Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di 

Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, maka disusunlah 

buku Pedoman Beban Kerja Dosen di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto ini. Buku ini merupakan revisi dari buku Pedoman 

Beban Kerja Dosen yang telah dibuat tahun 2020 sehingga beberapa 

ketentuan penghitungan sks bagi dosen secara rinci ada dalam 

buku ini. Perubahan yang ada terkait rubrik BKD dan pelaporan 



v 

 

BKD melalui aplikasi Sister.  

Jumlah kelebihan jam mengajar masing-masing dosen yang 

dapat dihitung adalah setelah angka 12 sks atau sebagai beban 

minimalnya setara dengan 36 jam kerja per minggu hingga 

sebanyak-banyaknya 16 sks atau sepadan dengan 48 jam kerja per 

minggu sebagai beban kerja maksimalnya dalam 16 minggu 

pertemuan. 

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma 

Perguruan Tinggi minimal 12 sks atau setara 36 jam per minggu, 

padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi 

dan/atau kehormatan, maka dihentikan tunjangan profesi 

dan/atau tunjangan kehormatannya. Sedangkan bagi dosen yang 

belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi 

pendidik, sanksi akan diberikan oleh rektor UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

Buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri Purwokerto ini disusun sebagai acuan terkait dengan 

penyelenggaraan tugas penetapan beban kerja dosen dan evaluasi 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berharap, semoga 

buku pedoman BKD ini memberikan manfaat bagi civitas 

akademika  khususnya para dosen untuk kemajuan UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Purwokerto,      Juli 2022 

Rektor, 

 

 

Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag.  

NIP. 19680816 199403 1 004 
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KATA SAMBUTAN 

 

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang telah 

memposisikan dosen sebagai profesi dan ilmuwan, maka dosen 

dianggap sebagai komponen terpenting Pendidikan Tinggi. Pada 

sisi inilah, dosen hendaknya memiliki visi untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan juga mampu mengabdikan diri untuk 

masyarakat. 

Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dirancang dalam 

penugasan yang komprehensif oleh setiap dosen, serta dievaluasi 

dan dilaporkan secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas 

kinerja dosen kepada pimpinan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto. Sebagai alat ukur terlaksananya kewajiban dimaksud, 

maka dibuatlah standar beban kerja dosen yang kemudian disebut 

dengan Beban Kerja Dosen (BKD). Setiap semester dosen wajib 

menyusun Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD). 

Dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam Nomor 4867 tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 

Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan 

Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Bagi Dosen di 

Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam, maka terkait dengan 

rincian secara teknis Beban Kinerja Dosen telah menjadi 

kewenangan dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

untuk menyusun buku panduan  yang  otonom.  Dalam  hal ini, 

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memiliki otoritas 

untuk membuat ketentuan penghitungan nilai sks secara 

maksimal. 

Beban kerja dosen sebagai bukti pelaksanaan dari 

Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 
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(dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap 

semester. Buku pedoman ini berlaku kepada seluruh dosen di UIN 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus sebagai kontrol 

bagi dosen terkait dengan hal-hal yang telah dilakukan selama satu 

semester. 

Beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional 

dan terukur. Sebagai ukurannya satuan beban kerja dosen 

dinyatakan dalam satuan kredit semester yang disingkat SKS. 

Setiap dosen wajib memenuhi kepada beban kerja sekurang-

kurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu). Ukuran sks tersebut 

kemudian dijabarkan dalam rubrik penghitungan beban kerja 

dosen sebagaimana termuat di dalam buku pedoman ini. Oleh 

karena itu, buku pedoman ini dibuat setidaknya untuk membantu 

mengingatkan dosen di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto dalam menghitung beban kerjanya dalam rangka 

memenuhi tugas dan kewajiban secara profesional. Mudah-

mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, amin. 

 

 

Purwokerto,              Juli 2022  

Ketua LPM, 

 

ttd 

 

Dr. H. Rohmad, M.Pd. 

NIP. 19661222 199103 1 002 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mengajar, menstransformasikan, mengembangkan 

dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kedudukan 

dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan 

martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan 

nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan 

sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. 

Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

mengatur bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sertikikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan 

memeuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan 

tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan 

pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. 

Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui 

jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan 

karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan 

pangkat dan promosi. 

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi 

dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kinerja Dosen 



 
UIN Saizu Purwokerto 

 

(BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan 

oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam 

penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam 

pendidikan dalam kerangka Tridharma Perguruan Tinggi, 

yakni Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengembangan 

Ilmu serta Pengabdian Kepada Masyarakat. 

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat 

Laporan Beban Kinerja Dosen (LBKD) yang dilakukan dalam 

satu semester meliputi pelaksanaan tugas Tridharma perguruan 

tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kinerja 

dosen sekurangkurangnya 12 sks (36 jam kerja per minggu) dan 

sebanyakbanyaknya 16 sks (48 ja kerja per minggu). Ketentuan 

ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang 

Nomor 14 Tahun 2005 Tentang dosen yang menjelaskan BKD 

sekurangkurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan 

kredit semester (sks) dan sebanyakbanyaknya 16 (enam belas) 

sks. 

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang 

undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini 

dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tata 

cara penetapan Beban Kinerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

 

B. Landasan Hukum 

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi 

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di 

lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam adalah sebagai 
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berikut: 

1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999 

tentang Perubahan atas UndangUndang Republik 

Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokok 

Kepegawaian; 

2. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen; 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 

2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 

2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 

2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan 

Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan 

Profesor terutama pasal 3 ayat 1; 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 

2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan; 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 

2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan 

Pendidikan; 

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk 
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Dosen; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata 

Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta 

Tunjangan Kehormatan Profesor. 

12. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi; 

13. Surat Keputusan Menkowasbangpan Republik Indonesia 

nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan 

Nilai Angka Kreditnya; 

14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 

tahun 2010 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar 

bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian 

Agama; 

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4867 

tahun 2016 tentang Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Nomor Dj.I/DT.I.IV/1591.A/2011 tentang 

Beban  Kerja  Dosen  dan  Evaluasi  Pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi Bagi Dosen di Lingkungan Perguruan 

Tinggi Agama Islam. 

16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja 

Dosen. 
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C. Tujuan 

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma 

Perguruan Tinggi bagi Dosen di lingkungan UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto bertujuan untuk: 

1. Memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD di 

lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku; 

2. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen UIN 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dalam melaksanakan 

beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi; 

3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban 

tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang 

dilaksanakan oleh dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto; 

4. Menciptakan suasana akademik yang berkompetitif untuk 

menjamin kelancaran tugas utama dosen UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto; 

5. Menjamin pembinaan pengelolaan dan pengembangan 

profesi dan karier dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto; 

 

D. Sasaran 

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi 

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah (1) Dosen tetap 

(PNS dan Non PNS); (2) Guru Besar; (3) Assesor beban kinerja 
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dosen; dan (4) Pihakpihak yang terkait dan berkepentingan. 
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BAB II 
PENGATURAN BEBAN KERJA DOSEN 

 
BKD merupakan kegiatan yang dibebankan kepada dosen 

dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik 

profesional dan ilmuwan pada kurun waktu tertentu. Tugas dan 

kewajiban dosen tersebut terdiri atas pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi, tugas tambahan, dan tugas penunjang. Tugas 

dan kewajiban tersebut dilaporkan kinerjanya dalam waktu 

setiap semester di perguruan tinggi yang bersangkutan. 

 

A. Tugas Dosen 

Tugas dosen telah diatur dalam undang-undang maupun 

peraturan operasionalnya. Beberapa ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar tugas dosen dalam 

perhitungan BKD sebagai berikut. 

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan 

tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dosen). 

2. Dosen sebagai civitas akademika memiliki tugas 

mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi 

yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan 

suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif 

mengembangkan potensinya (Pasal 12 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). 
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3. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan 

suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui 

penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarluaskannya 

(Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi). 

4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, 

membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas 

tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dosen). 

5. Beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 

(dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 

16 (enam belas) satuan kredit semester (Pasal 72 ayat (2) UU 

Guru dan Dosen). 

6. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain 

pada: a. tugas pokok dosen mencakup: (1) perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (2) 

pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (3) pembimbingan 

dan pelatihan; (4) penelitian; dan (5) pengabdian kepada 

masyarakat; b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas 

tambahan; dan c. kegiatan penunjang (Pasal 30 ayat (1) 

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020). 

7. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan 

besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang 

mendapatkan tugas tambahan (Pasal 30 ayat (2) 

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020). 

8. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam 

penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan tugas akhir, 
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skripsi, tesis, dan disertasi, atau karya desain/seni/bentuk 

lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 

(Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020). 

9. Beban kerja dosen mengaju pada ekuivalen waktu mengajar 

penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) 

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020). 

10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi 

persyaratan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi 

dengan beban kerja minimal 12 (dua belas) sks dan maksimal 

16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan 

kualifikasi akademiknya dengan ketentuan: (Pasal 8 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009): 

a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit 

sepadan dengan 9 (Sembilan) sks yang dilaksanakan di 

perguruan tinggi penugasan; 

b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat 

dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga 

lain; 

c. Dosen tetap yang mendapat penugasan sebagai 

pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai 

dengan tingkat jurusan tetap memperoleh tunjangan 

profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan 

dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 

(tiga) sks di perguruan tinggi penugasan.  

11. Tunjangan kehormatan diberikan kepada professor yang 

memenuhi persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2009): 

a. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor 
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regristrasi dosen oleh kementerian; 

b. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban 

kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks 

dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap 

semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan 

dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 

(sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi 

penugasan; (2) beban kerja pengabdian kepada 

masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang penugasan 

atau melalui lembaga lain; (3) tidak terikat sebagai tenaga 

tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi 

tempat yang bersangkutan bertugas; (4) terdaftar pada 

kementerian sebagai dosen tetap; 

c. Profesor yang mendapat tugas tambahan yaitu 

penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang 

bersangkutan sampai dengan tingkat ketua program 

studi, atau nama lain yang sejenis, memperoleh 

tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan 

melaksanakan dharma Pendidikan paling sedikit 

sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi 

penugasan. 

 

 

B. Kewajiban Dosen 

Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut. 

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi 
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kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi 

tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU Guru 

dan Dosen). 

2. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen 

berkewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, 

melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni (Pasal 45 UU Guru dan 

Dosen). 

3. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya 

ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk 

mencerahkan masyarakat (Pasal 49 ayat (2) UU Guru dan 

Dosen). 

4. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis 

buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh perguruan 

tinggi atau lembaga penerbit lainnya yang diakui dan/atau 

mempublikasikan karya ilmiah sebagai salah satu sumber 

belajar dan untuk pengembangan budaya akademik, serta 

pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika 

(Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).  

5. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah 

di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik 

Lektor Kepala harus menghasilkan: (a) paling sedikit 3 (tiga) 

karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional 

terakreditasi, atau (b) paling sedikit 1 (satu) jurnal 
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internasional, paten, atau karya seni monumental/desain 

monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 

Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017). 

6. Tunjangan kehormatan diberikan kepada Profesor yang telah 

menghasilkan: buku dan (a) paling sedikit 3 (tiga) karya 

ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) 

paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam 

jurnal internasional bereputasi, atau (c) paling sedikit 1 (satu) 

paten, atau (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/ 

desain monumental: dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 

8 ayat (1) huruf g Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017). 

 

C. Beban Kerja Dosen 

BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup 

komponen melaksanakan pendidikan, melaksanakan penelitian, 

dan melaksanakan penganbdian kepada masyarakat, serta 

penunjang kegiatan tridharma, dan atau tugas tambahan dalam 

kurun waktu tertentu. BKD wajib dilaporkan pada setiap 

semester di perguruan tinggi penugasan. Ketentuan 

pelaporannya yakni paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) 

sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks. 

Rincian BKD mengacu pada Peratuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Briokrasi 

nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka 

kreditnya (pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan tridhrama 

perguruan tinggi dan pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan 

penunjang) serta pendoman oprasional penilaian angka kredit. 

1. Sub unsur melaksanakan pendidikan terdiri dari kegiatan: 

A) Pendidikan (2 komponen) 
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1) Mengikuti Pendidikan formal dan memperoleh gelar 

dan ijazah; dan  

2) Mengikuti Pendidikan pelatihan prajabatan (latihan 

dasar) golongan III 

B) Pelaksanaan Pendidikan (14 komponen)  

1) Melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap 

muka, dan/atau daring) dalam rangka melakukan 

metode pembelajaran student centered learning (seperti 

problem based learning atau project based learning), 

membimbing/ menguji dalam menghasilkan 

disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir, serta 

menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ 

praktik keguruan/bengkel/studio/kebun perco-

baan/teknologi pengajaran/ dan praktik lapangan 

(tatap muka dan/atau daring); 

2) Membimbing seminar mahasiswa; 

3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, 

praktik kerja lapangan: termasuk di dalamnya 

membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran 

pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, 

dan bentuk lain pengabdian mahasiswa; 

4) Membimbing dan ikut membimbing dalam 

menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir 

studi yang sesuai bidang penugasannya; 

5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi/ 

Komprehensif/BTA-PPI; 

6) Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan 

kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah 

membimbing mahasiswa menghasilkan produk 

saintifik, membimbing mahasiwa mengikuti komposisi 

bidang akedemik dan kemahasiswaan; 
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7) Mengembangkan program kuliah (tatap muka/daring) 

untuk pembelajaran di kelas/laboratorium/rumah 

sakit/studio atau lainnya yang setara; 

8) Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan 

kuliah yang mempunyai nilai keba-

haruan/manual/pedoman akademik/pedoman peme-

gangan/pedoman pembelajaran; 

9) Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi; 

10) Menduduki jabatan pemimpinan perguruan tinggi 

sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan; 

11) Membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik 

lebih rendah; 

12) Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan 

di luar institusi tempat bekerja; 

13) Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di 

luar institusi sesui kebijakan kementerian; dan 

14) Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan 

kompetensi/memperoleh sertifikasi profesi. 

C) Sub unsur melaksanakan penelitian (C) terdiri dari kegiatan 

(11 komponen):  

1) Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang 

ilmunya; 

2) Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang 

didiseminasikan; 

3) Hasil penelitian atau pemikiran atau kerja sama 

indrustri termasuk penelitian penugasan dari 

kementrian atau lPNK yang tidak dipublikasikan 

(tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukakan 

secara melembaga; 

4) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang 

diterbitkan (ber ISBN); 
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5) Mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk 

buku yang diterbitkan (ber ISBN); 

6) Membuat rencana dalam karya teknologi yang 

dipatenkan atau seni yang terdaftar di HAKI secara 

nasional atau internasional; 

7) Menghasilkan karya inofatif/karya teknologi/teknologi 

tepat guna/karya desain/karya seni tidak 

dipatenkan/tidak terdaftar HAKI/tidak 

dipublikasikan, tetapi diaplikasikan dan berkontribusi 

pada peningkatan daya saing bangsa 

8) Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental 

dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/policy 

paper), naskah akdemik, model kebijakan strategi atau 

rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap 

pengembangan kebijakan dan pembangunan; 

9) Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak 

dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental 

yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah 

dipresentasikan dalam forum teragenda; 

10) Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni 

atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian 

kepada masyarakat yang disetujui pimpinan dan 

tercatat; dan 

11) Menjadi reviewer jurnal ilmiah. 

D) Sub unsur melaksanakan pengabdian kepada masyarakat 

(D) terdiri dari kegiatan (7 komponen); 

1) Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga 

pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan 

dari jabatan dari jabatan organiknya atau bekerja pada 

industri/organisasi yang diakui 

Kemendikbud/Kemenag; 
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2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan 

penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ 

industri; 

3) Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/ 

pedampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram; 

4) Memberi pelayanan kepda masyarakat atau kegiatan 

lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan 

dan pembangunan; 

5) Memuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat 

yang tidak dipublikasikan; 

6) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

dipuplikasikan disebuah jurnal ilmiah/jurnal 

pengabdian pada masyarakat atau teknolongi tepat 

guna, merupakan desiminasi dari luaran program 

kegiatan pegabdian pada masyarakat; dan  

7) Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. 

E) Sub unsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (14 

komponen) Terdiri atas: 

1) Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada 

perguruan tinggi; 

2) Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga 

pemerintah; 

3) Menjadi anggota organisasi profesi; 

4) Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk 

dalam panitia antar Lembaga; 

5) Menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan 

internasional; 

6) Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah; 

7) Pendapat tanda jasa/penghargaan; 

8) Menulis buku pelajaran yang dterbitkan dan diedarkan 

secara nasional; 
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9) Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; 

10) Keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi 

seperti tim beban kerja dosen, dan lainnya yang 

setara/kegiatan lainnya dari kementerian; 

11) Menjadi peserta Workshop Course Design On Higher 

Education; 

12) Menjadi tim ahli dalam penyusunan/pembuatan 

kebijakan pemerintah pusat/daerah; 

13) Menulis buku fiksi (cerpen/antologi puisi, novel, 

dongeng dan lain-lain). Jika sesuai dengan keilmuan 

bisa menjadi penelitian diuktikan dengan SKTP; dan 

14) Memperoleh HaKI. 

D. Dosen Dengan Tugas Tambahan 

Sesuai pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 peraturan pemerintah 

nomor 37 tahun 2009 tentang dosen, dosen yang mendapatkan 

tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi wajib 

melakukan dharma pendidikan paling sedikit 3 (tiga) sks pada 

perguran tinggi penugasan dan rapat memenuhi jumlah 

keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks. 

Tugas tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang 

diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penugasan 

sampai dengan tingkat jurusan dalam kurun waktu tertentu 

sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang. 

 

E. Dosen dengan Tugas dan Izin Belajar 

Dosen dengan status tugas belajar memiliki kewajiban 

belajar dan menyelesaikan studi hingga selesai. Dosen yang 

sedang tugas belajar diatur dengan peraturan perundang-



 
UIN Saizu Purwokerto 

 

undangan tersendiri. Dosen dengan tugas belajar diwajibkan 

melaporkan kemajuan studinya pada setiap semester. Laporan 

kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks. 

Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang 

memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi 

dan unsur penunjang serta memiliki surat izin belajar. Dosen 

dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD pada 

setiap semester. 

 

F. Dosen dengan Status Menjalankan Tugas Negara 

Dosen dengan status menjalankan tugas Negara sebagai 

pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan perguruan 

tinggi dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik, maka 

beban tugasnya diatur oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

Dosen yang menjadi pejabat struktural atau setara, 

memperoleh izin pimpinan perguruan tinggi, berada dalam satu 

provinsi, dan menjalankan tugas sebagai dosen di perguruan 

tinggi yang bersangkutan, diwajibkan melaporkan BKD sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

G. Dosen dengan Cuti di Luar Tanggungan Negara 

Dosen dengan status cuti di luar tanggungan negara 

dibebaskan dari kewajiban melaporkan BKD. Kewajiban 

melaporkan BKD, jika yang bersangkutan telah aktif kembali 

menjalankan tugasnya sebagai dosen. 

 

H. Dosen dengan Status Tidak Tetap 
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Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan 

melaporkan BKD. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III  
LAPORAN KEWAJIBAN KHUSUS  

DAN RUBRIK BKD 
 

A. Laporan Kewajiban Khusus 

Laporan kewajiban khusus diperuntukan bagi setiap dosen 

dengan jabatan akademik lektor kepala dan profesor berupa 

kewajiban menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah. 

Penyusunan dengan mengacu pada hal sebagai berikut: 

1. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala harus menghasilkan: 

a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam 

jurnal nasional terakreditasi; atau  

b. paling sedikit 1 (satu) jurnal internasional, paten, atau karya 

seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 

3 (tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 4). 

2. Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya 

ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk 

mencerahkan masyarakat (UU No. 14/2005, pasal 49). 
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Profesor harus menghasilkan: 

a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam 

jurnal internasional; atau 

b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam 

jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni 

monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 

(tiga) tahun (Permenristekdikti No. 20/2017, pasal 8).  

 

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Pelaporan kewajiban 

khusus ini tidak dinilai dengan satuan sks, namun dengan 

jumlah banyaknya karya intelektual. Dosen harus melaporkan 

kewajibannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan 

tabel berikut. 

 

Tabel 1. Kewajiban khusus dosen dalam tiga tahun untuk 

Lektor Kepala dan Profesor 

Jabatan 

Dosen 

Kewajiban Khusus Jumlah Keterangan 

Lektor 

Kepala 

(a) Paling sedikit 3 

(tiga) karya ilmiah 

yang diterbitkan 

dalam jurnal 

nasional 

terakreditasi, atau 

 

(b) Paling sedikit 1 

(satu) jurnal 

internasional, 

paten, atau karya 

3 karya 

ilmiah 

 

 

atau 

 

1 

karya 

Salah satunya 

sebagai penulis 

utama (penulis 

pertama atau 

penulis 

korespondensi). 

Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping. 
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seni monumental/ 

desain monumental 

Profesor  Menulis buku ajar 

atau buku teks, dan 

1 buku Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping 

(a) Paling sedikit 3 

(tiga) karya ilmiah 

yang diterbitkan 

dalam jurnal 

internasional atau  

 

 

(b) Paling sedikit 1 

(satu) karya ilmiah 

yang diterbitkan 

dalam jurnal 

internasional 

bereputasi atau 

(c) Paling sedikit 1 

(satu) paten atau 

 

(d) Paling sedikit 1 

(satu) karya seni 

monumental/ 

desain 

monumental 

3 karya 

ilmiah 

 

 

atau 

 

1 karya  

atau 

 

 

 

1 karya  

atau 

 

1 karya  

Salah satunya 

sebagai penulis 

utama (penulis 

pertama atau 

penulis 

korespondensi. 

Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping. 

 

 

Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping. 

Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping. 
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Tabel 2. Kewajiban khusus dosen dalam tiga tahun untuk Asisten 
Ahli dan Lektor 

Jabatan 

Dosen 

Kewajiban Khusus Jumlah Keterangan 

Asisten 

Ahli 

Menulis buku ajar/ buku 

teks atau publikasi 

ilmiah 

1 

buku/ 

1 karya 

ilmiah 

Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping. 

Lektor Menulis buku ajar/ buku 

teks atau publikasi 

ilmiah 

1 

buku/ 

1 karya 

ilmiah 

Dapat sebagai 

penulis utama 

atau 

pendamping. 

 

B. Rubrik BKD 

Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan 

Tridharma perguruan tinggi dan penunjang yang dilaksanakan 

dosen, serta besaran sks dan penjelasannya pada setiap semester. 

Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar untuk menyusun 

Laporan Beban Kerja Dosen (LBKD). Selain hal tersebut rubrik 

BKD juga berfungsi sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam 

melaksanakan penilaian dan pengelola dalam melakukan 

pelaporan.  

Beberapa hal terkait rubrik BKD yang telah disepakati 

asesor adalah sebagai berikut. 

1. Rubrik penilaian BKD yang dijadikan dasar penghitungan 

LBKD berdasarkan Rapat Asesor dan Pimpinan UIN Prof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

2. Bukti penugasan dan bukti dokumen yang dilampirkan 

dalam LBKD adalah sebagaimana yang tertera dalam tabel 
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rubrik kinerja dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

Purwokerto. 

3. Ketentuan teknis penghitungan kinerja dosen yang 

disetarakan dengan sks telah ditetapkan oleh UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri Purwokerto. 

4. Berdasarkan Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Dosen bahwa Beban Kerja Dosen sebagai bukti pelaksanaan 

dari Tridharma Perguruan Tinggi sekurangkurangnya 

sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (sks) 

dan sebanyak banyaknya 16 (enam belas) sks pada setiap 

semester. 

5. Bagi dosen biasa (DS), unsur pendidikan (A), penelitian (B), 

dan pengabdian (C) seluruhnya harus terisi, sedangkan 

unsur penunjang (D) boleh kosong. Unsur A dan B minimal 

9 sks, unsur C dan D minimal 3 sks. Unsur pengabdian (C) 

harus terisi meskipun hanya satu kegiatan pengabdian dan 

kekurangannya dipenuhi dengan unsur penunjang (D) 

sehingga total C+D menjadi 3 sks. 

6. Dosen yang mendapatkan tugas tambahan (DT) harus 

memasukkan nilai jabatannya dalam aplikasi LBKD bidang 

penunjang (D). 

7. Berdasarkan PP Nomor. 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 

8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), beban kerja dosen dengan 

tugas tambahan (DT), agar tetap mendapatkan tunjangan 

profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal 

sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Ia 

dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma PT yang lain 

(bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 

(enam belas) sks. Dengan demikian, dosen yang mendapat 
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tugas tambahan (DT) dibenarkan dalam LBKD, 

mencantumkan beban mengajar saja ditambah nilai 

jabatannya dengan akumulasi minimal 12 sks. Dosen dengan  

tugas tambahan tidak wajib (tetapi diperbolehkan) 

mencantumkan aktivitas penelitian dan pengabdian dalam 

LBKD. 

8. Ketentuan tentang jumlah tatap muka perkuliahan. 

 Norma tatap muka selama satu semester adalah 14 kali 

(utk 2 dan 3 sks) dan 28 kali (untuk 4 sks) selain UTS dan 

UAS. Jumlah minimal tatap muka yang bisa dinilai adalah 

75% dari norma tatap muka (11 kali untuk beban 2 sks dan 

3 sks, 21 kali tatap muka untuk beban 4 sks). 

 Bagi dosen yang memenuhi jumlah tatap muka penuh, 

maka ia mendapatkan nilai penuh (100%). Jika jumlah 

tatap muka dosen tidak penuh sesuai norma, maka 

dihitung dengan rumus: jumlah tatap muka dibagi total 

tatap muka dikali nilai sks. Misal, Ahmad mengajar 

Logika (2 sks). Jumlah tatap muka seharusnya 14 kali, 

ternyata dia hanya melakukan 11 kali.  Maka hasil nilainya 

adalah 11/14 X 2 sks = 1,57 sks. 

9. Bukti mengajar program nonreguler sama dengan bukti 

dokumen kelas reguler. 

 

Rubrik BKD bagi dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri 

secara lengkap termuat dalam Tabel Rubrik BKD berikut. 
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BAB IV 
EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN 

 

A. Tujuan Evaluasi BKD 
Tujuan diadakannya evaluasi BKD bagi dosen UIN Prof. 

K.H. Saifuddin Zuhri adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan beban kerja dosen; 

2. Meningkatkan kinerja dosen sebagai pendidik profesional dan 

ilmuwan secara berkelanjutan; 

3. Meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan; 

4. Meningkatkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; dan 

5. Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional. 

 

B. Prinsip Evaluasi BKD 
Prinsip evaluasi BKD bagi dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri adalah sebagai berikut: 

1. Profesionalitas: penilaian dilakukan oleh dosen yang 
berkompeten sesuai bidang keahliannya. 

2. Obyektivitas: penilaian dilakukan terhadap bukti-bukti yang 
dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 
serta dinilai dengan kriteria penilaian yang jelas. 

3. Berkeadilan: setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai 
dengan kriteria penilaian yang sama. 

4. Akuntabilitas: pertimbangan dan hasil penilaian dapat 
dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. 

5. Transparansi dan Bersifat Mendidik: proses penilaian dapat 
dimonitor dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung 
tinggi prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran bersama, 
untuk mendapatkan proses yang lebih efektif dan lebih efisien 
dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik. 

6. Otonomi dan Jaminan Mutu: proses penilaian dilakukan 
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dengan menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan 
bertujuan meningkatkan mutu perguruan tinggi. 

7. Saling asah, asih, dan asuh. 
 

C. Periode Evaluasi BKD 
Periode evaluasi BKD bagi dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri dilakukan pada setiap semester, dan penilaian kewajiban 

khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, dimulai sejak 

penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun 

berikutnya secara berkelanjutan. 

 

D. Prosedur Evaluasi BKD 
Prosedur evaluasi BKD bagi dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri adalah sebagai berikut: 

1. Dosen melaporkan LBKD setiap semester dilengkapi dengan 

semua bukti pendukungnya melalui aplikasi Sister. 

2. LBKD tersebut akan dinilai asesor melalui aplikasi Sister juga. 

3. Setelah penilain LBKD ditutup, LPM melakukan rekapitulasi 

hasilnya. 

4. LPM menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Rektor UIN 

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk disahkan.  

5. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri mengkompilasi hasil 

evaluasi dan membuat rekap laporan untuk diserahkan 

kepada Dirjen Pendis c.q. Direktur Diktis. 

 

E. Alur dan Alokasi Waktu Pelaksanaan Laporan Beban Kerja 
Dosen (LBKD) 

Alur dan alokasi waktu pelaksanaan Laporan Beban Kerja 

Dosen (LBKD) bagi dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Alokasi waktu dan alur pelaksanaan LBKD 

No Kegiatan Alokasi Waktu 

1 Periode Penarikan Kinerja 1 semester 

2 Periode Pengisisn Kinerja 1 semester 

3 Periode Penilaian Kinerja 1 semester 

 

F. SOP LBKD 

Tabel 5. SOP Pelaporan LBKD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. Asesor BKD 
Asesor BKD adalah dosen yang telah memenuhi kriteria dan 

kewenangan melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan 

perguruan tinggi. Syarat Asesor BKD UIN Prof. K.H. Saifuddin 

Zuhri adalah sebagai berikut: 

1. Dosen yang masih aktif. 

2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Assesor) 

3. Ditugaskan oleh pimpinan Perguruan Tinggi. 
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4. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu PT sendiri  

ataupun dari PT lain. 

5. Mempunyai rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang 

dinilai atau mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan 

atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari 

dosen yang dinilai. 

Tugas Asesor adalah sebagai berikut: 

1. Menerima RBKD dan dokumen laporan realisasi BKD. 

2. Melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen 

laporan realisasi BKD. 

3. Melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor c.q. 

Unit Pelaksana Evaluasi BKD. 

H. Kriteria Memenuhi dan Tidak Memenuhi 
Asesor BKD dalam melakukan penilaian pada akhirnya 

harus menetapkan hasil penilaian dalam kategori M (memenuhi) 

atau TM (tidak memenuhi) sesuai dengan kriteria berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Seorang dosen 

dikatakan “M”, jika yang bersangkutan melaksanakan tugas 

tridharma dan penunjang minimal 12 (dua belas) sks dan paling 

banyak 16 (enam belas) sks. Untuk dosen dengan tugas tambahan, 

unsur pendidikan minimal 3 (tiga) sks dan semua unsur dapat 

dilakukan dengan jumlah keseluruhan minimal 3 (tiga) sks dan 

maksimal 16 (enam belas) sks. Sebaliknya dosen dikatakan “TM”, 

jika yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya. 
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BAB V 
PENGHARGAAN DAN SANKSI 

 

A. Penghargaan 
Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban 

melaksanakan tugas dengan status “M” (memenuhi), maka yang 

bersangkutan diberikan penghargaan. Penghargaan diberikan 

oleh UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada dosen dengan status 

“M” dapat berupa pemberian tunjangan profesi, tunjangan 

kehormatan bagi Profesor, atau maslahat lainnya. Besar 

penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang 

berlaku. 

Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD minimal 12 sks 

dan maksimal 16 sks. Dalam kondisi nyata di UIN Prof. K.H. 

Saifuddin Zuhri, dosen yang melaksanakan tugas dan kewajiban 

melebihi 16 sks dalam setiap semester, maka pimpinan dapat 

mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan dengan 

pemberian pembayaran insentif tertentu sesuai dengan 

kemampuan lembaga. 

 

B. Sanksi 
Bagi dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang hasil 

penilaian BKD nya dengan status “TM”, diberikan sanksi sebagai 

berikut: 



 
UIN Saizu Purwokerto 

 

1. Untuk dosen PNS dan Non PNS yang sudah memiliki 

sertifikat dosen: 

a. Diberi teguran secara tertulis oleh Dekan dan dihentikan 

pencairan sertifikasi dosennya sampai dengan LBKD 

dinyatakan Memenuhi. 

b. Dosen yang tidak memenuhi LBKD selama lebih dari 2 

semester berturut-turut ditunda kenaikan jabatan selama 1 

tahun.  

c. Bagi dosen Non PNS yang selama 4 semester berturut-turut 

tidak memenuhi LBKD maka forum rapat yudisium akan 

merekomendasikan dosen tersebut untuk dihentikan 

kontrak kerjanya. 

2. Untuk dosen PNS dan Non PNS yang belum memiliki 

sertifikat dosen 

a. Diberi teguran secara tertulis oleh Dekan masing-masing.  

b. Ditunda proses pengajuan sertifikasi dosen sampai yang 

bersangkutan dinyatakan memenuhi LBKD selama 4 

semester berturut-turut. 

c. Dosen yang tidak memenuhi LBKD selama lebih dari 2 

semester berturut-turut ditunda kenaikan jabatan selama 1 

tahun.  

d. Bagi dosen Non PNS yang selama 4 semester berturut-turut 

tidak memenuhi LBKD maka forum rapat yudisium akan 

merekomendasikan dosen tersebut untuk dihentikan 

kontrak kerjanya. 
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BAB VI 
PELAPORAN BKD MELALUI APLIKASI SISTER 

 
Secara lengkap tata cara pelaporan BKD melalui aplikasi 

sister adalah sebagai berikut: 

1. Telusuri link http://103.147.241.39/auth/login, maka akan 

muncul tampilan sebagai berikut: 
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2. Lakukan login dengan memasukkan username dan password 

di tempat yang telah disediakan kemudian “klik” LOGIN, 

sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

3. Lakukan penginputan portofolio pada menu “kualifikasi” sub 

menu “diklat” (jika pernah melakukan diklat), menu 

“pelaksanaan pendidikan”, “pelaksanaan penelitian”, 

“pelaksanaan pengabdian”, dan “penunjang” yang dilakukan 

pada semester tersebut. 

 
 



 
Pedoman Beban Kerja Dosen 

57 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pelaporan LBKD dengan cara “klik” menu “Layanan BKD” sub 

menu “rekap kegiatan.” 
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5. Setelah melakukan “klik” pada sub menu tersebut, akan 

muncul tampilan sebagai berikut: 

Waktu pengisian BKD hingga waktu penilainnya ditandai 

dalam kotak merah, sedangkan pelaporan BKD melalui kolom 

laporan, dengan melakukan “klik” pada bagian yang ditandai 

tanda panah di atas.  

Dosen tidak perlu menginputkan rencana BKD (pada bagian 

yang ditandai dengan kotak yang berwarna hitam), karena 

rencana BKD akan otomatis terisi sesuai dengan laporan yang 

nantinya akan dilaporkan. 
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6. Setelah melakukan “klik” akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tampilan di atas terdapat tabulasi kegiatan (ditandai 

dalam kotak merah) yang berisi aspek pelaporan BKD yakni 

pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, 

dan kewajiban khusus yang harus dipenuhi dalam jangka 

waktu 3 tahun bagi dosen yang sudah memperoleh jabatan 

fungsionalnya. 

7. Pengisian laporan BKD dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

i. Memilih menu pada tabulasi yang ada pada langkah 

sebelumnya. Misalkan terkait pelaksanaan pendidikan 

dengan melakukan “klik” pada “pelaksanaan pendidikan” 

yang ada pada tabulasi di atas, sehingga akan muncul menu-

menu yang termasuk dalam aspek pelaksanaan pendidikan 

(didalam kotak merah) yang sesuai dengan PO BKD. 

Selanjutnya lakukan pengimporan pelaksanaan kegiatan 

pendidikan secara spesifik dengan melakukan “klik” pada 

tanda yang ditunjuk tanda panah. Sebagai contoh, tampilan 

menu-menunya sebagai berikut: 



 
UIN Saizu Purwokerto 
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ii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal yang sama juga berlaku ketika melakukan “klik” pada 

menu-menu dalam tabulasi tersebut (penelitian, pengabdian, 

penunjang, kewajiban khusus 3 tahunan). 
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iii. Dengan mengimpor seluruh portofolio terkait pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, pengabdian, dan penunjang secara 

otomatis yang sudah diinputkan pada langkah “nomor 3” 

dengan melakukan “klik” pada “Tarik Kinerja dari Portofolio” 

yang ditandai tanda panah di bawah ini. 

8. Lakukan penginputan dokumen pada beberapa kegiatan 

pelaksanaan kinerja dosen yakni pada kegiatan pengajaran, 

pembimbingan, pengujian, aktivitas kemahasiswaan, dan data 

tugas belajar. Sebagai contoh misalkan pada kegiatan 

pengajaran yang akan dijelaskan sebagai berikut: 
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i. Klik pada bagian yang ditunjuk tanda panah 
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ii. Selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut dan 

perhatikan bagian “Upload Dokumen” yang ditandai dalam 

kotak berwarna merah. 

iii. Lakukan upload dokumen pada bagian di atas. Pilih file 

dengan melakukan klik pada “Choosen File”, selanjutnya 

diberi keterangan dokumen pada “Nama Dokumen”, dan 

pilih “Jenis Dokumen”, selanjutnya klik “Simpan” dan klik 

“Kembali”. Pada bagian ini bersifat multi dokumen, 

sehingga dosen dapat melampirkan bukti dokumen lebih 

dari 1 dokumen dengan langkah-langkah yang sama. 
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Setelah melakukan hal tersebut secara otomatis tampilan akan 

berubah seperti ini: 
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9. Selanjutnya terdapat kolom status dan aksi, penjelasannya 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika dilakukan klik pada bagian yang ditunjuk tanda panah 

dalam kolom status akan muncul pilihan sebagai berikut: 
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Pada bagian status, kita dapat merubahnya dengan 

melakukan klik pada bagian tersebut, sehingga muncul 

beberapa pilihan sebagai berikut: 

Jika status yang dipilih adalah “Selesai” atau “Berlanjut”, 

maka kegiatan tersebut diklaim sebagai laporan kegiatan 

utama BKD sesuai dengan bobot sksnya. Jika status yang 

dipilih adalah “Gagal”, maka kegiatan tersebut tidak masuk 

dalam pelaporan BKD dan jumlah sksnya otomotis 0 (nol) 

sks. Jika status yang dipilih “Beban Lebih”, maka kegiatan 

tersebut masuk ke dalam beban lebih dengan sks sesuai 

dengan kegiatan yang dilaksanakan dan tidak masuk dalam 

kegiatan utama yang dilaporkan dalam BKD. 
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Untuk kolom aksi digunakan untuk melakukan perubahan 

data dengan cara melakukan “klik” pada kotak berwarna 

kuning yang ditunjuk dengan tanda panah.  

Setelah di “klik” akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen dapat melakukan perubahan dengan mengganti 

aspek-aspek yang tidak sesuai dengan cara mengganti pada 

baris yang tersedia (ditandai di dalam kotak berwarna 

merah). Pada baris “SKS” otomatis akan berubah dengan 
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sendirinya. Jika sudah selesai maka “klik” pada “Ubah Data” 

dilanjutkan “klik” pada “Kembali”.  

10. Lakukan pengecekan pada setiap kegiatan yang dilaporkan 

sebagai BKD dalam satu semester dengan melakukan “klik” 

pada setiap menu yang tersedia. Misalkan pada menu 

“Pelaksanaan Penelitian”, ketika diklik akan muncul 

tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lakukan penginputan bukti pendukung jika belum ada 

bukti pendukung yang terlampirkan dengan cara melakukan 

klik pada bagian yang ada didalam kotak merah. 

Dosen juga dapat melakukan perubahan status dan 

perubahan data dengan melakukan klik pada “Status” dan 

“Aksi” (ditunjuk dengan tanda panah berwarna merah) 

seperti langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada langkah 

sebelumnya. 
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11. Lakukan hal yang sama (upload bukti dokumen, penetapan 

status, dan aksi) juga dilakukan pada masing-masing menu 

kegiatan pengabdian, penunjang, dan kewajiban khusus 3 

(tiga) tahunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan pada menu “Pelaksanaan Pengabdian” 

 

 

 

 

 

 

 

 
pada kewajiban 3 (tiga) tahunan 
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Tampilan pada menu “Pelaksanaan Penunjang” 

 

Pada Kewajiban 3 (tiga) tahunan, tampilannya sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan periode waktu kewajiban 3 (tiga) tahunan 

terdapat pada kotak yang berwarna kuning, sedangkan 

keterangan kewajiban khususnya pada kotak berwarna hitam, 

dan pada kotak berwarna biru dosen dapat melakukan 

pengecekan dan perbaikan seperti upload dokumen, 

perubahan status, dan perubahan data dengan melakukan 

“klik” pada bagian yang ditunjuk oleh tanda panah seperti 

pada langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
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12. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengecekan pada 

kesimpulan, dengan melakukan klik pada menu tersebut, 

sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Kotak berwarna merah berisi tentang jenis kegiatan, 

jumlah sks pada masing-masing kegiatan, sks lebih, dan status 

memenuhi atau tidaknya pada setiap kegiatan. 

Kotak berwarna kuning berisi kesimpulan “Memenuhi” 

atau “Tidak Memenuhinya” LBKD. Jika keterangannya 

“Memenuhi”, maka dosen tidak perlu melakukan perbaikan, 

namun jika kesimpulannya “Tidak Memenuhi” maka akan 

ada keterangan sebab mengapa BKD tidak memenuhi dan 

dosen harus melakukan perbaikan. Terdapat beberapa 

kemungkinan laporan BKD tidak terpenuhi, yaitu: 

i. Terdapat kegiatan pelaksanaan pendidikan/penelitian/ 

pengabdian/penunjang yang belum terpenuhi. 
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ii. Jumlah sks minimal pada kegiatan pendidikan kurang dari 

9 sks. 

iii. Jumlah sks pada total kinerja kurang dari 12 sks atau lebih 

dari 16 sks. 

 

Untuk perbaikan nomor (i), dosen dapat menambahkan 

kegiatan yang belum dipenuhi pada kegiatan pelaksanaan 

kegiatan tersebut, sedangkan untuk nomor (ii) dosen dapat 

menambahkan kegiatan pada pelaksanaan pendidikan atau 

penelitian sehingga memenuhi sks minimal sebanyak 9 sks, 

dan untuk perbaikan nomor (iii), jika total sks kurang dari 12 

sks, dosen dapat menambahkan kegiatan pada kegiatan 

pelaksanaan pendidikan atau penelitian atau pengabdian atau 

penunjang sehingga total sks nantinya memenuhi standar 

minimal sebanyak 12 sks, namun jika total sks lebih dari 16 

SKS, dosen dapat melakukan perbaikan dengan cara merubah 

“status” kegiatan pada masing-masing kegiatan (boleh pada 

pendidikan dan/atau penelitian dan/atau pengabdian 

dan/atau penunjang) menjadi “Beban Lebih” sehingga total 

sks nantinya memenuhi standar maksimal sebanyak 16 sks. 

13. Langkah terakhir pastikan laporan BKD memenuhi seperti 

tampilan sebagai berikut: 
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Dalam kotak yang berwarna merah berisi penjelasan 

terpenuhinya laporan BKD dalam satu semester, sedangkan 

di dalam kotak yang berwarna kuning berisi penjelasan 

kewajiban khusus 3 (tiga) tahunan bagi dosen yang sudah 

memperoleh jabatan fungsionalnya. 

Selanjutnya “klik” pada “Simpan Permanen” yang 

ditunjuk tanda panah pada tampilan gambar di atas, akan 

muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Pedoman Beban Kerja Dosen 

75 
 

Lakukan “klik” pada “Ya, Saya menyetujuinya!” seperti 

tampilan gambar di atas, selanjutnya akan muncul tampilan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan “klik” pada “OK”, maka secara 

otomatis rencana kegiatan BKD yang sebelumya tidak terisi 

akan terisi seperti tampilan sebagai berikut: 
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BAB VII 
PENUTUP 

  

Besar harapan kami agar buku pedoman ini benar-benar 

dapat memberikan informasi sebagai panduan dalam pelaporan 

dan penilaian BKD bagi dosen dan asesor di lingkungan UIN Prof. 

K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selanjutnya, disadari 

penyusunan pedoman ini tentu masih banyak kekurang 

sempurnaan. Untuk itu kami harapkan saran dan masukan 

membangun dari berbagai pihak guna lebih sempurnanya 

dokumen pedoman ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


