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TENTANG
PERATURAN BEBAN TUGAS TENAGA PENGAJAR PADA IAIN
AMBON
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Menimbang

a. bahwa dalam rangka Pengembangan Tata
Kelola Institut Agama !slam Negeri (!AIN)
Ambon, dipandang perlu menyusun
Peraturan Beban Tugas Tenaga Pengajar
pada IA1N Ambon;
b. bahwa dengan disusunnya Peraturan Beban
Tugas Tenaga Pengajar pada IAIN Ambon
ini, akan memberi arah Beban Tugas Tenaga
Pengajar pada dosen IAIN Ambon;
berdasarkan
pertimbangan
c. bahwa
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b
perlu menetapkan Pcraturan Beban Tugas
Tenaga Pengajar pada IAIN Ambon yang
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);
2. Undäng-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik !ndonesia Tahun 2005 Nomor l 57,

Tambahan Lembaran Negara R.epublik
lndonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahur 2012
tentang Pendidikan Tinggi:
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 1 ahun 2005
tentang Standar. Nasional Pcndidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005, Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik Indonesia
Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan
Keagamaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200•7 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (L embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lernbaran Negai•a
Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemcrintah Nomor 37 Tahun 2009
tentang Dosen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republ ik lndonesia
Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nonior 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 66
Tahun 2010 tentang Pcrubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor ! 7 Tahun 20 10
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor l 12,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik
lndonesia Nomor 5 l 57)
9. Pcraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telan
viil

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 201 tcntang Perubahan
Kedua Ata Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
10.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang Kcdudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Suunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 1
Kementerian Negara sebagaimana tclah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67
Tahun 20 10 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 20 10
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon l
Kementerian Negara;
1 1 . Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 20 1 l
tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agarna
Is1am Negeri Ambon menjadi Institut
Agama Is1am Ncgeri Ambon;
12.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kcmenterian Agama (Berita Negara
Repblik lndonesia Tahun 2010 Nomor
592);
13.Peraturan Mentcri Agama Nomor 21 Tahun
2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Institut Agama lslam Negeri Ambon;
14.Keputusan Menteri Agama Nomor 407
Tahun 2000 tentang Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian dalam
danlatau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi
Agama Negeri di Lingkungan Departemen
Agama;
15 . Keputusan Menteri Penciidikari Nasional
Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum;
16.Keputusan Menteri Agama Nomor 492
Tahun 2003 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan,
emindahan. dan pemberlientian dalam
dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi

ix

Agama Negeri di Lingkungan Dcpartemen
Agama;
1 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 56
Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan,
Pengendalian, dan Pembinaan Prcgkam
Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada
Perguruan Tinggi Agama IsIam;
18.Keputusan Menteri Agama Nornor 353
Tahun 2004 tentarig Pedoman Penyusunan
Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islarn:
19.Keputusan Menteri Agama Nomor 387
Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pembukaan Program Studi pada Perguruan
Tinggi Agama Is1am;
20.Penetapan Senat Institut Agarna Is1am
Negeri Ambon, tanggal 2 Nopember 2013
tentang Pengesahan Drafi Statuta IAN
Ambon.
Memperhatikan

: Hasii keputusan rapat senat Institut tanggal 20
Mei 2014 tentang Peraturan Beban Tugas
Tenaga Pengajar pada IAIN Arnbon.
MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Peraturan Beban Tugas Tenaga Pengajar
pada Institut Agama Is1am Negeri Ambon;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan berakhir seteiah ada
Keputusan Menteri z RI tentang Peraturan
Beban Tugas Tenaga Pengajar pada IAIN
Ambon.
Ditetapkan di Ambon
Pada tangga1 28 Mei 2l14
REKTOR IAIN AMBON,

Dr. HASBOLLAH TOISUTA, M.Ag
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BABI
PENDAHUIIUAN
A. Latar Belakang
Dosen adalah salah satu komponen eserisiai dalam suatu
sistem pendidikan diperguruan tinggi. Peran, tugas, dan
tanggungjawab dosen sangat penting daiammewujudkan tujuan
pendidikan nasional, yaitu mcncerdaskan kehidupan
bangsa,meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi
kualitas imanitakwa, akhlak mulia,dan penguasaan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan
masyarakatlndonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk
melaksanakan fungsi, peran, dankedudukan yang sangat strategis
tersebut, diperlukan dosen yang profesional.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru danDosen, dosen dinyatakan sebaga: pendidik
profesional dan ilmuwan dengan tugas utamamentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan i!mu pengetahuan,
teknologi,dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat (Bab 1 Pasal 1 ayat 2). Sementara itu,
profesional dinyatakan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan
kehidupan yang memerlukankeahlian, kemahiran, atau kecakapan
yang memenuhi standar mutu atau nornia tertentu serta
memerlukan pendidikan pi•ofesi.
Kompetensi teflaga pendidik, khususnya dosen, diartikan
sebagai seperangkatpengetahuan, keterampilan dan peri1aku yang
harus dimiliki, dihayati, dikuasai dandiwujudkan oleh dosen dalam
rnelaksanakan tugas profesionalnya. Kompetensi tersebutmeliputi
kompetensi pedagogik, kompetensi kcpribadian, kompetensi sosial
dan kompetensiprofesional.
Tugas utama dosen adalah meiaksanakan tridharma
perguruan tinggi dengan bebankerja pa1iiig sedikit sepadan dcngan

12 (dua beias) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada
setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan
profesor atau gurubesar adalah dosen dcngan jabatan akademik
tertinggi pada satuan pendidikan tinggi danmempunyai tugas
khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan
luaskangagasannya untuk rnencerahkan masyarakat. Pelaksanaan
tugas utama dosen ini perlu dievaluasi dan dilaiorkan secara
periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para
pemangku kepentingan.
Kompetensi dosen menentukan kualitas peaksanaan
Tridharma Perguruan Tinggisebagaimana yang ditunjtikkan dalam
kegiatan profcsional dosen. Untuk menjamin pelaksanaan tugas
dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan maka perlu dievaluasi setiap
periode waktu yang ditentukan. BukuPedoman ini dimaksudkan
untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban KerjaDosen
Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Tahun
2010.
B. Landasan Hukum
Landasan hukuin penetapan Beban Kerja Dosen Dan
Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai
berikut.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 20 Tahun 2003
tentang Sistem PendidikanNasional
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun
1999 tentang PendidikanTinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
1999 tentang PerguruanTinggi Sebagai Badan Hukum Milik
Negara (BHMN)
5. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 19 Tahun
z005 tentang StandarNasional Pendidikan

6. Peraturan Pemerintah Republik lndoncsia Nomor 37 Tahun
2009 tentang Dosen7. Perattran Pemerintah Republik
Indonesia Nomer 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi
Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta
TunjanganKehormatan Profesor
8. Peraturan Mendiknas Republik 1ndonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang SertifikasiPendidik Untuk Dosen
9. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999
tentang Jabatan FungsionalDosen dan Nilai Angka Kreditnya
10. Keputusan Direktur ienderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia No.
481D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar
PadaPerguruan Tinggi
C. Tujuan
Evaluasi tugas utama dosen bertujuan untuk:
1. meningkatkan profesionalisme dosen dalam melaksanakan
tugas,
2. meningkatkan proses dan hasil pendidikan
3. menilaiakuntabilitas kinerja dosen di perguruan tinggi
4. meningkatkan atmosfer akademik disemua jenjang perguruan
tinggi dan
5. mempercepat terwujudnya tujuan perdidikan nasional.
D. Prinsip Evaluasi Tugas Utama Dosen
Prinsip penetapan Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi
Pelaksanaan TridharmaPergunian Tinggi adalah sebagai berikut.
1.Berbasis evaluasi diri
2. Saling asah, asih dan asuh
3. Meningkatkan profesionalisme dosen
4. Meningkatkan atmosfer akademik
5. Mendorong kemandirianperguruan tinggi
Kcgiatan Evaluasi Pela1anaan Tridharma Perguruan Tinggi
dimulai oleh dosendengan membuat cvaluasi diri terkait semua

kegiatan yang dilaksanakan baik pada bidang(1) pendidikan dan
pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan karya ilmiah,
(3pe.gabdian kepada masyarakat maupun (4) kegiatan penunjang
lainnya. Evaluasi inidiwujudkan dalam Laporan Kinerja sesuai
dengan Format F 1 pada Lampiran 1. Laporanformat F 1 didukung
oleh semua bukti pendukung dan laporan tahun sebelumnya.
Kemudiandiserahkan kepada asesor uiituk dinilai dan mendapatkan
verifikasi. Asesor dalam menilaidiharapkan memakai prinsip saling
asah, asih dan asuh. Dosen yang lcurang peilumendapatkan
bimbngan dan penjelasan dari asesor agar kinerja yang ditetapkan
oleh peraturan perundang undangan dapat ercapai tanpa
mengurangi kaidah akademik yangmenjadi amanah undang-undang
kepada asesor. Aktivitas ini tentu bisa mendorongpeningkatan
profesionalisme dosen pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
Apabilakegiatan evaluasi kinerja ini diterapkan untuk semua dosen
maka akan berimplikasi kepadapeningkatan atmosfer akademik
yang berkelanjutan sehingga bisa mendorong terciptanya
kcrnandirian perguruan tinggi dalam rneningkatkan daya saing
bangsa.
E. Periode Evaluasi
Evaluasi dilaksanakan secara periodik artinya evaluasi
dilakukan pada setiap kurun waktu yang tetap. Hal ini untuk
menjaga akuntabilitas kepada pemangku kepentingan terkait
dengan kinerja perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi
dapat inenentukan sendiri periode evaluasi beban kerja dosen,
perguruan tinggi dapat melakukan dalam semestcran dan atau
tahunan.
Bahkan pada keadaan khusus pemimpin peguruan tinggi
dapat melakukan evaluasi bebankerja dosen setiap saat diperlukan.
Namun demikian laporan kepada Direktur ienderal Pendidikan
Tinggi harus dilakukan setiap tahun.

F. Laperan Hasil Evaluasi
Hasil evaluasi beban kerja dosen dilaporkan daii diserahkari
oleh pemimpinperguruan tinggi kepada Direktur ienderal
Pendidikan Tinggi setiap tahun. Direktur jenderalPcndidikan tinggi
berwenang untuk memverikasi laporan ini. Pada perguruan tinggi
yangd!selenggarakan oleh masyarakat laporan dikoordinsikan
oleh Koordinator PerguruanTinggi Swasta kemudian diserahkan
kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi setiap tahun.
Hasil evaluasi beban kerja dosen dapat memberikan
gambaran kinerja dosen. Olehkarena itu Iaporan evaluasi
merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dosen
kepadamasyarakat. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada
keber1angungan tunjangan profesipendidik maupun tunjangan
kehorniatan
dosen.
Pernimpin
perguruan
tinggi
berkewajibanmemberikan teguran lisan, peringatan tertulis,
penghentian sementara inaupun permancntunjangan profesi
pendidik maupun tunjangan kehormatan terhadap doscn atau sanksi
lainnya sesuai dengan kewenangan pemimpin perguruan tinggi
apabila berdasarkan hasil evaluasi beban kerja tidak memenuhi
persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan.
Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat
maka sanksi ini diberikaii oleh Koordinator Perguruan Tinggi
Swasta. Pemimpin perguruan tinggibertanggung jawab penuh atas
kebenaran laporan dan ketepatan waktu melaporkan.
G. Pelaksana Tugas Evaluasi
Tugas untuk melaksanakan evaluasi merupakan tugas yang
dilakukan terusmenerussebagai bentuk akuntabilitas terhadap
pemangku kepentingan, o!eh karena itu sebaiknya tidak dilakukan
oleh suatu panitia ad hoc tetapi dilakukan oleh sebuah struktur
kelembagaanyang ada dan melekat pada sistem di perguruan tinggi
tersebut misalnya LembagaPenjaminan Mutu,atau yaig Iain.
Pelaksana tugas diharapkan selalu berkoordinasi dengan
jurusan, departemen,fakultas maupun program studi untuk

memaksimalkan proses kinerja dosen. Strukturorganisasi pelaksana
tugas dikembangkan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi
dan rnerupakan bagian tak terpisah dari kelembagaan yang sudah
ada di perguruan tinggi tersebut.

BABII
BEBAN KERJA DANTUGAS UTAMA
DOSEN
A. Beban Kerja Dosen
Dosen adalah pendidik profcsional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransf rmasikan, mengembangkan dan
menyebarluaskan ilmu engetahuan, teknologi,dan seni melalui
pendidikin, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
SedangkanProfesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan
akademik tertinggi pada satuanpendidikan tinggi dan mempunyai
kewajibaii khusus menulis buku dan karya ilmiah
sertamenyebarkan luaskan gagasannya untuk mencerahkan
masyarakat.
Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma
perguruan tinggidengan bcban kerja paling sedikit sepadan dengan
12 (dua belas) sks dan paling banyak 16(enam belas) sks pada
setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya
denganketentuan sebagai berikut.
i. tugas melakukan pendidikan dan penelitian paiing sedikit
sepadan dengan 9 (sembilan)sks yang dilaksanakan di perguruan
tinggi yang bersangkutan;
2. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat
dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan
atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang
undangan;
3. tugas penunjang tridarma perguruan tinggi dapat diperhitungkan
sks nya sesuai denganperaturan perundang undangan
4. tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas
penufljang paling sediktsepadan dengan 3 (tiga) SKS(5) tugas
kewajiban
khtisus
bagi
profesor
melaksanakan

6

7

sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 sks setap tahun
Pemimpin perguruan tinggi berkewajiban mcmberikan
kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan tridharma
perguruan tinggi. Dosen yang mendapat pcnugasan
sebagaipimpinan perguruan tinggi - sampai dengan tingkat
jurusan diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling
sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
B. Tugas Utama Dosen
Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang
pendidikan dan pengo.jaran yang dapat berupa (1) melaksanakan
perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan
kegiatanpendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik
bengkellstudio/kebunpercobaaniteknologi
pengajaran;(2)
membimbing seminar Mahasiswa;(3) membimbing kuiiah kerja
nyata (KKN), praktik keija nyata (PKN), praktik kerja lapangan
(PKL); (4) membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa
termasuk membimbing, pembuatanlaporan hasil penelitian tugas
akhir;(5) penguji pada ujian akhir;(6) membina kegiatan rnahasiswa
di bidang akademik dan kemahasiswaan;(7) mengembangkan
program perkuliahan;(8) mengembangkan bahan pengajaran;(9)
menyampaikan orasi ilmiah;( 10) membina kegiatan mahasiswa di
bidang akademik dan kemahasiswaan;(1 1) membimbing Dosen
yang lebih rendah jabatannya;( 12) me1aksaakan kegiatan
detasering dan pencangkokan dosen.
Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang
penelitian dan
pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa( l) menghasilkan
karya penelitian;(2) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; (3)
mengeditlmenyunting karya ilmiah;(4) membuat rancangan dan
karya teknologi; (5) membuat rancangan karya seni.
Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat
berupa( 1) menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga
pemerintahanJpejabat negara sehinggaharus dibebaskan ddri

jabatan organiknya; (2) melaksanakan pengembangan hasil
pendidikan dan penelitian yairg • dapat dimanfaatkanoleh
masyarakat;(3) memberi latihanlpenyuluhan/penataran pada
masyarakat; (4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau
kegiatan lain yang menunjang pelaksanaantugas umum pemerintah
dan pembangunan; (5) membuatJmcnul is karya pengabdiankepada
masyarakat;Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat
berupa(1) menjadi anggota dalam suatu panitiafbadan pada
perguruan tinggi; (2) menjadi anggota panitialbadan pada lembaga
pemerintah;(3) menjadi anggota organisasi profesi;(4) mewakili
perguruan tinggillembaga pemerintah duduk dalam panitia antar
lembaga;(5) menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan
internasional;(6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;(7)
mendapat tanda jasalpenghargaan;(8) menulis buku pelajaran
SLTA kebawah;(9) mempunyai prestasi di bidang
olahragalkesenian/sosial. Ekivalensi perhitungan SKS untuk
berbagai tugas terseout diatas disajikan padaRubrik Beban Kcrja
dan Tugas Utama Dosen pada Lampiran V
C. Kewajiban Khusus Profesor
Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor
menurut Pasal 49 ayat 2Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah(1) menulis
buku;(2) menghasilkan karya ilmiah; dan(3) menyebarluaskan
gagasanTugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak
menambah beban tugasprofesor (l 2 SKS) tetapi merupakan bagian
iJari tugas yang wajih dipilh oleh profesor. Kewajiban khusus yang
wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap
tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan
ketiga kewajiban khususnya.
1!ustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan pada Gambar
2.1. 2.2 dan 2.3.Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus
tidak bisa menggunggurkan kewajibankhusus yang lain.

K

TAHUN 2
MEMBUAT KARYA ILMIAH

TAHUN 3
MENULIS BUKU

TAHUN 3

TAHUN i
MENYEBARLUASKAN GAGASAN

(

TAHUN 2
MEMUAT KARYA JLMIAH
Gambar 2.1 Kewajiban Khusus Profesor Dllaksanakan Setiap Tahun

TAHUN 1
•
•
•

NFNYEARLUASKAN CACASAN
MENULIS BUKU
MEMBUAT KARYA 1LMIH

TAHUN 3

TAHUN 1

TAHUN 2
UENBUAT KARYA ll.MIAH
•
•

MEYEBARLJ.SKAN GAGASAN

Gambar 2.3 Semua Kewajiban Khusus Diiaksanakan Dalam Satu Tahun

NUUS BUKU

Gambar 2.2 Dua dari Tuga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Gambar 2. 1, 2.2, dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai
kebebasandalam melaksanakan kewajiban khusunya. Gambar 2. 1
kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun
melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadandengan @ 3
SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus
dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban
khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain.
Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban
kewajiban khusus tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 SKS
dan tahun yang lain 3 SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus

dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga kedua tahun yang

lain professor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban
khusus. Pada waktumengerjakan semua kewajian khusus ;naka
kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sam
dengan 9 SKS.
Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah
berupa buku yang sesuaidengan rumpun keahliannya dan atau
sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedangdiembannya
(j,engalaman menjabat), diterbitkan oleh lembaga penerbit baik
nasionalmaupun internasional yang mempunyai ISBN
(Internasiona1 Standard of Book Numbering System). Kewajiban
khusus profesor dalam membuat karya ilmiah dapat berupa
keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni
atau teknologi (texmasuk pene1tian
untuk disertasi dan thesis), memperoleh hak paten dan atau
membuat karya teknologi atau seni. Kewajiban profesor dalarn
menyebarluaskan gagasan dapat berupa menulis jurnal ilrniah,
menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar, memberikan
elatihan, penyuluhan, penataran keada masyarakat dan
xnendifusikan (menyebarluaskan) temuan karya tkno1ogi dan atau
seni. Perhitungan SKS untuk masing-masing kewajiban tersebut
disajikan pada Rubrik di Lampiran V. Semua kewajiban khusus
profesor harus dilaksanakan secara melenibaga dan sesuaidengan
rumpun ilmu yang ditekuni.
D. Dosen dengan Jabatan Struktural
Dosen perguruan tinggi yang sedang menja!ankan tugas
Negara sebagai pejabatstruktural atau yang setara atas izin
pimpinan perguruan tinggi dan tidak mendapattunjangan profesi
pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pemimpin perguruan
tinggimengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (lihat:
UU No. 43 Tahun 1999, PP No.37 Taliun 2009 dan
Kepmenkowasbangpan No. 38 Tahun 1999).

Profesor yang sedang menjalankan 1uga Negara sebagai
pejabat struktural atauyang setara--atas izin pimpinan perguruan
tingginy& can tidak mendapat tunjangankehormatan dibebaskan
dari tugas khusus profesor.
E. Tugas Utama Dosen yang sedang Tugas Belajar
Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan
kewajiban belajar. Bebankerja dosen tugas belajar diatur dengan
peraturar. perundang-undangan tersendiri. (lihat: Permendiknas No.
38 Tahun 2009)

BAB 111
PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN
TRIDHARMA PT.
A. Prosedur Evaluasi
Prosedur evaluasi pelaksanaan tridharma perguruar. tinggi
disajikan pada Gambar3. 1.Prosedur Evaivasi Tugas Utama Dosen
\
DOSEN
• Nembuat lapoqan ldneja dosen
• Nenyertakan data pendukung

Ou
kTIb,I

4,
3

ASESO
Menilai dan memveritikasi data

LOLOS

DEKAN
• Mengesahkan hasii evaluasi
• Mengkompilasi hail evaluasi
tingkat fakultas/departemen

REKTOR
Mengkompasi hasil evalua&
lingkat UniversitasItsliM
• Meinbuat rekap untuk laporan

6

PTS

\

PTN

,-•

DIRJEN DIKTV
MENDIKNAS

L]

KOPERTIS
Mengkompilasi hasil evaluasi
Perg. Tinggi Swasta
• Membuatrekapuntuklaporan

Gambar 3.1 Prosedur Evaluasi Tu8as Utama Oosen

•\

Penjelasan:
1.Dosen membuat laporan kinerja secara periodik. Laporan kinerja
ini memuat semuaaktivitas tridharma perguruan tinggi yang
telah diiakukan dosen tersebut dan meliputidharma pendidikan,
penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas
penunjang lainnya. Fonnat laporan atau format FI disajikan
pada Lampiran I. Format F1 dilengkapidengara semua bukti
pendukungnya diserahkan kepada asesor. Karena laporan
kinerjadosen merupakan aktivitas yang berkelanjutan maka
dosen juga periu rnelampirkanhasil evaluasi pada periode
sebelumnya. Asesor berjumlah dua orang dan ditugaskanoleh
pemimpin perguruan tingg untuk menilai ketercapaian prestasi
SKS, danmemverifikas kesesuaian dokumen pendukung dengan
aktivitas tridharrna perguruantinggi yang tclah dilakukan.
Format F1 yang diserahkan kepada asesor dibuat dalambentuk
hardcopy rangkap dua dan softcopy. Satu buah hardcopy
nantinya dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan
sesudah dsahkan oleh Dekan. Kriteria asesor disajikanpada Bab
3.B.
2. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi
syarat seperti yang dimaksud pada Bab. 3 dan bukti pendukung
sesuai dengan laporan yang dibuat rnaka laporan kinerja
dianggap lolos. Bukti pendukung Iaporan yang telah lolos
dikembalikan kepada dosen yang bei•sangkutan untuk disimpan
kembali dan dapat ditunjukkan apabila diperlukan. Kedua asesor
menandatangani Format FI dan meneruskan format FI kepada
Dekan atau yang sederajat untuk mendapatkan pengesahan.
3. Apabila asesor menyatakan (a) ketercapaian kinerja dosen tidak
atau belum memenuhi syarat seperti yang dirnaksud pada Bab 3
dan atau (b) bukti pendukung tidak sesuai dengan aktivitas yang
dilaporkan rnaka laporan kinerja dianggap gagal dan
dikembalikan kepada • dosen yang bersangkutan, untuk
diperbaiki. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu

dengan asesor yang lain maka pemimpin perguruan tinggi dapat
menunjuk asesor ketiga.
4. Dekan mengesahkan hasil laporan format F 1 dan mengkompilasi
semua laporan kinerjadosen yang menjadi tanggungjawabnya.
Dekan bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi
kebenaran laporan yang telah dikoreksi oleh asesor. Hasil
kompilasi di tingkat fakultas ini kemudian diserahkan kepada
Rektor untuk dibuat rekap ditingkat universitas. Contoh hasil
koinpilasi tingkat Fakultas disajikan pada Lampiran 11.
5. Rektor mengkompilasi semua laporan dari tingkat faku!tas dan
meinbuat rekap laporan di tingkat universitas. Rektor
bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi
kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Dekan. Untuk
perguruan tinggi negeri maka laporan ini diserahkan atau
dikirim langsung kepada Direktur jenderal PendidikanTinggi
setiap tahun. Laporan yang dikirim dalam bentuk hardcopy dan
soficopy.
6. Pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat

rnerencanakan alokasi waktu dan beban kerja dosen. 1isamping itu
dosen diharapkan juga mempunyai rancangafl pengembangan
profesi. Rancangan pengembangan profesi ini dapat menjadi acuan
untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita
profesinya. Pimpinan perguruan tinggi diharapkan dapat
memberikan kesempatan kepada para dosennya untuk menggapai
cita-cita profesi tersebut.

B. Rancangan Tugas Dosen
Pada setiap awal semester dosen diharapkan mempunyai
rancangan kegiatan yangakan dilaksanakan pada seinester berjalan,
rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor maupun atasan untuk

C. Asesor
Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporar.
kinerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tatacara penilaian adalah
sebagai berikut.
1.Dosen yang masih aktif
2. Mempunyai NIRA (Nomor identifikusi registrasi asesor) yang
diterbitkan oleh Direkturjenderal Pendidikan Tinggi
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari perguruan tinggi sendiri
ataupufl dari perguruantinggi lain
Mempun)ai
rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan
7.
dosen yang dinilai
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat
pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai
9. Pemimpin perguruan tinggi mcngatur agar asesor tidak menilai
kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai
asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor
menilai A sebagai dosen)
10.Bagi perguruan tinggi yang belum mampu mempunyai asesor
dan kesulitan di dalammendapatkan asesor dari perguruan tinggi
lain karena terkendala jarak dan waktu makadapat mengajukan
asesor sendiri dengan kriteriajabatan fungsional lektor dan
sudah mempunyai sertifikat pendidik kepada Direktur
Ketenagaan Ditjen Dikti. KemudianDirektur Ketenagaan akan
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mal.a laporan diserahkan atau dikirim kepada Koordinator
Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dikompilasi ditingkat
Kopertis pada waktu yang telah ditetapkan. Kopertis
bertanggung jawab dan berwenang untuk memverifikasi
kebenaran laporan yang telah disahkan oleh Rektor perguruan
tinggi.
7. Kopertis kemudian mengkompilasi dan membuat rekap semua
perguruan tinggi yang menjadi tanggung jawabnya. Rekap
laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Kopertis
keniudian menyerahkan dan atau mengirimkan laporan ke
Direktur ienderal Pendidikan Tinggi.

menerbitkan NIRA Khusus bagi dosen tersebut. N1RA khusus
ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan
dalam periode 2010 -2012. Pada tahun 2013 dan seterusnya
perguruan tinggi tersebut sudah harusmempunyai asesor tanpa
kriteria khusus.

Lampi ran Pedoman Beban Kerja Dosen 201C
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NGEMBANGAN ILMU

--

2
3

Beban Kerja

Jenis Kegiatan

No

Bukt
Penugasan

Pelaksaiaan
TuQas

sks

Penilaian/
Capaian

Bukti Dokumen
%

sks

Rekomendasi Asesoi

dst
Jumlah Kinerja

)umlah Beban Ketia
-

- --- --

A MASYARAKAT

-

Jenis Kegiatan

No

1
2
3

Beban Kerja
Bukt
Penugasan

Pelaksanaan
Tugas

Sks

Capaian
Bukti Dokumen
%

Penulaian/
Rekomendasi Asesor

sks

dst
JUml3h xjnerja

TRIOHARM PEPGURUAN TINGGI

-

-

-

-

BebanKerja
)enis Kegiatan

No

1
2
3

KJnerja

Masa

Jumlah Beban Kerja

-

Kinerja

Masa

Buktr
Penugasan

Kinerja

Masa
Pelaksanaan
Tugas

Sks

Penilaran/
Capaian

Bukt Dokumen
%

Rekomendasi Asesc

sks

dst
Jumlah Kinerja

Jumlah Beban i(er)a

21

lAMP1RAN I FORMAT F1
LAPORAN BFLIAN KERJA DAN EVALLJASI DOSEI SEMESTER
l iDENTlTAS
Nama
No Sertituta1
Perg Twiygi

TAHUN

(dituts NIPINIK bagr yg bii sertrfasi)

DSIPRIOTIPT C)
amat Perg Triggi
FalrultaslDepartemen
usaodi
Pangkat/Go
Tempat -Tgi Laiiir
S1
S2
S3
ltnuyg ditekunu
No. HP
(*) db salah satu (DSiosen biasa; PRprofer, DT41osen uig tgs tambatran Reidor s/d ketrir. PT proteaor dg tgs tambatraii Rilrtor s/ ketjur
11. BIDANGPENDIDIKAN
Beban Kerja
No

1
2
3

)enis Kegiatan

Buktr
Penugasan

Sk

Masa
Pelaksanan
Tugas

Kinerja
Capauan
Bukti Dokumen
%

dst
)umlah Kiner)a

Jumlah Bebarr Kerja
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sks

Penilaiar/
Rekomendasi Asesor

PERNYATAAN ASESOR

Sa sudah niemerifra kebenaran doimen vang di(unjukkan dan btsa meitujui laporan evaluasi ini

Asesorll

Ascsorl

Mengesatikan Dekin
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VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR
Kinerja

Beban Kerja
No

Jenis Kegiatan

Bukti
Penugasan

Penilaian/

Masa
ks

Pelaksanaan
ugas

Capaian
Bukti Dokumen
%

RekomendasiAsesor

sks

].
2
3
iurniah Kinerja

Jumlah Beban Kerja

PERNYATAAN DOSEN
Saya dosen yang membuat laporan kinez-ja ini menyatakan bahwa .semua aktiuita.s dan bukti
pendukungnya adakzh ben.ar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sank.si apapun termasuk
penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian
hari terbukti tidak benar
Tanqq
Dosen Yg Menibuat
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IAMPIRAN 11! REKAP PERG. TINGGI
LAPORAN EVALUASI TINGKAT PERGURUAN TINGGI TAFIUN
NAMA PERGURUAN TINGGI: ---------------ALAMAT PERGURUAN TINGGI:
No

Nama

Fakui-

Serttikat

Dosen

tas

Semester Gasal
Pd

PI

P9

Pk

Semester Genap
Pd

PI

Pg

Keiajrban
Khusus
Profesor

jumlah per tahun
Pd ~ PI

Status

Kesrmpulan

Pg + Pd

Sa)2 sitdaf mtme7sa dln 6isa me7netu71n Caporan evaCuat ins

Men<esaflkan Re<to,
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LAEIRAN 11 REKAP FAKULTAS
LAPORAN EVALUASI HNGKAT FAKULTAS TAHUN
NAMA FAKrJLTAS:
NAMA PERGURUAN TINGGI:
No
Setifikat

Nama Dosen

Semnster Gasal
Pd

PI

P9

Pk

Semester (enap
Pd

PI

Pg

Pk

Kewajiban
Khusus
Profesor

iumlah per tahun
Pd + PI

Sasi sud ,nemer1k.a dn bisa menetu,ui Caporan iCuasi

Menqesahtan Detan.
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Pg ~ Pd

im

Status

Kesimpulan

penelitian hibah, pembuatan buku alar dll) kemudian memintakan surat tuqas untuk keqiatan tersebut aqar ketentuan lumlah
sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
3.

Tugas mengajar pada jenjang Sl merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik
(universitas, institut dll) sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada
jenjang s1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan

4.

Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi

5.

Pada Lanipiran 11 sampai IV, kolom Pd, PI, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang pendidikan (Pd), penelitian

&.

Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan.

(PI), pengabdian kepada masyarakat(Pg) dan pendukung (Pk)

.Kriteria M adalah sebagai berikut
(1,) Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahurt ~ 18 sks; jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ~ 6 sks dan
jumlah (pd±pl+pg~pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks
(2) Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ~ 6 sks dan. jumlah
(pd±pl+pg±pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
(3)Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (pd ± PI) dalam satu tahun ~ 18 sks,jun.lah (pg + pk) dalam satu tahun ~ 6 sks,
kewajiban khusus ~ 3 sks dan dan jumlah (pd+pl±pg+pk) dtlam satu tahun tidak melebihi 32 sks
(4) Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/d ket jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ~ 6 sks; kewajiban
khusus ~ 3 sks dan dan jumlah (pd+pl±pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks
Krlteria T adalah apabila bukan M
Untuk perguruan tinggi negeri yang dkirim ke Drektur Jenderal Pendidikan Tinggl adalah (t) Rekap perguruan ting9i

‚

(Lampiran 111) dalam bentuk hardfile dan (2) softflfe (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) rekap
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Penelasan:
Contoh Mengisl Larnpiran I rormat 1

1.

BDANG PENDIUIKAN
BebanKeqa
)enis Kegiatan

No

1

MembenkuliahTemiodinarrdkal

Bukti
Penugasar.

SkS

SuratTugas
MenQajar

Kiner3a

Masa
Pelaksanaan
Tugas

2

SemGsl
2010/2011

Capaian
Bukti Dokumen
DaftarHadirdan

%

sks

100

1

Penilaian
Asesor
Selesai

Nilai akhir
2

dst

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
Beban Keija
No

Jenis Keglatan

1

Melakukan penetlan

2

dst

Bukti
Penugasart
Surattugas

Kineija

Masa
Sks
4

Capaiar

PelakSanaan
Tugas
Sem Gsl
2010/201i

Laporan kemajuan

Pentlaian
Asesor

Bukti Dokumen
%

sks

50

2

Dilanjutkan

Penilaian/ Rekomendasj Asesor dii salalt satu dan: (1) Selesal, (2) Dilanjutkan dan (3) Gagal

2.

Beban kena dosen merupakan beban (tuqas) yanq diberikan oleh pimpinan perquruan tinqqi kepada dosen, namun demikian
prosedur beban kerja tidak harus setatu op down, dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui
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LAMPIRAN V
RUBRIK
BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2010
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tinqkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedanqkan hardfl/e lainnya disimpan di perqurian tinqqi yanq
bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan
8.

Untuk perguruan tinggi yang diselengarakan oleh masyarakat maka yang dkirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
adalah (1) Rekap Kopertis (t amprai IV) bentuk hardfi/e dan (2) sftfie (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi
neger, (2) rekap tingkat fakultas dan (3) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan hardfile lainnya disimpan di Kopertis yang
bersangkutan

9.

Nama jabatan Rektor atau Dekan disesuaikan nomenklatur pada perguruan tinggi masing-masing
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Keteran)an pada rubrik
R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni

1.

KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2010 s/d 2012 penghargaan SKS nya sama dengan

2.

R; Pada tahur 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 — seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R
3,

Satu bukti pendukung hanya bisa dipakal satu kali evaluasi. TMBP dan MKBP tldak menghilangkan hak bukti pendukung untuk

4

BUKTt = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi

kenaikkan pangkat

NO
1
1

2

KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN UAN PENGAJARAN
2
Melcutatr pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdri dari
sebanyak-banyaknya 40 orang malrasiswa selama 1 semesler, 1 jam tatap muka per
minggu ditambah 1 iam kegiatan mandtri dan 1 iam kegiatan terstruktur
Memberikuhah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap Kelompok yang terdtn dart
sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jarn tatap muka per
mingguditambali 1 Jam kegiatan mandri dan 1 jam Kegiatan terstrutur

ll
3

BUKTI

B
4

1

1 th

1

1 tti

Surat Tugas dan Prasensi Mtis

Asistensi IcuhaIr atau pralctlkum tertiadap setnp ketompolc yang terciin dari sebanyakbanyalcnya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 m tatap muka per rninggu
4

5
6
-!

Bknbingan Kuhaii kerJa yarg terprogramtertradapsetiap kek>mpok yang terd,i dan
sebaryak-banyaknya 25 orartg mahasiswa, lcegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per
semester.
Senrrnar yaig tesjaiw tettiadap setiap kehnpok yarg terri da$ sebaryah-banyaknya 25
orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap rnuka per minggu
Bknbingan dan tugas aldik SO dan S1 tertiadap sebanyak-banyaknya 6orarig mahasiswa
setama 1 semeste sama dertgan 1 SKS
Binbirgan tesis S2tettladap sebary*-bany*nya 301a19 melrasiswa selana lsenrester

7
SuratTugas dan Presens Mhs

1

1 ttt
i

2th

Mhs
Kti lcegiatan pembinbingan
yang disatrkan atasan
Bukti icegiatan seminar yaig
disatikan atasan
Bukti lagiatar pebiirbirgan
yarig disatikan atasari
yangclisalrkan atasan
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PENGANTAR
Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oieh dosen meliputi (1) pendidikan dati pengajaran (2)
penelitian, (3) pengabdian kepada rnasyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tiliggi. Oleh karena itu
beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen
dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalarn rubrik. penghitungan beban kcrja dosen.
Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam pengliitungan
beban dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam
mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut.
Untuk itu, pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya
sendiri dengan ketentuan (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini,
(3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan.
Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma perguruan tinggi harus dilakukan
secara melembaga.
Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan mcrupakan SKS maksimum. Dosen profcsional diharapkan dapat
beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme doscn tersebut maka
dibedakan penghargaan antara kinerja yang Pe1evan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan
ilrnu keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian daii bukan kinerja
rekam jejak (track record), oleh karena itu bukti pcndukung mempunyai masa berlaku. Namun deniikian pengertian
ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.. Sernua bukti pendukung
harus ditunjukan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini liarus bisa
djtunjukkccn kembali bila diperlukan.
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i th

SK dan Bukti kegiatan yang disahkan
atasan

3

th

Diterbitkan oleh Jumal terakreditasi

5

2 th

Diterbitkan oleh Jumal terakreditasi internasional (dalam bahasa
intenasional)
Memperoleh hak paten
\ • Proses pengurusan paten sederhana
. Proses pengurusan Paten biasa
. Proses pengurusan Paten internasionai (minimal tiga negara)

7

3 th

Jumal atau surat keterangan drjurnal
dan naskah
Jumal atau surat keterangan dr jurnal
dan naskah
Jural atau surat keterangan dr jurnal
dan naskah

3
4
5

1 th
2 th
3 th

Sebagai asesor Beban Kea Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan
Tridharma
7

7
8

(2)

Menulis jumal ilnIiah
Diterbitkan oleh Jumal tidak terakreditasi

Sertifikat Paten
Sertifikat Paten
Sertifikat Paten
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8

Bmt*igan
sesnester

10

ertasi S3 terhadap sabanyat-banyaenya 2 orang mahasswa selarna l

Tugas be!aiar ustuk Akta Mengaar sama denaa 6 SKS

2th
6

ith

Mengup tugas aKh samai sebanyak-bany3irnya 4 mahasiswa per semester

i

i th

12

Menitenbing dosen yaig teIi rendatr paiLatnya sanpa sebaiya1 basyuiya 4(einpat)
doem

i

im

13

tengembangkan pogram perkuahan1perigaaran (Sdabus, RPP, GRPP, d
kelompolr atau marsdui yang has*ly-a daka

2

1 th

14

NO

datam

Melaksnakan lreg(atan detaseruiig dan pencalrolrao dosen maka slrs (lusesuadran dengan
lregiatan dosen pada
uruan tuig

SKS
Maks
3

KEO)ATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGMARAN

1
1

2
keterldatan daiom satu judut peneIdan atau pembuatan trarya seni atau teleioIogi
yang
dlalulan
olel,
kelompok
(dlse1tul
oleh
ptnpinai dan tercatat)
2
Pelaksanaan penelitian ataupembuatari lrarya seni atau teleiologi mandm
(dssetujti oleli pimpviao dan tercatat)

5

2
2

2

2
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Surat tugas

sural tugas dnn buuti naskah
yang relevan
Surattugasdan bukti yang

BUKTI
T
Laporan penahtian dan sertifdrat dari
Lernbaga Penelitian
Laporai penelitian dan sertifikat dari
Lembaga Penahtian
Buku dan Surat TLugas dr prnipunan
8ulu dan Surat Tugas dr pimpinan

Menulir satu judul naskah bulru mternasional (berbahasadan diedarkan secara
viternasiooal mintnal ta negara),dmetrti oteh pimpinan dan tercatat (
Menerjemahraui atau mersyadur satu judti naskal, buku yang akan diterbitkan
datamwaktu sebanyak-banyaknya 4 sernester (dssettui oleh pirnprnan dan
tercata (

Menyunting satu judul naskah buku yang akan
diterbitkan dalam waktu sebanyak- banyaknya 4
semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat

Masa
Berlaku
4
2 th

Menurrs satu judul nastrah buku yarrg alran dterbitkan dalam waktu sebanyakbanyaIaya 4 semester (disetrUi oieh pimpinan dan teicatat) ()

4

1 th

Rukti kegiatan embnnbungan
yang (1sahkan atasan
Surat T.ugas dan Sertiflkat

1 th

1 th

Buku dan Surat Tugas dr pinuptsan

Buku dan Surat Tugas dr
pimpinan

5

Sekretar Senat Unersitas

4

Surat Keputusan

5
1

Sekretar Senat Fakuttas
KetuaPrograrnStudi

4

SuratKeputusan
suratKeputusan

4
Ketiia ParUtia Ad H:, umur pana sekurang-kurangnya 1 sernester)

Surat Keputusan

Ketua Panitia tetas 1urnur panrtia sekurang-kurangnya 2 semester) untuks
2

tinqkat Unrstas sarna denqan 2 SKS
•tingkat fakutas sarna dengan 2 SKS

2

tino.kat jurusan sama dengan 1 SKS

2

Surat Keputusan

[OSEN DENGAN TIJGAS TAMBAHAN
Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentanq dosen pasal 8 ayat 3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban keija dosen denqan tuqas
tambahan sebagai pimpinan perguruan bnggi pada insbtusinya sendiri agar tetap mendapatkdn tunjangan profesi pendidik dan
tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (bga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan
sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan akbvitas tridharma perguruan bnggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah komulabf
niaksimum 16 sks.

Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewaban husus

prnf953r seperb yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berleku penugasan disajikan sebagai berikut.
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NO
1
2

NO

KEGIATAN 31DANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kera per sernester (dtrÄ phnpran
dan tercatat)
rnernbuatlrnenuiis karya penq3liian kepada rnasyarakat.

3
SKS
Mais

KEGIATAN BIDANG PENUNJANG
2

3
1

Birnbngan Akademr terhadap setiap 12 orang rnahasiswa.
2

SKS
Maks
R
1

Bimbngan dan Konseling terhadap setiap 12 orang rnahasiswa

Masa
Beiaku
1 tti
1 th

1

pirnpinan organtsasi sisiai intern

34

SuratTa pimpinan dan Bukti iaran
kegiatan
Surat Tixias pimpinan dan Bukti tuhsan

Masa
Beriaku
4
1 th
1 th

Pirnpinan Pernbinaan urrit kegiatan rnahasiswa

BUKTi

Sesuai
SK
Tugas

BUKTI
7
Etukti bimbingan
Absen rnhs birnbingan
Buktr birnbingan
Absen rnhs bimbngan
Surat Keputusan
Surat Keputusan

KEWA)IBAN KHUSUS PROFESOR
1. MENULIS BUKU
KEGIATANWAJIB

NO
1

MenuFs satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN detujui oteh pimpinan
dan tercatat

Menul satu judul naskah buku internasional (Derbahasa dan ddarkan secara
internasnaI rninimal baa negara), disetujui oteh pimpinan dan tercatat
Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitunqan pada penjelasan

2

SKS

Masaberlaku

BUKfl

3

2tti

Buku dan SuratTugas dr pimpinan

5

3 tg

Buku dan SuratTugas dr pimpinan

2. MEMBUAT KARYA IU4IAH
KEGIATAN WAJIB

\

2

SKS

Ketertibatan dalam satu judul peneiitian (termasuk membimbing penelitian untuk
di1asi dan atau ttiesis) atau pembuatan karya serii atau teknoagi (termasuk karya
pengabdian kepada rnasyarakat) yang dilakukan oteh keimpok (disetujui oteh
pimpinan dan tercatat).
Petaksanaan penelltian atau pembuatan karya seni atau telioogi rnandii termasuk
karya pengabdian kepada masyarakat (disettui oteh pimpinan dan tercatat)

Memperoleti hak paten
• Proses pengunisan pateri sederhana
• Proses pengurusan Paten biasa
•Proses penqurusan Paten irernasional (rninimal tiqa rieqara)
Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitunqan pada penje!asan

3

Masa
berlaku
2th

4

2th

Laporan peneiitian atau bulrti tain
yg relevan dan serlifflrat dari
LembagaPeneiitian atauyg
relevan

3
4
5

lth
21h
3t1i

Sertiliirat Paten
Sertifiirat Paten
Seitiflat Paten

BUKTl
Laporan penelitian, dan atau
naskah disertasi, ttiesis yg sudah
dtujUi, atau bukti lain yg retevan

3

NO
1.
2.
3.
4.
5.

-

PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

Masa Beaku

BUKTI

Rektor, Ketua Sekoiah Tinggi, Direktur
Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil direktur
Dekan, Direktur Pascasarjana
Pembantu Dekan,
Ketua Jurusan, departemen, ketua unit peiaksana teknis

Selama Menjabat
Selama Menjabat
Selama Menjabat
Selarna Menjabat
Selama Menjabat

Surat Keputusan
Surat Keputusan
Surat Keputusan
Surat Keputusan
Surat Keputusan

-7

Catatan:
• NOMENKLATUR DAPAT DISESUAIKAN DAN DISETARAKAN DGN HIRARKI PERG. TINGGI
MASING-MASING
• Biia tidak ada pelantikan atau serah terima maka sesuai dengan tanggal surat keputusan
• Pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus
profesor
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PENJELASAN RUBRIK
rjo

2

3

L3

4

KEGIATAN BIOANG PENDIOIKAN OAN PENGAJARAN

PEWELASAN

Membeti kuhati pacla tnrgkat SO dan s1 tei-tradap setiap ketompot(
dar sebary-banyalunya 40 arg mrasiswa se4ana
yaig le
i sernestei 1 jam tatap muka per rninggu ditambah 1 am kegiatan
mandiridao 1 jam kegiatan terstruktur

Keglatan membeii kuhah/tutorial
Efektrvrtas Tatap Mu!ca termasuk UTS & UAS 12 - 14 kaWseirster
Oi1ritung 100% untuk 40 rnahascswa pertarna. setebirinya uiutritung 50% setuap
rentarlg 40 malrasiswa Kata sebanyak.banyaknva berartirentang (1 - 40
- 40 rnatrasuswa-> = 100% x jmlh sks,
41-8Omatiasiswa-* 150%xnitai slcsdst
81-i2omahasawa-> 200%xndars$cs, dst

Memberikuhah pada tingkat S2 dan S3 teetradap setiap kelompok
yarg tendin dai sebaiy*-banyaknya 25 oraig majasiswa sedana
t sernester, 1 jam tatap muka pe rnunggu ditambah 1 am kegiatan
mandiridan t jam keguatan terstruklur

Pet-tirtungansepertu but 1. narnuo rentang rnahasinwa adalati 25, 1-25 = 100% x
ndaisks, setuap ketetui1ran per 1-25rnahasi5wa ditambahkan 50% ndai sks
01 - 25 rnatrasiswa = 100% x slcs : proporsionat jumlatr dosen
26- 50 rnahasuswa = 150% xslcs proporsional gumlah dosen, dst

Asstensi kuliati atau praktikum terhadap setuap kelorr.pok yarg
terdiridari sebanyak-banyaknya 25 orang matrasiswa se4ama 1
sernester. 2 jam tatap muka per minggu
u-aa pecioman Bebaa Kerja Dosen 2010

Bumbtflgafl !culuah Ker}a yang terprogram terhaclap setuap kelompok
yang terdrri dari sebanyak-baflyaknya 25 oeang rnahascswa,
tcegiatan yang setara dengan 50 gam kerja per semester

Jumlah rnahaszswa dalam Kelompot( = i - 25 matiaszswa
Pernbsnbing pee !cetornpok dihitung 100% dubagi gurnlah dosen datam ketousipok
ContohOosen X (senctrri = 1 dosen) memburrubzrg praktitnnn tarmasetutca 2 sks, sebanyak 35
ketornpok
15 mahascswa-* Nilai = 2 x 3 :i 6 sks
Bt1a 1Kelofnpok 40 oraog rnalraszswa dean 1 dosen pembumbung
ndai(150%x2stcs) 12,5s1c5
01 - 25 mahasiswa = 100% x slus dubagu proporslonsl grurnlah dosen
26 - 50 rnattasiswa = 150% x sks clibagr proporsiourat jumlatr dosen, dst
1 s!s PKL = 50 jam kerja / semester, untulc 1 - 25 rnahaszswa, = 6 harr berturutan
btsa untut( perslapan. petaksanaan & petaporan, (1 hari kerJa = 8 jam)
Musal untuk ba!mus: perialanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaarr i hari.
petaporitn 1 hSn, !snuic baksos 2 hari. 2 jam jenyihitan (ma1arn), yrumlah 50 jam.
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3. HENYEBARLUASKAN (iAGASAN
KEGIATAN WJIB
1

SKS

Masa
bertaku

3

1 tfl

Jurnalatau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah

5

2th

JurnaJatau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah

MenuirnaJ rnrah
•Diterbitkan oh Jurnal tktak terakreth1a

-

-

•Diterbitkan oli Jurnal teraiedita
•Diterbitkan oli Jurnai teaeditasJ ternasnal (datarn bahasa
itenasnaI)
2

t11

Jurnalatau surat keterangan terbit dr jurnal dan naskah

ii.

Menyarnpalkan ora niah, pernbara rnar
•Thqkatreqnaetahstitusnal (rnininurn!akultas)

3

•ThgkatnasnaI

5

•Thgkat ternasnal (degan bahasa internasnal)

lth

Naskahdansurattugas

lth

Naskahdansurattugas

2 t1i

Naskali dan surat tugas
Naskah dan surat tugas atau bukti ain yang revan

3

Merrerari petatan/penyuhihan/penataran kepada rnasyarakat

3

1 th

4

Mendihisan (rnerrbar kiaskan) ternuan kaa tektioi dan atau
ni

3

th

38

Naskah dan surat tugas atau bukti tai yarig revari

Brnbigan tess S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang
mahasiswa setarna 1 sernesier

8

Bimbrngan iiisertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 oang
mahasiswa setarna 1 semester

Sp(Spesiatis) setaradengan S2
Pembnbg utama & pembflTlbrng perryerta iiinlai sarna
Birbingan Tesis Jumlah Mahasswa Birnbrnq x l sks
Mengu Tesis Jumtah Mahasiswa U x 0,5 sks
3
Perrbirnbing utarna & pembimbing perryerta dinilai sarna.
Ntai Bimbingan Osertast Jumtah Mahasiswa Bimbigg x 1 sks
2
Ntai Menguji Orlasi Jumtah Mahasiswa uy x 0 5 sks
2
Birnbrngan penulsan laperan deskrsi diri 1-5 Oosen 1 sks
Menitai perlofolo sertiftklasi dosen setrap 1-5 dosen 1 sks
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5

Serninar yai]a terjadwal lerhadap setip kelompok yang terdiri dari
sebanyak-banyaknya 25 orang rnatiasrswa selarna 1 semester, 1
jamtatap rnuka perrninggu

Pembrrnbrngan PKL 1-25 rnahasrswa = 1 sks
Pernbimbfligan Praktek KtnlJLapanqan 1-25 rnahaswa = 1 skJsernester
DPL(Doser. Pernbirnbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa T sksisemester
Plc kegiatan akademik = 1 sks/sernesfer
SlafAlit Pnpinan fakultas 1 skssemester
Seminar rnahasrswa terstruktur dan terjadwal ilsertai bimbrgan oh dosen, bukan
sebagar bagian dari kuhahlprakninim
Sernirar posal, selnra upai srsi,, MK sernrar, sernirar hasit pertan hibat
mahasiswa, seminar Tugas Aktiir) untuk Mahasiswa bunbing tebiti dari 25 dihitung
keatannya (dianggap paralel) 1 sks
Bila semrnar dibflnbing tebiti dari 1 rlosen maka nitai total bimbingan dibagi
proposional dengan jumtah dosen datarn kelornpok

5

Birnbingan dari tugas aklrir SO dan S1 terhadap sebanyakbanyaknya 6 orang niahasswa setama 1 semester sarna dengan
1 SKS

Blta serninar adatah bagian dan perkutiahan/praktikum maka seminar tidak dihltung
sebagar kegialan tersendirl.
Birnbtigan dan tugas aknir, Termasuk SKrlpsi, sebagai pembimbing utarna dan
pembimbing penyerta dinitai sama 1 sks, berlaku bagi 1 — 6 rnahasiswa yang
dibinlbing
Untusetiap Pembimbing Skripsiffugas AktiirNitai Birr1bingan Skripst Jumt3h Matiastswa Birnbinq x 1 sks
6
Nilai Menguy Skripsi Jumlah Mahasrswa Bnb4nq x O 5 slrs
6
Menguy propesal 51 S2, 53, Kuahfikasi = 1 sks/sernesetr
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PENJELASAN

KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO
l
2

Suatu kegiatan yang setara dengan 5{t jarn kerja per semesler

Pengabdian berupa tayanan pada rnasyarakat : Pimpinan adalah Dekan, atau

(tiselujui pimpinan dan tercatat)

Kepala LPPM

rnembuaUmenuks karya pengabdian kepada rnasyarakat.

Mettuks 1 judul utuh 3 sks, direncaiiakan terb ber ISBN, ada kontrak penerbitan
dan atau sudah derbkan dan ber -ISBN
Menutis 1 judul, ada edhor )Edhor
kontbbulor (tiap kontribulor

6O% x 3 sks

1,3 slts), ttap dtapter ada

40% x 3 = 1,2 sks)

Menuhs karya pengabdlan yang dipakai sebagai Modui/Bahan Ajar oleh seorang
Dosen (Tak diterbitltan, tetapi digunakan o(ett rrtahasiswa = 2 sks/sernester)
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Io

PENJEASAN

KECtITAN BIOANG PENELITIAN
Keteriatan dalam satu judul penelttuan yarig dltatukan oleti
tiehrjmpoti (Ousetu oteh plmpoan dan tercatat)

2

Pelatisanaan penetitian rnandun (ulaniujui cleh prrupinan dan
tercatat)
Menurs satu juiui naskati t,uku yang akan diterbitkan datam waktu
sebanyak-banyaknya 4 semester (dketujuu oteh prrupinan dan
tercaat)

.•

Uniuk 1 judut penetttian yang dlter}aan oteh keiva dan anggota (beberapa doann).
ma4(a Ketna mendapat = 2 sks dan Anggota niainng-masung dinitai cama, = 1 SKS
Bu4a Ketua Penet,tian teriit>at datam 2 judul penekhan tielompok. berarti nitai = 2 x
60% x 2 sks = 2,4 sks
1 uOut penektian = 4 S4(s (Hanya Ketua, tida4( ada Anggota)
ienutis 1 iulul butui bahan aiar ututi = 3 sks, d,rencarakan tertit tier iSBN. ada
kontratiper.erbtan dan atau sudati ditertitkan dan ber -iSBN
Meiaukn 1 judi butiul ba!aaru ajar, aia editor (Editor = 60% x 3 sks = 18 sks), tiap
daapter ada 4(ontrltulor (tiap kontrtutor = 40% x 3 = 1,2 sks).
Mersitus 1 judul buku t>ahan aiar, ada eiior (Edltor = 60% x 3 s4(s = 1,8 sks),
Kontr,u1oruntuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontrlt>utor
O% x 3 1,2
sks).
Tatacarapertiilungan yang sanua ulapai dpatiai untuk t>uku internasnai dengan
penghargaala SKS utuh = 5 SKS
Menu4(s MduVDdtat/Batian Ajar oleh anorang Dosen (Tidak dierbitkan, tetapi
d19unakan oteh mahasuswa = 2 stuisel.,ter)

4

5

Menerjematatian atau rnenyadur satu judut naskah buku yang akan
cktettatkan dalan wtu set>aayati-balryaknya 4 seunester (setscJui
oteta pump,nan dan tercatat)
Meua,ainhng saiu juulut nas4(ati t,utiu yang akan diterbitkan daiam
waktusebanyak-banyaknya 4 sernester (disetu oteh pumpinan
dan tercatat)
Tugasbeiajar untuti Akta Mengajar sama dengan 6 SKS

Menterjematikan atau menyadttr 1 judui nastiah buku = 2 sks,
1 judui t>.,tiu, diterjematitian oieti tebih dan 1 orang. maka nulai diibsgl
Ket 1Edttor = 60% x 2 54(5 = 1 ,2 ckS,
Anggota = 40% x 2 = 0,8 stis)
i p.usut r,astiati yarug dusuntung = 2 sks,
i judul bu4(u, iiterjematikan oleh IebIti dari 1 orang. maka nitai diibagi
Ketuadar, Ariggota mainng-rnaaing 1 sks
Akta V su,lati t,dak ada ‚ d,ganti PEKERTI-AA
PEKERTi Tatap Mulua = 2 s4(s, Magang Dosen Muda = 3 sks
AATatap Muka = 2 sks, Mandri i = 2 Sks, Mandri ii = 2-10 54(5
Maadri 1 adalah rruenutus i Bat> Bahan Aiar 2 s4(s (Dusett oteh penyetenggara)
2 stis, (Oinetttn oteti penyeienggara)
Mancl*a2 adaiah ment.-a > l
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Pimpinan organasr sosial ntern
6
7
8

Sekretans Senat Unfrsitas
Sekretaris Senat Fakutas
Ketua Prram Studi

Ketua Panitia Ad Hoc, (urnur p2nitia sekurang-kurangnya i
semester)

t,, Ketua Panitia tetap! (umur panitra sekurang-kurangnya 2 semester)
untuk:
.tingkat Unrrsitas sama dengan2 SKS
tingkat fakutas sama dengan 2 SKS
• tingkat jurusan sarna denQan 1 SKS

Organasi sosial intern, menjadi Ketu&wak ketua, rn.al
a) Koperasifakutas, b) Dharmawanita, c) Takm Mas1
Sudah Ias
Sekretans Senat Fakitas 4 sts
Ketuadan Sekretaris Prodi (KPS) s1 S2, S3 NILAI 4 sks
Keluadan Sekretar6 Kod, Sub Prram l, 11 dan 111 4 sks
Direktur AUP : 4 sks, Wakit DirAUP 2 sks
KetuaMrnat :2sk5
Ketuadan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc: l sks, mininial 1 sernester
Panitia Reviewer RKAT Unirsitas, NILAI :
Panitia Tetaah Prodi, NILAI 1 sks
PalarnAnaktg
Ketua Panitra W6uda, NlLAl : 2 sks, Anggota: 1 strs
Ketua Panrtra KKNIBBM = 2 sts
.Ketua & Sekretaris Panitia Tetap: 2sks, Anggota: 1 sks
• Ketua & Sekredrs Panitia Tetap: 2 sks, Anggota 1 sks
• Ketua& Sekretaris 2anit1a Tetapz 2 sks, Anggota: 1 sks
• Majalah Fakutas, NILAI Ketua & Sekretaris: 2 sks, Anggota: 1 sks
• Panitia Tetap Pengembang Kurlkulum, NILAI 2 strs
• SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendran) = 2 strs
• SPM(SatuanPeniarninan Mutu)25ks
• GPM
• PanitiaAngka Kredit(PAK)2sks
• PanitianAlrreditasi

45

NO

KEGIATAN BIDANG PENUNJANG
BnNngan Akaern terhadap tiap 12 orang rnaliasiswa.

2

B1ibngan dan Konsellrig terhadapsetiap l2orang maliasiswa
Pnpan

PENJELASAN
Penaanbatasan 12 rnattasiswa, irnIah yang dnbrg ffiitung proporsnal
p12rnahasiswa1ss,
5rnahaswa=5:12x1s1s
Setiap12 rnahaswa 1 sks, rnisal seorang dosen melnbinbg 5 rnahasswa,
naanai NILAI z5/12x1 sks (Un ukstaf Bnbgan dari KonseIIng)
PeKeftigari/Pendampig keatan kernattasiswaan = 1 skkegan
Contoh Keatan Mabasswa, antara IaIr
UK!1,Ormawa (Cganasi Mahasswa),
HIrnadep(Hirnputian Mahasiswa Departernen),
BEM (Ban Eksekutlf Mahasiswa),
BLM(Badan Latif Maliasiswa.
BSO (Badan Sern onom: rnisal SKI, kelompok kan), Maja(atl Mahasiswa,
Bnbigan ra(aran Mhs, LKMM, LKfl, LKIP
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