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*Be an Natau
Beban Kerja Disederhiiiakan

Ol€h : Yeti

Lata r Bela kanS

Dosenadalah s.lah satu profesiterhormat di Negaf? Indonesia.
Hal iniberkaitan dengan tugasnya yant multa yaitu mencetak
generasi penerus yang berint€l€ktual tinSAi, berwawasan
rlobal sena berakhlakul karimah, selarar denran visi tAtN
syekh Nurjaricirebon. Hal ini sesoai denSan bunyipas.t45 UU
No.14Tahun 2005 tentanscurudan Dosen bahwa Dosenwajib
memiliki kualifik.si akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,
sehat lasrnani dan.ohani, dan memenuhi kuatifikasi liinyang
dipeEyaratkan s.tuan Pendidikan tin88i tempat bertusas,
seda memiliki kemampuan untuk mewuiudkan tujuan
Pendidikan nasional.

Seperti yang diamanatkan oleh peraturan Mendiknas
Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 rentang
sertifikasi Pendidik untuk Dos€n; maka seiak rahun 2009,
dosen mendapatk.n tunjan8an profesi metatui prorram
senifikasi dos€ n. Se bag.i sya rat pencai€ n tu nja nSan tersebur,
dosen te15€rtifika si wajib melaporka n EebanKerja Dosen (BKD)
yant berisi lapo.an kerja dos€n sebatai taporan tuAas
utamanya yaatu meliputi Tri Dh.rma perguruan TinSgi yakni
bidanr pendidikan dan penrajaran, penelitian dan karva
,lmrah, dan pengabdrrn, se.ta sebatai tapo€n tutaspenunjant
yaitu bidanS penunjanS di setiap akhir semester. Tugas
penunjanS adalah t'rgas tambahan dosen yang ditakukan baik
didalam maupundi luar innitusitempattuSasdosen.

S.at melaporkan BKo, dosen harus memenuhi beban k€rja
minimal 12sksdisertai bukti penurasan dan bukti kinerja yang
lengkap. Sidant pendidikan dan pen8ajaGn, se(a penettian
minimal9 sks, sedanakan bidanr pengabdian dan penunjang
minimal 3 sk, dimana bidang penelitaan tidak boleh kosons.
Sedantkan dosendentan tu8.s tambahan, mak s€tainbidang
penelitian yary boleh kosons, jusa bidans penSabdian boteh
kosons.

Eagaimana cara menilai masing-masing komponen bid.ng
ters€bul dan bukri apa yan8 harus ditampirkan, tentunya
memerlukan pedoman penilaian 8KD yant digunakan sebaSai
panduanasesorinternal BKOdalam menitai kineria dosen.

fugas Utame dan Penuniant Oos€n

Nurizzati

Adapun tuaas bidanS pendidikan dan peBajardn dapat
dil.kukan dosen denAan bentuk k€aiatan s€bata i b€rikut :

a. M€laksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbin&
menSuli; serta menyelenggarakan k€giatan pendidikan di
laboratorium, praktek ke8uruan, praktek
bengkeUstudio/teknolosi penSajaran;

b. Membim bint se m inar p.oposa I ma hisiswa;

c. Membimbinr kuliah ker,. lapangan ((KL), prahet
pengalaman lapangan (PPL), kutiah kerja nyata (KKN), atau
prakte k profesi la in nya;

d. Membimbing tugas akhir pen€litian mahasrswa rermasu(
m€mbambin8 pembuatan

.. lapomn hasil penelitian akhir;

e. Mengemba nska n proSra m pe rku liahan;

t MenrembanSkan bahan penraiaran;

I. Membimbinrdosen !"nglebih rendah jabatannya;

h. Melaksanakan kegiatan sabbatical teive, dan
pencantl(okandos€n;

i. Membina kegiatan mahasiswa di bidang .kademik drn
xemanasrswaan;

j. M enyampaika n orasi ilmia h pada perauruan r'nrrr;

k. Mela kukan keSi.ta n pengemba nta n d iri untu k pen inSkata n

Tuea! penelitian dan pensembangan ilmu yanSwajib ditakukan
dos€ n dal.m bentuk keSiata n sebaga ima na berjkut :

a. Menghasilkan karya penelitian;

b. M€nerje mahka n/me.yad ur buku ilm iah;

c. Mentedit/menyuntingkrrya ilmiah;

f Membuat lancangan, karya tek.otogr, dan brya senr;

g. Memperolehhakpaten.
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Tu&s penrabdian wajib dilakukan dosen
legiata n se bata ima na berikut:

a. Mend ud u ki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/
p€jabat negara yan€ harus dibebaskan dari jabatan

b. Mel.ksanakan pengembangan hasil pendidikan dan
penelitian yang da pat d ima nfaat kan oleh masya ra kat;

c. Memberi latjhan/penatar3n/penyuluhan/celamah kepada

d. Memberi pelayanan se.a.a langsunt kepada masyaGkat
atau keSiatan lain yang menunjant pelaksanaan tuAas
umum P€merintahdan pembangunan;

e. Membuat/menuliskary. pengabdian kepada masyarakat;

Tugas penunjang Trldharma perguruan tlnggi berupa :

a. Menjadi anBsota orranisasi profesi/orsanisasi
masy" ra kat/orta n isasi kearamaa n;

b. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar;

c- Menjadi a.ggota dalam suatu panitia/badan pada
perguruantinSSi;

d. Menjadianssotapanitia/b.danpadalembaSapemerintah;

e. Mewakili persuruan tinrri/lembag. penerintah duduk
dalam panitiaantar lembata;

t N4enjadi anggota delesasi nasional dalam pert€muan

€. Menjad i peserta a ktif dala m perte mu.n ilmia h;

h. Mendapatkantanda jasa/penghargaan,

i. Menulis buku pelajaran SMTA k€ bawah yanr diterbitkan

j. Memp unya i p resta sid i bida ns o lah rasalkesenia n/sosia l;

k. Keansrotaan dalam penilaian jabatan akademik;

L Assesor internal/ p€nilai BKD.

Komponen penilaian dan Bukti Pendukung

Setiap kegiatan dari tugas utama dan penunjang dosen

memiliki skor masing'masjnt berd.salkan ketehtu€n yang

berlaku. Berdasarkan 5X Dirjenpendis nomor486Ttahun 2016
tentanC pencabutan keputusan Dirjenpendis no
Dl.I/OIUV/1591.A/2011 tentanr B€ban kerja dosen dan
eva luasi pe laksa naa n tridharma pergurua n tinggi bagi dosen d i

linSkunsan PecuruanTinggiASam. lslam (PTAI) m.ka masing-

masing per3Uruan tinggi memiliki hak untuk menyusun
pedoman B(D sebaSai atu6n dalam penilaian 8(D ba8i
perguruan tinggitersebut. Diharapkan revisi p€doman BKD ini
adalah oedoman Beban Keria Disederhanakan dimana
pedoman ini akan memudahkan dos€n untuk m€m€nuhinya
sehingg. pencai.an sertifikari berjalan lancar dan dosen

menjadi lebih sejahtera.

Pida bidans pensajaran yaitu keriatan melaksanakan
perkuliahan, dihitunr 100% dari jumlah sks untuk 40
mahasiswa perta ma tingkat D 3/S1, s€l€bihnya dihitunC 50%

setiap rentang 40 mahasiswa. Sedanrkan tinrkat S2lS3,

dihitung 100% dari jumlahsksuntuk25mahasiswa pertama,

selebihnya dihitunS 50% setiap rentang 25 mahasiswa.

Perhitungan sk.s ini lebih mudah dipenuhijika dibandinskan
dentan perhitungan berbasis PAK dimana 10 sks pertama
dihitunc 0,5 bagi asisten a hli, 2 sks berikutnya 0,25;sedanskan
bari l€ kto r/lektor kepa la ada lah 10 sks pertama dihitng 1sks, 2
sks berikutnya 0,5. Eukti kineria yanr dilaporkan adalah SK

mentajar, RPS/ handout, presensidosen dan mahasiswa, serta

nilai. Berdasarkan hasil rapat revisi pedoman BKD ditetapkan
bahwa perhitunsan sks berdas.rkan jumlah mahasiswa,

sedanskan handout merupakan komponen pensembanran

Pada komponen k€siatan bimbinsan, p€nrujian dan kesiatan
lainnya di bidang pengabdian maupun penunjang, maka bukti
kinerja menjadi lebih fleksibel denFn melampirkan suGt
keterdngan atau apa pun yanng sekiranya dapat m€nunjukkan
h. sil d. ri ke8i.ta n te rsebut-

Pada bidanr penelitian dan karY3 ilmiah, maka buhi kinerja
dari kegiatan lni adalah cukup densan menuliskan url buku,
jurnal, atau prosidins, bariyanr sudahon line. sedanskan bagi
yang masih manual, danilaidensan melamp,rkan cover, daftar
isi, no l55N/lSBN, abstrakatau isitulisannnva serta retureirsi.

Jad i, d. pat dalimpulka n bahwa densan ada.ya SK Dirjenpendis
nomor 4867 tahun 2016, maka masinS-masing pergur'ran
tinssi dapat m€revlsi pedoman BXD yanr lebih fleksibel
disesuaik n dengan kondbi dan kemampuan dosen masing-

masing tanpa menaabalka6 mutu p€ndidikan.
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