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PENGANTAR 
 

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian 

kepada masyarakat. 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 dalam rubrik.  penghitungan beban kerja dosen. Dengan 

adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standardisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan 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) ditetapkan dengan 

surat keputusan pemimpin perguruan tinggi, dan  (3) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur 

sebagai beban dosen dalam menjalankan tri dharma  perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga. 

Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen 

tersebut maka  dibedakan penghargaan antara kinerja yang Relevan dengan ilmu keahlian dosen (R) dan yang Kurang Relevan dengan ilmu 

keahlian dosen (KR). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja ”rekam jejak (track 

record)”, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa  berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk 

dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.   Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian 

dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan. 
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Keterangan pada rubrik 

  
1.    Satu (1) SKS  setara dengan 3 jam kerja per minggu dalam satu semester atau 50 jam kerja per semester selama 1 semester atau 6 bulan atau 

setara dengan 50 jam kerja per semester (SK Dirjen Dikti 43/1983).   

2.    R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni 
 

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

R; Pada tahun 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 dipakai satu kali evaluasi. TMBP dan MKBP tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk kenaikkan 

pangkat 

4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi 
 
 
 

NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN Beban 
Tugas (SKS)

Masa 
Berlaku 

 
BUKTI 

1 2 3 4 7 
1 Memberi kuliah  pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari 

sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa  selama  1 semester, 1 jam tatap muka per
minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam. Penambahan  40 mahasiswa, 
jumlah beban ditambah 20% (0,2 sks). Perhitungan untuk setiap dosen yang 
mengajar dalam tim dihitung berdasarkan jumlah jam atau jumlah tatap muka
yang dilakukan masing-masing anggota tim. 

 

 
1 

 
1 th 

Surat Tugas dari 
Kajur/Dekan, Kontrak 
kuliah, Daftar Nilai, dan 
Presensi Mhs. 

2 Memberi kuliah  pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari 
sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa  selama  1 semester, 1 jam tatap muka per
minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri.  penambahan  25 mahasiswa, jumlah 
beban ditambah 20% (0,2 sks).  Perhitungan untuk setiap dosen yang mengajar
dalam tim dihitung berdasarkan jumlah jam atau jumlah tatap muka yang
dilakukan masing-masing anggota tim. 

 

 
1 

 
1 th 

Surat Tugas dari 
Kajur/Dekan, Kontrak 
kuliah,  Daftar Nilai, dan 
Presensi Mhs 
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3  
Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok  yang terdiri dari sebanyak- 
banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap  muka per minggu.  
penambahan  25 mahasiswa, jumlah beban ditambah 20% (0,2 sks). 
Penambahan yang tidak  merupakan perkalian genap 25 orang dihitung secara 
proporsional terhadap 25 mahasiswa. 

 
1 

 
1 th 

Surat Tugas dari 
Kajur/Dekan, Kontrak 
kuliah Kajur/Dekan, 
Daftar Nilai, dan 
Presensi Mhs 

4 Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari 
sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja  
per semester.  Untuk  setiap penambahan 25  mahasiswa, beban tugas 
ditambah 20%. Penambahan yang tidak  merupakan perkalian genap 25 
orang dihitung secara proporsional terhadap 25 mahasiswa. 

 
1 

 
1 th 

Kartu kendali 
bimbingan yang 
disahkan 
Kajur/Dekan 

5 Seminar yang terjadwal  terhadap setiap kelompok  yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25
orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka  per minggu. Untuk setiap 
penambahan 25 mahasiswa, beban tugas sks ditambah 20%.  

 
1 1 th Berita acara 

seminar yang 
disahkan 
Kajur/Dekan, 
Daftar hadir 
peserta seminar 

6 Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang  mahasiswa 
selama 1 semester  sama dengan 1 SKS. pembimbingan 1 mahasiswa program 
sarjana atau diploma berbobot 1/6 sks; 

 

 
1 1 th Kartu kendali 

bimbingan disahkan 
Kajur/Dekan 

7 Bimbingan tesis  S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 
semester. Pembimbingan 1 mahasiswa program S2 berbobot 1/3 sks. 

 

 
1 2 th Kartu kendali 

bimbingan 
yang disahkan 
Kajur/Dekan 

8 Bimbingan disertasi  S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester. 
Pembimbingan 1 mahasiswa program S3 berbobot 1/2 sks. 

 
1 

 
2 th 

Kartu kendali 
bimbingan disahkan 
Kajur 

9 Tugas belajar untuk Akta Mengajar  sama dengan 6 SKS  
6 

 
1 th 

Surat Tugas dari 
Kajur/dekan  
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10  

Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa  per semester 1 1 
th

Surat tugas dari Kajur 

11  
Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak banyaknya 4 (empat) 
Dosen 

 
1 1 

th

Surat tugas dari Kajur 

12  
Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) 
dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan 

 
2 1 

th 

Surat tugas dari Kajur dan bukti  
naskah yang pada blog 
resmi dosen ybs.dosen 

13  
Melaksanakan kegiatan detasering  dan pencakokan dosen maka sks disesuaikan 
dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan 

 
1 
th 

Surat tugas dari Kajur atau bukti  
yang relevan, Laporan dari PT 
tujuan dan Laporan kegiatan 

 
 
 
 

NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENELITIAN  DAN KARYA ILMIAH Beban 
Tugas(SKS) 

Masa 
Berlaku

 
BUKTI

1 2 3 4 7 
1 Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau 

teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan  dan tercatat) 
2  

2 th Laporan kemajuan penelitian 
disahkan oleh Kajur/Dekan 

2 Pelaksanaan penelitian atau pembuatan  karya seni atau teknologi mandiri 
(disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 

4  
2 th Laporan kemajuan penelitian 

disahkan oleh Kajur/Dekan 
3  

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

3  
2 th 

Buku yg sedang ditulis dan Surat 
Tugas dr Kajur 

 
Menulis satu judul naskah  buku internasional (berbahasa dan diedarkan 
secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan 

4  
3 th 

Buku yg sedang ditulis dan Surat 
Tugas dr Kajur 

4 Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah  buku yang  akan 
diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh 
pimpinan dan tercatat) (**) 

2  
1 th 

Buku yg sedang ditulis dan Surat 
Tugas dr Kajur 

5 Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan  dalam waktu 
sebanyak- banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) (1) 

2  
1 th Buku yg sedang ditulis dan Surat 

Tugas dr Kajur 
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6 Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma 
Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan)  dosen 

1 
 

1 th SK dan Bukti kegiatan yang disahkan 
oleh Kajur 

7 Menulis  artikel ilmiah (2)    
Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi 1 

 
1 th Naskah artikel yg akan diterbitkan atau 

surat keterangan dr jurnal  
Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi 1,5 

 
2 th Naskah artikel yg akan diterbitkan atau surat 

keterangan dr jurnal  
Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa intenasional) 2 

 
3 th Naskah artikel yang akan diterbitkan atau 

surat keterangan dr jurnal  
8 Memperoleh hak paten    

� Proses pengurusan  paten sederhana 1 1 th Surat pengajuan Paten, berkas pengajuan 
� Proses pengurusan  Paten biasa 2 2 th S u r a t  P e n g a j u a n  Paten, berkas  

pengajuan 

� Proses pengurusan  Paten internasional (minimal tiga negara) 3 3 th S u r a t  p e n g a j u a n  Paten, berkas  
pengajuan 

 
 

NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 
Beban 
Tugas 
(SKS) 

 
Masa 

Berlaku 

 
BUKTI 

1 Suatu kegiatan  yang setara dengan  50 jam kerja per semester  (disetujui 
pimpinan dan tercatat) 

1 1 th Surat Tugas Kajur a t a u  Bukti laporan 
kemajuan kegiatan 

2 membuat/menulis karya pengabdian  kepada masyarakat. 1/3 1 th Surat Tugas kajur dan naskah tulisan 
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NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENUNJANG 
Beban 
Tugas 
(SKS) 

Masa
Berlaku

 
BUK

TI 
1 2 3 4 7 
1  

Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa. 1 1 th Kartu kendali bimbingan  
 

2 Menyampaikan  orasi ilmiah, pembicara seminar    
3 � Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) 0,25 1 th 

2 th 
3 th 

Artikel yang sedang ditulis  dan surat 
tugas

4  
� Tingkat nasional 0,5 artikel  sedang ditulis  dan surat tugas 

5 � Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) 1 artikel  sedang ditulis  dan surat tugas 
6 Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)  

1 
 Surat Keputusan 

7 Ketua Panitia tetap: (umur panitia  sekurang-kurangnya 2 semester)  untuk:   
� tingkat Universitas sama dengan 2 SKS 2 Surat Keputusan 
� tingkat fakultas sama dengan 2 SKS 2 
� tingkat jurusan sama dengan 1 SKS 1 
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DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN 
 

Menurut PP RI No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan  
sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri s a m p a i  d e n g a n  t i n g k a t  j u r u s a n agar tetap mendapatkan tunjangan 
profesi pendidik dan tunjangan kehormatan  adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas 
tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah komulatif 
maksimum 16 sks. Profesor dengan tugas  tambahan sebagai pimpinan perguruan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor 
seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut. 

 

 
NO 

 
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI  (1) 

Beban Tugas 
(SKS) 

 
Masa Berlaku 

 
BUKTI 

1 2  3 4 
1 Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur 12 Selama Menjabat Surat Keputusan
2 Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil direktur 10 Selama Menjabat Surat Keputusan
3 Dekan, Direktur Pascasarjana 10 Selama Menjabat Surat Keputusan
4 Pembantu Dekan 8 Selama Menjabat Surat Keputusan
5 Ketua Lembaga 8 Selama Menjabat Surat Keputusan
6 Sekretaris Direktur Program Pascasarjana 8 Selama Menjabat Surat Keputusan
7 Sekretaris Lembaga  6 Selama Menjabat Surat Keputusan
8 Ketua Jurusan,  ketua unit pelaksana teknis 6 Selama Menjabat Surat Keputusan
9 Sekretaris Jurusan/Bagian, Sekretaris Pusat, Kepala 

Laboratorium/Studio/Bengkel 
4 Selama Menjabat Surat Keputusan

10 Sekretaris Senat Universitas, Sekretaris Senat Fakultas, Ketua 
Program Studi 

4 Selama Menjabat Surat Keputusan

 
Catatan: 
(1) NOMENKLATUR DAPAT DISESUAIKAN DAN DISETARAKAN DGN HIRARKI PERG. TINGGI MASING-MASING 
(2) Bila 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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KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR 

 
1. MENULIS BUKU 

 
NO 

 
KEGIATAN WAJIB Beban Tugas 

(SKS) 
Masa berlaku BUKTI 

 
1 

 
Menulis satu judul naskah  buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh 
pimpinan dan tercatat 

3 2 th Naskah Buku dan Surat Tugas dr 
Kajur/Dekan 

 
2 

 
Menulis satu judul naskah  buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara 
internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat 

4 3 th Naskah Buku dan Surat Tugas dr 
Kajur/dekan 

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan 
 

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH 
 KEGIATAN WAJIB Beban Tugas 

(SKS) 
Masa 

berlaku 
BUKTI 

1 Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk 
disertasi dan atau thesis)  atau pembuatan  karya  seni atau teknologi (termasuk karya 
pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh 
pimpinan dan tercatat). 

3 2 th Laporan kemajuan penelitian atau 
bukti lain yg relevan 

2 P l k liti t b t k i t t k l i di i t k 4 2 th L k j liti t3 Memperoleh hak paten    
� Proses pengurusan paten sederhana 1 1 th Surat pengajuan Paten, berkas 

pengajuan 
� Proses pengurusan  Paten biasa 2 2 th S u r a t  P e n g a j u a n  Paten, berkas  

pengajuan 

� Proses pengurusan  Paten internasional (minimal tiga negara) 3 3 th S u r a t  p e n g a j u a n  Paten, berkas  
pengajuan 

Catatan: Untuk kerja kelompok lihat perhitungan pada penjelasan 
 
 

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN 
 



Beban Kerja dosen Unila                11 

 

 KEGIATAN WAJIB Beban 
Tugas 
(SKS) 

Masa 
berlaku 

 
BUKTI 

1 Menulis artikel ilmiah    
� Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi 1 1 th Artikel  yang akan dterbitkan atau surat keterangan terbit 

dr jurnal  

� Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi 1,5 2 th Artikel yang akan dterbitkan atau surat keterangan terbit dr 
jurnal   

� Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa 
intenasional) 

2 3 th Artikel yang akan dterbitkan atau surat keterangan terbit 
dr jurnal   

2 Menyampaikan  orasi ilmiah, pembicara seminar    
� Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas) 0,25 1 th Artikel   dan surat tugas dr Kajur/Dekan 
� Tingkat nasional 0,5 1 th   Artikel   dan surat tugas dr Kajur/Dekan 
� Tingkat internasional (dengan bahasa internasional) 1 2 th Artikel  dan surat tugasdr Kajur/Dekan 

3 Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat 0,25 1 th Bahan pelatihan dan surat tugas dr Kajur/Dekan atau bukti 
lain yang  relevan 

4 Mendifusikan (menyebar luaskan) temuan karya teknologi dan 
atau seni 

0,5 1 th Temuan dan surat  tugas d r  K a j u r / Dekan  atau bukti lain 
yang  relevan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENJELASAN RUBRIK 
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NO  
KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

 
PENJELASAN

1 Memberi kuliah  pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap 
kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang 
mahasiswa selama 
1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam 
kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur 

Kegiatan: memberi kuliah/tutorial 
Efektivitas Tatap Muka tidak termasuk UTS & UAS  = 16  kali/semester 
Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 20% 
setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1 - 40 ) 
Contoh: 

  Untuk mata kuliah 2 (2-0) sks, satu dosen, jumlah mahasiswa program 
sarjana 70 orang, 16 x tatap muka, beban tugas dosen: 
            16/16 x 2 (1,2) sks = 2,4 sks  
Kalau diajar oleh 3 dosen: 4 x, 4 x, 8 x tatap muka, masing-masing 
beban tugas dosen: 
4/16 x 2(1,2) sks = 0,6 sks 
4/16 x 2(1,2) sks = 0,6 sks  
8/16 x 2(1,2) sks = 1,2 sks    

 

2 Memberi kuliah  pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap 
kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang 
mahasiswa selama 
1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam 
kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur 

Perhitungan seperti  butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x 
nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 20% nilai sks 
01 - 25 mahasiswa  = 100% x sks : proporsional jumlah  dosen 
26 – 50 mahasiswa = 120% x sks : proporsional jumlah  dosen, dst . 

Contoh:  

  Untuk mata kuliah 2 (2-0) sks, satu dosen, jumlah mahasiswa program 
S2 atau S3 40 orang, 16 x tatap muka, beban tugas dosen: 
            16/16 x 2 (1,2) sks = 2,4 sks  
Kalau diajar oleh 3 dosen: 4 x, 4 x, 8 x tatap muka, masing-masing 
beban tugas dosen: 
4/16 x 2(1,2) sks = 0,6 sks 
4/16 x 2(1,2) sks = 0,6 sks  
8/16 x 2(1,2) sks = 1,2 sks    
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3  
Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap 
kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 
orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap  
muka per minggu 

Jumlah mahasiswa  dalam kelompok  = 1 – 25 mahasiswa 
Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok 

 
Contoh: 

  PAM 211 3(2-1); 2 dosen, dosen A mengajar 4 x, memimpin praktikum 4 kali @ 2 jam;   jumlah 
mahasiswa semester itu 70. 

 Beban tugas dosen A untuk PAM 211: 
@1 sks tatap muka teori: (1 + 0,2) sks 
@1 sks praktikum:  (1 + 0,4) sks  
@Tatap muka teori:  4 /16 x 2(1,2) sks = 0,6 sks  
@Praktikum:  4/16 x 1(1,4) sks = 0,35 sks 
@Beban tugas PAM 211 dosen A: 0,95 sks    

4 Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap 
setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 
25 orang mahasiswa, 
kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja   per semester. 

1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa;  = 6 hari berturutan bisa 
untuk persiapan, pelaksanaan  & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) 
Misal untuk baksos: perjalanan  2 hari (pp), pertemuan perencanaan  1 hari, 
pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari , 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam.   
 
Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa  = 1 sks 
Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa  = 1 sks/semester 
DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa  = 1 sks/semester 
PIC kegiatan  akademik  = 1 sks/semester 
Staf Ahli Pimpinan  fakultas  = 1 sks/semester 
Contoh: 
FPA 301 (0-1) adalah kuliah kerja lapangan terintegrasi dengan 
pembimbing 4 orang untuk 80 mahasiswa: 
1 sks = 50 jam; 1 hari = efektif 5 jam/hari; 10 hari 
1 sks untuk 80 mahasiswa = (1 + 0,6) sks = 1,6 sks 
beban tugas per dosen: 1/4 x 1,6 sks = 0,4 sks. 
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5 Seminar yang terjadwal  terhadap setiap kelompok  yang 
terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa  
selama  1 semester,  1 
jam tatap muka  per minggu 

Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan 
sebagai bagian  dari kuliah/praktikum. 
Seminar proposal, seminar ujian skripsi,, MK seminar,  seminar hasil penelitian hibah 
mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa  bimbing lebih dari 25 beban 
tugas ditambah 20%.  Teknik penghitungan = untuk  
perkuliahan  

Bila seminar dibimbing  lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi 
proposional dengan jumlah  dosen dalam kelompok. 

 
Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung 
sebagai kegiatan tersendiri. 

 
6 Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak- 

banyaknya 6 orang mahasiswa  selama 1 semester 
sama dengan 1 SKS 
 
Penguji adalah penguji bukan pembimbing 

Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan 
pembimbing penyerta  dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi  6 mahasiswa yang 
dibimbing 
Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir � 
Nilai Bimbingan Skripsi  = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 sks 

6 
Nilai Menguji Skripsi  = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 0,5 sks 

6 

7 Bimbingan tesis  S2 terhadap sebanyak-
banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 
semester. 
Penguji adalah penguji bukan pembimbing 

Sp (Spesialis) setara  dengan S2. 
Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Bimbingan Tesis = Jumlah 
Mahasiswa Bimbing x 1 sks 
                     3 
Menguji Tesis  = Jumlah Mahasiswa Uji x 0,5 sks 

3 
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8 Bimbingan disertasi  S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 
orang mahasiswa selama 1 semester. 
Penguji adalah penguji bukan pembimbing 
 

Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. 
Nilai Bimbingan  Disertasi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 sks 

 
                                                                              2 
 

Nilai Menguji Disertasi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 0,5 sks 
                                                                             2 

Bimbingan penulisan  laporan  deskripsi diri 1--5 dosen  = 1 sks 
Menilai portofolio sertifiklasi dosen setiap 1--5  dosen  = 1 sks 

9 Membimbing Dosen Junior 1 sks berarti membimbing 6 dosen junior atau membimbing 1 dosen junior = 1/6 sks 

10. Bimbingan dan Konseling 1 sks berarti membimbing 12 mhs atau membimbing 1 mhs= 1/12 sks 

11. Pembinaan kemahasiswaan Sebagai Ketua pembina/wakil ketua = 1 sks per semester 
Anggota = ½ sks per semester 

12. Pimpinan organisasi (sosial) intern Sebagai ketua = 1 sks per semester 
Anggota = ½ sks per semester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beban Kerja dosen Unila                16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENELITIAN PENJELASAN 

1 Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh 
kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat) 

Untuk  1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua  dan anggota (beberapa dosen), 
maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama , = 2 sks 
 

2 Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan 
tercatat) 

1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota) 

3  
Menulis satu judul naskah  buku yang akan diterbitkan dalam 
waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan 
dan tercatat)  

 Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan  terbit ber ISBN, ada 
kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber -ISBN 
 
   
Menulis diktat kuliah berbobot 1/6 sks. 

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

Menterjemahkan atau menyadur  1 judul naskah buku = 2 sks, 
 
1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = 
60% x 2 sks = 1,2 sks, 
Anggota = 40%  x 2 = 0,8 sks). 

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

1 judul naskah yang disunting  = 2 sks, 
1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan 
Anggota masing-masing 1 sks 
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6  
Tugas belajar untuk Akta Mengajar  sama dengan 6 SKS 

Beban tugas mengikuti sampai dengan lulus Pekerti sebesar 3 sks 
dan/atau Applied Approach     6 sks. 
 
Beban tugas untuk kursus-kursus dihitung 1 sks per bulan kegiatan (1 
bulan = 25 hari kerja). 

7  
Menulis artikel untuk jurnal 

1 sks per untuk jurnal tidak terakreditas 
1,5 sks untuk jurnal terakreditasi 
2 sks untuk jurnal internasional 

 
 
 

37 
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NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENJELASAN 

1 Suatu kegiatan   yang  setara  dengan 50 jam  kerja per semester 
untuk 1 SKS (disetujui pimpinan dan tercatat) 

Satu SKS untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat berarti 50 jam kerja 
selama 1 semester. 
 

 Beban tugas untuk kegiatan yang kurang atau lebih dari 50 jam  kerja per
semester dihitung secara proporsional terhadap 50 jam.  Misal, kegiatan
dilakukan selama 5 jam maka SKS= 5/50 x 1 SKS =0,1 SKS 

 
2 membuat/menulis karya pengabdian  kepada masyarakat. Perhitungan sama dengan menulis buku. 

 
 
 
 

NO 
 

KEGIATAN BIDANG PENUNJANG PENJELASAN 

1 Membimbing dosen junior 1 sks berarti membimbing 6 dosen junior atau membimbing satu dosen junior 
dengan beban l/6 sks per semester. 

2  
Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa. Perwalian, batasan 12 mahasiswa per semester , jumlah yang dibimbing dihitung 

proporsional 
 
Membimbing 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks 

3  
Bimbingan dan Konseling terhadap  setiap 12 orang mahasiswa Setiap 12 mahasiswa = 1 sks per semester , misal seorang dosen membimbing  

5 mahasiswa, maka nilai NILAI = 5/12 x 1 sks (Untuk staf Bimbingan dan 
Konseling) 
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4  
Pimpinan Pembinaan  unit kegiatan mahasiswa Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan  kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan/ 

Semester. 
  Anggota mempunyai beban tugas 1/2 sks per semester. 

 
Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), 
Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), 
BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok 
kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP 

5 Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya  1 
semester) 

Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 sks, minimal  1 semester 
Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 sks 
Panitia Telaah Prodi, NILAI  = 1 sks 
Panitia lain � Analog 

9 Ketua Panitia tetap: (umur panitia  sekurang-kurangnya 2 semester) 
untuk: 

Ketua Panitia Wisuda,  NILAI = 2 sks, Anggota = 1 sks 
Ketua Panitia KKN/BBM   = 2 sks 

� tingkat Universitas sama dengan 2 SKS � Ketua & Sekretaris  Panitia Tetap = 2 sks, Anggota   = 1 sks 
� Majalah Fakultas,  NILAI Ketua & Sekretaris = 2 sks, Anggota = 1 sks 
� Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 sks 
� SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks 

� SPM (Satuan Penjaminan  Mutu) = 2 sks 
�Panitia Angka  Kredit (PAK) = 2 sks 
�Panitian Akreditasi  
 

� tingkat fakultas sama dengan 2 SKS 
� tingkat jurusan sama dengan 1 SKS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


