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SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12/E/KPT/2021
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
Menimbang

a. bahwa dalam rangka memberikan panduan bagi perguruan
tinggi untuk pelaksanaan dan penilaian atas beban kerja
dosen,

perlu

disusun

suatu

pedoman

yang

dapat

memberikan keseragaman dalam pelaksanaan beban kerja
dosen;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan tentang Pedoman Operasional Behan Kerja
Dasen;
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5007);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan

Pendidikan

Tinggi

dan

Pengelolaan

Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan

Presiden

Nomor

82

Tahun

2019

tentang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
6. Keputusan Presiden Nomor 118/TPA Tahun 2020 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan
Pimpinan

Tinggi

Madya

di

Lingkungan

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan

dan

Kebudayaan

(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah
diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45
Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan

dan

Kebudayaan

(Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA DOSEN.

KESATU

Menetapkan pedoman operasional beban kerja dosen yang
selanjutnya disebut PO BKD sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Direktur Jenderal ini.
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Pedoman Operasional BKD sebagaimana dimaksud dalam

KEDUA

Diklum KESATU menjadi acuan bagi perguruan linggi dalam
melaksanakan beban kerja dosen di lingkungannya .
Pada saat Keputusan Direktur J e nderal ini mulai berlaku,

KETIGA

pedoman beban kerj a dosen yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Pendidik a n Tinggi

sebelum

Keputusan

Direktur

Jenderal in i ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.
KEEMPAT

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Diletapkan di Jakarta
pa da tanggal 18 J anu a ri 2021

DIREKTUR JENDERAL PEN DIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,
TIO .

NIZAM
NIP 196 107061987101001
~- •lL""...,ai d en ga n aslinya

----

ktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
~ ;,JJ,/1\nd idikan d a n Kebudayaan,
{
I

I
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SALINAN
LAMPIRAN
DIREKTUR
JENDERAL
KEPUTUSAN
TINGGI
KEMENTERIAN
PEND ID IKAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 12/E/KPT/2021
TENTANG
PEDOMAN OPERASIONAL BEBAN KERJA
DOSEN

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dasen merupakan komponen terpenting dalam penyelenggaraan satuan
pendidikan tinggi. Hal itu karena dosen memiliki kedudukan strategis sebagai
pendidik profesional dan ilmuwan. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) memberikan penjelasan bahwa
dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan,
mengembangkan,
dan
menyebarluaskan
ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.
Dasen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat
pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:
1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan
mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
Dasen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta
menyebarluaskannya.
Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana dinyatakan di atas merupakan beban
kerja dosen (BKD). Pasal 72 UU Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD
mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan
proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan
melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan
pengabdian kepada masyarakat. BKD tersebut sekurang-kurangnya sepadan
dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16
(enam belas) satuan kredit semester (sks). Selanjutnya undang-undang tersebut
mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap
satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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Implementasi atas ketentuan Pasal 72 UU Guru dan Dosen oleh satuan
pendidikan tinggi, pada kenyataannya ditafsirkan dan diterapkan secara
berbeda-beda. Hal ini berdampak terhadap iklim pengembangan dosen yang
kurang optimal sebagai pendidik profesional dan ilmuwan.
Sehubungan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mempunyai tugas dan fungsi
membina dan menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi,
berupaya menata penyelenggaraan BKD dalam bentuk PO BKD. PO BKD ini
berfungsi sebagai pedoman operasional satuan pendidikan tinggi dalam
menyelenggarakan BKD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
PO BKD ini bertujuan untuk:
a. memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD kepada satuan
pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;
b. menjamin mutu penyelenggaraan satuan pendidikan tinggi dalam
pelaksanaan BKD;
c. meningkatkan akuntabilitas dosen dalam melaksanakan tugas dan
kewajiban, serta menyusun laporan BKD secara benar;
d. meningkatkan kinerja asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring
laporan BKD secara tepat dan bertanggungjawab;
e. meningkatkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier
dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
f. memberikan dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen,
tunjangan kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan
lainnya.
2. Manfaat
PO BKD ini memiliki manfaat:
a. memudahkan pengelola satuan pendidikan tinggi dalam menyelenggarakan
BKD secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
b. menjamin mutu penyelenggaraan BKD pada satuan pendidikan tinggi;
c. memudahkan dosen dalam melaksanakan dan menyusun laporan BKD
secara akuntabel;
d. memudahkan asesor dalam melakukan evaluasi dan monitoring laporan
BKD secara tepat dan bertanggung jawab;
e. memudahkan kinerja satuan pendidikan tinggi dalam membina karier dosen
sebagai pendidik profesional dan ilmuwan secara berkelanjutan; dan
f. menjadi dasar pertimbangan pemberian tunjangan profesi dosen, tunjangan
kehormatan profesor, tunjangan kemaslahatan, dan tunjangan lainnya.
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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 yang menjadi beban dosen tersebut terdiri
atas melaksanakan 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 Dasen
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 profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Guru dan Dasen).
2. Dasen
sebagai
anggota
Sivitas
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/UU Pendidikan Tinggi).
3. Dasen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang
Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian
ilmiah serta menyebarluaskannya (Pasal 12 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi).
4. Beban kerja dosen mencakup tugas pokok yaitu merencanakan
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi
pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan
melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta melakukan tugas
tambahan (Pasal 72 ayat (1) UU Guru dan Dasen).
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 Dasen).
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 Nomor3 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, skripsi, tesis, disertasi, a tau karya
desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh)
mahasiswa (Pasal 30 ayat (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020).
9. Beban kerja Dasen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta
nisbah Dasen dan mahasiswa (Pasal 30 ayat (4) Permendikbud Nomor 3
Tahun 2020).
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10. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan
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 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; dan
b. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan
melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
penugasan atau melalui lembaga lain;
c. Dasen 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 profesor yang memenuhi
persyaratan: (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009)
a. memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi 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 Dasen
Kewajiban dosen diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut.
1. Dasen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat
pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang
dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki
kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 45 UU
Guru dan Dasen).
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 Dasen).
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3.
4.

5.

6.

Profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta
menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Pasal 49
ayat (2) UU Guru dan Dosen).
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 sivitas akademika
(Pasal 12 ayat (3) UU Pendidikan Tinggi).
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
internasional, paten, atau karya seni monumental/ desain monumental;
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (Pasal 4 Permenristekdikti Nomor 20
Tahun 2017).
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. Behan Kerja Dosen
BKD adalah laporan kinerja dosen yang mencakup komponen melaksanakan
pendidikan, melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian 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 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Pasal 8 menjelaskan rincian kegiatan
tridharma perguruan tinggidan Pasal 7 huruf f menjelaskan kegiatan
penunjang) serta Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit.
l.Subunsur melaksanakan Pendidikan terdiri dari kegiatan:
A. Pendidikan (2 komponen)
1) mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar dan ijazah; dan
2) mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan (latihan dasar) golongan
III.

B. Pelaksanaan pendidikan (14 komponen)
1) melaksanakan perkuliahan (pengajaran, tutorial, tatap muka,
dan/atau daring) dalam rangka melaksanakan metode pembelajaran
student centered learning (seperti problem based learning atau project
basedleaming),
membimbing/ menguji
dalam
menghasilkan
disertasi/tesis/skripsi/tugas
akhir,
serta
menyelenggarakan
pendidikan di laboratorium/praktik keguruan/bengkel/ studio/kebun
percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka
dan/atau daring);
2) membimbing seminar mahasiswa;
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3) membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja
lapangan: termasuk didalamnya 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;
6) membina
kegiatan
mahasiswa
di
bidang
akademik
dan
kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing
mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa
mengikuti kompetisi bidang akademik dan kemahasiswaan;
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 kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman
pemagangan/ pedoman pembelajaran.
9) menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi;
10) menduduki jabatan pimpinan 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
sesuai kebijakan kementerian; dan
14) Melaksanakan
pengembangan
diri
untuk
meningkatkan
kompetensi/ memperoleh sertifikasi profesi.
2. Subunsur melaksanakan Penelitian (C) terdiri dari kegiatan (9 Komponen):
1) menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya;
2) hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan;
3) hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk
penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak
dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara
melembaga;
4) menerjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan (ber ISBN);
5) mengedit/menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan
(ber ISBN);
6) membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang
terdaftar di HaKI secara nasional atau internasional;
7) menghasilkan karya inovatif/karya teknologi/teknologi tepat guna/karya
desain/karya
senitidak
dipatenkan/tidak
terdaftar
HaKI/tidak
dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/ berdampak pada
kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing
bangsa.
8) menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk
arahan/ kertas kebijakan (policy brief/policy paper), naskah akademik,
model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi
terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan; dan
9) membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan
dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah
dipresentasikan pada forum yang teragenda.
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3. Subunsur melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (D) terdiri dari
kegiatan (7 Komponen):
1) mendudukijabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara
yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada
industri/organisasi yang diakui Kemendikbud;
2) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat/industri;
3) memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/pendampingan pada
masyarakat, terjadwal/ terprogram;
4) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
5) membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak
dipublikasikan;
6) hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di
sebuahjumal ilmiah/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi
tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan
pengabdian kepada masyarakat; dan
7) berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah.
4.Subunsur pelaksanaan penunjang (E) tugas tridharma (10 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 intemasional;
6) berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
7) mendapat tandajasa/penghargaan;
8) menulis buku pelajaranyang diterbitkan dan diedarkan secara
nasional;
9) mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora; dan
10) keanggotaan dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti tim beban
kerja dosen, tim penilaian angka kredit, tim sertifikasi dosen, dan
lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian.
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 perguruan tinggi penugasan dan dapat
memenuhi jumlah keseluruhan paling sedikit 3 (tiga) sks.
Tugas tambahan bagi dosen adalahjabatan 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-undangan tersendiri. Dosen dengan
tugas belajar diwajibkan melaporkan kemajuan studinya pada setiap
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semester. Laporan kemajuan studi dihargai setara dengan 12 sks.
Dosen dengan status izin belajar adalah dosen yang memiliki kewajiban
melaksanakan tri dharma PT dan unsur penunjang, serta memiliki izin
belajar. Dosen dengan status ini memiliki kewajiban melaporkan BKD
pada setiap semester.
F. Dosen Dengan Status CPNS dan PPPK
Dosen dengan status CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK
(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diwajibkan melaporkan
BKD pada setiap semester dalam rangka pembinaan sebagai pendidik
profesional dan ilmuwan. Dosen dengan status ini dan telah memenuhi
ketentuan laporan BKD, dapat dijadikan dasar pemberian gaji atau
tunjangan lainnya.
G. 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 perundanganundangan.
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.
H. 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.
I.

Dosen dengan Status Tidak Tetap
Dosen dengan status tidak tetap tidak diwajibkan melaporkan BKD.
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BAB III
PENYUSUNAN LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN
A. Penyusunan Laporan BKD
BKD terdiri dari Rencana Kinerja Dosen (RKD) dan Laporan Kinerja Dosen
(LKD).RKD disampaikan pada awal semester yang akan ditempuh dan LKD
disampaikan pada akhir semester yang sudah dijalani. BKD disusun oleh
dosen dan dilaporkan kepada Dekan (unit evaluasi) untuk dilakukan
penilaian.
Penyusunan BKD oleh dosen sebagai berikut:
1. menginput data RKD pada sistem informasi sumber daya terintegrasi
(Sister BKD) pada awal semester.
2. menginput LKD pada akhir semester yang mencakup unsur pelaksanaan
pendidikan, unsur pelaksanaan penelitian, unsur pelaksanaan
pengabdian kepada masyarakat, dan unsur pelaksanaan kegiatan
penunjang tridharma seperti lampiran Rubrik dalam Pedoman ini yang
diambil dari Sister BKD.
3. jumlah unsur pelaksanaan pendidikan dan unsur pelaksanaan
penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang
dilaksanakan di perguruan tinggi.
4. jumlah unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang
dilaporkan/diisi sks-nya dan tidak boleh kosong.
5. melaporkan jumlah kegiatan seluruh unsur tiap semester paling sedikit
12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks.
6. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan sampai dengan
program studi, melaporkan unsur pelaksanaan pendidikan paling sedikit
sepadan dengan 3 sks.
7. dosen dengan tugas tambahan, jumlah unsur pelaksanaan penelitian,
unsur pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang boleh
kosong.
8. dosen dengan tugas tambahan, melaporkan jumlah kegiatan seluruh
unsur tiap semester paling sedikit 3 sks dan paling banyak 16 sks.
9. dosen dalam hal jumlah kegiatan seluruh unsur LKD lebih dari 16 sks
dapat diperhitungkan sebagai beban lebih.
10. Seluruh unsur yang dilaporkan dilampirkan (unggah) bukti kinerjanya
(SK, surat tugas, sertifikat, artikel, dan sebagainya).
11. Format penyusunan LKD sebagaimana tercantum dalam lampiran
Pedoman ini, yang dapat dicetak dari Sister BKD.
B. Rubrik BKD
Rubrik BKD merupakan acuan yang berisikan kegiatan tri dharma PT dan
penunjang yang dilaksanakan dosen, serta besaran sks dan penjelasannya
pada setiap semester. Rubrik BKD dijadikan sebagai acuan atau dasar
untuk menyusun LKD. Selain hal tersebut rubrik BKD juga berfungsi
sebagai pedoman bagi asesor BKD dalam melaksanakan penilaian dan
pengelola dalam melakukan pelaporan.
Rubrik BKD bersifat generik, perguruan tinggi dapat menyesuaikan dan
mengembangkan sesuai dengan karakteristik program studi yang
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diselenggarakan. Rubrik BKD termuat dalam Tabel Rubrik BKD Lampiran
pedoman ini.
C. Penyusunan Laporan Kewajiban Khusus
Penyusunan 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). Prafesor harus mengahasilkan:
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,
a tau
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. Dasen harus melaporkan kewajibannya dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun sesuai dengan tabel 1.
Tabel 1. Kewajiban Khusus Dasen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala
dan Profesor
Jabatan
Dosen
Lektor
Kepala

Kewajiban Khusus
(a) paling sedikit 3
(tiga) karya ilmiah
yang diterbitkan
dalam jurnal
nasional
terakreditasi, atau

Jumlah

Keterangan

3 karya Salah satunya sebagai penulis
ilmiah utama (penulis pertama atau
penulis korespondensi)

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

Dapat sebagai penulis utama
atau pendamping
1 karya
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senimonumental/
desain monumental
Profesor

Menulis buku ajar 1 buku
atau buku teks, dan
(a) paling sedikit 3
(tiga) karya ilmiah
yang diterbitkan
dalam jurnal
internasional, atau
(b) paling sedikit 1
(satu) karya ilmiah
yang diterbitkan
dalamjumal
internasional
berepu tasi,

Dapat sebagai penulis utama
atau pendamping

3 karya Salah satunya sebagai penulis
ilmiah utama (penulis pertama atau
penulis korespondensi)
atau
Dapat sebagai penulis utama
atau pendamping
1 karya

(c) paling sedikit 1
(satu)paten

atau

(d) paling sedikit 1
(satu) karya seni
monumental/ desain
monumental

atau

1 karya

1 karya

Dapat sebagai penulis utama
atau pendamping
Dapat sebagai penulis utama
atau pendamping

Untuk dosen dengan jabatan akademik asisten ahli dan lektor berkewajiban
menulis buku ajar /buku teks atau publikasi ilmiah sebagaimana tabel
berikut ini:
Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor
Jabatan
Dosen

Kewajiban

Jumlah

Keterangan

Asisten
Ahli

Menulis buku ajar/
buku teks atau
publikasi ilmiah

1
Dapat sebagai penulis utama
buku/ atau pendamping
1 karya
ilmiah

Lektor

Menulis buku ajar/
buku teks atau
publikasi ilmiah

1
Dapat sebagai penulis utama
buku/ atau pendamping
1 karya
ilmiah
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BAB IV
EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN
A. Tujuan Evaluasi BKD
Tujuan evaluasi BKD untuk:
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. meningka tkan atmosfer akademik di perguruan tinggi; d a n
5. mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasiona l.

B. Prosedur Evaluasi
Evaluasi BKD dila kukan dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana
gam bar beriku t:
PERGURUAN TINGGI

DOSEN

Do sen Mengisi Data
Porto folio Laporan
BKD/LKD dalam
Aplikasi BKD

___,,

'-------- -►

KEME<'\""DIKBUD

Data Portofolio Dosen di
Aplikasi SISTER BKD PT

Dekan / Unit
E\·aluasi BKD di
Tic. Fak/setara :
:\1enugaskan Asesor
BKD

I

Dosen
Memperbaiki
LKD yang

™

f-

Asesor BKD Mengadakan
Penilaian, Menn-erifikasi, dan
:\1ensahkan

I

Dekan/ Pimpinan
Unit Merekap dan
:\1elaporkan Hasil
Peuilaian

I

RektorlPimpi.nan
PTtLLDlKTI :\1embuat SK
Penetapan, Merekap dan
i\,felaporkan ke Ditjen Di.kti

~

Enluasi BKD oleh
Direktorat Sumber Daya,
i-Ditjen Penclidikan
Tinggi, Kemendikbud
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Prosedur penilaian BKD sebagaimana gambar di atas dapat dijelaskan
se bagai berikut:
1. Dosen menyusun laporan BKD atau LKD pada setiap akhir semester.
LKD disusun sesuai format dan dilampirkan (unggah) bukti fisik
kegiatan pada Sister BKD. Dosen menyerahkan hasil cetak LKD dari
Sister BKD ke Jurusan/Bidang untuk diteruskan ke Fakultas/Unit
evaluasi.
2. Dekan/pimpinan unit evaluasi menugaskan asesor BKD untuk menilai.
Satu LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor. Jika hasil penilaian terdapat
selisih, Dekan/pimpinan unit evaluasi dapat menugaskan asesor ketiga.
Asesor menilai dan menverifikasi LKD serta membuat keputusan "M =
Memenuhi" a tau "TM = Tidak Memenuhi".
3. Asesor menyerahkan hasil penilaian kepada Dekan/pimpinan unit
evaluasi, menandatangani hasil penilaian, dan berita acara.
4. Dekan/pimpinan unit evaluasi mengembalikan hasil penilaian yang
"Tidak Memenuhi" kepada dosen yang bersangkutan agar
memperbaikinya.
5. Dekan/pimpinan unit evaluasi mengesahkan hasil penilaian BKD,
menyusun rekapitulasi, dan melaporkan kepada Rektor/pimpinan
satuan pendidikan tinggi.
6. Rektor/pimpinan satuan pendidikan tinggi mengesahkan rekap hasil
penilaian, menandatangani SK penetapan penilaian dan penetapan
pemberian tunjangan sertifikasi dan tunjangan kehormatan Profesor,
membuat surat pertanggungjawaban mutlak hasil evaluasi, dan
mengirimkan kepada Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kemendikbud.
C. Periode Penilaian
1. Penilaian BKD dilakukan pada setiap semester (pada akhir semester).
Selanjutnya Perguruan Tinggi yang melaksanakan BKD melaporkan
kepada Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi setiap tahun.
2. Penilaian kewajiban khusus dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali,
dimulai sejak penetapan jabatan fungsional diterbitkan, hingga tiga tahun
berikutnya secara berkelanjutan.
D. Mekanisme Penilaian
Penilaian BKD dilaksanakandengan ketentuan sebagai berikut.
1. Pimpinan

fakultas/jurusan/departemen/bagian/unit yang setara
melakukan perencanaan evaluasi BKD.
2. Asesor BKD melakukan penilaian verifikasi dan pengesahan atas evaluasi
BKD.
3. Pimpinan fakultas/jurusan/departemen/bagian/unit yang setara
merekapitulasi dan melaporkan hasil penilaian dari asesor BKD kepada
pemimpin perguruan tinggi.
4. Pemimpin PTN menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada
Direktorat Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
Pemimpin PTS menyampaikan laporan seluruh hasil BKD kepada
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LLDIKTI untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Sumber Daya
pada Direktorat J enderal Pendidikan Tinggi.

E. Asesor BKD
Asesor BKD adalab dosen yang telah memenubi kriteria dan kewenangan
melakukan penilaian BKD pada tingkat satuan perguruan tinggi. Asesor
BKD melakukan penilaian LKD berdasarkan penetapan oleb pemimpin
perguruan tinggi.
Kriteria asesor BKD sebagai berikut:
1. Dasen tetap yang masib aktif dan tercatat di PD Dikti;
2. Kualifikasi pendidikan minimal Doktor dengan jabatan minimal
Lektor atau Magister dengan jabatan minimal Lektor Kepala;
3. Memiliki Sertifikat Pendidik Dasen (SERDOS);
4. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) BKD dan
sertifikat asesor BKD yang diterbitkan oleb Direktorat Sumber Daya,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud; dan
5. Untuk memperoleb sertifikat sebagai asesor, barus lulus pelatiban
Persamaan Persepsi dan seleksi asesor BKD yang diselenggarakan
oleb Kemendikbud atau PT dengan narasumber Tim BKD Ditjen Dikti
Kemendikbud, yang ditugaskan oleb Direktur Sumber Daya, Ditjen
Dikti Kemendikbud.
Tugas asesor BKD:
1. Melakukan penilaian laporan BKD/LKD;
2. Menverifikasi data/ bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan dosen;
3. menetapkan basil penilaian dalam kategori "memenubi" (M) atau
"tidak memenubi" (TM);
4. Memberi saran/rekomendasi terbadap hasil penilaian; dan
5. Melakukan validasi hasil penilaian.

Prinsip penilaian BKD:
Asesor BKD dalam melakukan penilaian BKD bendaknya menjunjung tinggi
prinsip: (1) profesionalitas, (2) obyektivitas, (3) berkeadilan, (4) akuntabilitas,
(5) transparansi dan bersifat mendidik, dan (6) otonomi dan jaminan mutu.
Yang berarti:
a. Profesionalitas: Penilaian dilakukan oleb Dasen yang berkompeten sesuai
bidang keahliannya.
b. Obyektivitas: Penilaian dilakukan terbadap bukti-bukti yang dilaporkan
dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta dinilai dengan
kriteria penilaian yang jelas.
c. Berkeadilan: Setiap laporan diperlakukan sama dan dinilai dengan
kriteria penilaian yang sama.
d. Akuntabilitas: Pertimbangan dan basil penilaian dapat dijelaskan dan
dipertanggungjawabkan.
e. Transparansi dan Bersifat Mendidik: Proses penilaian dapat dimonitor
dan dikomunikasikan dan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip
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dalam proses pembelajaran bersama, untuk mendapatkan proses yang
lebih efektif dan lebih efisien dengan hasil yang lebih benar dan lebih baik.
f. Otonomi dan jaminan mutu: Proses penilaian dilakukan dengan
menjunjung prinsip otonomi perguruan tinggi dan bertujuan
meningkatkan mutu perguruan tinggi.
Etika Asesor BKD
Asesor BKD hendaknya menjunjung tinggi etika penilaian sebagai berikut:
1. Menaati peraturan, menjunjung tinggi prinsip penilaian, dan
melaksanakan proses penilaian dengan penuh tanggung jawab.
2. Melakukan proses penilaian secara objektif dan profesional serta
terbe bas dari konflik kepentingan (conflict of interest).
3. Tidak melakukan penilaian BKD miliknya sendiri atau bertukar ganti
sesama asesor.
4. Menolak segala macam bentuk tawaran atau imbalan yang terkait dengan
proses penilaian.
5. Menjalankan proses penilaian secara transparan dan akuntabel dengan
memberikan laporan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan penugasan kepada asesor BKD:
1. Setiap laporan BKD/LKD dinilai oleh 2 (dua) asesor BKD;

2. Setiap asesor dilarang menilai diri sendiri atau menilai asesor yang
menilainya;
3. Asesor BKD yang ditugaskan melakukan penilaian adalah asesor BKD
yang telah memenuhi persyaratan, sesuai dengan bidang ilmu atau
rumpun ilmu, memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik yang
le bih tinggi a tau paling rendah setara;
4. Dalam hal seorang dosen yang memiliki keilmuan tertentu dari suatu
fakultas/satuan pendidikan tinggi tidak memiliki asesor BKD yang
sesuai, maka dapat meminta asesor BKD dari fakultas/satuan
pendidikan tinggi lain yang sesuai dengan bidang keilmuan tersebut
melalui penugasan secara resmi oleh pimpinan.
F. 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 perundangundangan. 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. Adapun kriteria
tersebut seperti pada tabel 3.
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Tabel 3. Kriteria "M" Memenuhi Laporan BKD/LKD
No

Jenis Dosen

Unsur Kegiatan

1

Dosen

Pendidikan (A/B)

Dosen
dengan
Tugas
Tambahan

Keterangan
Tidak boleh kosong

~9 sks

Tidak boleh kosong

Pengabdian (D)

...

Tidak boleh kosong

Penunjang (E)

...

Tidak boleh kosong

JUMLAH

12-16 sks

Pendidikan (A/B)

~

Penelitian

(C)

...

Boleh kosong

Pengabdian (D)

...

Boleh kosong

Penunjang (E)

...

Boleh kosong

JUMLAH

3 -16 sks

Penelitian

2

Sks

(C)

3 sks

Tidak boleh kosong

Selain melaksanakan tridharma PT, dosen memiliki kewajiban khusus
menghasilkan Karya lntelektual yang harus dilaporkan dalam kurun waktu
3 (tiga) tahun seperti pada tabel 4.
Tabel 4. Kriteria Memenuhi Kewajiban Khusus Dosen Dalam Kurun Waktu 3
(tiga) Tahun
Jabatan
Dosen

Pemenuhan Minimal Kewajiban Khusus dalam
3 (tiga) tahun (M)
Karya Intelektual

Jumlah
Minimal

ASISTEN
AHLI

Menulis buku ajar/
buku teks atau
pu blikasi ilmiah

1 buku/ sebagai penulis utama atau
1 karya pendamping
ilmiah

LEKTOR

Menulis buku ajar/
buku teks atau
pu blikasi ilmiah

1 buku/ sebagai penulis utama atau
1 karya pendamping
ilmiah

Kontribusi Penulis
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LEKTOR
KEPALA

(a) paling sedikit 3
(tiga) karya ilmiah
yang diterbitkan
dalam jurnal nasional
terakreditasi, atau

3 karya salah satunya sebagai penulis
utama (penulis pertama atau
ilmiah
penulis korespondensi)

sebagai penulis utama atau
pendamping

PROFESOR

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

atau

Menulis buku ajar
atau buku teks

1 buku

(a) paling sedikit 3
(tiga) karya ilmiah
yang diterbitkan
dalam jurnal
intemasional, atau

3 karya salah satunya sebagai penulis
utama (penulis pertama atau
ilmiah
penulis korespondensi)

(b) paling sedikit 1
(satu) karya ilmiah
yang diterbitkan
dalam jurnal
intemasional
bereputasi, paten,
atau karya seni
monumental/ desain
monumental

atau

1 karya

sebagai penulis utama atau
pendamping

sebagai penulis utama atau
pendamping

1 karya

G. Pelaporan Hasil Penilaian
Setelah dilakukan penilaian BKD pada tingkat fakultas/setara, maka
Pimpinan fakultas/program studi/unit yang setara berkewajiban
melaporkan rekapitulasi hasil penilaian kepada pemimpin perguruan tinggi.
Laporan rekapitulasi hasil penilaian ini selanjutnya dijadikan bahan untuk
menetapkan keputusan (SK) mengenai hasil penilaian dan pembayaran gaji,
tunjangan sertifikasi do sen, dan tunjangan kehormatan Profesor, serta
maslahat lainnya.
Pemimpin perguruan tinggi/LLDIKTI selanjutnya membuat rekap hasil
evaluasi BKD seperti lampiran C dan dilaporkan kepada Direktorat Sumber
Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemendikbud.
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BABV
PENGHARGAAN DAN SANKS!
A. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen yang telah memenuhi kewajiban melaksanakan
tugas dengan status "M" (memenuhi), maka yang bersangkutan diberikan
penghargaan. Penghargaan dapat berupa pemberian tunjangan profesi,
tunjangan kehormatan bagi Profesor, atau maslahat lainnya. Besar
penghargaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.
Demikian pula bagi dosen yang telah menghasilkan karya ilmiah dengan
status "M", maka akan dibayarkan tunjangan sebagaimana di atas. Selain
hal tersebut setiap karya ilmiah yang dihasilkan dengan mencantumkan
identitas program studi, fakultas, dan universitas/perguruan tinggi serta
memberikan dampak positif bagi lembaga, maka fakultas dan universitas/
perguruan tinggi dapat memberikan penghargaan sesuai dengan
kemampuan lembaga.
Batas kepatutan dan kelayakan laporan BKD/LKD minimal 12 sks dan
maksimal 16 sks. Namun dalam kondisi nyata di perguruan tinggi, dosen
melaksanakan tugas dan kewajiban melebihi 16 sks dalam setiap semester;
maka pimpinan perguruan tinggi dapat mempertimbangkan memperoleh
penghargaan dengan pemberian pembayaran insentif tertentu dan atau
pemberian remunerasi sesuai dengan kemampuan lembaga bagi dosen yang
melaksanakan beban lebih.
B. Sanksi
Dosen yang hasil penilaian BKD nya dengan status "TM", dapat diberikan
salah satu sanksi se bagai berikut:
1. Diberikan teguran lisan untuk memperbaiki;
2. Diberikan teguran tertulis untuk memperbaiki;
3. Ditunda pemberian tunjangan sertifikasi dosen; atau
4. Ditunda pemberian tunjangan kehormatan bagi Profesor.
Dosen dengan status "TM" karena tidak/kurang mampu memenuhi
kewajiban khusus menghasilkan karya ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun, maka yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pembinaan
oleh pemimpin Perguruan Tinggi masing masing.
Pemberian sanksi sebagaimana di atas dicabut, jika yang bersangkutan
telah dinilai dengan status "M".
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BAB VI
LAYANAN APLIKASI DARING BKD
Pengelolaan layanan BKD dilakukan dengan aplikasi daring mengacu pada
PO BKD dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka
integrasi layanan sumber daya aplikasi daring yang dikembangkan dengan
sistem informasi sumber daya terintegrasi (Sister), yakni terpadu untuk
pengelolaan BKD, kenaikan pangkat/jabatan akademik, remunerasi,
sertifikasi dosen, perhitungan indeks berbasis kinerja, atau perhitungan
lainnya. Dengan demikian dosen tidak berkali-kali meng1s1 atau
memasukkan data sehingga tidak membebani administrasi dosen.
Penyediaan layanan aplikasi daring BKD yang terintegrasi dengan Sister,
memudahkan bagi dosen dapat mengakses dan mengisinya dengan mudah,
sehingga tidak direpotkan dengan urusan administrasi. Demikian pula,
layanan ini juga memudahkan bagi pimpinan perguruan tinggi/LLDIKTI
untuk membuat laporan evaluasi BKD secara cepat dan akurat.
Pedoman penggunaan layanan aplikasi daring tercantum dalam Lampiran
D.
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RUBRIKBKD
No
1
A.

B.

Unsur/
Subunsur

Kegiatan

Satuan Hasil

SKS
Persemester

Bukti

Penjelasan

2

3

4

5

6

7

Pendidikan
1.

Pendidikan Formal

Doktor

ljazah/ Surat
Keterangan
kemajuan studi

12

2.

Melaksanakan
Pelatihan Dasar

Pelatihan Dasar (Prajabatan)
golongan III

Setiap Sertifikat

2

melaksanakan perkuliahan
(pengajaran, tutorial, tatap
muka, dan/ atau daring)
dalam rangka melaksanakan
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/ ke bun

Tiap sks
persemester

1

Ijazah/Surat
Keterangan kemajuan
studi /Laporan Hasil
Studi (LHS) dari
pejabat tempat studi
Sertifikat

Surat Keterangan kemajuan studi memuat
mata kuliah yang ditempuh/riset yang
dilakukan. Dibuat setiap semester. Laporan ini
sebagai pengganti pelaksanaan tri dharma dan
penunjang.

SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT,
presensi, learning
analytic/ log activity,
dan nilai akhir

Nilai sks= jumlah pertemuan rill, dibagi 16,
dikali be ban sks mata kuliah. Dihitung setiap
rombel (rombongan belajar).
Perkuliahan secara daring, nilai sks= jumlah
layanan online riil, dibagi 16, dikali beban sks
mata kuliah. Total perkuliahan daring
memenuhi 50% dari seluruh pertemuan
perkuliahan.
Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus,
seperti bidang kedokteran, seni, desain, dst
dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan
ketentuan.
Pola pembelajaran yang diutamakan adalah
project based learning/ case base method

Pelaksanaan Pendidikan
1.

Melaksanakan
perkuliahan
(tutorial, tatap
muka, dan/atau
daring)dan
membimbing,
menguji, serta
menyelenggarakan
pendidikan di
laboratorium/
praktik keguruan/
bengkel/
studio /kebun
percobaan/ teknologi
pengajaran dan
praktek lapangan
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(tatap muka
dan/atau daring)

2.

Membimbing
seminar

percobaan/ teknologi
pengajaran dan praktek
lapangan (tatap muka
dan/ atau daring)
1.
Melakukan pengajaran
untuk peserta
pendidikan dokter
melalui tindakan medik
spesialistik
2. Melakukanpengajaran
Konsultasi spesialis
kepada peserta
pendidikan dokter,
melakukan pemeriksaan
luar dengan
pembimbingan terbadap
peserta pendidikan
dokter
3. Melakukanpemeriksaan
dalam dengan
pembimbingan terbadap
peserta pendidikan
dokter
4.
Menjadi saksi ahli
dengan pembimbingan
terbadap peserta
pendidikan dokter
Membimbing mahasiswa
seminar

3.

Membimbing KKN,
Praktik Kerja Nyata,
Praktik Kerja

Membimbing Kuliah Kerja
Nyata, Praktek Kerja Nyata,
Praktek Kerja Lapangan,

Kegiatan
pelaksanaan
pendidikan untuk
pendidikan dokter
klinis (maks 11 sks)

4

SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT, bukti
kinerja

2

SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT, bukti
kinerja

3

SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT, bukti
kinerja

1

Surat keputusan/
surat tugas/bukti basil
sidang/bukti basil
penilaian
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT/ surat
tugas pimpinan PT
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT

Tiap semester

1

Tiap semester

2

Tidak dibatasi jumlah mahasiswa

Membimbing KKN, PKL dengan SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT
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4.

Lapangan: termasuk
didalamnya
membimbing
pelatihan militer
mahasiswa,
pertukaran pelajar,
magang, kuliah
berbasis penelitian,
wirausaha, dan
bentuk lain
pengabdian
mahasiswa.
Membimbing dan
ikut membimbing
dalam menghasilkan
disertasi, tesis,
skripsidanlaporan
akhir studi yang
sesuai dengan
bidang tugasnya

termasuk membimbing
pelatihan militer mahasiswa,
pertukaran mahasiswa,
Magang, kuliah berbasis
penelitian,wirausaha,dan
bentuk lain pengabdian
kepada masyarakat, dan
sejenisnya

1.

2.

Pembimbing utama
a.
Disertasi

Setiap
mahasiswa

1,33

b.

Tesis

Setiap
mahasiswa

1

c.

Skripsi

Setiap
mahasiswa

0,5

d.

Laporan/ tugas
akhir studi

Setiap
mahasiswa

0,5

Setiap
mahasiswa

1

Pembimbing pendamping
a.
Disertasi

SK Pemimpin
PI'/ pimpinan PI' bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PI'/ pimpinan PI'/ bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PI'/ pimpinan PI', bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PI'/ pimpinan PI', bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.

SK Pemimpin
PI'/ pimpinan PI' bukti

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.
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5.

6.

Bertugas sebagai
penguji pada ujian
akhir / profesi
Membina kegiatan
mahasiswa di bidang
akademik dan
kemahasiswaan,
termasuk dalam
kegiatan ini adalah
membimbing
mahasiswa
menghasilkan
produk saintifik,
membimbing
mahasiswa
mengikuti kompetisi
di bidang akademik
dan kemahasiswaan

b.

Tesis

Setiap
mahasiswa

0.75

c.

Skripsi

Setiap
mahasiswa

0,25

d.

Laporan akhir
studi

Setiap
mahasiswa

0,25

Setiap
mahasiswa
Setiap
mahasiswa
Setiap semester

0,5

Intemasional

10

Nasional

5

Intemasional

10

Nasional

5

1.

Ketua Penguji

2.

Anggota Penguji

1.

Melakukan pembinaan
kegiatan mahasiswa di
bidang akademik (PA)
dan kemahasiswaan
(BEM, Maperwa, dan
lain-lain)
Membimbing mahasiswa
menghasilkan produk
saintifik bereputasi dan
mendapatpengakuan
tingkat

2.

3.

Membimbing mahasiswa
mengikuti kompetisi
dibidang akademik dan

0,25
2

bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT, bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT, bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PT/pimpinan PT, bukti
bimbingan atau
logbook bimbingan
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT
SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT

Output produk dan
bukti pengakuan peer

Piagam, Medali/ Piala
kejuaraan/ kompetisi

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan.

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang
dibimbing pada semester berjalan

Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.
Dihitung darijumlah mahasiswa yang diuji.
Tidak dibatasi jumlah mahasiswa
Keterangan: sks untuk 6.2 dan 6.3 merupakan
sks maksimal sehingga perolehan sks kegiatan
ditentukan oleh reputasi produk yang
dihasilkan dan prestasi yang diperoleh.
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kemahasiswaan
bereputasi dan mencapai
juara tingkat
7.

8.

Mengembangkan
program kuliah
(tatap muka/ daring)
untuk pembelajaran
di kelas/
laboratorium/
rumah sakit/studio
atau lainnya yang
setara
Mengembangkan
bahan kuliah

Melakukan kegiatan
pengembangan program
kuliah tatap muka/ daring
(RPS, perangkat
pembelajaran)

Setiap semester

0,5

Surat tugas pimpinan
Pf, bukti program
kuliah

Setiap mata kuliah/sebutan lainnya yang
setara

1.

Buku Ajar (cetak atau
elektronik)

Setiap buku

5

Tidak dibatasi jumlah buku. Karya tim, ketua
60%, anggota 40% dibagi jumlah anggota.

2.

Mengembangkan bahan
pengajaran/modul/
bahan kuliah yang
mempunyai nilai
kebaharuan/ manual/
pedoman
akademik/ pedoman
pemagangan/ pedoman
pembelajaran dalam
bentuk case
study/problem based
learning/project based
learning
Mengembangkan bahan
pengajaran/ modul/
bahan kuliah yang
mempunyai nilai

Setiap naskah

5

Cover, kata pengantar,
daftar isi buku, surat
tugaspimpinan Pf
Cover, kata pengantar,
daftar isi, surat tugas
pimpinan Pr

Setiap naskah

2

3.

Cover, kata pengantar,
daftar isi, surat tugas
pimpinan Pr

Tidak dibatasijumlah diktat/modul.
Dalam rangka penerapan Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM)

Tidak dibatasi jumlah diktat/ modul.
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9.

10.

Menyampaikan orasi
ilmiah
Menduduki jabatan
perguruan tinggi
(nama jabatan dapat
menyesuaikan
dengan struktur
OTK masing-masing
dan ditetapkan PT

kebaharuan/ manual/
pedoman
akademik/ pedoman
pemagangan/ pedoman
pembelajaran
Melakukan kegiatan orasi
ilmiah pada perguruan tinggi
1.
Rektor

2.

3.

4.

5.

Kepala LLDIKTI/
Direktur
Politeknik/Wakil
Rektor / Dekan/ Direktur
Pascasarjana/ Ketua
Senat Universitas
Ketua Sekolah
Tinggi/Ketua Lembaga/
Wakil Dekan/Wakil
Direktur
Pascasarjana/ Ketua
Senat Fakultas
Wakil Ketua Sekolah
Tinggi/Wakil Direktur
Politeknik/
Direktur Akademi
Wakil Direktur
Akademi/ Sekretaris
Lembaga/ Ketua
Jurusan/
Departemen/

Surattugas,naskah
orasi/ makalah
SK Menteri/SK Majelis
Wali Amanat
(MWA)/ SK Badan
Hukum Penyelenggara
PTS
SK Menteri/Pemimpin
PT/ Pimpinan PT

Kegiatan orasi ilmiah minimum di tingkat
fakultas. Tidak dibatasi jumlah orasi
Ada unsur perkuliahan pada dhanna
pendidikan sesuai II.A di PT yang
bersangkutan

4

SK Pemimpin PT/
Pimpinan PT

Ada unsur perkuliahan pada dharma
Pendidikan sesuai II.A di PT yang
bersangkutan

Setiap semester

4

SK Pemimpin
PT/ Pimpinan PT

Ada unsur perkuliahan pada dhanna
Pendidikan sesuai II.A di PT yang
bersangkutan

Setiap semester

3

SK Pemimpin
PT/ Pimpinan PT

Ada unsur perkuliahan pada dharma
Pendidikan sesuai II.A di PT yang
bersangkutan

Setiap orasi

1

Setiap semester

6

Setiap semester

5

Setiap semester

Ada unsur perkuliahan pada dharma
pendidikan sesuai II.A di PT yang
bersangkutan
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Bagian/Program studi
Kepala
Laboratorium/ Sekretaris
Jurusan/Departemen/
Bagian
Pembimbing pencangkokan

6.

11.

12.

Membimbing dosen
yang lebih rendah
jabatannya
Melaksanakan
kegiatan Detasering
dan Pencangkokan
di luar institusi

Pembimbing reguler
1.

Detasering

3

SK Pemimpin
Pr /Pimpinan Pr

Ada unsur perkuliahan pada dharma
pendidikan sesuai II.A di Pr yang
bersangkutan

Setiap semester
setiap 1 orang
Setiap semester
setiap 1 orang

0,5

SK Pimpinan Pr, surat
tugas pimpinan Pr

Output tertulis

SKDirektur Jenderal,
surat tugas pimpinan
Pr/laporan

Output tertulis

a.

b.

Dosen berkegiatan
pada institusi Qs
100
Dasen berkegiatan
pada institusi
nasional

0,25

Setiap kegiatan

a.

2.

Dosen berkegiatan
pada institusi Qs
100
b. Dasen berkegiatan
pada institusi
nasional
Pencangkokan

Setiap semester

6

3

Setiap kegiatan

6

3
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13.

14.

Melaksanakan
kegiatan
pendampingan
mahasiswa di luar
institusi
sesuai kebijakan
kementerian

Melakukan kegiatan
pengembangan diri
untuk
meningkatkan
kompetensi/ memper
oleh sertifikasi
profesi

Pendampingan,
pembimbingan, mentoring
mahasiswa secara terstruktur
menghasilkan diantaranya:
karya inovatif, karya teknologi
yang bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat
dan industri; proyek
kewirausahaan;
starlup/usaha rintisan;
magang industri; bina desa
inovatif dan kegiatan lain
yang diakui/ ditugaskan
Kemendikbud dan
dilaksanakan secara penuh
waktu oleh dosen di luar
institusi.

Setiap semester
(bagi dosen
Lektor ke atas)

12

Setiap Semester
(bagi dosen
Asisten Ahli)

5

SK Direktur Jenderal,
surat tugas pemimpin
PT/laporan

Output/ Outcome tertulis ditetapkan Ditjen
Dikti/SK Rektor/SK Direktur.
Yang dimaksud penuh waktu adalah khusus
subunsur pelaksanaan pendidikan.

Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi
1.

Lamanya lebih dari 960
jam

Setiap sertifikat

12

2.

Lamanya 641-960 jam

Setiap sertifikat

8

3.

Lamanya 481-640 jam

Setiap sertifikat

6

4.

Lamanya 161-480 jam

Setiap sertifikat

2

Sertifikat/ Surat
Keterangan pimpinan
penyelenggara
Sertifikat/ Surat
Keterangan pimpinan
penyelenggara
Sertifikat/ Surat
Keterangan pimpinan
penyelenggara
Sertifikat/ Surat
Keterangan pimpinan
penyelenggara

sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai
reputasi dan penilaian peer
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5.

Lamanya 81-160 jam

Setiap sertifikat

1

6.

Lamanya 31-80 jam

Setiap sertifikat

0,4

7.

Lamanya 10-30 jam

Setiap sertifikat

0,15

Setiap sertifikat

10

Setiap sertifikat

6

Memperoleh sertifikasi profesi
1.
Bereputasi tingkat
lnternasional
2.
Bereputasi tingkat
Nasional

C

Sertifikat/ Surat
Keterangan piinpinan
penyelenggara
Sertifikat/Surat
Keterangan pimpinan
penyelenggara
Sertifikat/ Surat
Keterangan piinpinan
penyelenggara
Sertifikat/ Surat
Keterangan pimpinan
penyelenggara dan
pengakuan peer profesi

sks maksimum, dapat dinilai kurang sesuai
reputasi dan penilaian peer

Halaman sampul dan
bukti kinerja

Tidak dibatasi jumlah buku.
Pembagian sks tim penulis, ketua 60%,
anggota 40% dibagi jumlah anggota.
Tidak dibatasi jumlah buku.

Pelaksanaan Penelitian
1.

Menghasilkan Kacya
Ilmiah sesuai
dengan bidangnya

1.

Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan
a. Monograf atau referansi
1) Buku referensi
Setiap Buku
10

2)

b.

c.

Monograf

Setiap monograf

5

Halaman sampul dan
bukti kinerja
Hasil penelitian atau basil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis (book
chapter):
1) lnternasional
Setiap bab buku
3,75
Halaman sampul,
daftar isi, dan bukti
kinerja
2) Nasional
Setiap bab buku
2,5
Halaman sampul,
daftar isi, dan bukti
kinerja
Jurnal Ilmiah:
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1)

Artikel pada
jurnal
Internasional
Bereputasi

Setiap artikel

10

Halaman sampul,
dewan redaksi, daftar
isi, dan bukti kinerja

Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.
Karya tim. 2 orang, author 50%, corespondence
author 50%. Kacya tim 3 orang le bih, author
40%, corrauthor40%, anggota 20 % dibagi
jumlah anggota.

2)

Artikel pada
Jurnal
Internasional
terindeks pada
basis data
internasional
Artikel pada
Jurnal Nasional
Terakreditasi
Kemenristekdik
ti
Artikel pada
Jurnal Nasional

Setiap artikel

7,5

Halaman sampul,
daftar isi, dewan
redaksi, dan bukti
kinerja

Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.

Setiap artikel

6,25

Halaman sampul,
dewan redaksi, daftar
isi, dan bukti kinerja

Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.

Setiap artikel

2,5

Tidak dibatasi jumlah artikel jurnal.

Setiap artikel

2,5

Halaman sampul,
dewan redaksi, daftar
isi, dan bukti kinerja
Halaman sampul,
dewan redaksi, daftar
isi, dan bukti kinerja

3)

4)

5)

Jurnal ilmiah
yang ditulis
dalam Bahasa
Resmi PBB
namun tidak
memenuhi
syarat-syarat
sebagai jurnal
ilmiah
internasional

- 33 -

2.

Hasil penelitian atau
basil pemikiran yang
didesiminasikan

1.

2.

3.

Dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)
a.

Internasional
terindeks pada
Scimagojr dan
Scopus

Setiap artikel

7,5

b.

Internasional
terindeks Scopus,
IEEE Explore, SPIE
Internasional

Setiap artikel

6,25

a.

Internasional

Setiap poster

2,5

b.

Nasional

Setiap poster

1,25

Halaman sampul,
panitia, daftar isi, dan
bukti kinerja

Makalah ditulis dengan bahasa yang diakui
PBB (Inggris, China, Arab, Perancis, Rusia,
Spanyol).
Mencantumkan sebagai dosen PT yang
bersangkutan.
Tidak dibatasi jumlah makalah.

Halaman sampul,
panitia, daftar isi, dan
bukti kinerja
c.
Setiap artikel
3,75
Halaman sampul,
panitia, daftar isi, dan
bukti kinerja
d. Nasional
Setiap artikel
2,5
Halaman sampul,
panitia, daftar isi, dan
bukti kinerja
Disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:
Poster, panitia, daftar
isi, buku panduan

Ditulis dalam bahasa PBB, mencantumkan
sebagai dosen PT ybs.
Tidak dibatasi jumlah poster.

Poster, panitia, daftar
isi, buku panduan
Disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan:
a. Internasional
Setiap karya
1,25
Bukti
kehadiran / sertifikat,
bukti kinerja
b. Nasional
Setiap karya
0,75
Bukti
kehadiran/ sertifikat,
bukti kinerja
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4.

3.

4.

5.

6.

Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya,
a. Intemasional
Setiap karya
2,5
Halaman sampul,
panitia, daftar isi, dan
bukti kinerja
b. Nasional
Setiap karya
1,25
Halaman sampul,
panitia, daftar isi, dan
bukti kinerja
5.
Hasil
Setiap karya
0,25
Naskah terbitan, dan
penelitian/ pemikiran
identitas media massa
yang disajikan dalam
koran/ majalah
populer /umum
Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama
Setiap karya
2
Surat keterangan
industri termasuk penelitian penugasan dari
LPPM/UPPM, cover,
kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan
lembar pengesahan,
(tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan
abstrak/ ringkasan
secara melembaga
Menerjemahkan /
menyadur buku
ilmiah
Mengedit/ menyunti
ng karya ilmiah
Membuat rancangan
dan karya teknologi
yang dipatenkan
atau seni yang
terdaftar di HaKI

Diterbitkan dan diedarkan
secara nasional (Ber-ISBN)

Setiap buku

3,75

Diterbitkan dan diedarkan
secara nasional (Ber-ISBN)

Setiap buku

2,5

1.

Intemasional/ Nasional
a.

b.

Diterapkan pada
perusahaan
multinasional/ BUM
N/Nasional
Diterapkan pada
perusahaanlainnya

Setiap rancangan
20

10

surat tugas pimpinan
PT, Cover buku, kata
pengantar, daftar isi
surat tugas pimpinan
PT, Cover buku, kata
pengantar, daftar isi
Sertifikat paten,
manual paten

tetapi dimuat dalam prosiding:

Mencantumkan sebagai dosen
bersangkutan.
Tidak dibatasi jumlah artikel.

PT

yang

Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan
dan Laporan akhir, dihargai penuh.
Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti
kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS
Kinerja
Tidak dibatasi jumlah penelitian.
Tidak dibatasi jumlah buku ilmiah yang
disadur di dalam persemester
Tidak dibatasi jumlah suntingan karya ilmiah
di dalam persemester
Tidak dibatasi jumlah karya teknologi yang
dipatenkan
Paten intemasional/ nasional yang belum
diterapkan dapat diberikan sks maksimal 10
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c.

digunakan pada
UMKM/masyarakat

10

UMKM
digunakan pada
UMKM/masyarakat
Desa
2. Menghasilkan Paten
bersertifikat
internasional/ nasional
yang belum diterapkan
karya inovatif/ karya Dampak kebermanfaatan
teknologi/teknologi
pada kemajuan
tepat
guna/karya teknologi/ industri
desain/kacya
dan/masyarakat paling
senitidak
rendah tingkat nasional
dipatenkan/ tidak
terdaftar HaKI / tidak
dipu blikasikan,
tetapi diaplikasikan
pada
industri/berdampak
pada kesejahteraan
masyarakat
dan
berkontribusi pada
peningkatan
daya
saing bangsa.
d.

7.

8.

rumusan kebijakan
yang monumental
dalam bentuk
arahan/kertas
kebijakan (policy
brief/policy paperj,
naskah akademik,
model kebijakan

10

10

Setiap kacya

10

Bukti dokumentasi
media cetak/ elektronik
nasional/
internasional, produk
dan surat keterangan
dari pengguna

Tidak dibatasi jumlah karya

Kertas ke bijakan
(policy brief/policy
paperj, naskah
akademik, model
ke bijakan strategis
Kertas ke bijakan
(policy brief/policy
paperj, naskah

Tidak dibatasijumlah rumusan kebijakan

1.

Tingkat internasional

Setiap
rancangan/karya

5

2.

Tingkat nasional

Setiap
rancangan/ kacya

3,75

Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan
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9.

D

strategis atau
rekomendasi
kebijakan yang
berkontribusi
terhadap
pengembangan
kebijakan dan
pembangunan
Membuat rancangan
dan karya teknologi
yang tidak
dipatenkan
rancangan dan
karya seni
monumental yang
tidak terdaftar di
HaKI, tetapi telah
dipresentasikan
pada forum yang
teragenda

3.

Tingkat lokal

Setiap
rancangan/karya

2,5

1.

Tingkat intemasional

5

2.

Tingkat nasional

3.

Tingkat lokal

Setiap
rancangan/karya
Setiap
rancangan/karya
Setiap
rancangan/karya

3,75
2,5

akademik, model
ke bijakan strategis
Kertas kebijakan
(policy brief/policy
paper}, naskah
akademik, model
ke bijakan strategis
Sertifikat, sinopsis
rancangan
Sertifikat, sinopsis
rancangan
Sertifikat, sinopsis
rancangan

Tidak dibatasi jumlah rumusan kebijakan

Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni
Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni
Tidak dibatasi jumlah karya teknologi / seni

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
1.

Menduduki jabatan
pimpinan

Menduduki jabatan pimpinan
pada lembaga
pemerintahan/pejabat negara
yang harus dibebaskan dari
jabatan organiknya atau
bekerja pada
industri/ organisasi yang
diakui Kemendikbud

0

Pindah Tugas
Pada saat ditugaskan kembali menjadi dosen
kinerja diakui 3 - 10 SKS
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2.

Melaksanakan
pengembangan hasil
pendidikan dan
penelitian

1.

2.

3.

4.

3.

Memberi latihan/
penyuluhan/
penataran/
ceramah/
pendampingan pada
masyarakat,
terjadwal/
terprogram

1.

Setiap program
Dimanfaatkan oleh
Masyarakat
Internasional/ Industri
atau Perusahaan
Multinasional
Setiap program
Dimanfaatkan oleh
Masyarakat
Nasional/Industri atau
Perusahaan
Nasional/BUMN
Setiap program
Dimanfaatkan oleh
Masyarakat
Provinsi/Industri atau
Perusahaan
Daerah/BUMD /UMKM
Setiap program
Dimanfaatkan oleh
Masyarakat Terbatas
/Pada Industri atau
Perusahaan tertentu
Terjadwal / terprogram
a. Dalam satu semester atau lebih
Setiap program
1) Tingkat
internasional

Surat keterangan
ketua LPPM/UPPM/
pimpinan Pr, bukti
kinerja

Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian
kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada
PkM nilai sks tidak dibagi.

7,5

Surat keterangan
ketua LPPM/UPPM/
pimpinan Pr, bukti
kinerja

Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian
kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada
PkM nilai sks tidak dibagi.

5

Surat keterangan
ketua LPPM/UPPM/
pimpinan Pr, bukti
kinerja

Tidak dibatasi jumlah karya pengabdian
kepada Masyarakat (PkM). Karya tim pada
PkM nilai sks tidak dibagi.

2

Surat keterangan
ketua LPPM/UPPM/
pimpinan Pr, bukti
kinerja

Termasuk pengembangan hasil
pendidikan diterapkan pada sekolah atau
industri rumahan, dan lainya yang setara

6

Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan
Surat keterangan
dan Laporan akhir, dihargai penuh.
Ketua LPPM / UPPM/
pimpinan Pr, dan bukti Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti
kinerja
kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS
Kinerja

Setiap program
Tingkat
3
nasional
Setiap program
1
3) Tingkat lokal
Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan
1) Tingkat
Setiap program
3
internasional

2)

b.

10

Tidak dibatasi jumlah karya PKM.
Jumlah total sks kinerja Laporan kemajuan
Surat keterangan
dan Laporan akhir, dihargai penuh.
Ketua LPPM/UPPM/
pimpinan Pr, dan bukti
kinerja
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2) Tingkat
nasional
3) Tingkat lokal

Setiapprogram

1,5

Setiap program

0,5

Jika Laporan kemajuan dijadikan bukti
kinerja maka mendapatkan 50% dari SKS
Kinerja
Tidak dibatasi jumlah laporan PKM.

2.

4.

Memberi pelayanan
kepada masyarakat
atau kegiatan lain
yang menunjang
pelaksanaan tugas
umum pemerintah
dan pembangunan

1.

2.

3.

4.

Insidential
a. Internasional

Setiap program

0,75

b.

Nasional

Setiap program

0,5

c.

Provinsi / lokal

Setiap program

0,25

Berdasarkan bidang
keahlian
Berdasarkan penugasan
lembaga perguruan
tinggi
Berdasarkan
fungsi/ jabatan

Setiap program

0,375

Setiap program

0,25

Setiap program

0,125

surat tugaspimpinan
PT dan bukti kinerja

Setiap semester

0,25

Setiap karya

1

Tiap karya

2,5

Keputusan/ surat
keterangan pimpinan
PT
surat tugas pimpinan
PT, laporan yang
disahkan pimpinan,
atau tulisan di media
masa
Surat keterangan
Ketua LPPM/UPPM/

Pengurus Organisasi
Sosial Kemasyarakatan

Membuat/menulis karya
pengabdian pada masyarakat
yang tidak dipu blikasikan

5.

Membuat/menulis
karya pengabdian

6.

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dipublikasikan di sebuah berkala/jumal ilmiah
pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat

Surattugas
Menteri/ direktur
jenderal, bukti kinerja
surat tugas direktur
jenderal/ direktur,
bukti kinerja
surat tugaspemimpin
PT/ pimpinan PT
surat tugaspimpinan
PT dan bukti kinerja
surat tugaspimpinan
PT dan bukti kinerja

Kegiatan insidental, seperti menjadi
narasumber / instruktur pelatihan, workshop.

Tidak dibatasi jumlah laporan PkM

Misalnya:
Ketua RT/ Ketua RW /Pengurus Masjid, dan
kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
Tidak dibatasi jumlah laporan PkM.
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pimpinan PT, dan
bukti kinerja

guna, merupakan diseminasi dari luaran program
kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya

7.

Berperan serta aktif
dalam pengelolaan
jumal ilmiah

a.

b.

E

Editor/ dewan
penyunting/ dewan
redaksi jumal ilmiah
intemasional
Editor/ dewan
penyunting/ dewan
redaksi jumal ilmiah
nasional

Setiap semester

10

keputusan
editor/ penyunting/
dewan redaksi

Setiap semester

5

keputusan
editor/ penyunting/
dewan redaksi

Unsur Penunjang
1.

Menjadi anggota
dalam suatu
Panitia/ Badan pada
perguruan tinggi

a.

b.

Sebagai Ketua / wakil
ketua / Sekretaris
merangkap anggota
Sebagai tim perencana
kemitraan program studi
dengan mitra kelas
dunia
1) Ketua merangkap
anggota
2) Wakil Ketua
merangkap anggota
3)
Sekretaris
merangkap anggota
4) Anggota
Sebagai Ketua/wakil
ketua/ Sekretaris
merangkap anggota
sebagai tim peningkatan
mutu program studi
dengan tujuan meraih

SK Pemimpin
PT /pimpinan PT/ surat
tugas pimpinan PT

Setiap semester

6

Setiap semester

5

Setiap semester

4

Setiap semester

3

SK Pemimpin
PT/ pimpinan PT/ surat
tugas pimpinan PT

Sks maksimal.
Pemberian sks kinerja berdasarkanjumlah
terbitan per tahun dan fungsi kualitas jumal.
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c.

d.

2.

Menjadi anggota
panitia/ badan pada
lembaga pemerintah

1.

akreditasi tingkat
intemasional
1) Ketua merangkap
anggota
2) Wakil Ketua
merangkap anggota
3) Sekretaris
merangkap anggota
4) Anggota
Se bagai Ketua / wakil
ketua / Sekretaris
merangkap anggota

Se bagai anggota

Panitia Pusat
a. Ketua/ wakil ketua
b.

2.

Anggota

Panitia daerah
a. Ketua/wakil ketua
b.

Anggota

Setiap semester

6

Setiap semester

5

Setiap semester

4

Setiap semester
Setiap semester

3

Setiap semester

Setiap
kepanitiaan
Setiap
kepanitiaan
Setiap
kepanitiaan
Setiap
kepanitiaan

0,75
(Tingkat Pf)

SK Pemimpin

Contoh kegiatan:

PI'/ pimpinan PT/ surat Laboratorium/UPM/ GKM/ Pusat/Unit
tugas pimpinan PT

0,5 (Tingkat
Fak/Jur)
0,5 (Tingkat

Kegiatan / panitia dies natalis / panitia wisuda
/panitia rapat tahunan/panitia ad hoc
lainnya.

SK Pemimpin

Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester

Pr)

Pr/ pimpinan PT/ surat

0,25
(Tingkat
Fak/Jur)

tugas pimpinan PT

0,75

SK Panitia

0,5

SK Panitia

0,5

SK Panitia

0,25

SK Panitia

Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan
persemester
Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan
persemester
Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan
persemester
Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan
persemester
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3.

Menjadi anggota
organisasi profesi

1.

Tingkat Internasional
a
Pengurus

keputusan
pimpinan/kartu
organisasi
KeputusanPimpinan/ k
artu anggota

Tidak dibatasi jumlah organisasi

Tidak dibatasi jumlah organisasi

0,25

keputusanpimpinan/
kartu organisasi
keputusanpimpinan/
kartu anggota
keputusanpimpinan

Sesuai keputusan

0,75
0,5

Sesuai SK
keputusanpimpinan

Tidak dibatasi jumlah kegiatan
Tidak dibatasi jumlah kegiatan

Tingkat internasional/nasional/ regional sebagai:
a. Ketua
Setiap kegiatan
0,75

SK Panitia/ Sertifikat

SK Panitia/ Sertifikat

Pertemuan ilmiah, seperti konferensi, seminar,
diskusi ilmiah, simposium
Tidak dibatasi jumlah kegiatan
Tidak dibatasi jumlah kegiatan

SK Panitia/ Sertifikat
SK Panitia/ Sertifikat

Tidak dibatasi jumlah kegiatan
Tidak dibatasi jumlah kegiatan

SK
Penetapan/Sertifikat

Satya lencana, Bintang Jasa, Peraih nominasi,
Peraih juara

b

2.

Tingkat nasional
a
Pengurus
b

4.

Mewakili perguruan
tinggi/lembaga
pemerintah

5.

Menjadi anggota
delegasi nasional ke
pertemuan
internasional
Berperan serta aktif
dalam pertemuan
ilmiah

6.

Mendapat
penghargaan/tanda
jasa

Anggota

Mewakili perguran
tinggi/ lembaga pemerintah
duduk dalam panitia antar
lembaga
1.
Sebagai ketua delegasi
2.
Sebagai anggota delegasi

1.

2.

7.

Anggota

a.

Setiap periode
jabatan per
semester
Setiap periode
jabatan per
semester
Setiap periode
jabatan
Setiap periode
jabatan
Setiap
kepanitiaan

Setiap kegiatan
Setiap kegiatan

0,5

0,25

0,25
0,125

b. Anggota/ peserta
Setiap kegiatan
0,5
Di lingkungan perguruan tinggi sebagai
a. Ketua
Setiap kegiatan
0,5
b. Anggota/ peserta
Setiap kegiatan
0,25
Penghargaan/ tandajasa Satya Lancana Karya Satya
1. 30 (tiga puluh)
TandaJasa
3
tahun

Tidak dibatasi jumlah organisasi

Tidak dibatasi jumlah organisasi
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2.

3.

20 (dua puluh)
tahun
10 (Sepuluh) tahun

TandaJasa

2

SK
Penetapan/Sertifikat

TandaJasa

1

SK
Penetapan/ Sertifikat

b.

Memperoleh penghargaan lainnya
1. Tingkat
Setiap tanda Jasa
Intemasional

5

2.

SK
Penetapan / Sertifikat

Tingkat nasional

Setiap tanda Jasa

3

Tingkat provinsi/
lokal
Buku SLTA atau
setingkat

Setiap tanda Jasa

1

Setiap buku

5

Penghargaan merupakan prestasi dosen
menjadi pemenang/juara/ meraih sesuatu yg
unggu.L

SK
Penetapan/ Sertifikat

3.

8.

9.

Menulis buku
pelajaran SLTA ke
bawahyang
diterbitkan dan
diedarkan secara
nasional

Mempunyai prestasi
di bidang
olahraga/humaniora

a.

b.

Buku SLTP atau
setingkat

Setiap buku

5

c.

Buku SD atau setingkat

Setiap buku

5

1.

Tingkat Intemasional

Setiap
piagam/ medali

3

Setiap
piagam / medali

2

2.

Tingkat nasional

SK
Penetapan/ Sertifikat
surat tugas pimpinan
Pr, sampul, kata
pengantar, daftar isi

surat tugas pimpinan
Pr, sampul, kata
pengantar, daftar isi
surat tugas pimpinan
Pr, cover, kata
pengantar, daftar isi

SK
Penetapan/ Sertifikat/
piagam/ medali

SK
Penetapan/ Sertifikat/
piagam/ medali

Memiliki ISBN, memenuhi standar buku.
Tidak dibatasi jumlah buku persemester.

Memiliki ISBN, memenuhi standar buku.
Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
Memiliki ISBN, memenuhi standar buku.
Tidak dibatasi jumlah buku persemester.
Prestasi merupakan perolehan kegiatan
berupa piagam/medali/sertifikat yg unggu.L
Tidak dibatasi jumlah.
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3.

10.

Tingkat daerah/lokal

Keanggotaan dalam
Menjadi anggota tim penilai
tim penilai/ kegiatan jabatan akademik dosen atau
lainnya dari
tim penilai pada kegiatan/
kementerian
tim penugasan lainnya pada
Kementerian

Setiap
piagam/ medali

1

Setiap semester

0,5

SK
Penetapan/ Sertifikat/
piagam/ medali
SK pemimpin PI'/
surat tugas pimpinan
PI'

Termasuk di dalamnya penilai PAK, asesor
BKD, reviewer penelitian dan pengabdian,
penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan
sejenisnya

Ketentuan Tambahan:
Satuan pendidikan tinggi dapat menambahkan/mengurangkan kegiatan dan besaran sks sesuai dengan kekhasan masing-masing dengan
membuat suplemen khusus yang belum tercantum dalam Rubrik BKD dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi.
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NO

1

2

RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN PERTUNJUKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DI HAKI
UNSUR
SUBUNSUR
SATUAN BASIL
KEGIATAN
Pelaksanaan Sebagai Komposer/Penulis Naskah/
Satu karya
Internasional
Penelitian/ Sutradara/ Perancang/ Pencipta/ Penggubah /
Satu karya
Nasional
Karya Seni Kameramen/ Animator/ Kurator/ Editor Audio-Visual
Satu karya
Lokal
In ternasional
Sekali pentas
Sebagai Penata Artistik/Penata Musik/ Penata
Sekali pentas
Nasional
Rias/ Penata Busana/Penata Tari/Penata
Sekali pen tas
Lampu/Penata Suara/Penata
Lokal
Panggung/Illustrator Foto/Konduktor/ atau
bidang seni lainnya
Internasional
Sekali sajian
Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/
Sekali sajian
Dalang/Pemeran/Pengarah Acara
Nasional
Televisi/ Pelaksana Perancangan / Pendisplay
Sekali sajian
Lokal
Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewarta
Foto /Pembawa Acara/ Reporter /Redaktur
Pelaksana
Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel
Internasional
Setiap karya
Nasional
Setiap karya
Setiap karya
Lokal
Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen
Setiap karya
lnternasional
Setiap karya
Nasional
Setiap ka.rya
Lokal
Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi
Setiap karya
lnternasional
Setiap karya
Nasional
Setiap karya
Lokal
Pelaksanaan Sebagai Desainer Interior/ Desainer Komunikasi
Setiap karya
lnternasional
Penelitian/
Visual/Desainer Produk/Desainer Tekstil
Nasional
Setiap karya
Desain
Setiap ka.rya
Lokal

SKS
7

5
2,5
2,5
1,5
0,5
2,5
1,5
0,5

7

5
2,5
7

5
2,5
7

5
2,5
7

5
2,5
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PENJELASAN MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA SENI/DESAIN

Pertunjukan yang tidak mendapatkan HAKI dan sksnya.
1. Subunsur: sudah jelas
2. Penciptaan
Penciptaan seni adalah sebuah karya yang melahirkan karya

seni/desain baru dalam sebuah cabang seni/desain (seni pertunjukan,
seni rupa/desain, dan seni media rekam). Karya penciptaan selalu
orisinal,

konseptual

yaitu

berdasarkan

konsep

tertentu,

dan

implementatif yaitu dapat diimplementasikan ke dalam sebuah sajian
seni.
Karya-karya yang termasuk di dalam katagori ini antara lain
karya komposisi musik, karya tari, drama - pan Indonesia - maupun
drama tradisional, dan perancangan karya seni rupa/ desain. Karya
penciptaan mempunyai derajat paling tinggi di dalam karya seni.
Jenis karya ini memerlukan daya kreativitas yang sangat tinggi
untuk mewujudkan misi penting ciptaannya yang menyangkut peri
kehidupan manusia, misalnya menjawab permasalahan bangsa atau
memberi pencerahan terhadap manusia/kemanusiaan, dan hal-hal
yang setara dengan itu.
Jenis karya ini mempunyai derajat nilai pada yang tertinggi. Satuan
penilaiannya adalah sekali untuk setiap karya cipta dengan batas
kewajaran 1 (satu) karya per tahun. Kelengkapan yang diperlukan
dalam

penilaian

adalah

pertanggungjawaban

akademik

berupa

deskripsi penciptaan.

3. Konseptor
Konseptor adalah seniman yang mengimplentasikan karya cipta

secara konseptual ke dalam sebuah sajian seni.

Seniman yang

termasuk di dalam katagori konseptor antara lain: sutradara (teater),
penggubah- arranger (musik), konduktor (musik), kameramen (media
rekam), animator (film), kurator (seni rupa/desain), editor pandang
dengar - audio-visual (dalam seni media rekam).

- 46 -

Jenis kekaryaan ini mempunyai nilai tinggi sebab diperlukan
daya interpretasi yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan situasi
dan kondisi - ruang dan waktu. Batas kewajarannya adalah 1 (satu)
karya per semester.
Penilaian karya ini diberikan pada setiap kali saJ1an sen1.
Kelengkapan

yang

diperlukan

dalam

penilaian

adalah

pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi tafsir karya cipta dan
buku acara -programme note pentas - bagi seni pertunjukan - atau
katalog pameran bagi seni rupa.
4. Penata
Penata merupakan seniman yang mengatur unsur-unsur karya
seni secara runtut sehingga proses penghayatan dapat terjadi, Karya
jenis ini juga dapat dimungkinkan menambah kekuatan ekspresi
estetik. Seniman yang tergolong dalam katagori ini di antaranya
adalah penata artistik, penata rias, penata busana, penata lampu lightingman,

penata

suara,

penata

panggung,

illustrator

dan

sebagainya.
Kerumitan jenis kekaryaan ini terletak pada bagaimana mereka
menata bidangnya masing-masing berdasarkan kondisi ruang dan
waktu, agar dapat memperkuat ekspresi estetik seperti yang dituntut
oleh pencipta seni. Batas kewajarannya adalah 1 (satu)

karya per

semester.
Penilaiannya diberikan pada setiap kali sajian seni.
Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian jenis karya ini adalah
pertanggungjawaban akademik berupa deskripsi pengaturan unsurunsur karya dan buku acara - programme note pentas - bagi seni
pertunjukan atau katalog pameran bagi seni rupa.
5. Penyaji
Penyaji adalah sen1man yang melaksanakan segala macam
sajian seni di atas pentas sesuai dengan konsep ciptaan seni dengan
segala pengaturannya. Seniman yang termasuk dalam katagori ini
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antara lain pemusik, pengrawit, penari, dalang, pemeranan (seni
pertunjukan dan film), pembawa acara (seni media rekam), dan
pelaksana perancangan.
Mereka mempunyai tanggungjawab yang besar untuk dapat
mengekspresikan pelaksanaan sajian seni yang menjadi tanggung
jawahnya (tanggung jawab peran,

instrumen)

sehingga proses

penghayatan seni - kosep dan ekspresi estetik yang dikehendaki oleh
pencipta seni diperlukan

dapat berlangsung. Pelaksanaan kekaryaan ini

kemampuan

menyesuaikan

diri

tafsir,

dengan

dan

herbagai

daya
situasi.

improvisasi
Batas

guna

kewajaran

pelaksanaannya adalah 2 (dua) karya per semester.
Penilaian jenis karya ini diberikan pada setiap kali tampil.
Kelengkapan yang diperlukan dalam penilaian adalah dokumen
tampilan dan catatan program (program note).

Catatan:
Karya-karya seni yang helum termasuk dalam suhunsur 1 s.d. 4
dapat dimasukkan dalam sub unsur yang relevan.

6. Karya Sastra
Karya sastra adalah karya seni yang memenuhi kaidah
pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh
pakar sastra/ seniman serta mempunyai nilai orisinalitas. Karyakarya yang termasuk dalam katagori ini antara lain Naskah Drama,
Novel, Cerpen, dan Puisi. Batas kewajaran untuk penulisan naskah
Drama/Novel yang her ISBN adalah 1 naskah per tahun, yang tidak
ber-ISBN 1 (satu) naskah per semester; Cerpen yang ber-ISBN 1
(satu) naskah pertahun, yang tidak her-ISBN 1 (satu)

naskah per

semester; Puisi yang her-ISBN 1 (satu) naskah per tahun, yang tidak
her-ISBN 1 (satu) naskah per semester.

7. lnternasional, Nasional, dan Lokal
a. Karya Seni dikatakan hertaraf internasional bila memenuhi salah
satu persyaratan:
1) penyelenggaranya dilakukan oleh minimal 4 (empat) negara
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b.

c.

d.

e.

atau
badan
yang
sudah
mendapatkan
pengakuan
internasional.
2) peserta berasal dari minimal 4 (empat) negara atau lebih.
3) pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai
rekognisi pada tingkat internasional.
Karya Seni dikatakan bertaraf nasional bila memenuhi salah satu
persyaratan:
1) penyelenggaranya dilakukan minimal oleh 5 (lima) provinsi
atau Badan Panitia yang diberi wewenang.
2) peserta berasal minimal dari 5 provinsi.
3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyru
rekognisi pada tingkat nasional.
Karya Seni dikatakan bertaraf Lokal bila memenuhi salah satu
persyaratan:
1) penyelenggaranya dilakukan oleh suatu Panitia Daerah.
2) peserta berasal dari daerah Kabupaten/Kota.
3) Pengamatan dilakukan oleh kritikus yang mempunyai
rekognisi pada tingkat lokal.
Bila karya ini dipergelarkan secara mandiri atau kegiatan yang
serupa maka penilaian dilakukan oleh sejawat yang mempunyat
rekognisi pada tingkat internasional, nasional, maupun lokal.
Bila karya ini dipergelarkan dalam sebuah Festival atau kegiatan
yang serupa maka penilaian dilakukan oleh suatu tim juri/
pengamat yang berkompeten sesuai dengan tingkatannya
internasional, nasional, maupun lokal.
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LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)
LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) DAN PENILAIAN
SEMESTER ..... TAHUN 20 .... /20 ...
IDENTITAS

Nam.a
No. Sertifikat
Perg. Tinggi
Status*
Alam.at Per. Tinggi
Fakultas/Departemen:
Jurusan/Program studi:
Pangkat/ Gol
Tempat - Tgl Lahir
S1
S2
S3
Ilmu yang ditekuni
No.HP
(*) dipilih salah satu (DS= dosen, PR

= Professor; DT = dosen dengan tugas tambahan Rektor s/ d Kajur;

PT= Profesor dengan tugas tambahan)

I. UNSUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN
Behan Kerja

Kinerja
Asesor

No

Jenis Kegiatan

Masa Pelaksanaan Togas
Bukti Penugasan

1

2

3

Sks
4

5

Capaian

Bukti
Dokumen

%

SKS

I

II

6

7

8

9

10
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1
2

Jumlah Behan Kerja

II.

UNSUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Behan Kerja
No

1

Jenis Kegiatan

2

Bukti
Penugasan

SKS

3

4

Masa
Pelaksanaan
Tugas
5

Kinerja
Asesor
Capaian

Bukti
Dokumen

%

SKS

I

II

6

7

8

9

10

1

2
Jumlah Behan Kerja

III.

UNSUR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Behan Kerja

Kinerja
Asesor

No

J enis Kegiatan

Bukti
Penugasan

Capaian

Masa Pelaksanaan Tugas
SKS

Bukti Dokumen
%

I

SKS

I

I

II
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1

2

5

4

3

7

6

8

10

9

1

2
Jumlah Beban Kerja

IV.

UNSUR PELAKSANAAN PENUNJANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Beban Kerja
Kinerja

Asesor
No

1

J enis Kegiatan

2

Masa Pelaksanaan Tu.gas

Bukti
Penugasan

SKS

3

4

5

Capaian

Bukti
Dokumen

%

SKS

I

II

6

7

8

9

10

1

2
Jumlah Beban Kerja

V.

KEWAJIBAN KBUSUS DOSEN DAN PROFESOR (Tiap 3 tahun)
J abatan Fungsional
: ...................................... .

Tanggal Mulai Tu.gas (TMT): ...................................... .
No

Jenis Kegiatan

Beban Kerja

Masa Pelaksanaan Togas

Kinerja

Asesor
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1

2

Capaian

Bukti
Penugasan

Jumlah

3

4

Bukti Dokumen
5

6

Jumlah

I

II

7

8

9

1
2

Jumlah Beban Kerja

PERNYATAAN DOSEN
Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivtas saya dan saya
sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pemyataan ini dikemudian
hari terbukti tidak benar.

Nama kota, tanggal, bulan, tahun
Dosen yang membuat
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PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi ini

Asesor I

Asesor II

Mengesahkan Dekan

NIP
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REKAPITULASI PENILAIAN LKD
REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD) FAKULTAS TAHUN ....
NAMA F AKULTAS / JURUSAN : -------------------------------------------NAMA PERGURUAN TINGGI: -----------------------------------------

No Sertifikat

Semester Ganjil

Semester Genap

Kewajiban
Dosen

Nama Dasen
A/B

C

D

E

Jumla
h

A/B

C

D

Status

Kesimpulan

E
Jumlah

Catatan: Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memenuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan
"dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN DEKAN/PIMPINAN PT
Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini
Nama kota, tgl-bln-thn
Mengesahkan Dekan Fakultas .................... ,
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REKAPITULASI PENILAIAN LAPORAN KINERJA DOSEN (LKD)
PERGURUAN TINGGI ......... TAHUN ... .
NAMA F AKULTAS / JURUSAN : -------------------------------------------

Semester Ganjil
No Sertifikat

-

Nama Dasen
C

D

E

A/B

-

Semester Genap

-

-

Kewajiban Dasen

Jumla
h

C

D

E

Status

Kesimpula
n

Jumlah

A/B

--

-

Catatan: Kewajiban dosen diisi "M" atau "TM". Status diisi "M" jika semester genap + ganjil dan kewajiban dosen memenuhi, dan "TM" jika tidak memenuhi. Kesimpulan diisi dengan
"dilanjutkan" jika "M" atau "tidak dilanjutkan" jika "TM".

PERNYATAAN PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI

Saya sudah memeriksa dan dapat menyetujui laporan penilaian ini
Nama kota, tgl-bln-thn
Mengesahkan Rektor / Ketua/ Direktur,
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APLIKASI DARING SISTER BKD

Daftar lsi
A. Dasen
1. Membuat Rencana BKD (R-BKD)
1.1. Login menggunakan Akun Dasen
1.2.

Sub menu Rekap kegiatan

1.3.

Halaman awal rekap kegiatan

1.4.

Pengisian biodata

1.5.
1.6.

Halaman Kegiatan Pendidikan
Menambahkan kegiatan Pendidikan (Perkuliahan)

1.7.
1.8.

Form Menambahkan kegiatan Perkuliahan
Daftar kegiatan Perkuliahan yang direncanakan

1.9.

Menambahkan kegiatan Pendidikan lainnya

1.10.

Form Menambahkan kegiatan pendidikan lainnya

1.11.
1.12.
1.13.

Halaman Kegiatan PENELITIAN
Menambahkan kegiatan PENELITIAN

1.14.

Halaman Kegiatan PENGABDIAN

1.15.

Menambahkan kegiatan PENGABDIAN

1.16.

Form Menambahkan kegiatan PENGABDIAN

1.1 7.

Halaman Kegiatan PENUNJANG

1.18.

Menambahkan kegiatan PENUNJANG

1.19.
1.20.
1.21.

Form Menambahkan kegiatan PENUNJANG
Halaman Simpulan Rencana
Simpan Simpulan Rencana

1.22.

Konfirmasi Simpan Simpulan Rencana

Form Menambahkan kegiatan PENELITIAN

1.23. Status Pengisian Rencana
2. Klaim Laporan Kinerja Dasen (LKD)
2.1.
2.2.

lsi laporan kinerja
Halaman BIODATA

2.3.

Halaman Kegiatan Pendidikan

2.4.

Penambahan Pengajaran Secara Manual

2.5.
2.6.

Form Penambahan Pengajaran Secara Manual
Daftar Kegiatan Pengajaran
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2.7.
2.8.

Memperbaiki Rencana Kegiatan Pengajaran
Daftar Rencana Kegiatan Pengajaran
2.9. Menambah Rencana Kegiatan Pengajaran
2.10. Form Tambah Rencana Kegiatan Pengajaran
2.11. Mengubah Rencana Kegiatan Pengajaran
2.12. Unggah bukti ajar
2.13. Halaman unggah bukti ajar
2.14. Form unggah bukti ajar
2.15.
2.16.

Status bukti ajar
Unggah Bukti Pembimbingan

2.17.

Halaman unggah bukti Pembimbingan

2.18.

Status bukti pelaksanaan pendidikan
Halaman Kegiatan PENELITIAN
Perubahan status publikasi
Form ubah rincian publikasi

2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.

Halaman Kegiatan PENGABDIAN

2.25.
2.26.

Tarik kinerja baru
Simpan Simpulan Laporan
Konfirmasi Simpan Simpulan Laporan

2.27.
2.28.

Halaman Kegiatan PENUNJANG
Halaman Kegiatan SIMPULAN

Status Pengisian Laporan

3. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (R-BKD)
3.1.

Peringatan penandaan Bahwa Tugas Belajar belum diinputkan

3.2. Form Pendataan Tugas Belajar
3.3. Halaman Simpulan Dosen Tugas Belajar
4. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (LKD)
4.1. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar
4.2.

Rincian Tugas Belajar

4.3.

Form Penambahan Laporan Studi

4.4. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar dengan menyertakan Bukti Laporan
Studi
4.5. Detail Tugas Belajar dengan Daftar Laporan Studi
5. Melihat Hasil Penilaian Kinerja
5.1. Lihat hasil penilaian
5.2.

Halaman Biodata Dan Informasi Asesor

5.3.

Hasil Penilaian Kinerja Pendidikan (Pelaksanaan Pengajaran)
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5.5.

Halaman Simpulan Kinerja

5.6.

Cetak Hasil Kinerja

5 .7.

Conteh Cetak Hasil Kinerja Dosen

A. Unit BKD Internal (PT)
1. Membuat Peran Unit BKD Internal (PT)

1.1. Login menggunakan peran unit BKD internal PT

SISTER
Slalom lnlormasl Sumbord11y1 lerintograal

Universit:i:s Lampung
USERNAME

PASSWORD

LOGIN

Dltlcn Sumbcr Daya fpttk a an OUctl

Gambar 1.1 Halaman login SISTER
Gambar di atas m erupakan tampilan h a laman login SISTER, untuk
mengakses layanan BKD sebagai Unit Internal PT maka login sebagai
Unit Internal PT pada SISTER PT.
1.2. Sub Menu Periode BKD
Unit BKD Internal - Universitas
Lampung

Ill Layanan BKD

v

j l t . . ~ : - il '..... ~ --~" --~-,~----:-· -~:-.·--:..~"!"-~":"t'rs..c:.:: .......-...-e:z..x--::".'".-r,

l,~:~~~-·-

I

Pejabat Pengesah

Pen...
Peserta BKD
: ,---~--: .! •..

Gambar 1.2 Sub Menu Periode BKD
Untuk mengakses Sub m enu Periode BKD, klik menu Layanan BKD
pada Menubar lalu klik Periode BKD
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1.3. Halaman awal periode BKD
Universitas Lampung

Urnt BKO Internal PT - Univers1tas Lampung

..,

O Pengaturan

C+ Koluar

Beranda I Bkd Frontend I Periode Bkd

]II[ Periode Kegiatan BKD
Aksl

Status

T;mgg;il Aw.ii dan Akhir Periodo

Nmia Perlode Kegi3t.Jn

Data lidak dilemukan

Gambar 1.3 Halaman awal Periode BKD
Gambar di atas merupakan tampilan halaman awal Submenu Periode
BKD. Jika periode BKD belum ditentukan maka perlu Menambah
Periode Baru
1.4. Menambah periode baru
Universitas Lampung

Um! 8KD Internal PT - Un1versitas Larnpung

..,

O Pengaturan

c+ Keluar

Beranda / 8kd Fronlend I Periode Bkd

l!Il Pertode Keglatan BKO
T;mgg;il Aw.ii d;in Akhlr Period&

Nllm;1 Periode Kegi;itan

Sr.;itus

Aksl

Data tidak ditemukan

Gambar 1.4 Menambah periode baru
Untuk menambah periode baru, terdapat tombol Tambah Periode Baru
pada bagian kanan atas halaman.
1.5. Form menambah periode baru
C'l Fonn Input Perlode Keglatan BKD

Seloui Periode •

5eles<11 P,,r,od,,

-

Semester Periode •

-Pilih-

Status •

,\ktif

+Ke!m.lU

hi&fM

Gambar 1.5 Form menambah periode baru
Gambar di atas merupakan tampilan form untuk menambah periode
baru. Terdapat beberapa input yang harus diisi. Mulai Periode adalah
tanggal dimana kegiatan dapat dilaporkan. Selesai Periode adalah
tanggal batas akhir pelaporan sampai pada akhimya akan di nilai oleh
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asesor. Semester Periode adalah
dilaporkan.
1.6. Berhasil menambah periode baru

semester

dimana

kegiatan

l(

Datil berhasll drsimpan

lit[ Perlode Keglatan BKD
Nam:i P1triodo Kog!:it.in

T:inggal Aw:il cbn Akhir Poriode

St.itus

Aksl

BKD Laporan 2019/2020 Genap dan r~encana 202012021 G.tnJil

01 Septerrber 2020 s d 30 September 2020

[DJ

~~

Gambar 1.6 berhasil menambah periode baru
Gambar diatas merupakan tampilan halaman awal Periode BKD saat
berhasil menambahkan Periode Baru. Terdapat daftar periode yang
sudah ditentukan.
1. 7. Menentukan jadwal pengisian BKD

1~1

l1U Perlode Keglatan BKO
Nmi:i P1triode K1t9i.it:tn

Tangg;il Aw.11 dan Akhlr Period11

Sutus

Aksl

8KO Laporan 2019l2020 Genapdan Rencana 202012021 Ganj11

01 Septembe( 2020 s d 30 Septemoor 2020

EDI ~

Gambar 1. 7 penentuan jadwal
Penentuan jadwal dapat dilakukan dengan klik tombol Detail pada
kolom aksi yang berada samping kanan daftar Periode Kegiatan BKD.
1.8. Form jadwal pengisian BKD
lilt Detail Periode Kegiatan BKD
Periode Kegiatan BKD Laporan 201912020 Genap dan Rencana 2020/2021 Ganji! (01 September 2020 s.d. 30
September 2020)
Detail Porfodo
Penode Per.a11kan Kiner1a

Pe1iode Peng1$1an

PerlOde Penila1an

Tanggal AWAI Porlodo

T11ng9al Akhir Perfode

01101,2020

3010612020

01/0912020

30109/2020

01109/2020

30/09/2020

Status Poriodo

Aktlf

Akllf

Gambar 1.8 formjadwal pengisian BKD
Gambar diatas merupakan tampilan form jadwal pengisian BKD.
Periode Penarikan Kinerja adalah periode tanggal awal dan akhir
semester dan merupakan batasan kegiatan yang bisa diklaim. Periode
Pengisian adalah tanggal peng1sian laporan kegiatan yang
direncanakan dan dilakukan pada dua minggu terakhir dari periode
Penarikan Kinerja. Dan Periode Penilaian adalah Periode tanggal
dimana asesor melakukan penilaian terhadap laporan kegiatan dan
dilakukan selama dua minggu setelah Periode Pengisian.
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1.9.

Berhasil mengisikan jadwal BKD
Daw Peuodt: PenJr:k.:m Ku1e11a t>e1has I rJ~
Data Peno.'ic" PenglSl3" ~ I c11obt1h
Oat.1 Pl!r!Ode Peni!a1,'\0 be,h3sd drJNh

1liI Detail Pertode Kegiatan BKD
Periode Keglatan BKD Laporan 201912020 Genap dan Rencana 202012021 Ganji! (01 September 2020 s.d. 30
September 2020)
T,:mgg;)I Akhir ?t riode

01.0,,,;,020

JOO!l 202n

A1'111

01 on,2020

J0.00 ,il?O

Aki!!

Gambar 1.9 Berhasil mengisikan jadwal BKD
Setelah semua form sudah diisi lalu klik tombol Simpan. Jika data
berhasil disimpan m a ka a kan tampil pemberitahuan bahwa data
berhasil disimpan.
1.10. Sub Menu Pejabat Pengesahan Penilaian BKD
Unll cN.J

1111t:111al -

Universitas

Lampung

ii Layanan BKD
Periode BKD

Pen ...
. Peserta BKD

Gambar 1. 10 Menu Pej a b at Pengesahan Penilaia n BKD
Setelah periode kegiatan sudah ditentuka n la lu tentukan pej a ba t yan g
akan m en a ndatan gani dan menila i denga n m engakses Sub m enu
Pej a b a t Pengesah an Penilaia n BKD, klik m enu Layanan BKD pada
Menubar lalu klik menu Pejabat Pen gesahan Penilaian BKD.
1.11. Memilih periode pen gesah a n
Beranda , Hkd Frontena I Laporan Pem1a1an

li1l Pejabat Pengesah Penilaian BKD
Perlode Keglatan
BKO

-P,h'1
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Gambar 1.11 memilih periode
Untuk menentukan pejabat pengesahan, sebelumnya pilih periode
BKD yang sudah dibuat. Lalu klik tombol Lanjut.
1.12.Menentukan pejabat pengesahan tingkat PT
mt Pejabat Pengesah Penilaian BKD Universitas Lampung I Periode BKD Laporan 2019/2020 Genap dan Rencana
2020/2021 Ganjll • Semester 2019/2020 Genap
J:ib:itlln Pengesah

N.im:i Lemb:irµ

N:im:i Pengos:ih

NIP Penges:ih

Aksl

Perguruan T111gg1

+Kembali ,

Gambar 1.12 menentukan pejabat pengesahan
Pada kolom aksi terdapat tombol edit yang dapat digunakan untuk
menentukan pejabat pengesahan.
1.13.Form pejabat pengesahan tingkat PT
Cl Pejabat Pengesah Penllalan BKD
J:ib:lt1n
Pengesah •

N.ima Pengesah •

NIP Pengesah

Wakll Rcktor 81dang /\kadern,k

:· Prof

o~:-HERYAN_DI, s ~-

.

:

196211091987031003

~·KertlOau i

Gambar 1.3 form pejabat pengesahan
Gambar diatas merupakan form untuk menentukan pejabat
pengesahan penilaian BKD. Jabatan pengesah adalah jabatan dari
pejabat yang akan mengesahkan. Nama pengesah berisi nama pejabat
yang akan mengesahkan dan NIP akan terisi otomatis ketika memilih
nama pengesah. Setelah klik tombol simpan maka system akan
memproses pejabat pengesahan dan peserta pengisian BKD.
1.14.
Penentuan Pejabat Pengesahan tingkat Fakultas
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lii1 Pejabat Pengesah Penllalan BKD Unlversltas Lampung / Pe~ode BKD Laporan 2019/2020 Genap clan Rencana 2020/2021 CanJII •
Semester 2019/2020 Cenap
J;ib~t:in Pengts:ih

N;m1.1 Lemb:1g.1

raku.i!,is 11-'n:J <'...-·,,·l\ O:i"

1111

NIP Pengtuh

not1:,l<

; .,).u t,1$ ldr k

Gambar 1.14 penentuan p ejabat tingkat fakultas
Jika pada perguruan tinggi terdapat beberapa fakultas maka perlu
m enentukan pejabat pengesahan pada tingkat fakultas.

2. Daftar Asesor Penilai LKD
2.1. Sub Menu Daftar Asesor
Unit BKD Internal - Universitas

Lampung

l ll

Ill

Layanan BKD

Periode BKD
Pejabat Pengesah
Pen ...

Peserta BKD

r ~o ~;;;~;;·~~-•--r•--·-·:

t,,. .,.~----~ --··--··-•.,.....,,~----------;

Gambar 1.15 menu daftar a sesor
Untuk melihat daftar asesor setiap perguruan tin ggi dapat dilakukan
dengan klik menu Layanan BKD la lu Klik sub menu Daftar Asesor.
2.2. Dafta r Asesor di PT
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l1lI oanar Asesor BKO

No

11.

Nam.1.'Nira

~IPT

Bid3ngllmu

SK

9'.l'J\l111J:l(;t).lf,1)2lJ4ti0)

l lo:v.,,s,~,s I

'"'lf<"l\l

AHUSWINAKSA
'.l-)0-)110'2'3044!.1801•300

lm

AB\1UL H,'\HIS
:mo1102<;0032so-1e1e

mi

J\GDUl. KADtR SAUM
1)90<.)131410931201222

Imm

Al101.J• Mill I ltJJB lAJ IAf<
\l'."1(l91t02.\\04·19'..'04S10

Hukli17! lr,temasacnal

ml
I.mm

ABOUL.SYANI
\YJ101102G10-1G006%5
Ur1rver~1t.-1b l.an1.bunq r.~\~Jkurat

St.llUS

Im

J\EFFENOI

cm

ABDUfU~ !MAN
9'.lli91,0IQ11471060:\i

Gambar 1.16 daftar asesor di Pr
Gambar diatas merupakan tampilan daftar dari asesor pada
perguruan tinggi. Untuk menambah Asesor dapat dilakukan dengan
klik tombol Tambah Asesor.
2.3. Mengambil data asesor
fJIIIIIIE!!:!:~~~~::z::5!:~~~~~~~~~~~~

Pencarian Asesor dari PT lain

Perguruan linggl

Asesor PT Lain

N.ima P11rguruan linggi

-

pcmcM1kan ,ndomisia

Urnversitas Pend1d1kan Indonesia

lnshtu1 Pend1dikan Indonesia Gamt

-

Garn bar 1. 17 pencarian Pr
Untuk mengambil data asesor dapat dilakukan dengan mencari nama
perguruan tinggi pada form pencarian
2.4. Pilih asesor
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Pencarlan Asesor darl PT lain

Asesor PT L.iin

N:unJ Cosen

O. takukan Pencanan

.

NINKOt,11\RIAH
990810'.P06l!3700~•\ 1:002•\057001

nu!

I\J 111111sha~, P~r1J,d kan

-

Gambar 1.18 pencarian asesor
Setelah memilih perguruan tinggi, la lu pilih nama asesor pada Tab
menu Asesor PT Lain.
3 . Penugasan Asesor Sebagai Penilai LKD
3. 1. Sub Menu Peserta BKD
Unit BKO Internal - Universitas

Lampung

l!J Layanan BKD
Periode BKD
Pejabat Pengesah
Pen ...

Gambar 1.19 menu peserta BKD
Penugasan asesor sebagai penilai LKD dapat d ilakukan dengan masuk
pada menu Layana n BKD la lu k lik submenu Peserta BKD dengan
menggunakan peran Unit BKD Internal PT atau Unit BKD Internal
Program studi.
3.2. Memilih periode BKD
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mt Layanan BKD
Peri ode

-Pilih-

Keglatan BKD

Gambar 1.20 memilih periode BKD
Pilih periode kegiatan BKD lalu klik lanjut maka akan masuk pada
daftar program studi dan jumlah peserta BKD setiap program studi.
3.3. Daftar Program studi dan Jumlah Peserta BKD
lll Layonan BKD -00102tl Unlvor.:ilas Lampung

1100.rrodl

n

Ahl

lYJ[Qj(g]

lQllQllt!l
,,10,

1g1r.tm!2l
~frn[g)

~@'ilJJI
~IQ]l§)
l§[Ql[g]

~tk!J~

l!dl~l!ll
tQl!Illlal

Gambar 1.21 daftar program studi danjumlah peserta

Gambar diatas merupakan tampilan daftar Program studi dan Jumlah
Peserta BKD setiap Program studi. Terdapat kolom kode program
studi, jenjang Pendidikan, nama program studi dan jumlah peserta
BKD pada setiap program studi. Pada kolom aksi terdapat tiga tombol
yaitu tombol Daftar Dasen, untuk melihat daftar nama peserta BKD
pada Program studi. Tombol Penugasan Asesor, untuk Penugasan
Asesor setiap peserta BKD. Dan tombol Rekap Laporan, untuk
menentukan hasil dari penilaian apakah memenuhi atau tidak
memenuhi.
3.4. Penugasan Asesor
Jumlah

Aksi

Dosen

12

6

Gambar 1.22 tombol penugasan
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Untuk menugaskan asesor setiap peserta BKD, klik tombol Penugasan
Asesor.
3.5. Penugasan asesor BKD
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Gambar 1.23 penugasan asesor
Gambar diatas merupakan tampilan halaman penugasan a sesor,
terdapat NIDN, Nama Dasen, Asesor ke-1 dan Asesor ke-2.
4. Menyimpulkan Hasil Penilaian Laporan Kinerja Oleh Asesor
4.1. Submenu Peserta BKD
Unit BKD Internal - Universitas
Lampung

ID

Layanan BKD
Periode BKD
Pejabat Pengesah
Pen ...
Peserta BKD
Daftar Asesor

Gambar 1.24 menu p eserta BKD
Menyimpulkan Hasil Penilaian dapat dilakukan dengan masuk pada
menu Layanan BKD lalu klik submenu Peserta BKD.
4.2. Memilih periode BKD
ll!i. Layanan BKD
Periode

-P1hh-

Kcgiatan BKO

Gambar 1.25 memilih periode BKD
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Pilih periode kegiatan BKD lalu klik lanjut maka akan masuk pada
daftar program studi dan jumlah peserta BKD setiap program studi.
4.3. Daftar Program studi dan Jumlah Peserta BKD
l!ll Layanan BKD • 001026 UruvenlfM l.mnpun9
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Gambar 1.26 daftar program studi dan jumlah peserta
Gambar diatas merupakan tampilan daftar Program studi dan Jumlah
Peserta BKD setiap program studi. Terdapat kolom kode program
studi, jenjang Pendidikan, nama program studi dan jumlah peserta
BKD pada setiap program studi. Pada kolom aksi terdapat tiga tombol
yaitu tombol Daftar Dasen, untuk melihat daftar nama peserta BKD
pada Program studi. Tombol Penugasan Asesor, untuk Penugasan
Asesor setiap peserta BKD. Dan tombol Rekap Laporan, untuk
menentukan basil dari penilaian apakah memenuhi atau tidak
memenuhi.
4.4. Klik Tombol rekap laporan
Pencarian

~ in(

Jumlah

Aksl

Dosen

12

Sobolumnya

Gambar 1.27 tombol rekap laporan
Untuk menyimpulkan hasil penilaian laporan kinerja dapat dilakukan
dengan klik tombol rekap laporan.
4.5. Rekap Laporan Penilaian LKD
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Gambar 1.28 rekap laporan penilaian
Gambar diatas merupakan rekap laporan penilaian LKD, terdapat
nama danNIDN dosen, Asesor ke-1, Asesor ke-2 dan rekap penilaian.
4.6. Ubah rasio penilaian
(0 X 0) + (0 X 0)
== 0 (T1dak Memenuh1)

Ubah Rasio Penilaian Asesor
(13 6140 X 0.5) + (12 7200 XO 5)
== 13.167 (Memenuhi)

(0 X 0)

➔

(0

X 0)

Gambar 1.29 Tombol ubah rasio penilaian
Untuk mengubah rasio penilaian asesor, klik tombol Ubah Rasio
Penilaian Asesor.
4.7. Form ubah rasio penilaian

1<a..·-- ------

1

!ja O~n.....Oru026..Universitaslamnuna..L"5202.Teknik.lnfom:1ati.
Ubah Rasio Penilaian MUHAMAD KOMARUDIN

R
AMI

~TAI

Asesor 1 •

5

Asesor 2 •

5

Batal

f•j@§GH-8

Gambar 1.30 rasio penilaian
Gambar diatas merupakan tampilan form ubah rasio penilaian asesor.
Rasio penilaian dari setiap asesor dapat disesuaikan.
4.8. Notifikasi berhasil mengubah rasio penilaian
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✓
Rasio penilaian Asesor pada
LKD MUHAMAD KOMARUDIN
berhasil di-ubah

A

..,,. .,

Gambar 1.31 notifikasi berhasil
Gambar diatas merupakan tampilan notifikasi bahwa rasio penilaian
berhasil diubah.
4. 9. Pengesahan penilaian final
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Gambar 1.32 pengesahan penilaian
Untuk mengesahkan penilaian dapat dilakukan dengan klik tombol
sahkan penilaian.
4.10.
Konfirmasi pengesahan penilaian final
N

_ _ _ __ , _,.Jk'.:UAJJLIIM.a\l.lU,_ _ _ _ MU4~AUOLI:..6M

StR

RtAD'

R

Sahkan penilaian final kinerja
dosen pada Teknik lnformatika
NO

Jika anda menyetuJumya, hasil penilaian anda dikunci dan
doscn bisa mcncelak hasil kinerja mcreka

Ya, Sahkan penilaian!
• ~.

- '

·
1

Gambar 1.33 konfirmasi pengesahan
Gambar diatas merupakan tampilan konfirmasi persetujuan bahwa
data sudah benar dan disahkan. Setelah hasil disahkan , penilaian
akan dikunci dan dosen dapat mencetak hasil kinerja.
4.11.
Cetak evaluasi BKD
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. Ill ~BKD(POF)
Pencanan

Jumlah
Dasen

Aksi

Gambar 1.34 tombol cetak evaluasi
Untuk mencetak evaluasi BKD kembali ke daftar program studi dan
jumlah peserta BKD. Lalu klik tombol Rekap BKD pada bagian kanan
atas tabel.

4.12.

Contoh Rekap BKD (PDF)
n..:i,.,: ,,1• 1'1tOf;Hf'.SS 1-,,; li\'EIUA l>OSEN l'EftC.I JHUAN Tl~C:GI

l'DU;t/HU.\.\ T I N<:GI : l J~ l\'l:HSJT ,\ S l .,\ ~ll'IJNt:

Gambar 1.35 contoh rekap BKD
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B. Dosen
1. Membuat Rencana BKD (R-BKD)

1. 1. Login menggunakan Akun Dosen

SISTER
Sistem lnformul Sumberdayo Terlntograst

Universilas Lampuno
USERNAME

PASSWORD

LOGIN

Lup;, p;nsv.'Ord?

Belum rr•mlWU .2kun? O.,ft.:,~ di 5fnf.

Oitjen Sumber Daya Jplek dan Olk.ti

Gambar 2.1 Halaman login
Akses ke SISTER PT dan login menggunakan akun dosen untuk
memulai.
1.2. Sub menu Rekap kegiatan
& Ptolll
•

Kualifilual

. Q Pclnk!I. pendldlktln

.. .4

I

Pt!lllk■, pmn■lilli:111

, <\, Pelak.I. s,tng■bdlan ..

;I:" lAY41l4nPAK

Cl Uyllnan BKO

------Re,UJ) Ktigl.tll.n

•

AU&OtBKO

Gambar 2.2 sub menu rekap kegia tan
Untuk membuat rencana BKD, masuk pada menu Layanan BKD la lu
klik submenu Rekap Kegiatan.
1.3.
Halaman awal rekap kegiatan
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::!: L.ayanan BKD

BKO Ronc.,no don L.,poron 2019/2020 Genop
• Pc:toode Pengis,,1n (01 September 7020 00 00 00 samp,'11 30 September 2020 23 59 ~9
• Penode Pen,la1an (01 Seplember 2020 00 00.00 sampa, .lO Sept<'fflber 2020 23 59·59

S•mt51:tr

20 19'2020 Genap

Gambar 2.3 halaman rekap kegiatan
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD Dosen untuk
melakukan peng1s1an rencana kinerja dosen. Terdapat kolom
Semester, Rencana dan Laporan. Untuk membuat rencana, klik pada
rencana yang belum diisi.
1.4. Pengisian biodata
.iiii Ren cana Bebiln Kerja Oosen- Semester2019/2020 Genap
Info untu~ dosen
Pen.:,rtk.:,n Kln.,-J.:,d,1ti 01 .lilflli=ln ?0;>() ~rr{'l,11 :'41 k11li i'WO

Periodr Penglsi;in d.1•1 tit ~eotcmt-oer 7020 sw1,1,a-: 30 Sq,'c,,-bcl' 2020
Ptrfode- Pen1l:i,:in dau .Jl Si."1..'t!rnt>er 2ti0 !-.Imp:» 30 ~f..tt...'"'Tfl'f :t\J.._'(.,

Nomo
NIP

19<lt 12 1!>:?Qj9Q:J1Cll'l

NION

-Pi Ji -.,ltJIJS (,05,_ n
J3b.,tan Fungslon;il

St.nus Serdos
Nomor Senifikui
•. ~• 1h .:;1.t111, Konkltfan-

Gambar 2.4 p engisian biodata
Gambar di atas m erupakan tampilan biodata diri dosen,terdiri dari
Nama, NIP, NIDN, Status Dosen, Jabatan, Status Serdos, Nomor
Sertifikasi, Status Keaktifan. Klik simpan jika data yang d iisikan
sudah benar.
1.5. Halaman Pelaksanaan Pendidikan
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Gambar 2.5 halaman kegiatan Pendidikan
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk pendidikan
dosen yang terdiri atas Kegiatan, Rencana Pertemuan, SKS MK
Terhitung dan SKS BKD. Terdapat beberapa unsur kegiatan yang
dapat ditambah rencana.
1.6. Menambahkan kegiatan Pendidikan (Perkuliahan)

I

A. M>l3lool"kln perkuliahan (tulO!bl, 131Dp n1Uko, tlm'abu dlring) don membimblng, mengiq oe<tl mer,yelenggarakln pendjdikon ti lnbora101iul\ praktik

~_ , ben\P<ell studio/ kellun (tatap mul<a d.Watau daring) pada lnstitusl pendkil<an sesuai peoogasan

ii §- :I -:rrl hill
_____

__,

.__
No

Keg13t3n

RtneJ~ Perttmu.:in

sks MK ttrhlwng

8. Membi"nbing sefTin,,y

shBKD

ea;

Ahl

IA

Gambar 2.6 menambah kegiatan Pendidikan
Untuk menambah kegiatan pendidikan, klik tombol Tambah Rencana
Rubrik
1. 7.

Form Menambahka n kegiatan Perkuliahan
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.iii. Ronetmtt Beb.111 Kcrj:1 Cosen Pcndidikan -S<!mostcr2019/2020 G:mjiJ

(!)

Apd&fl Tum Tt.1tttln11:1 •

~$ toLIICKO

l'.,

051.XlO

Gambar 2.7 form penambahan kegiatan perkuliahan
Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan
perkuliahan. Terdapat beberapa input yang harus diisi, yaitu:
• Nama Matakuliah adalah nama matakuliah yang direncanakan
• Kelas kuliah
• Jumlah Pertemuan adalah jumlah keseluruhan pertemuan yang
direncanakan.
• Be ban SKS Matakuliah adalah jumlah beban SKS dari
matakuliah tersebut
• Team Teaching adalah pernyataan bahwa matakuliah tersebut
apakah dilaksanakan secara team atau mandiri.
• SKS matakuliah yang diakui
• SKS BKD adalah jumlah SKS dari kegiatan tersebut
• SKS total BKD adalah keseluruhan jumlah Be ban SKS yang
sudah diambil.

1.8. Daftar kegiatan Perkuliahan yang direncanakan
iiI: RenCl'lllli'I Beb.-111 Kerja OMen • Sen)&Sler 2019/2020Ganj1f

Bi@lt:ilihlifii
SK'SOKD
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Gambar 2.8 daftar kegiatan perkuliahan
Gambar di atas, merupakan tampilan daftar kegiatan perkuliahan
yang direncankanan. Setelah rencana sudah ditambahkan maka akan
tampil daftar semua kegiatan yang sudah direncanakan.
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1.9.

Menambahkan kegiatan Pendidikan lainnya
U:IIHl:IIAfM I
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Gambar 2.9 tambah kegiatan lain
Untuk menambah kegiatan Pendidikan lain, klik tombol Tambah
Rencana Rubrik
1.10. Form Menambahkan kegiatan pendidikan la innya
iiir Rencana Beban Kerja Dosen Pendidikan -Semester2019/2020 Ganji'
Jenis Rubrlk

Jenis Keg1atan ·

Beban SKS

,I

MC'rll1111•1i(1 Jflh11li\!'l fl mptw:rn pt>rgurJ11\ II ll.J 11

PC'nlt',(lntu d=<~klu1 pcl!loknik, kotua 1urusan t>ag~n paaa univo1s1tas. rns11twseko1ai, 11n901
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Gambar 2.10 form tambah kegiatan lain
Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan
lainnya. Pilih jenis kegiatan maka Beban SKS akan terisi secara
otomatis.
1.11. Halaman Kegiatan PENELITIAN

-

:mI Renc~,i.,-, Beh,111 Ketj.., Oosen -Semestor 2019'2020 Gnnj1!

No

Bi@d:hn I" iii

...

iiffi#,IPci:.1;
No

l§Al4.S..l&i.i. #I

Gambar 2.1 1 halaman penelitian
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk penelitian
dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan dan Beban
Tugas. Dan ada beberapa unsur kegiatan lainnya.
1.12.
Menambahkan kegiatan PENELITIAN
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Gambar 2.12 menambah penelitian
Untuk menambah kegiatan penelitian, klik tombol Tambah Rencana
Rubrik
1.13.

Form Menambahkan kegiatan PENELITIAN
:iiii: Rencana Beban Kerja Dosen Penelitian -Semester2019/2020 Ganjil
Jenis Rubrik

1

A Menghasilkan karya ,lrrnah sesuai dengan b:dang 1lmunyd

Jenis Kegiatan ·

Jumlah

Has11 penellt,anl pem,kiran dalam buku yang d1publ1kas1kan dan bens, berbaga1 tuhsan da11 berbaga, p

2

Kegiatan •
Beban SKS
Matakuliah

•

7

5,00

2
+Kcmball

3--iE±288]

Gambar 2.13 form rencana penelitian
Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan
penelitian. Pilih jenis kegiatan dan jumlah kegiatan akan dilakukan.
Maka Beban SKS akan terisi Otomatis.
1.14.
Halaman Kegiatan PENGABDIAN
rii: Renca11a Belxln Ke1jo Oosen • Sen~ter 2019J2020 Gonjil

11¥.. :ii:M\i:5 ,..

...,

No

1116:hi 1+65
Alm

11&1:ibdl 11.115

....

lh11:n• K~ai..n

2.14 halaman pengabdian

- 78 -

Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD
untuk
pengabdian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan
dan Beban Tugas.
1.15. Menambahkan kegiatan PENGABDIAN
iJ. Rencan., Bc~n KefJ,' DO'"...eo • Se~ter 201!V2020 Ganjil

-

lifo:liil:r ::ii: iii
Ahl

No

I

111 :111,+ 11 ,#1

I

Gambar 2 . 15 menmbah pengabdian
Untuk menambah kegiatan pengabdian, klik tombol Tambah Rencana
Rubrik
1.16 .
Form Menambahkan kegiatan PENGABDIAN
i1lr Rencana Beban Ke~a Dosen Pengabdian -Semester2019/2020 Ganji!
Jenis Rubrik

Jenis Keglatan ·

A ~.1et;ii..c;anal.;an pcng,•mhangan has1I pondKhkan dan roncl1han y::rn9 dapat d1manraa1kan o!oh
masyaral-;a! 1nclu5t11

Meiaksanakan pengombangan has,: pend1d1kan dan penehtran yang dapal drmanfaalkan oioll masyar

•

Jumlah
Keglatan ·

Beban SKS

2,00

Matakuiiah

+- Kembali

,,,;@++++-

Gambar 2.16 form tambah pengabdian
Gambar di atas, merupakan tampilan form penambahan kegiatan
pengabdian. Pilih jenis kegiatan dan jumlah kegiatan akan dilakukan.
Maka Beban SKS akan terisi Otomatis
1.17.
Halaman Kegiatan PENUNJANG
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g

Rtne.tro Beb.1n Ketj.1 Oosen • Semr..ter 2019'2020 Gan...

' ....

..,..

, .....

n

iii·: r:.115 ~

..

...

,

1111-i: -rilii: ,., ,.,

...
ll

, •,11Jmy, ,,11._

Gambar 2.17 halaman penunjang
Gambar di atas, merupakan ta mpilan layanan BKD untuk kegiatan
penunjang dosen yang terdiri a tas Na ma Kegiatandan Beban Tugas.
1.18.
Mena mbahka n kegiata n PENUNJANG

-

..

N.una IU•· At,n

1

ll§f:1:1, 11-w j

...

"-'"""'""'°"' _ ___ _
HUH .P:'11-1!:9

...........
C, _

...

_ __

BPH:l:-:"168

Gambar 2.18 menambah kegiatan penunjang
Untuk menamba h kegiatan penunja n g, klik tombol Tambah Rencana
Rubrik
1.19. Form Menamba hkan kegiatan PENUNJANG
:iii[ Rencana Beban Kerja Dasen Penunjang • Semester2019/2020 Ganjil
Jenis Rubrik

Jenls Keglatan •
Beban SK S
Matakullah

A Mon1ad1 anggola ddlam su111u Parnlm/Hadan pada peroutur:m lmgg1

Sobaqm anggota lingkat Umvc1s1las

7

0,50

•..,,:.e;,MdPI
Gambar 2. 19 form ta mba h penunj a ng
Gambar di atas, merupakan tampilan form penamba han kegiatan
penunj ang. Pilih j enis kegiatan d a n jumla h kegia tan akan dilakuka n.
Maka Beban SKS a ka n terisi Otomatis
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1.20. Halaman Simpulan Rencana

-

liii. Renea.no Beb..111 Kerja Cosen• Semester2019f2020 Ga.njil

r

•

K• l•rangan
• TM bJ<'llt.'t"llfl' 'ih!

• M"'

$1<S81<0

Sl.&!US

"

"

'"

"
f.'a"Nl,1•~:,

·-Gambar 2.20 halaman simpulan rencana
Pada gambar di atas, merupakan simpulan dari semua data Rencana
Kinerja BKD dosen yang telah ditambahkan sebelumnya meliputi
Pendidikan, Penelitian, Pendidikan dan Penelitian, serta Pengabdian
dan Penunjang.
1.21. Simpan Simpulan Rencana
linnnal 3 SKS

6

M

1dak Boleh Kosong

75

M

linimal 3 SKS

13 5

M

1dak Boleh Kosong

2.5

M

hn1mal 12 SKS

16

M

SSimpan Pennanen

Gambar 2.21 tombol simpan simpulan
Untuk menyimpan simpulan rencana, klik Simpan Permanen. Jika
ada syarat yang tidak terpenuhi maka Simpulan Rencana tidak akan
bisa disimpan.
1.22.
Konfirmasi Simpan Simpulan Rencana
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Dosen - Semester 201912020 Ganji!

an

Selesai melakukan
penginputan kegiatan pada
Rencana BKD untuk periode
berikutnya?
an P<,nehlta,
an renuny.1

Jika anda menyetujuinya. periode ini akan dikunci dan anda
tidak bisa melakukan kla1m kemb,ili

Gambar 2 .22 konfirmasi simpan simpulan
Jika sudah yakin dengan kebenaran data yang diinputkan, klik tombol
Ya, Saya Menyetujui!. Ma k a data a kan tersimpan perma n en dan tidak
bisa diubah.
1.23. Status Pengisian Rencana
C

Layanan BKD

BKD Laporan 2018/2019 Genap dan Renc ana 2019/2020 Ganji!
• Pe node Pong~ian (01 Nov~mbt:!r 2019 00 00 00 s0mpa130 NovcmbN 20 l O23.59 50
• PPnode Pomlllf;ln (09 Novomhor ~019 oo on oo snmpm 16 Novnmhr.r 2019
,9

n ~n

Semester

201912020 GanJI!

Rencana

Laporan

.,, Lthat Rencana Ereban Kerja Oosen

2018.201!1 Gom1µ

Gambar 2 .23 Status pengisian rencana
Gambar di a tas, m erupakan tampilan layan an BKD Dosen terkait
status pengisia n renca n a BKD jika sudah terisi.
2 . Klaim Laporan Kinerja Dosen (LKD)
2.1. Isi laporan kinerja
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:: Layanan BKD
BKD Rencan, don Laporan 2019/2020 Gonap
Pe11ode Pe11g1Sian (01 September 2020 00 00 00 sampa, 30 September 2020 23 5~ 59
• Penode Pemlaian (01 September 2020 00 00.00 sarnpa, 30 September 2020 23 59 59

Laporiln

Semester

2019/2020 Gcnap

Gambar 2.24 tombol isi laporan kinerja
Untuk mengisi laporan kinerja, klik tombol Isi Laporan Kinerja
2.2.

Halaman BIODATA
liiI Laporan Klneoja • 5emester2019/2020 Genap
Info uotuk d0S1Ul
Puwikan KinuP d!srt 01 ~,uttn 202(\ '!,;JmJ"' )0 J,,ii 20"t0

Period• Pen;isl::in d.:Jn01 S e p ~ ~02C ~ , 30 Sc-pt~ 2020

Period• Pt-nll.i·M dtw101 SeP':'!'ff'~ 20:'0 sampa J O ~ ' 20.?0

p ••

......

Prl.MS.1 ,

1

~W;t.n!)f<APRi',TN J\

N:,m::a
mP

NION

St:ttvs~•n
J.ib.:at.Jn Fung$fon:II

St.nus Strdos
Nomor ~rtilll,,.asl

St:nus K~kbf.ln

..........
Gambar 2.25 halaman biodata
Gambar di atas, merupakan biodata diri dosen seperti Nama, NIP,
NIDN, Status Dosen, Jabatan Fungsional, Jabatan, Status Serdos,
Nomor Sertifikasi, Status Keaktifan.
2.3. Halaman Kegiatan Pendidikan
El

'Sl<1BKO

,~t,.,,

E:I

~!'t~fl.ll...\:J;{•AIAl(,-....,_r,,[lV

I"" Hf·'JR-.j ·)

=

H,>t ,,.,11,•

~fR1i...T!r{O.'\tA~f" r.fll••••l

am

1:11

frii't:J

l.!",fflr>..1 ,·~u ....1 -1".•1&..\C/:;.).\)
I ■•- jkijf'

t .,

..

Ea

"'"

a
a
a
a
11!'1
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Gambar 2.26 halaman kegiatan Pendidikan
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk pendidikan
dosen yang terdiri atas Kegiatan, Rencana Pertemuan, SKS MK
Terhitung dan SKS BKD.
Catatan:
• Semua data diambil dari portofolio di SISTER
• Untuk riwayat pengajaran diambil dari PDDIKTI yang sebelumnya
telah dilaporkan oleh PT menggunakan FEEDER
Bukti kinerja dosen yang dilaporkan bisa diunggah melalui portofolio
sesuai kegiatan yang dilakukan. Namun ada beberapa kegiatan yang
perlu diinputkan di halaman LAYANAN BKD, terutama pada
Pelaksanaan Pendidikan yaitu seperti:
• Bukti Pengajaran
• Bukti Membimbing dan/atau sebagai Penguji
• Bukti sedang melakukan tugas belajar
2.4. Unggah bukti ajar
No
1

2

KegbLln

···a r·

PflttmiwtRul
I Ii

\l" i" . 5A(2Slosl

I•fMH¾@iffi f

18f'el1«nuan

SI STEM OASIS Ot,T/1.1\das 1\(.1,-i<>I

if uw• ,,,. Bt4Pf.@

sksBKD

2slcs

"lUf'trtenl!an

10sl<o

St.atu•

Abl

~

~~

~

~~

~

tX0]jg

~

Ifill ml

10

Gambar 2.35 unggah bukti ajar
Untuk mengunggah bukti ajar, klik yang belum ada bukti ajar
2.5. Halaman unggah bukti ajar

K~••tai,

A lt«l'liMt• ..I'!

:>f,r

\o.·,t'MI\L~1.,:~k,-~'IN~ ;:in..¾ tT' :,111~ /"')ff':'~C::>C'tl ...;,
~J,r. 1"f ~ l•t1:.· •I"• I

i':',..,..;.. "-''"' ~1rJNr,_n-.·11V'.1 r,.,rd,e., I!'; of,

'l)~h1,;i-

,SI) r.o, ...!;i,. !l•l';',il'!Jl'1 ·~!)./ICll~1L.l;;')-h,C,r1,

;or,·•·1-"•1·'111••&~:,; 1..:-~~ • lil!il

..,,._
N•fl'I•

(;.,\!tAt,.i'IN{,;t.;.f.l!~ll!<N1(1

\'7!.~M,".l.~••~•.t"l!ltCt'l-~•p~,t~';')..M"IAa!

:.t-.1•-v· •• ..,~:.,,-v,"-"~'.... ~..,.,..., .. .-.:.w.. •..........,.,.!'rJ,n.;).00-:4'-t.t,it.1~1,,--_..,_.._

Gambar 2.36 halaman unggah bukti ajar
Gambar di atas, merupakan tampilan unggah bukti ajar kegiatan
perkuliahan. lnformasi yang dimuat adalah informasi matakuliah
yang sebelumnya direncanakan.
2.6. Form unggah bukti ajar
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Uplo.ad Dokumon

FIi••
(JMt1t1i.rfll'a~•R~

H#'l!ff,t-"'11--flt,_~..lll,

JtnJS DN:.umtn •

,Pith,

Gambar 2.37 form unggah bukti ajar
Gambar di atas, merupakan form unggah bukti ajar yang harus
diisi yaitu file bukti, nama dokumen, keterangan, jenis dokumen
dan tautan dokumen
2.7. Status bukti ajar
-

Data d1ambil dari menu i

No

.

Pelaks. pendldik®
>pengajaran, ;
~

_ , . . , : . ~ ••

-

,-._

-

• ... :...

,.-••

:'"

•

'•~·•• • • • ~ - ~ - • • - , •, ~,_,,.._~

I

Keglatan

Pertemuan Real

sks MK terhfwng

sksl

WEB FRAMEWORK/Kelas A (2 sks)

16 Perternuan

2 sks

2

~:m·'®m

SI STEM BASIS DATA/Kelas A('.:\ sks)

16 Pcrternuan

3sks

3

STRUKTUR DATA!Kelas B (3 sks)

16 Pertemuan

3sks

3

ff.•J;jp$@jm

3

• .,....·......,..

fti;ffiijrtfydm,ffl

Gambar 2.38 status bukti ajar
Setelah bukti ajar sudah di unggah, maka status akan berubah
menjadi warna biru.
2.8. Unggah Bukti Pembimbingan

No
1

Itf

Nama Ke1,lotan

Bul<IIP.snuQll$llll

c;w,,1,,,,,I a, uu5kung&n Pfoi)i,,iil JUtll T~krnk lnt,)rrrnillka (PKM)

SK

Lif§j§Ejij.Q§fW i§ffl

St&IU$

C..palan

Bcban Tugaa

SKiUml:.'AO:voo,;

T;I.SK' 18 November ~010

Gambar 2.39 unggah bukti pembimbingan
Untuk mengunggah bukti pembimbingan, klik kegiatan yang belum
ada bukti pendukung.
2.9. Halaman unggah bukti Pembimbingan
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Gambar 2.40 halaman unggah bukti pembimbingan
Gambar di atas, merupakan tampilan halaman unggah bukti
pembibimbingan. lnformasi yang dimuat adalah jenis rubrik , jenis
kegiatan, nama kegiatan, lokasi, SK dan tanggal kegiatan.
2.10. Status bukti pelaksanaan pendidikan
l)ol;!Jtunt<Jd1nn_,. ~ ~ , . ~ • - ~ • ~ . \

Ho

llamaKC(llalln

Gambar 2.41 status bukti pelaksanaan
Setelah bukti pelaksanaan pendidikan sudah di unggah, maka
status akan berubah menjadi warna biru.
2 .11. Halaman Kegiatan PENELITIAN
P~CMiC-~ur,e:1w,

.. ~

-·-

.

~'.°'_>_~.~-j

h.~

:S

~~Jtr,tU1iClS<:.IA!:l+t,;FliA:_;H\t11:.:t1.JRt:i'...$.:.l'!):t:A'::l~VIU1 t..~,M~.~r_;,.)U"i.\lfNJfR.•\Mt.'.V..._".,;,,t.ll,."-\;\VH

IJ:Sih{i} fiffhfi~i}!j,j

IOP<;.,£l,:•~'f,<.1'!~r..H J\..tt-.•~ui-.Sr1t..,.,:t ...xt

Jurt1."1!

C,7,«..--~ ~c,; i1l

::;..~~

:;:;u:,:::~Y.\)

()1X1T.'

! ~.. 'lll,~fF·!":N.<
fil!'l...,TerbftM.1t_l(~'U(l

f.t.al'l')3.J.,.,n..,1

[§)'';

1ml

im'.·

~

Ill
~

Gambar 2.42 halaman penelitian
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD
untuk
penelitian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan
dan Beban Tugas.
2.12. Halaman Kegiatan PENGABDIAN
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Gambar 2.45 halaman pengabdian
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD
untuk
pengabdian dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan
dan Beban Tugas.
2.13. Halaman Kegiatan PENUNJANG
-···••<>·•~·"-··'·''•·

,,............ ,,.,.,,,..

"•'·"'·"·'·'''~·~·•,..,

~

~-~.,::,,,,.".""'"

,~,,, ..,

-·
Ldasl-

Gambar 2.46 halaman penunjang
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk kegiatan
penunjang dosen yang terdiri atas Nama Kegiatan, Jumlah Kegiatan
dan Beban Tugas.
2.14. Halaman Kegiatan KEWAJIBAN KHUSUS

- 87 -

El

El

Gambar 2.47 halaman kewajiban khusus
Gambar di atas, merupakan tampilan layanan BKD untuk kegiatan
kewajiban khusus dosen. Daftar persyaratan dari kewajiban khusus
akan berubah menyesuaikan dengan jabatan fungsional dosen.
2.15. Halaman Kegiatan SIMPULAN
l~.Q:l.lf.Wk.® U.n

~ " - i ' •t•f--...;,, ,1~_.",~n•
..... . , ~ , , . , 4 .- 01•;,,~f,,/'l',;lO,..~;,t,J~r,f,erXJ'.",)

,._~

I '
I

~o,~,_..w_...,,~~-"'~•·

,,i.JI,,•, .,,

<1-:-....-,

T,,.,1,Yt••"'f

.,_,, ..,....,, .•,.,.._,
I.U.• ~

Tt<lal':

r'I

""'°'"'Jl,l

\"'l•f' ,m1 p,,tvf'J.I ~-,.J.1<1QIH

.1n

• ..-a,,;

~"'I.I~'°""

1...blh· 11 )r:. ~ ~ •

,,,..,r, .
~

Jlf.l. )1...-,.1,,.11 m.,lo, ,,,;:,! ,,. t-li:.,

Gambar 2.48 halaman simpulan
Pada gambar di atas, merupakan simpulan dari semua data Laporan
Kinerja BKD dosen yang telah ditambahka n sebelumnya m eliputi
Pendidikan, Penelitian, Pendidikan dan Penelitia n, serta Pengabdia n
dan Penunjang. Jika salah satu syarat tidak memenuhi walaupun
total kinerja sudah memenuhi maka simpulan tidak akan bisa
disimpan.
2.16. Tarik kinerja baru
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Simpul:11

l'engahdr.an

Capaian

Beha n Tugas

Aksl

latm

..

Gambar 2.48 tombol Tarik kinerja
Digunakan untuk menarik kinerja yang baru di-inputkan ke
Portofolio SISTER
2.17. Simpan Simpulan Laporan
2

sus Dosen.

I

~ Simpan

Permanen

Gambar 2.49 simpan simpulan
Untuk meny1mpan simpulan laporan, klik tombol
permanen
2 .18. Konfirmasi Simpan Simpulan Laporan

I
s1mpan
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"
"

n

"
Selesai melakukan klaim
kegiatan pada Laporan Kinerja
Periode ini dan melanjutkan ke
Penilaian?
Jika anda menyetujuinya, periode ini akan dik.unci dan anda
tidak bisa melakukan klaun kembali

Ya, Saya menyetujuinya!

Gambar 2.50 konfirmasi simpan simpulan
Lalu konfirmasi bahwa laporan kinerja akan dilanjutkan ke
penilaian
2.19 . Status Pengisian Laporan
:l: Layanan BKD

BKO Rtn~n:, dil.n L3po~n 2018/2019 G.anjll

~••mt>,,

• Penode Peng,..an (01 Sc;,temrer 2020 00 00.00 sompa, 30
2020 2~ 59 59
• Peno<Je Per,!aoo (01 Seillemtier 2020 00.00.00 sampa! .JO 5ep1e1nbef 2020 23 59 ~9

Semester

'J0lS?0W Gan1,I

Rencilna

Laporan

d-@Mh:\5

Gambar 2 .51 status pengisian laporan
Gambar di atas, merupakan tampilan status pengisian laporan
yang sudah selesai
3. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (R-BKD)
3 .1. Peringatan penandaan Bahwa Tugas Belajar belum diinputkan
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llli Pendataan Baru Togas Belajar
Neg.1r3"

-Pinh-

0

Al:>mot

Pergu

Data Tugas belajar anda belum
ada

E

Sllahkan lengkapl data tugas belajar anda

No.

Program Studi •

Tongg>I Mula,
Tug•s Bel3)3r ·

Gambar 2.62 Peringatan data tugas belajar belum ada
Gambar di atas, merupakan tampilan peringatan penanda bahwa
tugas belajar belum diinputkan.
3 .2. Form Pendataan Togas Belajar
iii[ Pendataan Baru Togas Belajar
Neg:u;a·

Pihh

Oomisili'

--PM,-

Al:im:,1 Oomisili ·

Pt'fQUr\J.10

Tin-,gi

EmailAkuf•

N o. HP Aktif '

Jenj:,ng ·

-Pil:h-

P rogrJm Studi ·

Tanggal Mubi
Tugas Bel3j.u ·

f,:•I{

1! ,ulc:Ul1JM'

fit,

111f

SK Tug.ls Bel:,j:,r

T.l.ngg.ll SK Tug.is

Belaj.:n

Gambar 2.53 form pendataan tugas belajar
Gambar di atas, merupakan tampilan form pendataan Tugas Belajar.
Data yang harus diisi adalah negara, perguruan tinggi, jenjang,

- 91 -

program studi, tanggal mula i, SK tugas, tanggal SK tugas dan
pembiyayaan.
3.3. Halaman S impulan Dasen Tugas Belajar
Kewa,ban BKO

.

.

.

Keter.angan:

, lM Tfdak ►.tc:-mcnuh,
, M l,1t?menuh1

No

3

Jenls Kinerj~

Pelak!.an..1Jt1 Pen,gabd!Jn

Sy.1r;,t

sk.s BKO

sks Leblh

St.nus

- Tugas Be1.11ar--

12

0

M

l u<J::tS Be1,11a1

0

0

1.1

-Tu11.:t::. Bel;,1ar-

0

0

M

0

0

M

Kntoria PclaksanHn Pcnd/dik.,n dan PcJ.tks:ma.1n Ponclltian

-Tugas &lajor--

12

0

M

l(dtcrfa Pcl:rksana.:,n Pcng,1bdfon don Pc/:iksan/Jiln Penunj;mg

-TUg"llS BcbJ.:r

0

0

M

-Tugas St..--.J;iia1 -

12

Tuga•: flelo:1Jr.lr-

Pelak.-sanailn PenunJaPg

Total Kinerja

0

M

L_________

Memenuhi ketentuan perundang-undang beban kerja dosen.

Gambar 2 .54 halaman simpulan t u gas belajar
Gambar d i atas, merupakan tampilan halaman simpulan tugas belajar
dosen.
4. Klaim Kinerja Dosen Tugas Belajar (LKD)
4.1. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar
JiD: Lnponm Kinctj-1 -Sen-.e-ster2018/2019Genap

·-

•·

Lolcn l

Humbn"JMM Pol\'ltdWt

SK

TtlAJtKOl'»·o,;I

Tel.SK l)t F<t,.1,fl'll'.II;,,

" 01

Ri:t±i:S

GMtP\1:i:8
Gambar 2.55 halaman rubrik Pendidikan
Gambar diatas merupakan tampilan rubrik Pendidikan tugas belajar.
Terdapat daftar nama kegiatan, lokasi, bukti penugasan, be ban tugas
dan status kegiatan.
4.2 . Rincian Tugas Belajar
8$6¥&5@61
Rubr'lk
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Gambar 2.56 rincian tugas belajar
Gambar diatas merupakan rincian tugas belajar yang terdiri dari
jenis rubrik, kegiatan, Lokasi kegiatan, Program Studi, SK kegiatan,
dan tanggal SK kegiatan. Untuk menambah laporan studi, klik
tombol Tambah laporan Studi.
4.3. Form Penambahan Laporan Studi
e
Tambah L.tp0tan S ludi

Upload Ookurmm

Choose A e t..;.) 1 c

f11,lj •
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dqn,,,J.r1·pdlfl,4

~ P flf•f~-~,

E1Ldl,,JTJI
I.SK

Tauton Ockurneo

,..

I

Gambar 2.57 form penambahan laporan studi
Gambar diatas merupakan form penambahan laporan Studi. Pilih
semester studi, lalu pilih dokumen bukti disertai nama dokumen,
keterangan dan jenis dokumen.
4.4. Rubrik Pendidikan Tugas Belajar dengan menyertakan Bukti
Laporan Studi

1Eii. Lnponm Klnerja - Semestcr 2018/2019Gernip

lokll.lt

I*' Is: :,

""''

Efffif f

,;

Gamba r 2.58 rubrik Pendidikan dengan bukti laporan
Setelah bukti laporan studi diserta kan , maka status akan b erubah.
4.5 . Detail Tugas Belaja r d engan Daftar Laporan Studi
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Gambar 2.59 detail tugas belajar
Gambar diatas merupakan tampilan detail tugas belajar disertai
daftar laporan studi.
5. Melihat Hasil Penilaian Kinerja
5.1. Lihat hasil penilaian
:: Layanan BKD

BKO Renc:1 n:1 dan Lapor,3n 201812.019 G,3njil
, Penode Peng,.an {01 s.,ptember WO 00 00 00 sampar 30 Scprember 2020 23.59 59
, Penode Perularan (01 September 2020 00.00.00 sompa, 30 September 2020 23 59 59

Semester

Renc;1n~

Lapor.m

Gambar 2.60 tombol lihat hasil penilaian
Untuk melihat hasil penilaian, klik tombol lihat Hasil Penilaian pada
halaman Layanan BKD.
5.2. Halaman Biodata Dan Informasi Asesor

-

liii t..npomn Km(lrJO - Semester 2018J2019 Gcnnr
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Gambar 2.61 h a laman biodata dan informasi asesor
Gambar diatas merupakan tampilan halaman biodata dan informasi
dari asesor yang menilai laporan BKD.
5.3. Hasil Penilaian Kinerja Pendidikan (Pelaksanaan Pengajaran)
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Gambar 2.62 h asil penilaian
Pada halaman Penilaian kinerja Pendidikan, terdapat informasi
penilaian yang dilakukan oleh asesor, diantaranya capaian SKS dari
SKS yang direncanakan, Persentase capaian dan rekomendasi Asesor.
5.4. Hasil Penilaian Kinerja Lainnya

Gambar 2 . 63 hasil penilaian lainnya
Gambar diatas merupakan tampilan hasil penilaian kinerja lainnya
5.5. Halaman Simpulan Kinerja

-

Cil Loporan Kinel')ll • s«lle!>\er 2018/2019 Genap

..

~JJ

'

Kttrr.tnq• "

· TM 1,._.1,,,,...,~'Mll
• M l.'<:""""""J'I

St<l8i<O

'"""

Gambar 2.64 halaman simpulan kinerja
Gambar diatas merupakan tampilan halaman simpulan kinerja yang
sudah dinilai oleh asesor.
5.6. Cetak Hasil Kinerja
2

M

13.0776

M

I

. ~ Cetak Kinerja
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Gambar 2.65 tombol cetak kinerja
Untuk mencetak hasil penilaian dapat dilakukan dengan klik tombol
cetak kinerja.
5 .7. Contoh Cetak Hasil Kinerja Dosen
L.\.\IPIR..\:S I
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DOSEN(DS)

,.\ J.,rn:u PT

IL SUMA>TRJ BROJO:-<EGORO KO I OEDO:-IG ~IENEKG. KEC. RAJABASA, KOT.<
BA>.l>AR lA\tPU~G , PRO?. L.\~1Plr.\G • 3 ~ 14 5
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Gambar 2.66 contoh hasil cetak
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Asesor
6. Melakukan Penilaian Kinerja
1.1. Login

SISTER
sI~I em lnformo,I Sumberd11y3 Terinteon1sl

Universitas Lampung
USERNAME

PASSWORD

.,

'

Gambar 3.1 halaman login
Akses ke SISTER PT dan login menggunakan akun dosen untuk
memulai.
1.2. Submenu Rekap kegiatan
,1 Pelaks. penelitian

% Pelaks. pengabdian
@ Penunjang

'!' Reward

8

Layanan BKD

>.

..,

Gambar 3 .2 menu rekap kegiatan
Untuk melakukan penilaian, masuk menu Layanan BKD kemudian
klik sub-menu Asesor BKD.
1.3. Halaman Awal Penilaian Asesor BKD (Pemilihan Periode)
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== Penilalan Asesor BKD

fsKD Rer\C~~ ~~ Laporan 201912020 Genap

Periode BKD

Gambar 3.3 pemilihan periode
Gambar diatas merupakan tampilan awal penilaian Asesor BKD,
kemudian pilih periode BKD yang sedang berlansung lalu klik Lihat
Proses untuk masuk ke daftar peserta yang akan dinilai.
1. 4. Daftar Peserta yang akan dinilai
=: Pen!lalan BKD Rencana dan Laporan 2019/2020 Genap
tv\en.impllkan

No

(:.

10

-

v

Pencanan

enhla\

N:un.1/NION

As.ti PTIProdi

MAHE.NORA PRATAMA

UNIVERSITAS LAMPUNG

Menampilkan 1 sarnpa, I dim 1 total data

St.itus Ponil.ti;r.n

Aksi

Teknik lnfomiabka
Setx~umnya

1

Sclal'lju\llya

Gambar 3.4 daftar peserta
Pada halaman daftar peserta akan tampil informasi peserta dengan
informasi berupa:
• Nama/NIND sebagai informasi nama dan NINO peserta asesor
• Asal PT /Program studi sebagai informasi asal perguruan tinggi dan
program studi
• Status Penilaian sebagai inforamasi status penilai sebagai asesor
ke berapa dan apakah sudah ditentukan atau belum
• Aksi, dengan meng-klik lakukan penilaian maka tim penilai dapat
melakukan penilaian untuk peserta.
1.5. Informasi Biodata Asesor Penilai Dan Dosen Yang Melaporkan
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Gambar 3.5 informasi biodata
Gambar di atas merupakan tampilan halaman informasi biodata
peserta dan Asesor penilai dari Laporan Kerja Dosen.
1.6. Penilaian Kegiatan Pendidikan (Pelaksanaan Perkuliahan)
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Gambar 3.6 penilaian kegiatan Pendidikan
Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan
Pendidikan (pelaksanaan perkuliah). Asesor hanya menentukan
berapa pertemuan yang layak dan sesuai dengan bukti ajar yang telah
diunggah oleh dosen yang melaporkan. SKS Kinerja dan skala (%)
penilaian akan mengikuti berdasarkanjumlah pertemuan. Asesor juga
wajib untuk memberikan komentar ataupun rekomendasi dari
kinerja/kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen.
pada halaman ini berisi:
• Kegiatan yang merupakan nama matakuliah yang diajarkan
• SKS MK, adalah jumlah SKS matakuliah tersebut
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•
1.7.

Rencana Pertemuan, merupakan jumlah pertemuan yang
direncanakan oleh dosen
Pertemuan
Real,
merupakan
jumlah
pertemuan
yang
terealisasikan saat pelaksanaan kegiatan
Pertemuan Keputusan Asesor, adalah jumlah pertemuan yang
disahkan oleh asesor berdasarkan bukti ajar.
Penilaian Asesor, merupakan Nilai yang dari asesor yang
ditentukan secara otomatis berdasarkan Pertemuan Keputusan
Asesor.
Skala(%), adalah persentase pelaksanaan kegiatan.
Bukti Pendukung dan Komentar Asesor
Status
Penilaian Kegiatan Pendidikan lainnya
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Gambar 3.7 penilaian kegiatan Pendidikan lainnya
Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan
Pendidikan lainnya, Misal pembimbingan mahasiswa yang bersifat
akademik (Skripsi, Tesis, Disertasi, d11).
1.8. Penilaian Kegiatan PENELITIAN
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Gambar 3.8 penilaian kegiatan Penelitian
Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan
penelitian. lmformasi yang dimuat adalah nama kegiatan beserta
bukti pendukung, Rincian Kegiatan, Beban Tugas, Penilaian, dan
Komentar dari Asesor.
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Pada kegiatan penelitian ini juga asesor bisa melakukan perubahan
jenis kegiatan dari data yang dilaporkan oleh dosen. Dengan cara klik
tombol Ubah Jenis Kegiatan.

Bukti Kinerja dan Komentar

Status

Asesor

Komentar/rekomendasi (J1ki

Gambar 3.9 tombol Ubah Jenis Kegiatan
Kemudian asesor memilih jenis kegiatan yang benar sesuai bukti
pendukung. Jumlah sks akan menyesuaikan dengan jenis kegiatan
yang dipilih.
:!1iI Ubah Jenis Kegiatan Penelitian
J u d ul Kegl11t11n

Jenls Rubrik

Jenls Kegi.itan •

6.25

Beban SKS
Matakuliah

IAll-11:liii:hl
Gambar 3 . 10 form Ubah Jenis Kegiatan
1. 9.

Penilaian Kegiatan Pengabdian
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Gambar 3.11 penilaian kegiatan Pengabdian
Gambar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan
pengabdian. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan beserta
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hukti pendukung, Lokasi Kegiatan, Bukti Penugasan, Behan Tugas,
Penilaian, dan Komentar dari Asesor.
1. 10. Penilaian Kegiatan PENUNJANG
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Gamhar 3.12 penilaian kegiatan Penunjang
Gamhar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan
penunjang. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan heserta
hukti pendukung, Lokasi Kegiatan, Bukti Penugasan, Behan Tugas,
Penilaian, dan Komentar dari Asesor.

1.11. Penilaian Kegiatan Kewajihan Khusus
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Gamhar 3.13 penilaian kegiatan kewajihan khusus
Gamhar diatas merupakan tampilan halaman penilaian kegiatan
kewajihan khusus. Imformasi yang dimuat adalah nama kegiatan
heserta hukti pendukung, Masa herlaku, Penilaian, dan Komentar dari
Asesor.
Pada halaman ini, asesor hanya perlu memilih penilaian asesor herupa
Sesuai atau Tidak Sesuai dengan jenis kegiatan yang diwajihkan
dengan hukti kinerja.
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1.12. Halaman Kesimpulan Penilaian
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Gambar 3.14 halaman kesimpulan
Pada halaman kesimpulan berisi informasi dari kegiatan kegiatan
yang dilaporkan oleh peserta, halaman ini berisi Jenis kegiatan,
Syarat, SKS BKD dan status. Status M berarti memenuhi dan status
TM berarti tidak memenuhi.
Pada bagian bawah juga terdapat kesimpulan dari kewajiban khusus.

Selum m.. m1.1nuh1 kelt>nht4HI J>f'11tnd:rnu•und11ng bf!ban lq~11,1 dos.en menotn;o K~wa11~n Khusus Ooca;en.

Gambar 3.15 halaman kesimpulan kewajiban khusus
Total kinerja akan bertambahjika ada kegiatan yang masuk padajenis
kegiatan dari kewajiban khusus yang sesuai.
Setelah semua penilaian diisikan maka Asesor dapat mengklik Sahkan
Penilaian Kinerja dengan demikian Asesor telah menyelesaikan tahap
penilaian.
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1.13. Konfirmasi Pengesahan Penilaian
Maks·

n kerj

Sahkan penilaian kinerja
dosen ini?
J1ka anda mcnycluJuinya hasil pcmlaian anda akan d1simpan
dan anda lidak bisa rnenilai kinerJa dosen torsebul kembali
pada periods im

Ya, Sahkan penllaian!

el

meng

Gambar 3 .16 konfirmasi pengesahan

Halaman konfirmasi untuk memastikan persetujuan dari Asesor, jika
telah setuju dengan nilai yang diberikan maka dapan klik Ya, Sahkan
Penilaian! Jika belum setuju maka klik Batal
1.14. Notifikasi Selesai Melakukan Penilaian
poran 201812019 Genap dan Roncana 2019/2020 GanJII
.,
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Laporan kinerja A.N.
MUHAMAD KOMARUDIN telah
berhasil dinilai

Gambar 3.13 notifikasi selesai
Jika asesor telah mengklik Ya, Sahkan Penilaian! Maka tampil
notifikasi selesai, dengan demikian Asesor telah mengakhiri sesi
penilaian.
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1.15. Daftar Dosen Dengan Status Penilaian
=: Pcnilnian BKO Laporan 201612017 Gcnap dan Rencann 201712018 GcmJil
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Gambar 3.14 daftar dosen
Jika peserta sudah dinilai oleh Asesor maka, aksi akan berubah
menjadi Sudah Dinilai dan menampilka n kesimpulan penilaian
apakah Memenuhi atau Tidak Memenuhi.
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