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E. REVISI RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN INTERNAL  
 

No Kegiatan SKS 
Masa 

Berlaku 

Bukti 
Penugasan 
dan Kinerja 

Keterangan 

I BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

1 a Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah < 40 orang, tiap semester 1 1 smt 1. SK Dekan 
2. Berita Acara 

Perkuliahan 
3. Rekap 

Kehadiran 
Dosen/Presensi 
mahasiswa 

4. BAP dan 
Presensi UAS  

5. Daftar Nilai 
6. Surat 

Keterangan dari 
Ka.Prodi (jika 
terjadi hal-hal 
khusus) 

1. Jumlah tatap muka 
termasuk UTS & UAS 
wajib 16 kali/semester  

2. Beban mengajar yg 
diperhitungkan hanya 
kelas pagi 

3. Dosen mengajar 
maksimal 5 mata 
kuliah yg berbeda dan 
maksimal 3 kelas 
paralel untuk 1 mata 
kuliah (kecuali untuk 
dosen MKWU) 

4. Jumlah sks kelas 
paralel dihitung penuh 
sesuai dengan jumlah 
sks mata kuliah.  

5. Praktikum yang 
masuk dalam mata 
kuliah (kurikulum 
lama) dihitung seperti 
sks mengajar.  

6. Ujian Praktek (Utek) 
di laboratorium tetap 
dilaksanakan dan 
masuk dalam 
perhitungan sks. 

b Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah 41 s.d. 80 orang, tiap semester 1,5 

c Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah 81 s.d. 120 orang, tiap semester 2 

d Mengajar 1 sks kpd sekelompok mhs S0/S1 sejumlah > 120 orang, tiap semester 2,5 

 
Perhitungan beban: 

 Jika mata kuliah diampu oleh satu dosen: jumlah pertemuan dibagi16 x sks  

 Jika mata kuliah diampu oleh tim dosen: (jumlah tatap muka dosen ybs/jumlah seluruh 
tatap muka MK dalam 1 smt) x sks 

 Jika mata kuliah yang terdiri dari Teori dan Praktik maka yang dihitung sks mengajar 
adalah Teori saja, Praktik dihitung sebagai praktikum 

  

2  Melakukan asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (= 2 jam tatap muka) kepada 
sekelompok mahasiswa dengan jumlah mahasiswa < 25 orang, tiap semester 

2 1 smt 

Jenis Praktikum yang dihitung sks: 

 Praktikum di laboratorium 

 Praktik di studio 

Perhitungan beban: 

 Jika  praktikum/studio dibimbing oleh satu dosen: jumlah pertemuan dibagi16 x sks  

 Jika praktikum/studio dibimbing oleh tim dosen: (jumlah pertemuan dosen ybs/jumlah 
seluruh pertemuan praktikum dalam 1 smt) x sks 

3  Membimbing Seminar terhadap tiap mahasiswa  

Perhitungan beban: 
Jumlah mahasiswa yang dibimbing dibagi total mahasiswa yang mengambil mata kuliah 
dikali jumlah sks mata kuliah. 

4 1 smt 1. SK Dekan 
2. Lembar 

pengesahan 

Khusus prodi Arsitektur  

4  Membimbing mahasiswa KKN dengan jumlah mahasiswa  < 25 orang 1 1 smt SK Dekan 
 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan:  
2 sks per semester 

5  Membimbing Kuliah Kerja Lapangan (Kulap/Kunjungan Industri/Study Tour/Outing Class) 
yang terprogram kpd sekelompok mahasiswa dengan jumlah < 20 orang, tiap mahasiswa 

1/20 1 smt SK Dekan 1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan:  
2 sks per semester 

6 a Kerja Praktik/Praktik Lapangan kepada setiap mahasiswa, tiap semester 1/6 1 smt SK Dekan 1. Batas kepatutan: 
 2 sks per semester 

2. Khusus untuk FST 
diperhitungkan sesuai 
tarif 

Jenis praktik: 

 Praktik kerja ke perusahaan/Konsultan/Kontraktor 

 Praktik Klinik Masyarakat Desa 

 Praktik ke komunitas (puskesmas/pos yandu)  

b Membimbing Praktik Klinik ke Rumah Sakit/Bidan Praktik Mandiri (BPM)/Praktik Belajar 
Lapangan (PBL) 
 

1/6 1 smt Batas kepatutan: 2 sks 

7 a Membimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1, 
tiap semester 

1/6 1 th SK Dekan 1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan: 2 sks 
per semester 
 

b Memberikan bimbingan tesis S2/Spesialis kpd setiap mahasiswa, tiap semester 1/3 2 th 

c Memberikan bimbingan Disertasi S3 kpd setiap mahasiswa, tiap semester ½ 2 th 

 
Perhitungan beban: 

 Pembimbing tunggal: 100% x sks 

 Pembimbing utama: 60% x sks 

 Pembimbing pendamping: 40% x sks 

  

8 a Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1 1/12 1 th SK Dekan 
 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan: 
1 sks per semester 

b Menguji tesis S2/Spesialis kpd setiap mahasiswa 1/6 

c Menguji Disertasi S3 kpd setiap mahasiswa 1/4 

9  Memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa 1 1 smt SK Dekan/Surat 
Tugas  

Batas kepatutan: 1 sks 

10  Melakukan pengembangan program perkuliahan/pengajaran (RPS+ RT+RP) mandiri atau 
bersama tim yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan setiap program studi. 

Perhitungan beban: 

 Penyusun mandiri: 100% x sks 

 Penyusun oleh tim: 
- Sebagai ketua: 60% x sks 
- Sebagai anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

1/2 1 smt 1. Surat Tugas 
2. BAP RPS, RT 

dan RP yang 
telah disahkan 

 

Batas kepatutan: 2 sks 
per semester. 

11 a Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu   
> 30 jam atau minimum 3 hari. 

1 Sesuai  
Surat 
Tugas 

1. Surat Tugas 
2. Susunan 

Acara 

1. Batas kepatutan:1 sks 
per semester 
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3. Sertifikat 

b Mengikuti Pelatihan Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) 2  1. Surat Tugas 
2. Sertifikat 
3. BAP RPS, RT 

dan RP 

1. Bukti produk untuk 
pelatihan PEKERTI 
dan AA adalah RPS, 
RT dan RP 

2. BAP dari Kaprodi 

c Mengikuti pelatihan Ancangan Aplikasi (AA) 2 

12 a Membuat buku ajar dan diterbitkan  4 4 smt 1. Surat Tugas 
2. Bukti terbit 

Batas kepatutan: 4 sks 

b Mengembangkan bahan kuliah (diktat, modul dan petunjuk praktikum, model, alat bantu, 
audio visual) sesuai dengan bidang ilmunya. 

2 2 smt 1. Surat Tugas 
2. BAP Diktat/ 

Modul 
Praktikum 

1. Batas kepatutan: 
4 sks 

2. BAP dari Prodi  
Perhitungan beban: 

 Penulis tunggal: 100% x sks 

 Penulis utama: 60% x sks 

 Anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

  

13 a Menduduki jabatan Rektor 12 Sesuai SK SK Ketua 
Yayasan 

 

b Menduduki jabatan Wakil Rektor 10 

c Menduduki jabatan Dekan 10 

d Menduduki jabatan Kepala Kantor/Lembaga 8 

e Menduduki jabatan Wakil Dekan 6 

f Menduduki jabatan Ketua Program Studi 6 SK Rektor 

g Menduduki jabatan Sekretaris Program Studi 4 

14  Membimbing dosen yang lebih rendah jenjang jabatan akademiknya untuk setiap dosen 
yang dibimbing. 
 

1 1 smt Surat Tugas 
Membimbing 

1. Dosen yang dibimbing 
khusus untuk dosen 
baru pada masa 
percobaan/kontrak 

2. Batas kepatutan:    
2 sks per semester 

15  Melaksanakan tugas magang pada dosen yang mengajar mata kuliah yang akan diampu. 1 1 smt Surat Tugas 
Magang 
Laporan Magang 

Batas kepatutan:  2 sks 
per semester 

16  Mengikuti pendidikan formal/tugas belajar Profesi/S2/S3, tiap semester. 
Tugas belajar di dalam kota, maka jika ditugaskan untuk mengajar akan dihitung sebagai 
dosen luar biasa. 

12 Sesuai  
Surat 
Tugas 

Surat Tugas 
Belajar 
 

Setiap akhir semester 
wajib melaporkan hasil 
ujian semester (KHS 
semester) 

II BIDANG PENELITIAN 

1  Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan secara 
mandiri atau kelompok 

Tahapan kinerja: 

 Proposal: 50% x sks 

 Laporan Akhir: 100% x sks 

Perhitungan beban: 

 Peneliti mandiri: 100% x sks 

 Peneliti kelompok: 
- Sebagai ketua: 60% x sks 
- Sebagai anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

4 4 smt BAP Proposal 
(jika kegiatan 
belum selesai) 
atau BAP 
Laporan Kegiatan 
Penelitian (jika 
kegiatan 
penelitian telah 
selesai)  

1. Jika kegiatan 
merupakan lanjutan 
maka perlu 
dilampirkan BAP 
Proposal 

2. Batas kepatutan:  
2 judul penelitian per 
tahun 

3. Maksimum 4 sks 
4. BAP dari LPPM 

2 a Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk monograf  3 4 smt 1. Surat Tugas 
2. BAP Naskah 

Buku 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Jika kegiatan 
merupakan lanjutan 
maka perlu 
dilampirikan laporan 
BKD sebelumnya 

3. Batas kepatutan: 
1 judul per tahun 

4. BAP dari LPPM 
 
 

b Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku referensi 5 6 smt 

c Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk satu bagian buku (book 
chapter)  

2 2 smt 

d Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2 2 smt 

e Mengedit/menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional 2 2 smt 

 
Tahapan kinerja: 

 Draft buku: 50% x sks 

 Buku tercetak dan terbit: 100% x sks 

Perhitungan beban: 

 Penulis tunggal: 100% x sks 

 Penulis utama/editor: 60% x sks 

 Penulis pendamping/kontributor: 40% x sks 

 Untuk point e: jika lebih dari 1 orang maka nilai sks per orang = 2/jumlah penyunting 

 

 

3 a Menghasilkan karya ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding 
internasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat internasional. 

4 2 smt 
1. Surat Tugas 
2. BAP Karya 

Ilmiah 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan: 

 Prosiding nasional: 
2 artikel per 
semester, 2 artikel 
per prosiding. 

 Prosiding 
internasional: 2 
artikel per tahun, 1 
artikel per prosiding. 

3. BAP dari LPPM 

b Menghasilkan karya ilmiah berbahasa Indonesia yang dimuat dalam prosiding nasional dan 
disajikan dalam seminar pada tingkat nasional. 

2 2 smt 

c Menyajikan poster dalam prosiding internasional 2 2 smt 

d Menyajikan poster dalam prosiding nasional. 1 2 smt 

 
Perhitungan beban: 

 Penulis mandiri: 100% x sks 

 Penulis kelompok: 
- Sebagai ketua: 60% x sks 
- Sebagai anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

  

4 a Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi 9 6 smt BAP Jurnal 
 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan: 

 Jurnal internasional: 1 
artikel per tahun, 1 
jurnal maksimum 1 

b Menghasilkan karya ilmiah yang dipubikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dalam 
bahasa internasional  

7 4 smt 

c Menghasilkan karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi (jurnal berkategori S1 – S3) 5 2 smt 

d Menghasilkan karya ilmiah dalam jurnal tidak terakreditasi (jurnal berkategori S4 – S6 dan 
jurnal tidak terindeks SINTA yang memiliki ISSN) 

4 2 smt 
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Perhitungan beban: 

 Penulis mandiri: 100% x sks 

 Penulis kelompok: 
- Sebagai ketua: 60% x sks 
- Sebagai anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

  artikel 

 Jurnal nasional 
terakreditasi: 2 artikel 
per tahun, 1 jurnal 
maksimum 1 artikel 

 Jurnal nasional tak 
terakreditasi:  2 artikel 
per smt, 1 jurnal 
maksimum 2 artikel 

3. BAP dari LPPM 

5 a Memperoleh  paten dengan proses pengurusan paten sederhana 3 1 tahun Sertifikat Paten 
 

 

b Memperoleh paten dengan proses pengurusan paten biasa 4 2 tahun 

c Memperoleh paten internasional dengan proses pengurusan paten internasional (minimal 

tiga negara) 

5 3 tahun 

6  Menulis artikel, kritik, opini di media massa (koran/majalah), tiap artikel 1 1 smt BAP Artikel 
Majalah/Koran 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. BAP dari LPPM  

III BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

1  Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan 
oleh masyarakat. 

1 2 smt 1. BAP Proposal 
2. BAP Laporan 

PkM 

1. Batas kepatutan: 1 sks 
per semester 

2. BAP dari LPPM 

2  Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat. 1 2 smt BAP Laporan 
PkM 

3  Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipakai sebagai 
modul/bahan ajar oleh seorang dosen tetapi tidak diterbitkan. 

2 2 smt BAP Karya PKM 
 

1. Batas kepatutan: 2 
sks per semester 

2. BAP dari LPPM 

4  Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 judul utuh dan 
diterbitkan ber-ISBN 

Tahapan kinerja: 

 Draf buku: 50% x sks 

 Buku tercetak: 100% x sks 

Perhitungan beban: 

 Editor: 60% x sks 

 Kontributor: 40% x sks 

 Penulis tunggal: 100% x sks 

 Jika penulis lebih dari satu, tanpa editor  nilai sks setiap penulis = 3/jumlah penulis 

3 2 smt BAP Laporan 
PKM 
 

BAP dari LPPM 

5 a Menghasilkan karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat berbahasa resmi 
internasional yang dimuat dalam prosiding internasional dan disajikan dalam seminar pada 
tingkat internasional. 

4 2 smt 1. Surat Tugas 
2. BAP Karya 

Ilmiah 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan: 

 Prosiding nasional: 2 
artikel per semester, 2 
artikel per prosiding 

 Prosiding 
internasional: 2 artikel 
per tahun, 1 artikel 
per prosiding 

3. BAP dari LPPM 

b Menghasilkan karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat berbahasa Indonesia 
yang dimuat dalam prosiding nasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat nasional. 

2 2 smt 

 
Perhitungan beban: 

 Penulis mandiri: 100% x sks 

 Penulis kelompok: 
-   Sebagai ketua: 60% x sks 
-   Sebagai anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

  

6 a Menghasilkan karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan 
dalam jurnal internasional bereputasi. 

9 6 smt 
BAP Jurnal 
 

1. Diperhitungkan sesuai 
tarif 

2. Batas kepatutan: 

 Jurnal nasional tak 
terakreditasi: 2 artikel 
per smt, 1 jurnal 
maksimum 2 artikel 

 Jurnal nasional 
terakreditasi: 2 artikel 
per tahun, 1 jurnal 
maksimum 1 artikel 

 Jurnal internasional: 1 
artikel per tahun, 1 
jurnal maksimum 1 
artikel 

3. BAP dari LPPM 

b Menghasilkan karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipubikasikan dalam 
jurnal nasional terakreditasi dalam bahasa internasional. 

7 4 smt 

c Menghasilkan karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan 
dalam jurnal nasional terakreditasi (jurnal berkategori S1 – S3) 

5 2 smt 

d Menghasilkan karya ilmiah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan 
dalam jurnal tidak terakreditasi (jurnal berkategori S4 – S6 dan jurnal tidak terindeks SINTA 
yang memiliki ISSN) 

4 2 smt 

 
Perhitungan beban: 

 Penulis mandiri: 100% x sks 

 Penulis kelompok: 
-   Sebagai ketua: 60% x sks 
-   Sebagai anggota: (40% x sks)/jumlah anggota 

  

IV BIDANG PENUNJANG     

1  Menjadi pembina/pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 1 Sesuai SK SK Rektor/Surat 
Tugas 

Batas kepatutan: 1 sks 

2  Menjadi Ketua organisasi sosial internal (misalnya: koperasi) tingkat universitas 1 SK Rektor 

3  Menjadi pengurus organisasi profesi tingkat kota/provinsi 1 SK dari 
Organisasi 

4  Menjadi kepala laboratorium tingkat fakultas 4 Sesuai SK SK Dekan Diperhitungkan sesuai 
tarif 
 

5  Menjadi koordinator pengelola jurnal tingkat LPPM 4 SK Rektor 

6  Menjadi pengelola jurnal program studi/fakultas 2 SK Dekan Batas kepatutan: 2 sks 

7  Menjadi kepala bidang/bagian kantor universitas 4 SK Rektor Diperhitungkan sesuai 
tarif 

8  Menjadi pendamping kegiatan mahasiswa untuk setiap kegiatan (bukan sebagai 
pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa) 

0,5 1 smt 1. Surat Tugas 
Rektor/Dekan 

2. Tanda terima 

1. Batas Kepatutan: 1 
sks 

2. Tanda terima dari 






