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Pendahuluan
Salah satu wujud dilaksanakannya evaluasi terhadap dosen di lingkungan UMSIDA
adalah BPM melakukan evaluasi kinerja dosen setiap semesternya dengan pengisian Laporan
dan Kontrak Beban Kerja Dosen (BKD). Evaluasi laporan dan kontrak BKD bertujuan untuk
menjamin bahwa seluruh aktivitas dosen selama satu semester dapat direkap dan dianalisis
kinerjanya. Hasil evaluasi laporan dan kontrak BKD diharapkan dapat menjadi bahan
perbaikan bagi kinerja dosen sehingga kualitas dosen dapat ditingkatkan.
Evaluasi laporan dan kontrak BKD untuk semester ganjil 2017/2018 dilaksanakan
dengan prosedur dosen melakukan pengisian laporan dan kontrak BKD dari sim dosen,
kemudian mencetak isian untuk di tandatangani oleh Kaprodi. Setelah ditandatangani
Kaprodi, berkas di upload ulang di sim dosen. Dokumen BKD yang dikumpulkan terdiri dari:
a. Laporan BKD merupakan laporan kegiatan semester ganjil 2017/2018
b. Kontrak BKD merupakan kontrak kegiatan semester genap 2017/2018
Dalam pengisian laporan dan kontrak BKD terdapat 7 indikator yang digunakan
dalam pengisian form BKD, yaitu:
1.

Kinerja bidang Pendidikan

2.

Kinerja bidang Penelitian

3.

Kinerja Bidang Pengabdian masyarakat

4.

Publikasi seminar nasional/ internasional

5.

Publikasi jurnal ilmiah

6.

Karya lainnya (buku/HAKI).

7.

Bidang Penunjang
Jumlah fakultas yang mengumpulkan BKD pada semester ganjil sebanyak 9 Fakultas,

yaitu Fikes, Teknik, Pertanian, Psikologi, FKIP, FAI, Hukum, FEB, dan FISIP dapat dilihat
pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Jumlah dosen yang mengumpulkan BKD
Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah dosen yang mengumpulkan BKD pada periode
semester ganjil 2017/2018 sebanyak 167 dosen. Namun, tidak semua dosen tersebut mengisi
dan mengupload dokumen BKD secara lengkap. Jumlah ini naik jika dibandingkan dengan
jumlah dosen yang mengumpulkan BKD pada semester genap 2016/2017 sebanyak 164
dosen.
Berdasarkan dosen yang menyerahkan laporan dan Kontrak BKD maka berikut ini
secara rinci dari setiap indikator. Berdasarkan kinerja bidang pendidikan diperoleh rata-rata
jumlah SKS untuk semester ganjil 2017/ 2018 dan semester genap 2017/2018, dapat dilihat
pada gambar 2, berikut ini.

Gambar 2. Rata-rata sks semester ganjil dan semester genap 2017/2018

Gambar 2 menunjukkan bahwa beban mengajar (sks) tertinggi dosen terdapat pada
Fakultas Psikologi, dengan rata-rata sks semester ganjil 2017/2018 adalah 22,3 sks dan ratarata sks semester genap 2017/2018 adalah 21,3 sks.
Pada laporan BKD UMSIDA semester ganjil 2017/2018 berdasarkan kinerja
bidang Penelitian, Kinerja Bidang Pengabdian masyarakat, Publikasi seminar nasional/
internasional, Publikasi jurnal ilmiah, Karya lainnya (buku/HAKI) dan Bidang Penunjang
dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.

Gambar 3. Laporan BKD UMSIDA

Gambar 3 menunjukkan bahwa dari Laporan BKD UMSIDA semester ganjil
2017/2018 dari 167 dosen yang mengumpulkan laporan BKD, pada kinerja bidang
penelitian terdapat 55 dosen yang melakukan penelitian, pada kinerja bidang pengabdian
pada masyarakat terdapat 58 dosen yang melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat,
pada kinerja publikasi seminar nasional/internasional terdapat 57 dosen yang melakukan
publikasi seminar, pada kinerja bidang publikasi jurnal terdapat 22 dosen yang melakukan
publikasi jurnal, pada kinerja bidang hasil karya lain terdapat 32 dosen yang melakukan
hasil karya lain, pada bidang penunjang terdapat 79 dosen melakukan kegiatan penunjang.
Pada laporan BKD UMSIDA semester ganjil 2017/2018 berdasarkan kinerja
bidang Penelitian, Kinerja Bidang Pengabdian masyarakat, Publikasi seminar nasional/
internasional, Publikasi jurnal ilmiah, Karya lainnya (buku/HAKI) dan Bidang Penunjang
dapat dilihat pada gambar 4 berikut ini.

Gambar 4. Kontrak BKD UMSIDA
Gambar 4 menunjukkan bahwa dari Kotrak BKD UMSIDA semester genap
2017/2018 dari 167 dosen yang mengumpulkan kontak BKD, pada kinerja bidang penelitian
terdapat 46 dosen yang akan melakukan penelitian, pada kinerja bidang pengabdian pada
masyarakat terdapat 40 dosen yang akan melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat,
pada kinerja publikasi seminar nasional/internasional terdapat 12 dosen yang akan
melakukan publikasi seminar, pada kinerja bidang publikasi jurnal terdapat 12 dosen yang
akan melakukan publikasi jurnal, pada kinerja bidang hasil karya lain terdapat 16 dosen
yang akan melakukan hasil karya lain, pada bidang penunjang terdapat 35 dosen yang akan
melakukan kegiatan penunjang.
Berikut ini adalah rekapitulasi pengisian Laporan dan Kontrak BKD berdasarkan
indikator Kinerja bidang Penelitian, Kinerja Bidang Pengabdian masyarakat, Publikasi
seminar nasional/ internasional, Publikasi jurnal ilmiah, Karya lainnya (buku/HAKI) dan
Bidang Penunjang dari setiap Fakultas :
1.

Fakultas Teknik
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian laporan BKD oleh dosen Fakultas Teknik, dapat

dilihat pada gambar 5 berikut ini:

Gambar 5. Laporan BKD Fakultas Teknik
Berdasarkan gambar 5 dari keseluruhan 29 dosen di Fakultas Teknik yang
mengumpulkan laporan BKD, terlihat bahwa terdapat 11 dosen yang telah melakukan
penelitian dan pengembangan ilmu, 10 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 10
dosen telah melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, 6 dosen telah mempunyai
publikasi jurnal, 6 dosen mempunyai karya lain, dan 12 dosen telah mempunyai kegiatan
penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 6. Kontrak BKD Fakultas Teknik

Gambar 6 menunjukkan bahwa 29 dosen yang menyerahkan Kontrak BKD, terlihat
bahwa 13 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, 11

dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, 2 dosen mempunyai rencana
publikasi pada seminar nasional/ internasional, 2 dosen mempunyai rencana publikasi jurnal,
4 dosen yang berencana membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), serta 8 dosen mempunyai
rencana untuk melakukan kegiatan penunjang.
2.

FAI
Untuk hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, Fakultas Agama Islam terlihat

sebagaimana pada gambar 7 berikut ini:

Gambar 7. Laporan BKD FAI

Berdasarkan gambar 7 dari 21 dosen di Fakultas Agama Islam yang mengumpulkan
laporan BKD terlihat bahwa terdapat 5 dosen yang telah melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 7 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 3 dosen yang
melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, 1 dosen telah mempunyai publikasi
jurnal, 4 dosen telah membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 8 dosen mempunyai
kegiatan penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 8. Kontrak BKD FAI

Berdasarkan gambar 8 dari 21 dosen di Fakultas Agama Islam yang mengumpulkan
kontrak BKD terlihat bahwa 3 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 4 dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, tidak
ada dosen mempunyai rencana untuk publikasi pada seminar nasional/ internasional dan
publikasi jurnal, 1 dosen mempunyai rencana membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan
1 dosen mempunyai rencana melakukan kegiatan penunjang.

3.

Fakultas Pertanian
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 9

berikut ini:

Gambar 9. Laporan BKD Fakultas Pertanian

Berdasarkan gambar 9 dari 10 dosen di Fakultas Pertanian yang mengumpulkan
laporan BKD terlihat bahwa terdapat 4 dosen yang telah melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 5 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 4 dosen telah
melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, tidak ada dosen yang mempunyai
publikasi jurnal, 2 dosen yang mempunyai karya lainnya (buku, HAKI dll) dan 8 dosen
mempunyai kegiatan penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 10. Kontrak BKD Fakultas Pertanian

Berdasarkan gambar 10, dari 10 dosen di Fakultas Pertanian yang mengumpulkan
kontrak BKD terlihat bahwa 8 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 4 dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, tidak
ada dosen yang berencana publikasi pada seminar nasional/ internasional, 1 dosen berencana
publikasi jurnal, 1 dosen berencana membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 6 dosen
mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan penunjang.

4.

FKIP
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 11

berikut ini:

Gambar 11. Laporan BKD FKIP
Berdasarkan gambar 11, dari 33 dosen di FKIP yang mengumpulkan laporan BKD
terlihat bahwa terdapat 9 dosen yang telah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, 14
dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 16 dosen telah melakukan publikasi seminar
nasional/ internasional, 7 dosen telah mempunyai publikasi jurnal, 10 dosen yang mempunyai
karya lainnya (buku, HAKI dll) dan 10 dosen mempunyai kegiatan penunjang di semester
ganjil 2017/ 2018.

Gambar 12. Kontrak BKD FKIP

Berdasarkan gambar 12, dari 33 dosen di FKIP yang mengumpulkan kontrak BKD,
terlihat bahwa 8 dosen mempunyai rencana melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, 7
dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, 3 dosen mempunyai rencana
untuk publikasi pada seminar nasional/ internasional, 2 dosen yang mempunyai rencana
melakukan publikasi jurnal, 4 dosen mempunyai rencana membuat karya lainnya (buku,
HAKI dll), dan 4 dosen mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan penunjang.

5.

FISIP
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 13

berikut ini:

Gambar 13. Laporan BKD FISIP

Berdasarkan gambar 13, dari 12 dosen di FISIP yang mengumpulkan laporan BKD
terlihat bahwa terdapat 7 dosen yang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, 4 dosen
yang melakukan pengabdian masyarakat, 8 dosen melakukan publikasi seminar nasional/
internasional, 3 dosen melakukan publikasi jurnal, dan 3 dosen mempunyai karya lainnya
(buku, HAKI dll), dan 7 dosen memiliki kegiatan penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 14. Kontrak BKD FISIP

Berdasarkan gambar 14, dari 12 dosen di FISIP yang mengumpulkan kontrak BKD
terlihat bahwa 3 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan pengembangan
ilmu, 1 dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, tidak ada dosen yang
mempunyai rencana untuk publikasi pada seminar nasional/ internasional, 1 dosen
mempunyai rencana publikasi jurnal, 2 dosen mempunyai rencana pembuatan karya lainnya
(buku, HAKI dll), dan 2 dosen berencana melakukan kegiatan penunjang.
6.

Fakultas Ilmu Kesehatan
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 15

berikut ini:

Gambar 15. Laporan BKD Fakultas Ilmu Kesehatan

Berdasarkan gambar 15, dari 17 dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan yang
mengumpulkan laporan BKD terlihat bahwa terdapat 5 dosen yang telah melakukan
penelitian dan pengembangan ilmu, 9 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 6
dosen yang melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, 3 dosen mempunyai
publikasi jurnal, 2 dosen memiliki karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 10 dosen mempunyai
kegiatan penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 16. Kontrak BKD Fakultas Ilmu Kesehatan

Berdasarkan gambar 16, dari 17 dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan yang mengumpulkan
kontrak BKD terlihat bahwa, dari 17 dosen yang mengumpulkan kontrak BKD, terlihat
bahwa 4 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, 5
dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, tidak ada dosen yang
mempunyai rencana publikasi pada seminar nasional/ internasional, 1 dosen mempunyai
rencana publikasi jurnal, 1 dosen berencana membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 4
dosen mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan penunjang.

7.

Fakultas Psikologi
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 17

berikut ini:

Gambar 17. Laporan BKD Fakultas Psikologi
Berdasarkan gambar 17, dari 8 dosen di Fakultas Psikologi yang mengumpulkan
laporan BKD terlihat bahwa terdapat 4 dosen yang telah melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 3 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 2 dosen yang
melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, 1 dosen yang melakukan publikasi
jurnal, tidak ada dosen yang membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 6 dosen
mempunyai kegiatan penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 18. Kontrak BKD Fakultas Psikologi

Berdasarkan gambar 18, dari 8 dosen di Fakultas Psikologi yang mengumpulkan
Kontrak BKD terlihat bahwa 1 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 3 dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, 1
dosen mempunyai rencana publikasi pada seminar nasional/ internasional, 2 dosen yang
mempunyai rencana publikasi jurnal, 1 dosen berencana membuat karya lainnya (buku,
HAKI dll), dan 1 dosen mempunyai rencana untuk melakukan kegiatan penunjang.

8.

Fakultas Hukum
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 19

berikut ini:

Gambar 17. Laporan BKD Fakultas Hukum

Berdasarkan gambar 19, dari 4 dosen di Fakultas Hukum yang mengumpulkan
laporan BKD terlihat bahwa terdapat 1 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 1
dosen telah melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, 1 dosen telah membuat
karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 3 dosen mempunyai kegiatan penunjang di semester
ganjil 2017/ 2018. Sedangkan dosen yang melakukan penelitian dan pengembangan ilmu dan
publikasi jurnal tidak ada.

Gambar 20. Kontrak BKD Fakultas Hukum

Berdasarkan gambar 20, dari 4 dosen di Fakultas Hukum yang mengumpulkan kontrak
BKD terlihat bahwa 1 dosen yang mempunyai rencana melakukan penelitian dan
pengembangan ilmu, 1 dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian masyarakat, 1
dosen mempunyai rencana publikasi pada seminar nasional/ internasional, 2 dosen
mempunyai rencana untuk melakukan publikasi jurnal, 1 dosen mempunyai rencana
membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 3 dosen yang mempunyai rencana untuk
melakukan kegiatan penunjang.
9.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Hasil rekapitulasi terhadap pengisian data BKD, terlihat sebagaimana pada gambar 21

berikut ini:

Gambar 21. Laporan BKD FEB

Berdasarkan gambar 21, dari 33 dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang
mengumpulkan laporan BKD terlihat bahwa terdapat 10 dosen yang telah melakukan
penelitian dan pengembangan ilmu, 5 dosen telah melakukan pengabdian masyarakat, 7
dosen yang melakukan publikasi seminar nasional/ internasional, 1 dosen yang melakukan
publikasi jurnal, 4 dosen mempunyai karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 15 dosen
mempunyai kegiatan penunjang di semester ganjil 2017/ 2018.

Gambar 22. Kontrak BKD FEB

Berdasarkan gambar 22, dari 33 dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang
mengumpulkan kontrak BKD terlihat bahwa 5 dosen yang mempunyai rencana melakukan
penelitian dan pengembangan ilmu, 4 dosen mempunyai rencana melakukan pengabdian
masyarakat, 5 dosen yang mempunyai rencana publikasi pada seminar nasional/
internasional, 1 dosen mempunyai rencanauntuk publikasi jurnal, 1 dosen mempunyai
rencana membuat karya lainnya (buku, HAKI dll), dan 6 dosen mempunyai rencana
melakukan kegiatan penunjang.
REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT
No. REKOMENDASI
1.

RENCANA TINDAK LANJUT

Pimpinan membuat kebijakan mengenai Berkoordinasi dengan pimpinan mengenai
ketentuan

reward

dan

punishment ketentuan reward dan punishment mengenai

mengenai dosen yang belum melakukan dosen yang belum melakukan tri dharma
tri dharma perguruan tinggi.
2.

perguruan tinggi

Sistem pengisian BKD diintegrasikan Berkoordinasi dengan PUSDASIM, P3I,
dengan unit kerja lain.

LPPM, dan LP3IK mengenai integrasi
sistem informasi pengisian BKD.

3.

Membuat standar beban sks mengajar Berkoordinasi dengan LP3IK mengenai
dosen.

4.

Dosen

kelebihan beban sks mengajar dosen.
meningkatkan

kegiatan Berkoordinasi dengan Dekan dan Kaprodi

penelitian dan pengembangan ilmu

mengenai peningkatan kegiatan penelitian
dan pengembangan ilmu

5.

Dosen meningkatkan publikasi dalam Berkoordinasi dengan Dekan dan Kaprodi
bentuk seminar dan jurnal ilmiah.

mengenai peningkatan jumlah publikasi
dosen dalam bentuk seminar dan jurnal
ilmiah.

6.

Dosen meningkatkan hasil karya buku, Berkoordinasi dengan Dekan dan Kaprodi
HAKI, dll.

mengenai peningkatan hasil karya buku,
HAKI, dll.

7.

Dosen harus mengisi rencana kegiatan Berkoordinasi dengan Dekan dan kaprodi
tri dharma selama semester di dalam bahwa dosen harus mengisikan seluruh
isian kontrak Beban Kerja Dosen sesuai rencana
dengan indikatornya.

semester

kegiatan

tri

dharma

selama

di dalam isian kontrak Beban

Kerja Dosen sesuai dengan indikatornya.

Demikian laporan evaluasi Laporan BKD semester ganjil 2017/2018 dan Kontrak
BKD semester genap 2017/2018 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan perbaikan,
sehingga mampu mendukung tercapainya visi UMSIDA.
Sidoarjo, 20 Juni 2018
Mengetahui,
Kepala BPM

Kasi Monev Akademik,

Hana Catur Wahyuni, ST., MT.

Vidya Mandarani, S.S. M.Hum

