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Surat Edaran Rektor 

No.008/ITDel/Rek/SE/SDM-BAAK/II/21 

Tentang 

Perhitungan Beban Pengajaran Dosen Semester Genap 2020/2021 

 

 

Menindaklanjuti saran dan masukan pada Sosialisasi Program Kerja Tahun 2021 dari UPT PP 

ESTEM pada Tanggal 11 Januari 2021 mengenai beban kerja dosen pada perkuliahan jarak jauh 

(PJJ) secara khusus dalam pembelajaran terbalik (flipped learning) dan pembuatan video ajar maka 

telah dilakukan pengkajian oleh UPT PP ESTEM dan Tim Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Kemahasiswaan. Dari kajian yang dilakukan secara cepat untuk kebutuhan Semester Genap Tahun 

Ajaran 2020/2021 maka disampaikan bahwa secara umum pelaksanaan pembelajaran terbalik 

(flipped learning) dan pembuatan video ajar tidak membutuhkan penyesuaian dalam perhitungan 

beban kerja Dosen dalam bidang pengajaran dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Perkuliahan dengan metode pembelajaran terbalik flipped classroom yang memerlukan tiga 

tahapan kegiatan yaitu: before class, in class dan after class, sudah sesuai dengan 

pemaknaan sistem SKS yang memperhitungkan waktu persiapan, pertemuan, dan evaluasi 

pengajaran. 

2. Sudah tersedianya RPS dan materi kuliah dari pelaksanaan kuliah pada tahun ajaran 

sebelumnya. Waktu yang sudah dialokasikan sesuai perhitungan beban pengajaran Dosen 

yang berlaku saat ini dapat dipergunakan untuk penyesuaian atau perbaruan materi, yang 

sesuai dengan hasil post evaluation dari tahun ajaran yang lalu, dari reviu RPS, atau dari 

perkembangan teknologi saat ini. 

3. Pembuatan video ajar bagi pengajaran mata kuliah secara umum sudah dilakukan sejak 

semester yang lalu sehingga Dosen sudah lebih fasih dalam pembuatan dan pengeditan 

video ajar serta sudah tersedianya materi presentasi (file power point) dari tahun ajaran 

sebelumnya. Karena itu, waktu pembuatan video masih dapat memanfaatkan waktu 

persiapan dan waktu pertemuan tatap muka (yang tidak perlu dilakukan) pada sesi 

asinkronus.   

 

Namun penyesuaian perhitungan kerja dapat dilakukan secara khusus untuk Dosen yang: 

1. mengajar mata kuliah tertentu yang membutuhkan pemutakhiran materi presentasi dalam 

pembuatan video ajar untuk meningkatkan pemahaman Mahasiswa, seperti penambahan 

animasi dan atribut lainnya; 

2. melakukan kegiatan tatap muka (sinkronus) yang membutuhkan waktu lebih dari waktu 

perhitungan SKS yang berlaku; 

3. melakukan kegiatan evaluasi yang membutuhkan waktu lebih dari waktu perhitungan bobot 

SKS yang berlaku; 

4. melakukan kegiatan lainnya terkait pengajaran yang membutuhkan penyesuaian waktu 

kerja; 

 

dapat menyampaikan permohonan penyesuaian perhitungan kerja pada tautan sebagai berikut: 

http://bit.ly/FormPenyesuaianLoadDosen 

 

Permohonan akan diases oleh Tim Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dengan 

meminta pertimbangan dari Dekan dan Ketua Prodi. 

http://bit.ly/FormPenyesuaianLoadDosen
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Sebagai informasi, kajian yang lebih mendalam mengenai perhitungan beban kerja Dosen di masa 

PJJ akan tetap dilakukan lebih mendalam sepanjang semester ini sehingga di semester selanjutnya, 

jika masih diperlukan, perhitungan beban kerja Dosen di masa PJJ dapat dilakukan dengan lebih 

tepat sesuai dengan kebutuhan. 

 

Demikian Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

 

Laguboti, 01 Februari 2021 

Institut Teknologi Del 

Rektor 

 

 

 

 

 

Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D.,IPU 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


