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Pendahuluan 

Jenjang karier seorang dosen terlihat 
dari Jabatan Fungsional (Jafa) , pangkat yang 
dinyatakan dalam bentuk Golongan/Ruang 
dan Sertifikasi Profesi sebagai pendidik. Jafa 
dan pangkat mempunyai saling keterkaitan, 
yaitu kenaikan pangkat seseorang bergantung 
pula pada kenaikan Jafa-nya, yang dalam hal 
ini ditentukan melalui Nilai Angka Kredit 
yang diperolehnya. Sertifikasi Pendidik 
menuntut pemenuhan beban kerja dosen dan 
berdampak pada perolehan tunjangan profesi 
yang diberikan oleh Pemerintah (PP 37 
Tahun 2009 tentang Dosen), yang secara rinci 
untuk pelaksanaannya tertuang pada 
‘Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi 
Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi’ – 
Dirjen Dikti Depdiknas 2010. 

Setiap dosen perlu merencanakan 
beban kerjanya pada setiap semester/tahun, 
agar pada tahun yang ditargetkan dapat 
mengusulkan kenaikan Jabatan Fungsional 
dan atau setiap bulan mendapatkan tunjangan 
profesi. Di sisi lain institusi mempunyai 
ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan 
program studi secara operasional juga 
mempunyai kewenangan untuk menentukan 
beban kerja setiap dosen pada setiap 
semester, agar semua kegiatan akademik di 
program studi dapat berjalan lancar dan 
sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu 
program studi perlu membuat perencanaan 
untuk mengalokasikan beban kerja setiap 
dosennya dengan memperhatikan aturan dan 
kebijakan yang berlaku di institusi 
bersangkutan serta dapat memenuhi 
perencanaan individu setiap dosennya. 
Dengan demikian diharapkan program studi 
dapat mengoptimumkan pelayanannya 



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SAINS DAN PENDIDIKAN SAINS VII UKSW 
 
 

256 
 

kepada mahasiswa dan pelaksanaan tugas 
Tridharma, serta mengusahakan agar setiap 
dosen terpenuhi beban kerjanya sebagai 
dosen tersertifikasi. 

Dalam membuat perencanaan tersebut 
terdapat berbagai kepentingan dan tujuan 
serta prioritas dalam pencapaianya, 
disamping berbagai kendala sumber daya 
yang dimiliki oleh program studi. 
Permasalahan ini dapat dimodelkan 
menggunakan Lexicographic Linear Goal 
Programming sebagai alat optimasinya, 
dengan harapan dapat diperoleh suatu solusi 
optimum yang dapat memberikan tingkat 
kepuasan terhadap berbagai tujuan yang 
ditentukan. Penyelesaian optimum yang 
diperoleh dapat digunakan sebagai dasar 
untuk menetapkan perencanaan beban kerja 
dosen oleh program studi pada setiap 
semester. 

 
Tinjauan Pustaka  
 

Goal Programming merupakan 
perluasan dari Linear Programming, dimana 
Goal Programming memperbolehkan lebih 
dari satu tujuan yang dioptimumkan terhadap 
sejumlah kendala/batasan. Goal 
Programming diperkenalkan dan 
dikembangkan oleh Charnes dan Cooper di 
tahun 1961 [5][8], dan telah diterapkan pada 
berbagai bidang, seperti : bidang perencanaan 
produksi dan logistik [1][9]; manajemen 
keuangan [5]; pemasaran,  investasi, 
periklanan, penjadualan [3][7], permasalahan 
cutting stock berdimendi satu [4]. Dari 
berbagai penerapan tersebut pada umumnya 
Goal Programming dapat memberikan 
penyelesaian yang memuaskan bagi 
pencapaian tujuan-tujuan yang diinginkan.  
Model Goal Programming memuat fungsi 
pencapaian tujuan, peubah keputusan dan 
koefisien-koefisien.  Fungsi pencapaian 
tujuan dapat berupa fungsi linear ataupun 
non-linear; peubah keputusannya merupakan 
bilangan real (kontinyu), bilangan bulat, biner 
(0-1) atau campuran; koefisiennya dapat 
deterministik, stokastik ataupun fuzzy [5]. 
Dalam Goal Programming dikenalkan 
adanya peubah deviasi yang ditambahkan 
pada setiap kendala sasaran. Nilai peubah 
deviasi ini menunjukkan selisih antara 
pencapaian tujuan yang terjadi dengan nilai 

sasaran yang diinginkan. Terdapat dua 
peubah deviasi yaitu peubah deviasi positif 
untuk menampung nilai kelebihan pencapaian 
dan peubah deviasi negatif untuk menampung 
nilai kekurangan pencapaian terhadap sasaran 
yang telah ditetapkan. Nilai peubah-peubah 
deviasi inilah yang harus diminimumkan 
untuk mendapatkan penyelesaian optimum 
dari model Goal Programming [2][6]. Goal 
Programming yang semua fungsi pencapaian 
tujuan dan kendala sasarannya adalah fungsi 
linear, disebut Linear Goal Programming. 
 
Lexicographic Linear Goal Programming 
 

Terdapatnya banyak tujuan yang ingin 
dicapai dalam suatu sistem, dapat terjadi 
tujuan yang satu bertentangan dengan tujuan 
lainnya atau terdapat tingkat kepentingan 
(bobot) yang berbeda-beda diantara tujuan-
tujuan tersebut. Untuk mengatasi hal ini 
Linear Goal Programming menyediakan 
solusi dengan memberikan bobot dan atau 
prioritas bagi tujuan-tujuan yang telah 
ditentukan. Kwak memperkenalkan konsep 
prioritas dan menganjurkan agar tujuan 
diurutkan menurut prioritas keutamaannya. 
Tujuan mutlak (rigid) diletakkan pada 
prioritas aras tertinggi, sedangkan semua 
tujuan lainnya pada prioritas dengan aras 
lebih rendah [3][8]. Linear Goal 
Programming yang menggunakan konsep 
prioritas ini dikenal sebagai   Lexicographic 
Linear Goal Programming (LLGP), yang 
secara umum dirumuskan sebagai berikut [2]  

 
Akan dicari   ( )n21 ,x...,,xx=Tx   dengan 
tujuan meminimumkan secara leksikografik         

[ ]),,..),,= ηρηρ (.(1 PaaTa ,  dan  
memenuhi kendala sasaran :  

iiii bxf =−+ ρη)(    i = 1,2,…,m  
0,, ≥ηρx     

dengan : 
xT       :  vektor peubah keputusan 
aT :  vektor pencapaian tujuan, dengan  

 ),ηρ(ka = ∑
∈

+
kPi

ikiiki uw )( ηρ fungsi 

tujuan pada prioritas ke-k 
Pk  ialah himpunan subskript sasaran-
sasaran prioritas ke-k 

P     : banyaknya prioritas 
fi(x) : fungsi tujuan kendala sasaran i 
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bi     : nilai sasaran pada kendala sasaran i 
 : peubah deviasi positif sasaran ke-i, 

kelebihan  pencapaian sasaran ke-i. 
  :  peubah deviasi negatif sasaran ke‐i, 
kekurangan  pencapaian  sasaran 
ke‐i. 

wki :  faktor pemberat untuk meminimum-
kan ρi pada prioritas ke-k. 

uki :  faktor pemberat untuk meminimum 
kan ηi pada prioritas ke-k. 

 
 

Formulasi Model LLGP untuk Penentuan 
Alokasi Beban Kerja Dosen 
 

Pengimplementasian LLGP untuk 
mengalokasikan beban kerja setiap dosen 
pada suatu program studi menggunakan 
satuan waktu semester, sehingga aturan dan 
batasan juga disesuaikan untuk satuan waktu 
semester. Untuk memformulasikan model 
LLGP ini, maka perlu didefinisikan peubah 
dan parameter yang akan digunakan, yaitu : 
xij , sebagai peubah keputusannya, 
menyatakan banyaknya beban sks dosen i 
pada bidang j, dengan  i = 1 , 2, ..., n  dan  j = 
1, 2, 3, 4 ( 1 = bidang Pendidikan Pengajaran, 
2 = bidang Penelitian, 3 = bidang Pengabdian 
pada Masyarakat dan 4 = bidang Penunjang). 
n adalah banyaknya dosen dalam program 
studi bersangkutan. ηk adalah peubah deviasi 
negatif untuk kendala sasaran ke-k,  ρk adalah 
peubah deviasi positif untuk kendala sasaran 
ke-k.  

 
Dalam merumuskan model LLGP 

maka aturan pemerintah ( PP 37 tahun 2009) 
dan aturan institusi (universitas/fakultas/ 
program studi), dalam hal ini digunakan data 
simulasi, dipakai sebagai dasar untuk 
merumuskan fungsi tujuan yang hendak 
dicapai, dan selanjutnya akan dirumuskan 
menjadi kendala sasaran. Dalam pemodelan 
ini dibatasi untuk menentukan alokasi beban 
kerja dosen non professor. Langkah 
berikutnya adalah mengurutkan prioritas dari 
tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan 
merumuskan fungsi pencapaian tujuannya. 
Berikut adalah rumusan kendala-kendala 
sasaran dalam penyusunan model LLGP 
untuk menentukan alokasi beban kerja dosen. 
 
 
 

Kendala sasaran : 
 
K1 : Kebijakan institusi bahwa beban kerja 

pada bidang Pendidikan Pengajaran 
setidaknya 6 sks dan paling banyak 9 sks 
per semester, bagi dosen dengan tugas 
tambahan (Dekan, Ketua Program Studi) 
minimum 3 sks,  yang dapat dirumuskan 
sebagai berikut : 

 
      6    3   ,   
1,2,3, … ,       

 
      9   ,  

1,… , 2    
 

Min.       

 

 
K2 : Beban kerja pada Bidang Pendidikan & 

Pengajaran dan Penelitian minimum  9 
sks (PP 37 tahun 2009 pasal 8 ayat 1.b.1) 
dan maksimum 12 sks : 

 
        9   ,  

    2 1 , … , 3  

        12   ,    

  3 1 , … , 4  

Min   

   

 
K3: Beban kerja pada Bidang Pengabdian 

Masyarakat dan Penunjang minimum 3 
sks  

        3   ,  
4 1 ,… , 5  

 
Min   

 

 
K4: Beban kerja setiap dosen  per semester, 

minimum 12 sks dan maksimum 16 sks 
(PP 37 tahun 2009  pasal 8 ayat 1.b)  
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    12 ,    

                           k =(5n+1), …, 6n 
 

    16  , 

                k=(6n+1), …, 7n 
 

Min  

 

 
 
K5: Bagi setiap dosen dapat terpenuhinya 

perencanaan beban kerja individu pada 
setiap bidang dengan menentukan batas 
minimum dan maksimumnya. 
bij :  beban minimun yang diinginkan 

dosen i pada bidang j , bij ≥ 0 
cij :  beban maksimum yang diinginkan 

dosen i pada bidang j, cij ≥ 0 
 

        ;  
1,2,3,4 ;   
7 1 ,… , 7 4  

        ; 
  1,2,3,4 ;  

11 1 ,… , 11 4    
 
Min 

     

 
 
K6 : Jumlah beban kerja semua dosen di 

bidang Pendidikan Pengajaran tidak 
melebihan jumlah sks pengajaran yang 
tersedia (misal d).  
   

      ,       

15 1 
 

Min     
 
K7: Kelebihan beban kerja setiap dosen dari 

beban minimumnya (12 sks) sekecil 
mungkin  

    12 

  15 2, . . . ,16 2  

 
Min.  

   

  
Diandaikan tersusun m prioritas, maka  fungsi 
pencapaian tujuannya adalah meminimumkan 
: 

 aT , , , , …, , ] 
    

Penyelesaian  model di atas akan 
memberikan informasi alokasi beban kerja 
setiap dosen pada setiap bidang tridarma, 
sehingga selanjutnya dapat pula ditentukan 
tingkat kepuasan pencapaian dari setiap 
tujuan terhadap penyelesaian yang diperoleh. 
Nilai-nilai peubah deviasi memberikan 
gambaran adanya kelebihan atau kekurangan 
beban kerja bagi masing-masing dosen, 
sehingga informasi ini dapat digunakan 
sebagai dasar dalam menentukan kebijakan 
perlu tidaknya mengalokasikan beban kerja 
pada dosen tidak tetap. 
 
Implementasi Model  
 

Pada bagian ini disajikan penerapan 
model pada pengalokasian beban kerja satu 
semester pada suatu program studi 
menggunakan data secara simulasi. 
Diandaikan program studi mempunyai 6 
orang dosen tetap. Beban setiap dosen harus 
memenuhi kriteria beban kerja dosen sesuai 
aturan pada PP No.37 tahun 2009. 
Diandaikan kebijakan institusi menentukan 
bahwa beban kerja seorang dosen pada 
Pendidikan & Pengajaran setidaknya 
mengampu 6 sks dan maksimum 9 sks, 
terkecuali bagi dosen dengan tugas tambahan 
(memegang jabatan struktural) minimum 3 
sks. Jumlah sks matakuliah yang akan 
disajikan oleh program studi diperkirakan 72 
sks dan diharapkan kelebihan beban kerja 
setiap dosen seminimum mungkin dari beban 
wajib sebesar 12 sks. Disamping itu 
pengalokasian beban kerja juga dapat 
mempertimbangkan perencanaan (individu) 
beban kerja oleh setiap dosen yang 
bersangkutan. 
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Dalam simulasi ini akan disusun dua 

buah model LLGP untuk permasalahan ini. 
Model I yaitu bahwa kendala sasaran 
didasarkan pada peraturan dari pemerintah 
dan institusi, tanpa memperhatikan 
perencanaan individu, dan Model II 
mempunyai  model yang sama dengan 
dengan Model I namun dengan metambahkan  
kendala perencanaan individu masing-masing 
dosen seperti tersaji pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Perencanaan Beban Kerja Dosen  

Bid. 
j 

Dosen 

Pendd 
&Pengaj 

(1) 

Penelitian 
(2) 

PM 
(3) 

Penunjang 
(4) 

i bi1 ci1 bi2 ci2 bi3 ci3 bi4 ci4 
1* 3 9 2 4 1 2 4 4 
2 8 9 2 3 1 2 1 2 
3 9 9 2 3 2 3 1 2 
4 5 9 2 4 1 1 1 3 
5 7 9 3 4 1 2 1 3
6* 3 9 2 4 1 1 4 4 

 *) dosen dengan tugas tambahan 
 

Pada umumnya untuk membuat 
perencanaan individual, para dosen telah 
memperhatikan aturan yang berlaku, 
sehingga pada saat memrumuskan model jika 
terdapat batasan yang sama, maka fungsi 
kendala sasarannya cukup ditulis satu kali 
saja. Sebagai contoh setiap dosen 
berkeinginan beban kerja maksimum pada 
bidang Pendidikan dan Pengajaran 9 sks dan 
ini sesuai dengan peraturan, bagi dosen 
dengan tugas tambahan juga merencanakan 
beban minimum di bidang Pendidikan dan 
Pengajaran 3 sks, maka kendala-kendala 
sasaran yang bersangkut paut dengan batasan 
ini cukup dirumuskan satu kali saja.  

 Pada penyusunan Model I   fungsi 
kendala sasaran yang telah dirumuskan telah 
disusun menurut prioritas dari tujuan yang 
ingin dicapai , yaitu : Prioritas-1 dengan  
kendala sasaran K1, K2, K3 dan K4; 
Prioritas-2 dengan kendala sasaran K6 dan 
Prioritas-3 dengan kendala sasaran  K7. 
Fungsi pencapaian tujuan dirumuskan sebagai  
aI = [(a1+a2+a3+a4),(a6),(a7)]. 

 Model II dirumuskan berikut ini: Prioritas-1 
dengan  kendala sasaran K1, K2, K3 dan K4; 
Prioritas-2 dengan kendala sasaran K5, 
Prioritas-3 dengan kendala sasaran K6 dan 
Prioritas-4 dengan kendala sasaran  K7. 
Fungsi pencapaian tujuan dirumuskan sebagai  
aII = [(a1+a2+a3+a4), (a5), (a6), (a7)]. Kedua 
model LLGP yang telah tersusun ini 
diselesaikan menggunakan program aplikasi 
Quantitative System versi 2.0 (QS) sebagai 
alat bantu, khusunya pada aplikas GP-IGP 
(Goal Programming – Integer Goal 
Programming). 

Solusi Optimum dan Analisa Pencapaian 
Tujuan 

Penyelesaian bagi kedua model tersaji 
pada Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 2  
menunjukkan penyelesaian dari Model I, 
berupa alokasi beban kerja setiap dosen pada 
setiap bidang tridharma, dimana dalam model 
ini kendala-kendala hanya didasarkan pada 
peraturan, baik peraturan pemerintah yang 
tertuang dalam  PP 37 th 2009 maupun 
peraturan institusi, tanpa memperhatikan 
perencanaan beban kerja oleh dosen. Sedang  

Tabel 2. Hasil Alokasi Beban Kerja Dosen 
menurut Model I 

Dos
en 

Beban Kerja (sks) 
Pendd 
Pengaj 

Peneli
tian PM Penun

jang Juml. 

1 9 3 0 4 16 

2 9 0 3 0 12 

3 9 3 3 0 15 

4 9 3 3 0 15 

5 9 3 3 0 15 

6 9 3 0 4 16 
 
Tabel 3 merupakan hasil penyelesaian Model  
II , dimana kendala-kendala seperti Model I 
namun dengan penambahan kendala 
perencanaan beban kerja oleh masing-masing 
dosen.  

Nilai fungsi pencapaian tujuan untuk 
Model I yaitu  aI = [26, 0, 17] dan aII = 
[23,19, 0, 18]. Nilai-nilai pada fungsi 
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pencapaian tujuan memberikan gambaran 
tentang perbedaan pencapaian setiap tujuan 
yang terjadi dengan target yang ditentukan, 
dalam hal ini merupakan dengan deviasi yang 
minimum.  

Tabel 3. Hasil Alokasi Beban Kerja Dosen 
menurut Model II 

Dos
en 

Beban Kerja (sks) 
Pendd
Pengaj 

Peneli
tian PM Penun

jang Juml. 

1 9 2 1 4 16 

2 9 2 2 1 14 

3 9 2 2 1 14 

4 9 3 1 2 15 

5 9 3 2 1 15 

6 9 2 1 4 16 

 
Sebagai contoh  pencapaian tujuan 

prioritas-3 pada model II adalah a6=0, 
prioritas-3 mempunyai tujuan bahwa jumlah 
beban kerja semua dosen di bidang 
Pendidikan Pengajaran tidak melebihan 
jumlah sks pengajaran yang tersedia, yaitu 
72. Jadi yang diminimumkan adalah 
kelebihan pencapaian atau  dan ini tercapai 
karena nilai a6=0, sehingga deviasi kekurang 
pencapaian dari target sebesar 72 yaitu 
bernilai   = 18 karena total beban kerja 
keenam dosen adalah 54. Lebih lanjut hal ini 
dapat diartikan masih terdapat 18 sks yang 
belum teralokasikan sehingga program studi 

perlu menentukan/mencari dosen(-dosen) lain 
untuk mengampu 18 sks tersebut. 

Memperhatikan nilai-nilai penyelesai 
pada kedua tabel, total beban kerja semua 
dosen pada Model I adalah 89 sks sedang  
pada Model II 90 sks. Model I memberikan 
penyelesaian total sks beban seluruh dosen 
pada semua bidang lebih baik 1 sks. Namun 
Model II memberikan penyelesaian alokasi 
pada bidang-bidang dan beban kerja masing-
masing dosen lebih merata dan dapat 
memenuhi semua aturan serta keinginan 
masing-masing dosen dapat terpenuhi. Selain 
itu dengan mudah dapat dilihat seberapa 
besar  beban kerja pada bidang pendidikan 
dan mengajar yang tidak dapat diampu oleh 
dosen yang ada, berapakah total kelebihan 
beban kerja masing-masing atau seluruh 
dosen.  

Pada Model I terdapat alokasi beban 
yang bernilai 0 (nol), seperti terjadi pada 
dosen 2 pada bidang Penelitian dan 
Penunjang  serta dosen 1 pada bidang 
pengabdian masyarakat, hal ini terjadi karena 
tidak ada persyaratan minimum pada ketiga 
bidang tersebut. Pada  Model II terdapat 
persyaratan minimum yang ditentukan dalam 
perencanaan beban individu, sehingg 
menyebabkan Goal Programming 
mengalokasikan beban pada bidang-bidang 
yang dimaksud.  

 
Tabel  4. Hasil Pencapaian Setiap Tujuan menurut Prioritas pada Model I dan II 

MODEL I MODEL II Keterangan Kendala PRIORITAS -1 PRIORITAS -1 
K1 Terpenuhi K1 Terpenuhi Beban PP :  6 – 9 sks, kecuali dosen 

dengan tugas tambahan min 3 sks 
K2 Terpenuhi K2 Terpenuhi Beban PP + Penel :  9 – 12 sks 
K3 Terpenuhi K3 Terpenuhi Beban PM + Penunjang : min 3 sks 
K4 Terpenuhi K4 Terpenuhi Beban kerja : 12 -16 sks 
 PRIORITAS -2  
  K5 Terpenuhi Perencanaan Individual 
PRIORITAS -2 PRIORITAS -3  
K6 Terpenuhi,  

Juml. beban PP = 54,  
sks tersaji = 72, 
η (kurang)  = 18 

K6 Terpenuhi,  
jumlah beban PP = 54,  
sks tersaji =72, 
η (kurang) = 18 

Jumlah beban PP semua dosen tidak 
melebihi jumlah sks matakuliah 
yang akan disajikan 

PRIORITAS -3 PRIORITAS -4  
K7 Terpenuhi,  

jumlah kelebihan 
total beban 17 sks 

K7 Terpenuhi,  
jumlah kelebihan total 
beban 18 sks 

Kelebihan beban kerja setiap dosen 
seminimum mungkin 
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  Hasil analisis pencapaian tujuan 
menurut  prioritasnya baik untuk model I 
maupun model II tersaji pada Tabel 4. Pada 
prioritas 1, baik model I dan II, semua tujuan 
terpenuhi yaitu bahwa setiap dosen mendapat 
alokasi beban sesuai dengan aturan yang 
berlaku. Pada model II prioritas 2, tujuan ini 
juga terpenuhi bahwa alokasi beban dosen 
sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh 
masing-masing dosen. Pada model I prioritas 
2 dan model II prioritas 3, tujuan terpenuhi 
bahwa alokasi untuk pendidikan pengajaran 
tidak melebihi sks yang tersedia. Model I 
prioritas 3 dan Model II prioritas 4, terpenuhi 
dengan total beban minimum masing-masing 
17 sks dan 18 sks. 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan 
terhadap penyelesaian model permasalahan 
alokasi beban kerja dosen yang  
memperhatikan perencanaan individu, dapat 
memberikan hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan model yang tidak 
memperhatikan perencanaan individu 
dipandang dari teralokasikannya beban secara 
lebih merata. Dari pihak dosen juga lebih 
menguntungkan karena dosen dapat 
merencanakan alokasi beban kerjanya sesuai 
dengan bidang-bidang tridarma yang sangat 
bersangkut paut dengan perencanaan karirnya 
(pangkat dan jafa). 

 

Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan pembahasan model dan 
hasil penyelesai dari kedua model LLGP pada 
permasalahan penentuan alokasi beban kerja 
dosen ini, maka pemodelan masalah yang 
memperhatikan perencanaan beban individu 
sebagai salah satu kendala sasaran 
memberikan penyelesaian yang lebih baik, 
meskipun perlu dikaji lebih jauh lagi dengan 
penambahan-penambahan kendala yang lain 
ataupun  penentuan urutan prioritas-
prioritasnya, dan tentunya juga untuk 
implementasi pada data yang lebih kompleks. 
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