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5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

5.1. Definisi Istilah 

a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria 

minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga 

kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam 

rangka pemenuhan capaian pembelajaran. 

b. Tenaga pendidik merupakan tenaga yang menyelenggarakan 

pendidikan sebagai dosen tetap dan dosen tidak tetap. 

c. Tenaga kependidikan merupakan tenaga yang menunjang proses 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di 

perguruan tinggi. 

d. Dosen tenaga professional yang memiliki tugas utama dalam 

penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dan 

melaksanakan tridharam perguruan tinggi. 

e. Dosen tetap merupakan dosen yang diangkat sebagai tenaga 

pengajar tetap di Universitas Primagraha dan tidak menjadi 

tenaga tetap pada satuan pendidikan lain. 

f. Dosen tidak tetap merupakan dosen yang diangkat sebagai 

tenaga tidak tetap oleh Univerisitas Primagraha. 

5.2. Rasionalisasi  

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015, standar dosen dan tenaga 

kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan 

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk 

menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian 

pembelajaran lulusan. 

Dosen dan tenaga kependidikan menjadi bagian penting 

dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, penyusunan 

standar dosen dan tenaga kependidikan ini akan menjadi tolak ukur 

dan pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan baik dalam 

pelayanan di bidang akademik maupun pelayanan di bidang non 

akademik. 
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5.3. Tujuan  

Tujuan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah untuk 

menjamin dukungan dan pelayanan dalam proses penyelenggaraan 

pendidikan di ligkungan Universitas Primagraha yang sesuai dengan 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan menghasilkan 

lulusan yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi lulusan. 

5.4. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Dosen di lingkungan 

Universitas Primagraha 

memiliki kriteria minimal 

kompetensi Dosen 

kualifikasi akademik, 

kompetensi pendidik, 

sehat jasmani  dan rohani, 

serta mampu 

menyelenggarakan 

pembelajaran dan 

memenuhi beban kerja 

Dosen untuk mencapai 

capaian pembelajaran. 

1) Dosen program Diploma tiga 

memiliki kualifikasi minimal 

lulusan magister atau 

magister terapan yang relevan 

dengan Program Studi yang 

dibuktikan dengan Ijazah. 

2) Dosen program Sarjana 

memiliki kualifikasi minimal 

lulusan magister atau 

magister terapan yang relevan 

dengan Program Studi yang 

dibuktikan dengan Ijazah. 

3) Kualifikasi Pendidikan Dosen 

bagi Program Vokasi memiliki 

sertifikat kompetensi sesuai 

bidang keahlian. 

4) Memiliki Sertfikat 

pendidik/sertfikat profesi. 

5) Sehat jasmani dan rohani yang 

dibuktikan dengan surat sehat 

jasmani dan rohani dari pihak 

yang berwenang. 

b. Universitas Primagraha 

memiliki jumlah Dosen 

tetap minimal 80% dari 

jumlah seluruh dosen 

pada tahun 2024. 

1) Tersedinya dokumen data 

jumlah Dosen tetap di setiap 

Program Studi. 

 

c. Universitas Primagraha 

memiliki jumlah Dosen 

tidak tetap maksimal 20% 

dari jumlah seluruh dosen 

1) Tersedinya dokumen data 

jumlah Dosen tidak tetap di 

setiap Program Studi. 

 



 

49 | Standar Mutu Universitas Primagraha 
 

LEMBAGA PENGEMBANGAN 
PENDIDIKAN DAN PENJAMIN MUTU 

Pernyataan isi standar Indikator 

pada tahun 2024. 

d. Universitas Primagraha 

memiliki jumlah Dosen 

tetap minimal 6 pada 

setiap Program Studi 

sesuai dengan keahlian di 

bidang ilmu dan disiplin 

ilmu Program Studi pada 

tahun 2024. 

1) Tersedinya data jumlah Dosen 

tetap di setiap Program Studi. 

 

 

e. Universitas Primagraha 

memiliki jumlah Dosen 

dengan jabatan fugsional 

Lektor minimal 20% dari 

total seluruh Dosen tetap 

pada tahun 2024. 

1) Tersedinya data jumlah Dosen 

dengan jabatan fungsional di 

setiap Program Studi. 

 

f. Pada tahun 2021 

Universitas Primagraha 

memiliki dokumen 

Pedoman Pelaksanaan 

Beban Kerja Dosen (BKD) 

yang mengatur tentang: 

1) Beban Kerja Dosen 

sekurang-kurangnya 

12 (dua belas) SKS dan 

Sebanyak-banyaknya 

16 (enam belas) SKS; 

2) Pelaksanaan tugas 

tambahan; dan 

3) Kegiatan penunjang. 

1) Tersedianya dokumen 

Pedoman Pelaksanaan Beban 

Kerja Dosen (BKD). 

2) Pada dokumen Pedoman 

Pelaksanaan Beban Kerja 

Dosen (BKD) mencakup beban 

kerja dosen sekurang-

kurangnya 12 (dua belas) SKS 

dan Sebanyak-banyaknya 16 

(enam belas) SKS yang 

mencakup: 

i) Perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, 

dan pengendalian proses 

pembelajaran; 

ii) Pelaksanaan evaluasi hasil 

pembelajaran; 

iii) Pembimbingan dan 

pelatihan. 

3) Pada dokumen Pedoman 

Pelaksanaan Beban Kerja 

Dosen (BKD) memuat aturan 

beban kerja Dosen bagi Dosen 

yang mendapat tugas 

tambahan. 
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Pernyataan isi standar Indikator 

4) Pada dokumen Pedoman 

Pelaksanaan Beban Kerja 

Dosen (BKD) memuat aturan 

penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat untuk 

Dosen sekurang-kurang 3 SKS 

per tahun. 

5) Pada dokumen Pedoman 

Pelaksanaan Beban Kerja 

Dosen (BKD) memuat aturan 

kegiatan penunjang. 

6) Tersedinya aturan yang 

diserhakan kepada oleh 

Program Studi kepada Dekan 

tentang beban kerja Dosen 

setiap semester. 

g. Program Studi memiliki 

perbandingan Dosen : 

Mahasiwa untuk rumpun 

eksakta 1 : 30 dan untuk 

program rumpun 

humaniora 1 : 35 pada 

tahun 2024. 

1) Tersedianya dokumen data 

rasio perbandingan Dosen : 

Mahasiswa di  Program Studi. 

2) Tersedianya data rasio 

perbandingan Dosen : 

Mahasiswa pada laporan 

PDDikti. 

h. Dosen tetap yang menjadi 

pembimbing utama dalam 

rangka penyusunan tugas 

akhir/skripsi pada 

program Diploma 3 dan 

program Sarjana harus 

memiliki minimal satu 

karya ilmiah yang telah 

dipublikasikan pada 

jurnal Nasional 

terakreditasi atau jurnal 

Internasional bereputasi 

dalam dua tahun terakhir. 

1) Tersedianya panduan yang 

mengatur tentang Dosen 

pembimbing utama dalam 

rangka penyusunan tugas 

akhir/skripsi di masing-

masing Fakultas. 

2) Tersedianya dokumen karya 

ilmiah Dosen yang 

dipublikasikan pada jurnal 

Nasional terakreditasi atau 

jurnal Internasional 

bereputasi dalam dua tahun 

terakhir. 

i. Dosen yang menjadi 

pembimbing utama dalam 

rangka penyusunan tugas 

akhir/skripsi paling 

1) Tersedianya panduan yang 

mengatur tentang Dosen 

pembimbing utama dalam 

rangka penyusunan tugas 
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Pernyataan isi standar Indikator 

banyak 7 mahasiswa. akhir/skripsi di masing-

masing Fakultas. 

2) Adanya dokumen data jumlah 

Dosen yang menjadi 

pembimbing utama pada 

setiap Program Studi. 

j. Universitas 

menyelenggarakan 

pengembangan 

kompetensi tenaga 

pendidik dan tenaga 

kependidikan di 

lingkungan Universitas 

Primagraha setiap tahun. 

1) Tersedianya program kerja 

dari Universitas, Fakultas, 

Lembaga, Program Studi, dan 

atau Unit lain yang 

diperuntukan bagi 

pengembangan kompetensi 

tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

2) Tersedianya dokumen  

laporan penyelenggaraan 

pengembangan kompetensi 

tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

k. Universitas melakukan 

rekrutmen dosen 

berdasarkan usulan 

kebutuhan dari Dekan dan 

Direktur Vokasi. 

1) Universitas menyediakan 

formulir kebutuhan Dosen 

yang diperuntukan bagi 

Fakultas. 

2) Kebutuhan Dosen meilihat 

rasio perbandingan Dosen : 

Mahasiswa. 

l. Dekan melakukan 

evaluasi kinerja Dosen 

secara periodik. 

1) Tersedianya data absensi 

Dosen dalam melaksanakan 

perkuliahan tatap muka. 

2) Tersedianya data kinerja 

Dosen dalam melaksanakan 

perencanaan pembelajaran 

baik dalam menyusun RPS, 

bahan ajar, dan proses 

perencanaan lainnya. 

3) Tersedinya data penelitian 

dan pengabdian kepada 

masyarakat Dosen oleh LPPM. 

m. Universitas memberikan 

kesempatan kepada 

1) Tersedianya peraturan 

Universitas yang mengatur 
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Pernyataan isi standar Indikator 

tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan 

untuk melakukan aktivitas 

atau mengikuti kegiatan 

lain di luar Universitas 

Primagraha baik secara 

mandiri atau tugas yang 

diberikan Universitas 

yang bertujuan untuk 

pengembangan diri dan 

pengembangan 

kompetensi yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi 

kerjanya. 

tentang tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan untuk 

melakukan aktivitas atau 

mengikuti kegiatan lain baik 

secara mandiri atau tugas 

yang diberikan Universitas 

yang bertujuan untuk 

pengembangan diri dan 

pengembangan kompetensi 

yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi kerjanya. 

2) Tersedinya bukti surat tugas 

yang diberikan oleh 

Universitas. 

3) Tersedianya bukti sertfikat 

dan atau surat keterangan lain 

yang membuktikan bahwa 

peserta telah mengikuti 

kegiatan. 

n. Tenaga Kependidikan 

memiliki kriteria minimal 

sehat jasmani  dan rohani, 

kualifikasi akademik 

minimal Diploma 3 untuk 

tenaga administrasi, dan 

Sarjana untuk 

Pustakawan, Laboran, dan 

Programer. 

1) Tenaga kependidikan paling 

rendah memiliki kualifikasi 

Diploma 3 untuk (tiga) untuk 

tenaga administrasi dan 

dibuktikan dengan ijazah. 

2) Tenaga kependidikan paling 

rendah memiliki kualifikasi 

Sarjana untuk Pustakwan, 

Laboran, dan Programer dan 

dibuktikan dengan ijazah. 

3) Sehat jasmani dan rohani yang 

dibuktikan dengan surat sehat 

jasmani dan rohani dari pihak 

yang berwenang. 

 

5.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Setiap Program Studi melakukan pendataan terkait dengan 

jumlah Dosen tetap, Dosen tetap, dan Dosen jabatan fungisonal 

Dosen. 
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b. Universitas Primagraha menyusun dokumen Pedoman 

Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD). 

c. Program Studi mendata perbandingan Dosen : Mahasiwa. 

d. Universitas Primagraha menyusun panduan yang mengatur 

tentang Dosen pembimbing utama. 

e. Universitas, Fakultas, Lembaga, Program Studi, dan atau Unit 

lain menyusun program kerja bagi pengembangan kompetensi 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. 

f. Fakultas mendata jumlah kebutuhan Dosen di setiap Program 

Studi. 

g. Sosialisasi standar dosen dan tenaga kependidikan. 

h. Monitoring dan evaluasi standar dosen dan tenaga 

kependidikan. 

5.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 

b. Wakil Rektor I 

c. Wakil Rektor II 

d. Dekan 

e. Ketua Program Studi 

f. Dosen  

g. Tenaga kependidikan 

5.7. Dokumen Terkait 

a. Pedoman Pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) 

b. SOP rekrutmen dosen 

c. SOP rekrutmen tenaga kependidikan 

d. Rekapitulasi dosen dan tenaga kependidikan 

5.8. Referensi 

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia. 
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c. Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

d. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). 

e. Permenristekdikti nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas 

Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


